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1.1. PRESIDENTE DA CÂMARA VISITOU A FREGUESIA
O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o Presidente da Junta
de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso, visitaram, durante a manhã do dia 4
de janeiro, as obras em curso na freguesia bem como os locais onde está previsto o arranque de
novas intervenções.
Numa visita técnica, os autarcas testemunharam a reabilitação que já está a decorrer no
edifício bandeira da freguesia: a Quinta da Alfarrobeira (futura sede da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica) assim como as obras que terão início no edifício Creche Grandella.
Paralelamente, foram abordados outros temas de interesse para a população local,
nomeadamente a construção de novos parques de estacionamento à superfície, na zona da
Estrada da Luz/Laranjeiras, a conclusão das obras de acesso ao Parque Bensaúde pela Estrada
da Luz, a requalificação e pavimentação de diversas ruas, a sinalização e reperfilamento de
diversos passeios, o arranque das 3 obras ao abrigo do Programa “Uma Praça em Cada Bairro
(Rossio de Palma, Alameda Manuel Ricardo Espirito Santo e Praça Marechal Humberto
Delgado/Sete Rios) destacando-se aqui a nova centralidade da praça de sete-rios e as suas
futuras funcionalidades, e ainda a introdução de wireless (internet sem fios) em pontos sensíveis
da freguesia, uma ambição de António Cardoso que poderá ser concretizada em breve.
No final da visita ambos os autarcas saíram satisfeitos com o actual andamento das
obras, prometendo o líder da autarquia lisboeta maior celeridade para a conclusão das mesmas.
Já António Cardoso, presidente da JFSDB, garantiu estar muito satisfeito uma vez que “tivemos a
garantia do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que o apoio da CML será cada vez
mais efectivo de modo a que as obras que são já visíveis um pouco por toda a nossa freguesia
possam ser concluídas no menor espaço de tempo”.
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1.2.

REQUALIFICAÇÃO DOS CAMPOS
LARANJEIRAS QUASE CONCLUÍDA

DE

TÉNIS

DAS

As obras nos Campos de Ténis das Laranjeiras começaram no dia 18 de fevereiro e vão
durar cerca de dois meses. A Junta de Fregueisa de São Domingos de Benfica, que assumiu a
gestão deste equipamento no final do ano transato, está agora a requalificar todo aquele espaço
de lazer que se encontrava consideravelmente degradado.
Este facto foi assinalado com a apresentação do projecto e contou com a presença do
presidente da JFSDB, António Cardoso, que na ocasião referiu “ser esta uma esta obra de grande
importância para a freguesia”, pois irá permitir “devolver e colocar ao serviço dos nossos
fregueses um equipamento desportivo de grande qualidade e simultaneamente fazer a
requalificação de um espaço que se encontrava muito degradado”
A formação de jovens, nomeadamente oriundos das escolas da freguesia, será também
uma aposta da Junta de Freguesia logo que os dois campos de ténis se encontrem em atividade.
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1.3. MUDANÇA DE INSTALAÇÕES DA SEDE DA JUNTA
FREGUESIA PARA A RUA LÚCIO DE AZEVEDO

DE

Em 2015, a Câmara Municipal de Lisboa procedeu a uma reorganização administrativa
da sua gestão autárquica, entregando às Juntas de Freguesia da cidade diversas competências e
responsabilidades.
Com essa reorganização foram incorporados novos serviços e mais funcionários da
melhor forma e com sentido de responsabilidade, na anterior sede da Junta de Freguesia. Cedo
se verificou que o espaço se tornou parco o que podia prejudicar, em última análise, o
atendimento e a capacidade de resposta que se pretende que seja de excelência, na resolução
dos problemas que diariamente surgem.
Nesse sentido, a decisão da mudança de instalações tornou-se necessária e urgente.
Iniciáram-se, desde logo, todas as diligências para que a Junta de Freguesia se pudesse instalar
num local digno e com todas as funcionalidades para servir ainda melhor a população: a Quinta
da Alfarrobeira. Um património histórico que aproveitaremos para recuperar, valorizar e
disponibilizar à população cujas obras estão a avançar a bom ritmo e contamos proceder à
mudança definitiva durante o próximo verão.
Contudo, e porque a prioridade é servir o melhor possível a população, foi realizada uma
mudança intercalar para a Rua Lúcio de Azevedo, nº 12A no dia 4 de abril. O local encontra-se
próximo da Escola das Laranjeiras.Todos os serviços da Junta de Freguesia ficaram,
provisoriamente, instalados neste espaço com exceção do ginásio que continua a funcionar,
como habitualmente, no edifício da Rua Raul Carapinha.
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2.

PELOURO DA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, FORMAÇÃO E PROJETOS

2.1. ATENDIMENTO
FREGUESIA

SOCIAL

À

POPULAÇÃO

DA

Entre os meses de Janeiro, Fevereiro e Março foram realizados quarenta e quatro
atendimentos sociais de primeira vez à população, dezasseis dos quais foram visitas
domiciliárias. Ao nível do Serviço de Teleassistência foram encaminhados oito utentes para
puderem usufruir desta resposta.

2.2. GABINETE DE PSICOLOGIA

Trata-se de um projecto colaborativo entre o Pelouro da Ação Social e o Pelouro da
Saúde da JFSDB. Este novo serviço proporciona atendimento, avaliação, acompanhamento
psicológico e psicoterapia, mediante marcação prévia de consulta. Ao longo deste trimestre
foram acompanhadas doze situações.

2.3. ATESTADOS DE INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA
Neste trimestre a equipa da Ação Social recepcionou seis pedidos para atestados
de insuficiência económica, tendo efectuado a respectiva análise socioeconómica e atribuição do
referido documento.
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2.4. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
O técnico da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continuou o trabalho
desenvolvido na CPCJ – Lisboa Norte, com uma afectação de 40%.

Nº

ESTADO

PROCESSOS
13
18

Arquivados por não subsistência/ inexistência de situação de
perigo.
Em Avaliação Diagnóstica – Foi recolhido o consentimento
para intervenção.
Primeiro Contacto – Aguarda-se contacto com os

6

progenitores e recolha do seu consentimento para a
intervenção.

12

Medida aplicada de Apoio Junto dos Pais.

6

Remessa para TFML

2.5. REDE SOCIAL

Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica

No dia 4 de Fevereiro realizou-se uma reunião da Rede Social de Lisboa, onde foram
abordadas questões relacionadas com o novo Plano de Desenvolvimento Social. Na sequência
desta reunião, surgiu um outro encontro, no dia 23 de Fevereiro na Junta de Freguesia de Belém,
com o intuito de fomentar a interacção e partilha entre técnicos, bem como realizar um balanço
sobre o significado / importância da rede social nas comissões.
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Grupo de trabalho da Infância e Juventude
No âmbito do grupo da primeira infância, dia 15 de Fevereiro realizou-se no Museu
Nacional da Música o Encontro de Partilha sobre o tema “Adolescência: até quando?”, que contou
com a participação da Drª Eugénia Graça. No dia 14 de Março ocorreu, no mesmo local, o
Encontro de Partilha “Construindo o Futuro”, com a participação da Drª Joana Pinto. Todas as
sessões iniciam com 7 minutos de técnicas de relaxamento dinamizadas pelo Centro de Yoga de
Benfica. Os Encontros foram um sucesso, possibilitando aos pais, professores e técnicos
presentes a aquisição de estratégias para educar os seus filhos.

Grupo de trabalho da Terceira Idade e Envelhecimento Activo
No dia 26 de Fevereiro, realizou-se a primeira reunião do grupo de partilha e
reflexão no âmbito do projecto “Envelhecer com Qualidade em S. Domingos de Benfica”, com a
temática “Saúde”, organizada pelo grupo do Envelhecimento activo. A sessão realizou-se no
auditório do Centro Paroquial São Domingos e Benfica e contou com a participação da Dra.
Manuela Agostinho, médica do Centro de Saúde de 7 Rios – Extensão das Tílias.

No dia 18 de Março, realizou-se a segunda sessão do grupo de partilha e reflexão no
âmbito do projecto “Envelhecer com Qualidade em S. Domingos de Benfica,” com a temática
“Alimentação e Actividade física” promovida pelo grupo do Envelhecimento activo. À
semelhança da sessão anterior, o local escolhido pelo grupo do envelhecimento foi o auditório
do Centro Paroquial São Domingos de Benfica e contou com a participação, enquanto oradora, da
Dra. Paula Roque e Dra. Filomena do Centro de Yoga de Benfica.

No dia 02 de Março deu-se início ao projecto Peddy-Pappers em São Domingos de
Benfica. Trata-se de um grupo de técnicos, parceiros da Comissão Social de Freguesia, que
integra um grupo de visitas às instituições e empresas locais. Essas visitas são previamente
organizadas com as entidades, por parte das técnicas de acção social da Junta de Freguesia em
parceria com uma técnica da Câmara Municipal de Lisboa. Têm como principal objectivo
proporcionar o conhecimento dos serviços e repostas das entidades existentes na comunidade,
tal como proporcionar o encontro entre os técnicos de cada instituição de forma a facilitar a
articulação entre os mesmos e incentivar a implementação do trabalho em parceria. Durante as
visitas são apresentadas as instalações de cada equipamento, a equipa e dado a conhecer o
trabalho desenvolvido informações de interesse.
8
Relatório de Gestão e Contas 2016

Nesta primeira sessão foi efectuada visita ao Espaço de S. Domingos, Associação APROS e
Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa e o grupo foi constituído por 11 técnicos de várias
instituições e dois agentes da PSP.

Grupo de trabalho da Empregabilidade

O grupo mudou de local de funcionamento, estando as reuniões a decorrer às Terçasfeiras, às 10h, no Fórum Grandela. Este grupo resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica e o Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas – SCML. Com a
criação do Gabinete de Inserção Profissional, tem-se conseguido uma articulação mais estreita
entre o GEPE e as ofertas de emprego/formação do IEFP, traduzindo-se numa maior integração
de utentes no mercado de trabalho e formação.

2.6. PROGRAMA BIP-ZIP: PROJETO “LOJA ITINERANTE
SOCIAL”

Ao longo deste trimestre a carrinha continuou a percorrer os pontos de intervenção
prioritária da Freguesia, proporcionando aos fregueses a troca e customização de bens de
vestuário. A par do funcionamento da carrinha, iniciou-se a formação de Iniciação à Costura, em
parceria com a Modatex. Esta formação está dividida em duas turmas, a turma do período da
manhã é constituída por 14 formandos e a turma do período da tarde é constituída por 12
formandos.
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2.7. PROJETO “PALAVRA AMIGA”
O projecto “Palavra Amiga” manteve-se em funcionamento ao longo deste trimestre,
cumprindo o objectivo de proporcionar aos idosos um acompanhamento emocional, material e
informacional, fomentando um sentimento de pertença na comunidade e com vista a uma maior
valorização pessoal. Desta forma, ao longo deste trimestre foram acompanhadas dez situações
no âmbito deste projecto.

2.8. PROJETO SOS IDOSOS – PEQUENAS REPARAÇÕES
Trata-se de uma resposta complementar aos serviços já disponibilizados dentro
da freguesia. Este projecto visa melhorar a qualidade de vida dos idosos carenciados e/ou
isolados residentes na freguesia, através da realização de pequenas reparações domésticas nas
suas habitações, suprindo, desta forma, algumas das necessidades básicas relacionadas com o
conforto e segurança no seio das suas casas. Ao longo deste trimestre foram recepcionados onze
pedidos para efectuar pequenas reparações nos domicílios, sendo que após a avaliação
socioeconómica se verificou que apenas sete possuíam carência económica.

2.9. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
O fundo de emergência social consiste na prestação de um apoio excecional e temporário
a agregados familiares carenciados em situação de emergência habitacional grave, ao abrigo do
artigo 11º das Regras de funcionamento do Fundo de Emergência Social de Lisboa, aprovadas
pela Proposta n.º 620/2011/CML, através das Juntas de Freguesia e no quadro dos Protocolos de
Delegação de Competências.
Ao longo deste trimestre a equipa recebeu quarenta e um pedidos de atribuição de apoio
financeiro, tendo sido abertos processos para estes agregados. Dos pedidos recepcionados, nove
foram atribuídos e os restantes foram indeferidos por não preencherem critérios. Os processos
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que foram indeferidos foram articulados com a SCML, conforme indicação no regulamento do
FES da CML.

2.10. LX PORTA-A-PORTA

O serviço “Lx Porta-a-Porta” constitui um transporte urbano flexível e gratuito, de
percurso fixo e paragens móveis/flexíveis, gerido pela CML em articulação com a Junta de
Freguesia. Para a freguesia de São Domingos de Benfica foi elaborado um percurso que percorre
toda a freguesia, tendo paragens em pontos estratégicos. Este serviço constitui uma resposta
complementar à rede de transportes públicos. O serviço encontra-se em funcionamento no
horário estabelecido, entre as 9 e as 17 horas. Este transporte conta, cada vez mais, com a
adesão dos munícipes da Cidade de Lisboa.

2.11. TRANSPORTE SÃO DOMINGOS SOLIDÁRIO

O projecto “Transporte São Domingos Solidário” consiste num transporte gratuito que
possibilita aos fregueses recenseados em situação de isolamento social o acesso, mediante
marcação prévia, a serviços e actividades específicas dentro da Cidade de Lisboa. Ao longo deste
trimestre este serviço apoiou 21 utentes, transportando-os consoante as suas necessidades:
tratamentos, consultas, fisioterapia, entre outros.
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2.12. DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL

Este trimestre não foram recepcionados pedidos para prestação de trabalho a favor da
comunidade.

2.13. MOVIMENTO ZERO DESPERDICIO - DARIACORDAR

Este projecto conta, actualmente, com a parceria de doze restaurantes/
pastelarias da Freguesia, estando a equipa a sensibilizar outros comerciantes para aderirem a
este projecto. As instituições receptoras, até à data, são o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, o Lar
Madre Teresa de Saldanha e o Centro Social Paroquial de São Domingos de Benfica. Com esta
iniciativa conseguimos apoiar cerca de 50 agregados em situação de fragilidade social.

2.14. ROTA | POPULAÇÃO SEM-ABRIGO

No dia 18 de Fevereiro, a equipa da Acção Social e a Crescer na Maior deslocaram-se até
alguns pontos da freguesia, identificados na Contagem da População Sem-Abrigo em 2015, como
sendo possíveis locais com pessoas em situação de sem-abrigo. Este percurso possibilitou o
contacto com algumas dessas situações, bem como identificar possíveis novas situações. A
equipa da Crescer na Maior ficou de incluir estas situações nas suas rotas habituais, de forma a
estabelecer uma relação de proximidade com estas pessoas.
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2.15. PASSEIOS

No dia 24 de Fevereiro realizou-se mais um passeio no âmbito do Programa de Turismo
Sénior, desta vez à emblemática região litoral alentejana. Os seniores puderam desfrutar de um
dia diferente no Badoka Safari Park, de um magnífico almoço em Sines e de uma visita a Porto
Covo. Este passeio contou com a participação de cem seniores acompanhados por quatro
monitores.

2.16. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

No 1º trimestre de 2016 (até dia 23-03) passaram pelo GIP 430 utentes, na sua quase
totalidade residentes da Freguesia de S. Domingos de Benfica. Cerca de 12 são de freguesias
vizinhas, Benfica e Graça.
Estiverem presentes em sessões informativas 330 utentes. Foram realizadas 14 sessões,
sendo as 3 últimas focadas na apresentação do "Gabinete de Apoio ao Empreendedor" da JFSDB,
donde resultou a marcação de 24 atendimentos individuais com a Técnica Responsável. Sendo
que no 1 T foram sinalizados 31 utentes com motivação para empreender.
Encaminhámos 9 pessoas para um Curso EFA B3 da Modatex, tendo sido incluídos na
formação 5. Duas convocatórias de grupo tiveram como objectivo o “recrutamento” de
formandos para esta ação.
Realizámos 152 atendimentos individuais com a duração média de 60 min, onde foram
apresentadas ofertas formativas, medidas de emprego...Cento e oito utentes foram
encaminhados para formação (Vida Ativa do IEFP e de vários Centros de Gestão
Comparticipada). Foram apresentados a ofertas de trabalho, de empresas que realizaram
pedidos ao GIP, 72 utentes; sendo 13 arranjaram emprego.
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2.17. PROJETO “PARA TI SE NÃO FALTARES”

O Projecto “Para Ti Se Não Faltares” é financiado pela Junta de Freguesia e consiste numa
articulação entre a Fundação Benfica e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, sendo que a
Fundação Benfica possibilita às crianças e jovens da Escola Delfim Santos o acesso a várias
actividades lúdicas e desportivas. O objetivo deste projecto é o combate ao absentismo e
insucesso escolar, bem como a bonificação dos alunos com bom rendimento escolar.

2.18. CABAZES ALIMENTARES MENSAIS
Tendo em conta o elevado número de famílias em situação de fragilidade social na
Freguesia, a equipa da Acção Social considerou importante a implementação desta resposta, que
permite atribuir um cabaz alimentar mensal aos agregados previamente sinalizados. A
atribuição é feita na terceira Quarta-feira de cada mês, tendo iniciado no passado mês de
Novembro. Em Janeiro, Fevereiro e Março foi possível apoiar 20 agregados, num total de 60
cabazes alimentares.

2.19. MONSANTO SÉNIOR
No dia 22 de Março, de forma a assinalar o Dia Mundial da Água, realizou-se uma visita
guiada à Mãe de Água nas Amoreiras, no âmbito do Projecto Monsanto Sénior.

2.20. PROJETO POWER UP
Após um conjunto de reuniões para delinear a implementação deste projecto, no
dia 25 de Fevereiro teve lugar, na Quinta da Alfarrobeira, a primeira sessão que contou com a
participação de várias entidades e empresas da Freguesia. O objectivo deste encontro foi
perceber se as várias entidades / empresas presentes teriam interesse em integrar uma Rede
Emprega na Freguesia de São Domingos de Benfica. A sessão foi dinamizada em mesas redondas,
proporcionando uma maior partilha entre todos os parceiros permitindo um diagnóstico
participativo. Na sequência desta sessão, surgiu a necessidade de se desenvolveram novos
encontros, nomeadamente no dia 18 de Março, em que compareceram os parceiros que, de facto,
pretendem integrar a Rede.
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2.21. CABAZES DA PÁSCOA
À semelhança do que aconteceu na época natalícia, a Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica abriu inscrições para cabazes de Páscoa. Trata-se de uma iniciativa pontual que podia
abranger no máximo 50 agregados familiares carenciados. Para se conseguirem os alimentos dos
cabazes, foram pedidos vários patrocínios a empresas. Os cabazes foram abastecidos com leite,
azeite, óleo, cereais / papas, atum, salsichas, marmelada, entre outros alimentos não perecíveis.
Para tornar esta época mais doce, foram incluídos uns ovos de chocolate alusivos à época. As
atribuições decorreram no dia 22 e 23 de Março.

2.22. REUNIÕES COM ENTIDADES

- British Hospital
- Gebalis
- Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas
- Instituto São João de Deus
- Farmácia Sousa
- Escola Delfim Santos
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3.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

3.1. VEREADORA DA EDUCAÇÃO DA CML VISITOU A FREGUESIA
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica recebeu na tarde do dia 29 de
dezembro a visita da Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com o Pelouro da
Educação, Catarina Albergaria.
Após visita a uma das 3 Escolas Básicas da Freguesia (EB1/JI Frei Luís de Sousa),
realizou-se uma reunião de trabalho com o Presidente da Junta de Freguesia António
Cardoso, onde foram apresentados os vários projetos que a Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica se encontra a desenvolver ao nível da Educação (CAF, AEC, Pausas
Letivas entre outras).
António Cardoso teve oportunidade de referir que apesar da crescente limitação
de recursos reafirma o seu compromisso na defesa da Escola Pública e na melhoria
constante das condições das Escolas Básicas de 1º ciclo da Freguesia. A Vereadora
Catarina Albergaria fez questão de valorizar os investimentos que a CML e a Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica têm vindo a realizar, durante este ano, nos 3
estabelecimentos escolares da Freguesia contribuindo, desta forma, para uma melhor
resposta educativa

3.2. ALUNOS DA ESCOLA FREI LUIS DE SOUSA
JANEIRAS NA JUNTA DE FREGUESIA

CANTARAM AS

O Presidente da Junta de Freguesia, António Cardoso, recebeu, no dia 6 de janeiro, na
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, cerca de 100 crianças da Escola Básica Frei Luís
de Sousa, que o brindaram com sessões de cantares de Janeiras.
Acompanhadas pelos docentes, e vestidas a rigor, as crianças cantaram efusivamente ao
Presidente, que agradeceu a visita desejando a todos os presentes um ano escolar pleno de
êxitos e sucessos, tendo realçado a importância da iniciativa, uma vez que é essencial para
preservar a tradição junto dos mais novos.
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3.3. CERIMÓNIA DE ENTREGA
PRESÉPIOS DE NATAL

DE

PRÉMIOS

DO

CONCURSO

DE

Decorreu no dia 9 de janeiro, no Salão do Centro Paroquial de São Domingos de Benfica, a
Sessão de Entrega de Prémios do Concurso de Presépios de Natal 2015 organizado pela Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica, este ano subordinado ao tema “Um Menino chamado
Natal”.
Fruto de uma empenhada e dinâmica participação das Escolas, CAF e AEC da nossa Freguesia, a
qualidade exibida pelos Presépios a concurso excedeu uma vez mais todas as expectativas com a
sua originalidade e criatividade.

O desafio lançado foi o de as crianças recuperarem o simbolismo do presépio,
estimulando a sua criatividade, não esquecendo a vertente ambiental e ecológica, e recuperando
a memória das tradições populares.

As escolas premiadas nos diferentes escalões foram as seguintes:

ESCALÃO A
1º PRÉMIO
Externato Carolina Michaelis

2º PRÉMIO
Escola Básica Frei Luis de Sousa (NEE)

3º PRÉMIO
Escola Básica das Laranjeiras - AEC

ESCALÃO B
1º PRÉMIO
Centro Educativo Navarro de Paiva

2º PRÉMIO
Instituto Pupilos do Exército
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3º PRÉMIO
Instituto dos Pupilos do Exército

ESCALÃO C
1º PRÉMIO
Centro Educativo Navarro de Paiva

2º PRÉMIO
Centro Educativo Navarro de Paiva

3º PRÉMIO
Centro Educativo Navarro de Paiva

A cerimónia, que contou com a presença dos Vogais da Junta de Freguesia João Dias,
Francisco Encarnação e Paulo Silva, ficou também marcada pelas magníficas atuações musicais
proporcionadas pelos Bloom Music Academy, pelos Us Sustenidos, do Externato Carolina
Michaelis, pelo Coro Sénior da Freguesia de São Domingos de Benfica e pelos alunos das AEC do
1º B da Escola das Laranjeiras.

3.4. JUNTA DE FREGUESIA ASSUMIU
ESCOLA DAS LARANJEIRAS

REFEIÇÕES ESCOLARES NA

Com vista a melhorar a qualidade das refeições servidas na Escola das Laranjeiras e
desta forma garantir o acesso a uma alimentação saudável e equilibrada a todas as crianças que
frequentam aquele estabelecimento de ensino, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
assumiu desde o início do corrente ano de 2016 a responsabilidade pela confeção das refeições
escolares naquela Escola. Esta nova aposta da Junta de Freguesia, além de proporcionar uma
alimentação diversificada, saudável e equilibrada, adequada assim às necessidades da população
escolar, que conta com o apoio em permanência de uma Engenheira Alimentar, veio também
permitir a criação de novos postos de trabalho na freguesia e a dinamização da economia local.
No decorrer do trimestre foi feito o convite à Associação de Pais e restantes Pais para
acompanharem o empratamento das refeições. Desta forma a Junta de Freguesia pretende
aproximar a Escola aos Pais para que estes possam assistir à elaboração de refeições ricas
nutricionalmente e seguras do ponto de vista alimentar assim, como também ao
acompanhamento que é feito aos alunos durante o tempo de refeição.
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Os Pré-requisitos do Sistema HACCP foram elaborados e implementados assim, como
também iniciou-se a monitorização dos pontos de controlo do Sistema de Segurança Alimentar.
As Sobras Alimentares resultantes são recolhidas para o Desperdício Zero por forma a
cumprir com a Responsabilidade Social a que a Junta de Freguesia se propõe.
O Workshop sobre Alimentação Saudável foi transversal a todas as Escolas Básicas da
Junta de Freguesia e consistiu na construção de uma pirâmide tridimensional de Nutrição em
que os alunos desenharam os alimentos corretos na pirâmide alimentar.

3.5.

2ª SESSÃO DA ESCOLA DE PAIS

A comunicação é crucial na dinâmica familiar e hoje é um desafio.
Pensar nas estratégias que existem para construir uma relação positiva que permita
conciliar a preocupação, a disciplina com o cuidado e afeto é um desafio da responsabilidade de
todos nós, comunidade educativa – educadores, professores e pais.
Foi nesse sentido que a Junta de Freguesia promoveu e realizou a 2ª Sessão da Escola de
Pais, no dia 18 de Janeiro no Museu da Música, um parceiro imprescindivel que tem viabilizado
este projeto e que contou com a Oradora Profª Doutora Ana Oliveira, coordenadora da
Licenciatura em Serviço Social da FCH.
Esta iniciativa que conta com a participação dos parceiros sociais com missão educativa
na comunidade escolar é um valioso contributo para a melhoria do bem-estar das famílias, dos
alunos e da comunidade escolar.

3.6. EXPOSIÇÃO “FRANCISCO
CIDADE E O CIDADÃO”

DE

ALMEIDA GRANDELA:

A

Realizaram-se nos dias 19 e 21 de Janeiro duas visitas de turmas do 9º ano da Escola
Básica 2.3 Delfim Santos à Exposição “Francisco de Almeida Grandela: a cidade e o cidadão”, no
Fórum Grandela, com o apoio e colaboração da Junta de Freguesia. Com efeito, esta exposição
concebida pelo Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em
parceria com o Gabinete de Estudos Olisiponenses, revela-se de grande interesse pelos
conteúdos temáticos abordados e os seus respetivos suportes temáticos, como sejam as
referências, sociais, culturais e históricas para a sensibilização da população escolar, incutindolhes, através do exemplo de Francisco Grandela, os valores da educação, liberdade e da
cidadania. A abordagem temática proposta incidiu sobre a sua faceta filantrópica enfatizada
particularmente no seu contributo para a educação e a instrução das classes mais desfavorecidas
19
Relatório de Gestão e Contas 2016

no contexto da 1.ª República. Suscitou particular interesse nos alunos, o pequeno documentário
que acompanha a exposição.

3.7. ALMOÇO COM ASSOCIAÇÃO
LARANJEIRAS

DE

PAIS – ESCOLA

DAS

Considerando a gestão do refeitório das Laranjeiras pela Junta de Freguesia e tendo em
vista um relacionamento profícuo com a Associação de Pais possibilitando aos elementos que a
compõem avaliarem as refeições que são presentemente servidas aos alunos, acompanhando
assim um processo que é do inteiro interesse dos pais e encarregados de educação, realizou-se
um almoço convívio no dia 22 de Janeiro, na Escola das Laranjeiras, com a presença do
Presidente da Junta de Freguesia António Cardoso, a Coordenadora da Educação, Drª Cristina
Parente e elementos da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola das
Laranjeiras.

3.8. VISITA DE ESTUDO - ESCOLA BÁSICA 2.3 DELFIM SANTOS
Realizou-se no dia 26 de Janeiro a visita de uma turma do 6ª ano da Escola Básica 2.3
Delfim Santos ao Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras, no âmbito da campanha de
sensibilização do ambiente e rentabilização da água. Esta visita contou com a colaboração da
Junta de Freguesia no aluguer de um autocarro de 50 lugares e no pagamento das entradas dos
alunos e professores. Esta visita que contou com a presença da Unidade de Autismo da referida
Escola revelou-se muito profícua para os alunos que manifestaram desejo em realizar outras
semelhantes ou conhecer outros edifícios ou espaços da freguesia, como sejam os Chafarizes de
São Domingos de Benfica.

3.9. FUNDAÇÃO BENFICA
No âmbito do protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia e a Fundação Benfica,
realizou-se no dia 27 de Janeiro uma sessão de Entrega de Prémios, considerando a avalição do
1º Período.
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3.10. CARNAVAL INFANTIL DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
O Carnaval assume-me como uma festa onde reinam fantasias e disfarces, na qual
miúdos e graúdos festejam entusiasticamente usando máscaras e trajes coloridos. É uma época
de verdadeira diversão que procuramos proporcionar às Escolas da Freguesia de São Domingos
de Benfica, assinalando assim uma data do calendário, tão do agrado das crianças.
Considerado como um dos grandes eventos lúdico, educativos e culturais do ano, ele
permite que os alunos, professores,educadores e monitores dêem largas à imaginação ao nível
das fantasias e divertimento.
Nesse âmbito, o Pelouro da Educação realizou o Carnaval Infantil de São Domingos de
Benfica, na manhã do dia 5 de Fevereiro, com a sua atmosfera mágica e recreativa. A
participação das Escolas Públicas e das Escolas Particulares da Freguesia totalizaram cerca de
1300 crianças que fantasiados com os mais diversos fatos e máscaras abrilhantaram esta
iniciativa que se saldou num assinalável êxito.
No presente ano o Desfile que percorreu algumas artérias da zona da Estrada da Luz
revelou-se agradável para as crianças e muito aliciante para quem assistia a esta Festa
contagiante.
A existência de um palco com muitos animadores e a presença indispensável do Mingos,
a mascote da Junta de Freguesia foram atractivos aos quais não ficou ninguém indiferente.
Outro grande aliciante do Carnaval do corrente ano lectivo foi ainda a oferta do almoço a
todas as crianças participantes, na Escola das Laranjeiras que puderam assim desfrutar de uma
refeição diferente dos outros dias.

3.11. REUNIÃO COM ASSISTENTES OPERACIONAIS
Realizou-se uma reunião com as Assistentes Operacionais das 3 Escolas Básicas, no dia
11 de Fevereiro, a fim de se efetuar um balanço dos trabalhos executados no decurso do 1º
Período.
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3.12. 3ª SESSÃO DA ESCOLA DE PAIS
O Pelouro da Educação da Junta de Freguesia promoveu e realizou a 3ª sessão da Escola
de Pais, no dia 15 de Fevereiro, no Museu Nacional da Música. Esta sessão subordinada ao tema
“Adolescência: Até quando?” visou essencialmente abordar questões como “o que procuram os
jovens” , como e quando os podemos orientar. A oradora convidada, Drª Eugénia Graça, Diretora
do Gabinete de Apoio ao Aluno da Universidade Católica Portuguesa soube expressar-se e
cativar a assistência, constituída por pais preocupados e interessados nestas matérias.
Esta iniciativa, que conta com a participação dos parceiros sociais com missão educativa
na comunidade escolar, é certamente um valioso contributo para a melhoria do olhar sobre o
adolescente.

3.13. JORNAL “TRÍVIO” DO AEL

A Junta de Freguesia participou no 2º número do Jornal on-line chamado “Trívio”
composto pelo Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, o Agrupamento de Escolas de Santa
Maria dos Olivais e a Escola Secundária Camões. É um projeto pioneiro no País, pois agrega 11
escolas num mesmo jornal. Os artigos da Junta de Freguesia davam a conhecer o projeto “Escola
de Pais”, o Projeto “Para Ti Se não Faltares!” e ainda o Projeto KidFun – Educação para Valores”,
estes dois últimos desenvolvidos no âmbito de um protocolo de Colaboração entre a Junta de
Freguesia e a Fundação Benfica.

3.14. III JORNADAS PEDAGÓGICAS – IPE E AEL
Decorreram nos dias 19 e 26 de Fevereiro, na 2ª Secção do Instituto dos Pupilos do
Exército, as III Jornadas Pedagógicas entre o Instituto dos Pupilos do Exército (IPE) e o
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (AEL).
Do programa constaram as alocuções do Diretor do IPE Coronel João Augusto de
Miranda Soares e do Diretor do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras Dr. Amilcar Santos.
Foram abordados temas de grande interesse educativo como:
- “Literacia, pedagogia e bliblioteca escolar – desafios e respostas”, pelo Dr. Luís Salema,
Professor na Escola Secundária Manuela Teixeira Gomes
- “Novos ambientes de aprendizagem no IPE: uma experiência em sala de aula de
Matemática
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e Ciências Naturais, pelo Dr. José Marques, professor de Matemática do IPE.
O Presidente da Junta de Freguesia António Cardoso fez questão de marcar presença, no
dia 19 de Fevereiro, acompanhado pela Coordenadora da Educação Drª Cristina Parente, a
Coordenadora da AEC Drª Judite Dinis, entre outros elementos da equipa da educação da Junta
de Freguesia.

3.15. COMEMORAÇÃO
MATERNA

DO

DIA INTERNACIONAL

DA

LÍNGUA

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica assinalou no dia 3 de março, junto da
comunidade escolar da Escola Delfim Santos, o Dia Internacional da Língua Materna, uma data
que foi instituída pela UNESCO a 17 de novembro de 1999.
Pretendeu-se com esta iniciativa, dinamizada pela Junta de Freguesia, pela Escola Básica
2.3 Delfim Santos e pela “Só Histórias”, realizada em duas sessões, no Museu da Música,
intituladas “Histórias com Sotaque”, e dirigidas a 8 turmas do 5º ano (200 alunos), promover a
variedade linguística e cultural e o plurilinguismo com a realização de uma sessão de contos com
repertório seleccionado da tradição oral e de obras de autores portugueses e lusófonos como
Eugénio de Andrade, Almeida Garrett, Alves Redol, Aquilino Ribeiro, Luísa Ducla Soares, e
simultaneamente envolver os alunos presentes no desenvolvimento da sua criatividade e da sua
capacidade de comunicação considerando que as línguas maternas constituem o primeiro vector
da identidade cultural numa sociedade.
No dia 14 de Março, realizou-se mais uma sessão do Projeto “Só Histórias”, para mais
duas turmas do 5º ano, na Escola Básica 2.3 Delfim Santos.
A Junta de Freguesia congratula-se com a adesão desta Escola a esta iniciativa que se
revela de grande interesse educativo, cultural e pedagógico.

3.16. ALMOÇO COM PAIS – ESCOLA DAS LARANJEIRAS
À semelhança do que sucedeu no mês de janeiro, a Junta de Freguesia convidou Pais e
Encarregados de Educação da Escola das Laranjeiras, para acompanharem a refeição dos seus
educando, no dia 9 de Março, com o objetivo de aproximar os pais de toda a escola às vivências
das suas crianças no espaço escolar. Esteve presente o Presidente da Junta de Freguesia António
Cardoso, a Coordenadora da Educação Drª Cristina Parente e representantes da Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola das Laranjeiras.
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3.17. 4ª SESSÃO DA ESCOLA DE PAIS
O Pelouro da Educação da Junta de Freguesia promoveu e realizou a 4ª sessão da Escola
de Pais, no dia 14 de Março no Museu Nacional da Música. Esta sessão subordinada ao tema
“Construindo o futuro: o papel dos pais na construção de projetos de vida saudáveis” teve como
oradora convidada, a Profª Doutora Joana Carneiro Pinto, docente da Licenciatura em Psicologia
da FCH da Universidade Católica. Nesta sessão que contou uma vez mais com a participação dos
parceiros sociais com missão educativa na comunidade escolar abordou questões tão
pertinentes como seja o papel das famílias na construção dos projetos de vida dos jovens, o que
ambicionam os jovens para o seu futuro, refletindo igualmente em como e quando podemos
orientar os jovens.

3.18. REUNIÕES COM AEL
Ao longo do primeiro trimestre do ano realizaram-se várias reuniões entre a
Junta de Freguesia e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (AEL), no sentido de
resolver questões e problemas diversos, e em particular os que se relacionam com as AEC
(Atividades de Enriquecimento Curricular).

3.19. REUNIÕES COM PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Ao longo do primeiro trimestre do ano realizaram-se várias reuniões com Pais e
Encarregados de Educação que expuseram diferentes assuntos e problemas relacionados
com a CAF e AEC e que foram atendidos pela Coordenadora da Educação Drª Cristina
Parente e respectivas Coordenadoras da Componente de Apoio à Família (CAF) e
Atividades de Enriquecimento Escolar (AEC).

3.20. CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA EM MADEIRA
DRENAGEM - ESCOLA DAS LARANJEIRAS

E SISTEMA DE

O espaço exterior da Escola das Laranjeiras, no seu limite SE, apresenta um talude
bastante inclinado. Essa inclinação, o excesso de pisoteio e a ausência de vegetação, originava
problemas de drenagem e a escorrência superficial da água, com deslizamento de terras para o
interior do pátio. A Junta de Freguesia, no sentido se solucionar um problema que acarretava
sérios inconvenientes para a Escola tomou a iniciativa de mandar construir uma paliçada em
madeira para contenção de terras e simultaneamente instalar um sistema de drenagem para a
captação e encaminhamento das águas superficiais. Este sistema, em conjunto, permite a
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drenagem eficaz das águas, diminui a inclinação, impede a utilização e consequente excesso de
pisoteio, o que permitirá a médio prazo a instalação e crescimento da vegetação, contribuindo
assim para um aspecto mais agradável e acolhedor.

3.21. PEQUENAS REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES

Sendo sintomático o desgaste de materiais nas escolas e avarias nos equipamentos, a
Junta de Freguesia procede às pequenas reparações nas três Escolas Básicas da Freguesia,
necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos escolares. Vidros partidos
prontamente substituídos, arranjo de instalações sanitárias, desentupimentos de esgotos,
reparação de fechaduras, reparação de mobiliário, reparação e colocação de aquecimentos , são
exemplos de muitas situações que diariamente a Junta de Freguesia se prontifica a resolver, a
fim de proporcionar melhores condições aos alunos, professores, monitores e auxilares da acção
educativa.

3.22. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)
O trabalho das AAAF/CAF foi iniciado nas escolas desde o início do ano letivo e está
centrado no espaço escolar ao abrigo da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica como
uma resposta social que pretende corresponder às necessidades das famílias e das crianças em
horário não letivo.
De acordo com o projeto “Constrói o teu Caminho”, muitas foram as atividades de
animação que desenvolvemos e trabalhamos ao longo deste período.
O dia dos Reis, o cantar as Janeiras, tema do Inverno e a Páscoa animou as crianças com
canções, histórias e atividades plásticas.
Salienta-se, entre outras, o corso de Carnaval que teve a colaboração de toda a comunidade
educativa das três escolas do agrupamento. Neste dia proporcionaram-se momentos de alegria e
euforia às crianças partilhados por parte de alguns encarregados de educação que puderam
acompanhar o corso. Também, é de referir que esta festividade foi realizada fora do espaço físico
escolar com o apoio dos diferentes pelouros da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica,
nomeadamente na limpeza imediata do espaço público por onde passou o Corso. Foi com grande
agrado que o pelouro da Educação ouviu os mais variados elogios à organização desse mesmo
evento por toda a comunidade educativa e encarregados de educação.
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O programa implementado nas escolas, e que foi construído em parceria com o
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, tem uma aposta clara em conteúdos pedagógicos ricos,
que incluem as academias de Inglês (para Jardim de Infância, uma vez que o primeiro ciclo já
tem Inglês nas Atividades de Enriquecimento Curricular), música, teatro, futsal, karaté, judo,
andebol, dança e natação; estas actividades estão a decorrer com grande adesão traduzindo-se
num aumento de meninos inscritos, pelo que se sentiu a necessidade de criar uma nova
academia: basquetebol, em parceria com a Fundação Benfica. No final deste período foram dadas
aulas experimentais a todas as crianças que demonstraram interesse em participar.
Esta academia vai iniciar-se no 3º Período, como mais uma atividade que visa mais uma
vez criar um verdadeiro espírito de equidade, ou seja, igualdade de oportunidades que todas as
crianças devem ter no acesso a atividades que permitam um desenvolvimento saudável e
sustentado.
De referir que estas ditas academias funcionam dentro e fora do espaço escolar e têm
transmitido à freguesia toda uma nova dinâmica de movimentação e descoberta por parte das
crianças e suas famílias de uma realidade de riqueza de equipamentos desportivos e culturais
muitas vezes desconhecida dos nossos fregueses.
Naturalmente que a implementação de um programa desta dimensão levanta por vezes
obstáculos de natureza diversa a que o Pelouro da Educação tem sabido dar a devida resposta,
sempre no intuito de melhor servir as crianças da nossa freguesia.
De referir por fim a realização de uma aula aberta da academia de Dança, nas três escolas
onde houve a adesão de vários encarregados de educação, que adoraram esta iniciativa e
pediram a realização de outras aulas abertas nas diferentes academias. Estes momentos são
fundamentais para que os pais possam ter um melhor entendimento de tudo o que se passa no
espaço escolar, mas também cria um local próprio onde todas as dúvidas, questões e feedbacks
possam ser colocados num clima de diálogo e de crítica construtiva de modo a fazermos sempre
mais e melhor pelas crianças e fregueses de São Domingos de Benfica. A procura da Excelência e
da Qualidade nas escolas como imperativo legal, e não apenas devido à necessidade de prestação
de contas e responsabilização das instituições educativas e dos seus agentes, a Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica, procura a excelência com o principal objetivo de
melhorar a qualidade do seu serviço enquanto instituição promotora das AAAF/CAF e AEC no
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
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3.23. PAUSA LECTIVA E JOGOS INTER-CAF
Com o intuito de dinamizar a pausa letiva da Páscoa e proporcionar momentos de alegria e
convívio às crianças da nossa freguesia, desenvolveu-se um programa para a referida pausa que
contemplou atividades bastante diversificadas. Atividades de expressão plástica com o tema da
Primavera e da Páscoa, permitiram a manipulação e experiência com materiais recicláveis e sua
transformação fomentando o desenvolvimento da criatividade.
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A ida do grupo de teatro “Só Histórias” às escolas permitiu de uma forma dramatizada
envolver as crianças num mundo imaginário, subordinado ao tema “A Água”. No Dia Mundial da
Água através desta atividade, comemorou-se o mesmo, permitindo o desenvolvimento do
conhecimento desta matéria.
Visitas ao exterior, como ao Parque do Alvito, ao Parque do Calhau, ao Parque Bem-Saúde e o aos
jardins do Palácio Beau Séjour possibilitaram às crianças a oportunidade de sair do ambiente
escolar, conhecendo novos lugares, explorando de forma lúdica a natureza, mas
simultaneamente enriquecendo culturalmente.
O dia dos insufláveis nas escolas foi uma atividade com grande animação. Esta atividade
foi complementada com pinturas faciais e escultura de balões feitas pelos monitores.
O torneio Inter Caf, realizou-se nas Escola das Laranjeiras, onde os alunos das 3 escolas
participaram com grande entusiasmo. O principal objetivo desta atividade foi a promoção do
desporto e a competição saudável. Foi complementada com momentos de animação das claques
femininas, com música e com a presença do Mingos e do Kiko.
A entrega dos prémios das equipas vencedoras foi também um momento importante
pois houve medalhas e diplomas de participação para todos os alunos que foram distribuídos
por um atleta do SLB.
A procura da Excelência e da Qualidade nas escolas como imperativo legal, e não apenas
devido à necessidade de prestação de contas e responsabilização das instituições educativas e
dos seus agentes, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, procura a excelência com o
principal objetivo de melhorar a qualidade do seu serviço enquanto instituição promotora das
AAF/CAF no Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
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3.24. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)
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, está responsável pela gestão das AEC no ano letivo de 2015/2016, do Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras.
Neste sentido, o projeto para as Atividades de Enriquecimento Curricular, está
alicerçado nos princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de
14 de outubro, com alterações introduzidas pela Primeira Alteração Lei n.º 115/97, de 19 de
Setembro, e Segunda Alteração, Lei n.º 49/2005, de 31 de agosto), tendo a ele subjacente o
princípio que as AEC deverão assentar numa natureza eminentemente lúdica, formativa e
cultural, que permita ao aluno APRENDER BRINCANDO. Durante o 2º Período do ano letivo
em curso, foi principal preocupação melhorar os resultados alcançados no Período
anterior e consolidar os objetivos alcançados.
Janeiro:
 Balanço do Primeiro Período – pontos positivos, pontos negativos e levantamento de
necessidades.
 Substituição dos professores AEC com pior desempenho durante o 1º Período – seleção e
recrutamento de técnicos AEC.
 Implementação do Projeto KIDFun – Educação para Valores, da Fundação Benfica, nas aulas
de Atividade Física e Desportiva. A relevância desta iniciativa mereceu um artigo na segunda
edição do Jornal Trívio (publicação do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, do
Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais e da Escola Secundária de Camões) em
fevereiro de 2016, pág.10. O papel do professor de AFD é fundamental, motivando os alunos a
descobrirem e aprofundarem os valores fundamentais de conduta e vida em sociedade.
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 Introdução de novos objetivos para os alunos com necessidades educativas especiais
(NEE) para posterior aplicação nas fichas de avaliação dos mesmos - Sendo a integração dos
alunos com necessidades educativas especiais uma das preocupações presentes nas AEC, e de
forma a ajudar os professores a definirem estratégias, foram estabelecidos novos objetivos
para os alunos em questão, para que as avaliações dos mesmos possam ir mais fielmente ao
encontro das suas características e consigam esclarecer os encarregados de educação da sua
evolução de uma forma mais eficaz.
 Reuniões com Encarregados de Educação - esclarecimento de dúvidas e resolução de
problemas.
Fevereiro:
 Carnaval Infantil de São Domingos de Benfica – celebrar com diversão as festividades do
calendário civil e escolar, adquirindo novos conteúdos e desenvolvendo competências.
Construção de caraças, adereços de Carnaval e instrumentos musicais para o Desfile de
Carnaval Infantil de São Domingos nas aulas de Atividades Lúdico Expressivas. Exploração de
materiais, teatralizações e trabalhar o faz-de-conta.
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 Dia dos Namorados – Trabalhar os afetos e a gestão de sentimentos, não só através da
atividades plásticas, mas também através de jogos que ajudam o aluno a superar obstáculos e
valorizar a sua autoestima. Atividades plásticas, canções, vocabulário, jogos e dramatizações.

 Aquisição de material para as aulas de Atividade Física e Desportiva, colmatando as falhas
detetadas no Primeiro Período, nomeadamente para a prática de Ginástica. No seguimento do
levantamento das necessidades que foi feito junto dos professores de AFD foi adquirido para
um incremento na qualidade e variedade das atividades a serem desenvolvidas com os alunos
das três escolas.

 Reuniões de Conselho de Docentes nas três escolas - reuniões de supervisão das AEC.
 Reuniões de técnicos AEC por atividade.
 Reuniões com Encarregados de Educação - esclarecimento de dúvidas e resolução de
problemas.
 Reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (AEL) –
integração do Cronograma de Atividades do Pelouro da Educação da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica no Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras e a sua divulgação no site do mesmo.
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Março:
 Dia do Pai – atividades plásticas, canções, vocabulário, jogos e dramatizações. Trabalhar o
Dia do Pai de forma lúdica e diversificada.

 Páscoa – atividades plásticas, canções, vocabulário, jogos e dramatizações. Trabalhar a
Páscoa de forma lúdica e diversificada.







 Reuniões de técnicos AEC por atividade.
 Avaliações do 2º Período.

32
Relatório de Gestão e Contas 2016

 Relatórios das turmas de todos os técnicos AEC – 2º Período
 Reuniões de Conselho de Docentes nas três escolas – reuniões de supervisão e de avaliações das
AEC.
 Reuniões com Encarregados de Educação - esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas.

AEC
Inglês I Atividade Física e Desportiva I Atividades Lúdico Expressivas “Aprender Brincando” – aulas
lúdicas e variadas.
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4.

PELOURO DA ECONOMIA LOCAL, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA
PASTEL SÃO DOMINGOS

4.1.

A Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica levou a cabo um concurso de pastelaria
para criação de um bolo típico a que chamámos “São Domingos”. Os principais objetivos desta
acção foram a promoção, valorização e o desenvolvimento da nossa Freguesia e da sua economia
local, em particular do setor da restauração. Uma vez eleito o vencedor do pastel “São
Domingos” procedemos ao registo da marca, por forma a podermos torná-la numa iguaria
reconhecida dentro e fora da nossa freguesia. A receita encontra-se agora disponível para todas
as pastelarias da freguesia que pretendam confecionar o “São Domingos”.

4.2.

CONCERTOS DE NATAL

Abrimos esta quadra natalícia com um ciclo de concertos nas diversas igrejas da
freguesia. Este iniciou-se com um grandioso concerto protagonizado pelo Saint Dominic’s Gospel
Choir, no Centro Paroquial Social de Calhariz de Benfica, seguido das atuações do Coro da Ordem
dos Engenheiros e do Coro Laudate, na igreja de São Tomás de Aquino e Convento dos
Dominicanos, respectivamente; tendo por fim terminado com o Coro Orfeão do Sport Lisboa e
Benfica, na igreja de São Domingos de Benfica.
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4.3.

NATAL NA QUINTA

Criámos pela primeira vez em São Domingos de Benfica uma Quinta de Natal, nos Jardins
da Quinta da Alfarrobeira, entre 17 e 20 de Dezembro. Nesta contámos com centenas de crianças
das nossas escolas, que puderam deliciar-se com um trono do pai natal, canhões de neve, um
espectáculo de magia, jogos tradicionais, duendes divertidos, uma torre de slide, muitos ateliers
com actividades a decorrer no recinto, entre música e muita animação.
Nas ruas da freguesia circulou num carro vintage também um alegre pai natal,
fomentando o espirito natalício junto do comércio local.
Foram 4 dias de Natal na Quinta onde assistimos a danças, música, magia e contos de
natal, complementados com a presença de artesãos e street food.

4.4.

CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL

Este natal a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica desafiou uma vez mais os
seus lojistas a participar no concurso de montras de natal. Este ano oferecemos pela primeira
vez um workshop de vitrinismo a todos os inscritos, convidando-os assim a familiarizarem-se
com as novas tendências e métodos de exposição atualmente em voga.
Vendo na dinamização do comércio local uma área prioritária de intervenção,
perspetivamos neste concurso uma importante ferramenta capaz de transmitir às nossas
montras qualidade e harmonia, no intuito de fidelizar cada vez mais clientes aproveitando para
tal a época por excelência mais importante deste sector.
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A todos os inscritos foi atribuído um dístico alusivo ao concurso para ser afixado na
montra do seu estabelecimento, sendo as montras a posteriormente avaliadas por júri e
atribuído um prémio aos três primeiros classificados. Estes foram depois entregues na sede da
Junta de Freguesia pelo Sr. Presidente António Cardoso e o Sr. Vogal Pedro Costa.

4.5.

MICRO-EMPREENDEDORISMO

Iniciámos no passado 4 de janeiro a primeira edição de um programa de microempreendedorismo direcionado a desempregados. Este consistiu num programa intensivo de
duas semanas, onde os candidatos que haviam partido apenas uma ideia se viram terminar com
um negócio estruturado e pronto a ser lançado.
Ao longo do programa foram abordados temas como análise de mercado, identificação
do problema que se pretende resolver ao cliente, desenvolvimento de um modelo de negócio,
criação um protótipo do produto, elaboração um plano de marketing e apuramento da
viabilidade financeira da sua ideia.
Recebemos 16 candidaturas, sujeitas a uma seleção com vista a apurar parâmetros de
viabilidade, potencial do negócio e sustentabilidade do mesmo. Terminaram o programa 6
empreendedores que fizeram a sua apresentação final em modelo trade-show, onde alguns
conseguiram já estabelecer contacto com os seus primeiros clientes.
Estes empreendedores serão agora acompanhados durante 1 ano.

4.6.

BAZAR SÃO DOMINGOS

Com o principal objectivo de dinamização do comércio da freguesia, realizámos a
primeira edição do “Bazar de São Domingos”. Este conceito engloba não só a participação do
comércio local, mas também artesãos e até fregueses que pretendam colocar à venda artigos em
segunda mão. Assim pretende-se possibilitar aos comerciantes a venda de excedentes de stock,
divulgar o artesanato produzido localmente e proporcionar aos fregueses a hipótese de dar nova
vida aos artigos a que já não dão uso.
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Este Bazar contou com a presença de 27 expositores, nos quais foi possível encontrar
brinquedos, roupa, artigos colecionáveis, calçado, artesanato, doces tradicionais e muita música
e animação, tendo-se realizado nos dias 30 e 31 de janeiro entre as 11h e as 18h.

4.7.

EXPOSIÇÃO FRANCISCO GRANDELLA

Com vista a divulgar a nossa história, bem como à promoção do património cultural de
São domingos de Benfica, particularmente do Bairro Grandella, a Junta de Freguesia promoveu,
em parceria com as Juntas de Freguesia de Aveiras de Cima, Alcoentre, Nadadouro e Foz do
Arelho, e a participação de uma equipa de investigadores da Câmara de Lisboa; a exposição
“Francisco de Almeida Grandella: A Cidade e o Cidadão” cujo tema incidiu sobre o seu legado na
área da instrução e educação na cidade de Lisboa e concelhos limítrofes. Esta exposição
decorreu entre 10 de Dezembro e 29 de Janeiro.
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4.8.

ACADEMIA SÉNIOR

A Academia Sénior São Domingos de Benfica é um projeto que exemplifica o cerne da
intervenção da Junta de Freguesia junto da sua população sénior. Esta encontra-se a funcionar
na Quinta da Alfarrobeira, futura sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
contando neste momento com já mais de 70 alunos inscritos. É um local de partilha de
experiências e saberes, bem como de convívio para residentes e que oferece a aprendizagem de
disciplinas tão variadas como o Alemão, Mandarim, Inglês, Informática, Italiano, Artes
decorativas, Costura criativa, Ginástica Sénior, História local, Desenho e pintura, Atelier do
Vidro, Clube do bem-estar e Yoga, num total crescente de 13 disciplinas.
Para além das várias aulas em sala realizámos também diversas visitas guiadas no
âmbito da disciplina de História Local e Património, nomeadamente ao Palácio Devisme,
Exposição "Francisco Grandella: a cidade e o cidadão”, Teatro Aberto, Palácio Beau-Séjour,
Hemeroteca, Palácio Marquês da Fronteira e Museu Nacional da Música.
Com este projeto continuamos a promover o envelhecimento ativo e saudável e o
conhecimento, bem como a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar social da
população sénior minimizando assim os mais frequentes impactos negativos desta fase da vida
como o isolamento, a exclusão social e o sedentarismo físico e mental.

4.9.

TERTULIA COMEMORATIVA DO DIA MUNDIAL DA POESIA

Assinalámos o Dia Mundial da Poesia com uma agradável tertúlia na qual participaram
diversos fregueses e destacadas figuras culturais. Esta decorreu no Fórum Grandella. Imbuídos
do espirito lírico do dia homenageámos a poetisa Natércia Freire, recentemente distinguida com
a atribuição do seu nome a uma das ruas da nossa freguesia, convidando a sua família a ler
poemas selecionados de sua autoria. Esta atividade foi acompanhada de um pequeno porto de
honra.
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4.10. CRIE – CENTRO DE RECURSOS
EMPREENDEDORISMO

PARA O INVESTIMENTO E

Está já a funcionar desde o dia 31 de Março de 2016 o CRIE, Centro de Recursos para o
Investimento e Empreendedorismo. Instalado na Quinta da Alfarrobeira, este gabinete
desenvolve a sua actividade em estreita colaboração com o GiP, Gabinete de Inserção
Profissional, recorrendo ao público com potencialidade e vontade em empreender.
Acompanhamos todas as fases da criação do negócio desde o estruturar da ideia até ao
desenvolver do projecto e elaborar do plano de negócios, fornecendo igualmente apoio para que
a implementação deste na freguesia se torne mais um caso de sucesso.
Estamos ainda a desenvolver uma inovadora metodologia de angariação e seleção do
público-alvo, por forma a incidir particular foco na identificação das áreas da freguesia que mais
necessitem de apoio. Estamos também a trabalhar no sentido de introduzir novas e mais
recentes práticas em negócios já existentes, ajudando assim à modernização do por vezes
envelhecido comércio da nossa freguesia.

4.11. JARDIM DAS CORES
O Largo Manuel Emídio da Silva é um dos locais prioritários a intervencionar na
freguesia. Outrora um fervilhante ponto nevrálgico da Estrada de Benfica e porta principal do
Jardim Zoológico de Lisboa, foi aos poucos abandonado pela população e pelo comércio sendo
poucos hoje os resistentes nessa meia laranja de passeios largos e convidativos, que pedem
solarengas esplanadas para fazer frente à restante azáfama da vida citadina.
Assim, lançámos um concurso de ideias com vista transformar este em tempos icónico
largo, num novo jardim para com o qual brindar os nossos fregueses e os lisboetas em geral.
Este, denominado “Jardim das Cores”, terá como função revitalizar não só o Largo como todo
comércio envolvente, proporcionando um agradável espaço de lazer e convidando o Jardim
Zoológico a manter aberta a antiga porta original defronte a este após a conclusão das obras
decorrentes na Praça Humberto Delgado.
Este concurso tem como tema “As cores”, desejando-se que pela vida que traduzem
invistam também o espaço de uma nova vida, animando espíritos e libertando a mente.
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Integrado no projecto “Caminhos de São Domingos”, mais concretamente no caminho
“verde”, que ligará a Praça Marechal Humberto Delgado ao Palácio dos Marqueses da Fronteira e
ao Parque Urbano do Calhau, é uma peça estruturante neste eixo que pretendemos desenvolver,
e que vemos já tão calcorreado pelos turistas que nos agraciam com a sua visita, deleito dos
quais muito nos regozijará.

4.12. CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA
Realizámos um Concurso de Escrita Criativa destinado a fregueses eleitores e residentes,
bem como aos jovens que frequentam estabelecimentos de ensino sediados na freguesia. Este
concurso teve como grande objetivo a dinamização da cultura na nossa freguesia, a par com o
lançamento de novos escritores, possibilitando-lhes uma exposição dificilmente alcançável a
alguém que nunca publicou.
O concurso teve como tema a Freguesia de São Domingos de Benfica, tendo sido
estabelecido como obrigatório o desenrolar dos textos concorrentes nos limites da mesma,
dando no entanto liberdade ao autor no que toca ao momento temporal (passado, presente,
futuro) bem como ao local em si (ruas, jardins, palácios, cafés, bosques, hospitais e afins).
Os três primeiros classificados serão agora premiados com um pequeno valor monetário,
vendo também publicados os textos vencedores nos números subsequentes da Revista da Junta
de Freguesia de São Domingos de Benfica.

40
Relatório de Gestão e Contas 2016

4.13. FEIRA DO CHOCOLATE
Foi com gosto que acolhemos, nos Jardins da Quinta da Alfarrobeira nos passados dias 31
de Março, a 3 de Abril, uma fantástica Feira do Chocolate. Esta contou com a presença de
numerosos mestres chocolateiros, bem como projetos inovadores na área. Estiveram ainda
presentes variados vendedores de produtos regionais, bem como de chás e licores. Para animar
os mais novos havia também um escorrega insuflável, a par de música e animação. As mais de 30
bancas de feira eram complementadas por uma zona de comes e bebes, onde os fregueses
podiam desfrutar dos recém-adquiridos produtos.

4.14. CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Lançámos um Concurso de Fotografia destinado a fregueses eleitores e/ou residentes,
bem como a jovens que frequentam estabelecimentos de ensino sediados na freguesia.
Este concurso tem como grande objetivo a dinamização da cultura, mobilizando os
nossos fregueses e sugerindo-lhes um novo olhar sobre a freguesia, ajudando assim na
divulgação dos espaços e marcos históricos desta.
O tema do Concurso é a freguesia em si, devendo as fotografias submetidas representar
algo que a caracterize, seja os seus palácios, jardins, cafés, bosques, ou o mero dia-a-dia dos seus
cidadãos, desde que enquadrados na mesma.
Iremos providenciar uma visita guiada à freguesia, de participação opcional, para que os
concorrentes que assim o desejem se familiarizem com os mais icónicos pontos desta.
A deliberação será feita em duas fases, uma primeira via Facebook, em que serão votadas
as 10 melhores fotografias, e uma segunda via júri, composto por personalidades de destaque da
área bem como pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.
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Os três primeiros classificados serão premiados com um pequeno valor monetário, bem
como a publicação das fotografias vencedoras na Revista da Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica.

4.15. INSTALAÇÃO DE ARTE URBANA
Em parceria com a conhecida artista Maísa Champalimaud, estamos a promover uma
intervenção de arte urbana na forma de um mural nos muros da escadaria entre a Rua Luciano
Stegagno Picchio e a Rua João Freitas Branco.
A arte urbana é um dos meios de expressão artística que mais tem crescido em Portugal,
quer em quantidade e qualidade da oferta, quer em reconhecido prestígio internacional. Assim,
seria impensável para uma freguesia que se assume como vanguardista na sua oferta cultural
não acompanhar este movimento, esta autentica revolução na forma de ver, criar, sentir e
apreciar a arte: Uma arte de indiscutível qualidade, que poderíamos encontrar num dos
melhores museus mas que se apresenta na rua, ao diário alcance do olhar do cidadão; Uma arte
que assume a fatalidade do destino, da degradação de si mesma aos golpes da intempérie e ao
implacável furor do passar do tempo, e vê nisso não um problema mas uma mais-valia, o
integrar de si no mundo, e na efemeridade deste e da criação. É imbuídos deste espirito
modernista, galopante e de vanguarda, que nos propusemos chamar a esta freguesia diversos
projectos prestigiantes, convidando artistas de renome nacional e internacional a realizar
intervenções em pontos selecionados, elevando assim a oferta cultural de São Domingos de
Benfica, e integrando-nos nos muitos circuitos de Arte Urbana que pululam pela cidade e são um
crescente pólo de atração turística.

4.16. EXPOSIÇÕES E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO GRANDELLA
É prioritário para nós, Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, continuar a
apostar no Espaço Grandella como grande pólo dinamizador da cultura na nossa freguesia.
Assim, damos continuidade às actividades de índole cultural já aí desenvolvidas, incrementandoas através de novas iniciativas, nomeadamente promovendo Concertos, Tertúlias de Poesia e
Exposições Educativas e de Artes Plásticas, bem como no reforço de novos Workshops. Para este
efeito, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem vindo a desenvolver parcerias e
protocolos com diversas entidades, associações e cidadãos ligados a está área. É com orgulho
que poderemos assumir não só este leque de oferta no edifício existente, como ainda a
modernização e restauro do edifício gémeo, recém-trespassado, que virá complementar, reforçar
e potencializar toda esta oferta ao serviço do freguês.
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5.

PELOURO DA COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

5.1. PRESENÇA ONLINE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE
BENFICA
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como canais oficiais de
comunicação

online

o

seu

Site

(www.jf-sdomingosbenfica.pt),

o

Facebook

(facebook.com/jfsaodomingosbenfica) e ainda uma Newsletter Digital, com uma periodicidade
de envio quinzenal.
O Site conta já com mais de 350.000 web pages visitadas desde a sua inauguração em
maio de 2014.
No Facebook, continuamos a privilegiar a rápida resposta a todas as questões que nos
têm sido colocadas, sendo que já ultrapassámos os 8.000 seguidores nesta rede social.
Em junho de 2014 inaugurámos a nossa Newsletter Digital, com o envio da mesma para
todos os Fregueses que se inscrevam para a receber através do Site da JFSDB. Atualmente
contamos com cerca de 1.500 subscritores da nossa Newsletter sendo que no presente trimestre
procedemos ao envio de 6 Newsletters.

5.2. MEIOS TRADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO
DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

DA

JUNTA DE FREGUESIA

Continuamos a utilizar os 23 placards/vitrines existentes ao longo da Freguesia para
divulgação da atividade da JFSDB, sendo que queremos aumentar o seu impacto de forma a
garantir que todas as pessoas têm acesso à atividade da JFSDB, independentemente de terem
computador.
Continuamos a manter uma periodicidade regular na colocação de nova informação nos
placards/vitrines e melhorámos também o aspecto gráfico das informações da JFSDB assim
como aumentámos a divulgação de eventos da JFSDB através da distribuição de Flyers por toda a
Freguesia.
Neste final de trimestre procedemos ao envio e distribuição, em todas as caixas de
correio da Freguesia, bem como por distribuição manual em eventos da JFSDB e no comércio da
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Freguesia, da edição n.º 2 da Revista da JFSDB a qual teve uma tiragem de 25.000 exemplares
assim como lançámos o novo Boletim informativo da JFSDB em Fevereiro.

5.3. PRESENÇA DA JFSDB
PLATAFORMAS TOMY

NA IMPRENSA ESCRITA E AUDIOVISUAL E NAS

O Tomi permite informar quem visita e reside em Lisboa: como se deslocar, o que
fazer ou onde ir e até tira selfies. O outdoor interativo, de utilização gratuita, um novo
conceito de painel eletrónico, combinando a publicidade com informação útil acedida de
forma interativa, apresenta informação sobre a cidade tais como: os transportes
públicos, pontos de interesse como restaurantes ou residenciais, hotéis, monumentos,
eventos culturais que estejam a decorrer na cidade (exposições, concertos, restaurantes,
novos espaços, dicas da melhor noite) e notícias locais. Na seção de transportes, por
exemplo, basta introduzir o sítio para onde se quer dirigir e o Tomi indica os melhores
itinerários, tendo em conta o tempo de duração, transportes a utilizar e o tipo de
mobilidade em causa. Quem quiser pode enviar as informações por email ou partilhá-las
nas redes sociais. O Tomi surgiu para valorizar Lisboa, as suas pessoas e as suas
iniciativas.
Esta plataforma digital é uma criação da TOMIWorld, tecnológica sediada em
Viseu. Neste momento, podemos encontrar o TOMI em 34 estações de Metro em Lisboa
mas em breve vamos poder vê-los espalhados pela cidade. A JFSDB, e atento o trabalho
que tem sido desenvolvido na área da divulgação da Freguesia, do seu património e das
suas muitas atividades, foi convidada a depositar informação, de forma gratuita, sobre a
sua atividade/programação cultural, desde o inicio do mês de dezembro, na plataforma
TOMI existente em todas as estações do metropolitano espalhadas por Lisboa. Assim o
acesso a notícias locais bem como aos principais acontecimentos culturais, desportivos,
que estejam a acontecer em São Domingos de Benfica bem como os pontos de interesse
(monumentos, parques, comércio, serviços), estão agora mais acessíveis em Português e
em Inglês.
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Também neste trimestre, as actividades da JFSDB estiveram novamente em
destaque em vários orgãos de comunicação social como a SIC, a TVI, a RTP, a TV Record,
nos jornais Correio da Manhã, Record, Publico, Destak, Diário de Noticias entre outros e
ainda na Rádio Renascença, reforçando desta forma a sua aposta em continuar a
comunicar mais e melhor com os nossos Fregueses em particular e com a população em
geral
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6.

PELOURO DO ESPAÇO PÚBLICO, MOBILIDADE, ESPAÇOS VERDES
HIGIENE URBANA

E

O Pelouro do Espaço público da Freguesia de São Domingos de Benfica é responsável
pela gestão, manutenção e limpeza do espaço público da Freguesia.
O atendimento personalizado pelo Vogal responsável, mediante marcação prévia,
acontece às 3as feiras da 2ª e 4ª semana de cada mês, às 19 horas. Nestas reuniões os fregueses
têm oportunidade de reclamar ou sugerir algumas intervenções que gostariam de ver
concretizadas ao nível do espaço público.
Do Pelouro do Espaço Público da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica fazem
parte as seguintes competências de gestão e manutenção:
- Zonas verdes e árvores de alinhamento;
- Parques Infantis;
- Equipamentos e mobiliário urbano;
- Zonas pedonais, mobilidade e acessibilidade;
- Sinalização horizontal e vertical;
- Higiene Urbana.
Para além das competências atrás referidas, faz também parte das competências deste
departamento a análise e emissão de parecer e despacho, relativa aos licenciamentos de
ocupação do espaço público, que no âmbito da delegação de competência transitaram para a
Junta de Freguesia.
Em articulação com os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa (CML),
analisam-se e propõem-se soluções ao nível do espaço público, articulado e encarado como um
todo, que visam a promoção da qualidade de vida dos moradores e das pessoas que trabalham
na Freguesia.
Na recepção de pedidos ou identificação de problemas no espaço público, cuja
competência de resolução extravasa o âmbito da Junta de Freguesia, nomeadamente na
reparação ou substituição de pavimento betuminoso, ou em situações relacionadas com a
iluminação pública e saneamento, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, dá
conhecimento às entidades competentes, para rápida resolução dos problemas.
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6.1. ESPAÇOS VERDES
MANUTENÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Operações de manutenção levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços verdes
da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, nos 16,50 ha cuja manutenção é da
responsabilidade da junta.
- Cortes de relvado;
- Reforço de sementeira de relvados;
- Podas de manutenção e limpeza de árvores e arbustos inseridas em zonas ajardinadas;
- Retanchas e plantações de espécies herbáceas e arbustivas;
- Regas.

Jardim Rua Paul Harris

Rua Padre Francisco Álvares
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ÉPOCA DE PODAS NO ARVOREDO DA FREGUESIA
As árvores desempenham importantes funções e somos conscientes do valor que têm na
cidade e das importantes funções que cumprem no meio urbano. Nomeadamente sombra e
outras amenidades climáticas. As árvores em meio urbano são um excelente aliado no combate à
poluição e melhoria da nossa qualidade de vida urbana. Através do controlo da temperatura, do
vento e da humidade, da redução da poluição do ar, do ruído, da luminosidade e da reflexão da
luz, entre outros.

A época de podas no arvoredo em caldeira da Freguesia teve ínicio no mês de Novembro
de 2015. Estes trabalhos inserem-se na calendarização de podas de manutenção e elevação de
copas que a Junta de Freguesia realiza nos meses de Novembro a Março|Abril. Altura em que a
grande maioria das espécies se encontra em repouso vegetativo e por isso a melhor altura do
ano para serem realizados os trabalhos.

Aviso de podas de árvores

PLANTAÇÃO DE NOVAS ÁRVORES
Existem inúmeras caldeiras vazias na Freguesia que de forma faseada, a JFSDB irá repor.
O período indicado para a realização destes trabalhos é durante os meses de Inverno e ínicio da
Primavera. Juntamente com a CML foram identificadas as caldeiras vazias, e priorizadas as que
deverão ser repostas
48
Relatório de Gestão e Contas 2016

Foram plantadas pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica:

Plantação de novas árvores na Rua do Montepio Geral

ABATES DE ÁRVORES (RAÍZES DANIFICARAM O COLECTOR)
Durante o mês de Janeiro foram executados trabalhos de abate de cinco árvores, que se
encontravam já sinalizadas pela CML, uma vez que as suas raízes se encontravam a
prejudicar as redes de saneamento publicas e privadas. Foi feito o abate de um choupo –
Populus canadiensis, na Rua dos Soeiros/ R. Mateus Vicente, e de quatro árvores da
mesma espécie na Rua Cidade de Cádiz. Os trabalhos foram realizados pela CML com o
apoio da JFSDB. Após os trabalhos de remoção do cepo as árvores serão substituídas por
outras de outra espécie mais adequada.
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Abate de árvores na Rua Cidade de Cádiz

REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Foi feito, durante o mês de Fevereiro, a requalificação dos canteiros da Avenida
António Albino Machado, uma importante artéria da Freguesia. Foi feita retancha,
selecção de material vegetal e a plantação de espécies herbáceo-arbustivas.

Avenida António Albino Machado
PARQUE BENSAÚDE
Teve íncio no mês de Outubro a obra de requalificação da entrada Este do Parque
Bensaúde. A Obra, concluída em Janeiro de 2016, consistiu na construção de uma rede de
drenagem adequada e na pavimentação do acesso, com pavimento em lajetas de betão préfabricado.
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Esta requalificação é uma mais valia para os utilizadores melhorando os acessos e
contribuindo para o aumento do número de visitantes, atualmente condicionada pela existência
de um único acesso.

Imagem atual da entrada do Parque Bensaúde pela Estrada da Luz.

CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA EM MADEIRA PARA CONTENÇÃO DE TERRAS NA
ESCOLA DAS LARANJEIRAS
O espaço exterior da escola das laranjeiras, no seu limite SE, apresenta um talude
bastante inclinado. A inclinação, o excesso de pisoteio e a ausência de vegetação, origina
problemas de drenagem e a escorrência superficial da água com deslizamento de terras para o
interior do pátio.

Com vista a solucionar o problema, foi concluída em Março de 2016 a construção de uma
paliçada em barrotes de madeira colocados na horizontal com travamentos verticais, e sistema
de drenagem no tardoz do muro.
Este sistema, em conjunto, permite a drenagem eficaz das águas, diminuí a inclinação,
impede a utilização e consequente excesso de pisoteio, o que permitirá a médio prazo a
instalação e crescimento da vegetação.
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Imagem durante a execução dos trabalhos

Imagem depois da execução dos trabalhos

PARQUES INFANTIS

PARQUE EXISTENTES
Existem na Freguesia de S. Domingos de Benfica oito parques infantis inseridos em
praças ou espaços verdes.
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(1) Jardim Alice cruz
(2) Praça General Vicente de Freitas /Travessa de S. Domingos de Benfica
(3) Largo Conde de Bonfim
(4) Largo Pedro Correia Marques
(5) Rua Cidade de Cádiz
(6) Traseiras da Rua Roberto Duarte Silva
(7) Bairro das Furnas
(8) Parque Bensaúde

Os parques infantis e zonas de jogo, são importantes zonas de lazer e fruição para
crianças, pais e avós. Pontos de encontro entre diversas faixas etárias. São polos aglutinadores e
dinamizadores, que assumem nas cidades um papel de enorme relevância e de caracter
identitário do espaço público.

Tendo em conta a importância relacionada com a segurança e protecção dos utilizadores
destes espaços, a junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma avaliação cuidada das
condições de conservação dos parques infantis da Freguesia. Um parque de recreio infantil
seguro, e bem conservado é um local onde as crianças podem brincar e divertir-se sem
preocupações.

Foi feito o levantamento das não conformidades existentes de todos os parques infantis
da Freguesia, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no D.L 119/2009 de 29 de
Janeiro. Durante este ano irão ser realizadas obras que visam a requalificação de todos os
parques infantis.

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA RUA MANUEL DA FONSECA
Ficou concluída em Fevereiro de 2016 a construção do Parque Infantil na Rua Manuel da
Fonseca. Aárea verde encolvente foi também requalificada, procedeu-se se à plantação de seis
novas árvores e instalação de tapete de relva.
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Parque Infantil da Rua Manuel da Fonseca

MANUTENÇÃO DE ZONAS PEDONAIS E ACESSIBILIDADE
A equipa de manutenção do espaço público continua diariamente a responder a
solicitações de ocorrências na via pública que carecem de intervenção. Solicitações essas que
chegam aos nossos serviços através da plataforma digital LXI, email ou por reclamação directa nos
serviços da Junta de Freguesia e pelos seus que diariamente percorrem as ruas da Freguesia, em
constante vistoria para deteção de anomalias, bem como em contato direto com a população.

OBRA DE ABERTURA DO ACESSO À ESTRADA DE BENFICA PELA RUA CIDADE DE
RABAT
Foi feito durante o primeiro trimestre de 2016, a abertura do acesso à Estrada de Benfica
pela Rua Cidade Rabat no redimensionamento do passeio, a substituição de pedra, do lancil e
reforço de betuminosos. Fez-se também a recolocação de pilaretes que evitam o estacionamento
abusivo em zonas do domínio do peão.
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Imagem de requalificação de calçada e colocação de pilaretes.

OPERAÇÕES DE COMBATE AO ESTACIONAMENTO ABUSIVO
Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela junta de freguesia, que
pela colaboração activa dos fregueses chegam até nós, com o intuito de combater o
estacionamento abusivo tanto nas zonas de circulação e acesso automóvel como nas zonas
de circulação pedonal.

Colocação de pilaretes em zona pedonal na Rua Lúcio de Azevedo.
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COLOCAÇÃO DE CORRIMÕES NAS RUAS LUCIANA STEGAGNO PICCHIO E
MATEUS VICENTE

Colocação de corrimões em escadas na Freguesia (Rua Luciana Stegagno Picchio em primeiro e
Rua Mateus Vicente em segundo).
REBAIXAMENTO DE PASSADEIRAS – RUA CIDADE DE RABAT E RUA
ANTÓNIO FEIJÓ E RUA JOÃO DE FREITAS BRANCO

É objetivo desta Junta de Freguesia melhorar de forma significativa a mobilidade e as
acessibilidades no território da Freguesia. Para tal e com base num levantamento das
necessidades realizado pelos nossos serviços, foram priorizadas as passadeiras com
necessidade de intervenção. A JFSDB encontra-se de forma faseada a efetuar o
rebaixamento de passagens de peões e a assinalar os seus limites, com a utilização de piso
táctil, bem como a criação de guias de encaminhamento. Estas medidas são imprescindíveis
para os cidadãos cegos ou com baixa visão, e inclusive para os idosos, e encontram-se em
conformidade com as normas técnicas de acessibilidade definidas pelo Decreto-Lei n.º
163/2006, de 8 de Agosto aprovado em Assembleia da República, que determina o regime
da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e
edifícios habitacionais.
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Rua António Feijó

Rua Cidade Rabat

Rua João de Freitas Branco
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INTERVENÇÕES NO BETUMINOSO

Foram rececionadas várias reclamações/pedidos de moradores e identificados
internamente vários locais com o betuminoso danificado. Neste sentido a Junta de
Freguesia efetuou o levantamento de todas as intervenções necessárias e em articulação
com Câmara Municipal de Lisboa, a entidade competente na resolução das ocorrências
neste domínio.

Durante este período foram realizadas várias intervenções, como as bolsas de
estacionamento na Estrada da Luz, Beco da Botica, Rua Raquel Roque Gameiro, Rua
Leitão de Barros e Rua Félix Correia.

Estrada da Luz
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Beco da Botica
“PROGRAMA PAVIMENTAR” RUA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Com o fim da empreitada de reabilitação e pavimentação da Rua de São Domingos
de Benfica, no Âmbito do “Programa Pavimentar” da CML e após a conversão das caldeiras,
existentes no projecto inicial, em estacionamento, a área intervencionada beneficiou de 60
novos lugares de estacionamento gratuito que estão agora ao dispor dos residentes.

Rua de São Domingos de Benfica
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SEMAFORIZAÇÃO NO CRUZAMENTO DA RUA JOÃO DE FREITAS BRANCO
COM A AVENIDA LUSÍADA

Desde o dia 4 de março que se encontra em funcionamento o sistema de
semaforização no cruzamento da Rua João de Freitas Branco com a Avenida Lusíada, na
zona do Alto dos Moinhos em São Domingos de Benfica.
Um projeto há muito esquecido, tendo sido a Junta de Freguesia, legitimada pelos
pedidos dos fregueses, quem recuperou esta aspiração junto da CML e se disponibilizou
para integrar a equipa do projeto para a sua viabilização.
A obra consistiu para além do sistema de semaforização, na colocação de
sinalização vertical e horizontal e na alteração da geometria dos passeios de modo a
colmatar os conflitos e acumulação de trânsito verificados no local.
Sendo este um dos cruzamentos mais difíceis da freguesia, há muito que chegavam
pedidos para resolver as questões de tráfego intenso, sobretudo em dias de jogos de futebol
devido à proximidade ao Estádio da Luz.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica atenta a esta situação,
conseguiu, através de um trabalho intenso junto das entidades competentes, materializar a
semaforização deste cruzamento.

Rua João de Freitas Branco
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CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO Nº2 DA RUA FRANCISCO
GRANDELA
Foi executada no mês de Março de 2016 uma rampa de acesso ao nº 2 da Rua Francisco
Grandela, uma vez que o morador apesenta mobilidade reduzida, deslocando-se em cadeira de
rodas.

Rampa na Rua Francisco Grandela nº2

REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BOLSAS DE
ESTACIONAMENTO
O deficiente ordenamento e a falta de estacionamento, constituem-se como um
importante problema que assola o território da Freguesia. A Junta de Freguesia tem vindo a
adoptar medidas de combate ao estacionamento abusivo, através da colocação de pilaretes.
Estas medidas visam mitigar o problema, contudo não o resolvem. A Junta de Freguesia
encontra-se em conjunto com a CML a desenvolver um estudo que prevê o aumento da
oferta de estacionamento, através da criação de bolsas de estacionamento e também pelo
reordenamento do estacionamento existente, quando adjacente à via. Nas situações em que
existe a possibilidade de aumento do número de estacionamentos sem comprometer a zona
pedonal.

61
Relatório de Gestão e Contas 2016

PARQUE DE ESTACIONAMENTO – IMPASSE À RUA SOUSA LOUREIRO
Num terreno propriedade da CML, viu a Junta de Freguesia oportunidade de criação
de cerca de 60 novos lugares de estacionamento, que irão beneficiar os moradores da zona.
Este novo parque aberto à população em Março deste ano, benificiará ao longo do ano de
obras de melhoria, nomeadamente ao nível do pavimento, capacidade de carga, drenagem
e iluminação.

LICENCIAMENTOS

No âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa e com a passagem de
diversas competências para as Juntas de Freguesia, de acordo com o Decreto-Lei nº
56/2012, de 8 de novembro, entre as quais o licenciamento de todo o tipo de ocupação
pública relacionada com os estabelecimentos comerciais, como esplanadas abertas e
destacadas, placas, cavaletes, toldos, etc.. Bem como a ocupação de espaço público de
restauração e bebidas de caracter não sedentário e recintos improvisados.
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Nesta conformidade deram entrada nos nossos serviços no último trimestre, as
seguintes comunicações:



105 “Licenciamento Zero”

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Foram rececionadas várias reclamações de moradores e identificados internamente,
vários locais com iluminação deficitária. A Junta de Freguesia reencaminhou todas as
solicitações para a CML, a qual tem vindo a proceder com muita eficiência.

SINALIZAÇÃO

No âmbito da delegação de competências, temos dado continuidade à requalificação
de sinalização horizontal e vertical existente na freguesia.

Sinalização Vertical
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Rua Mário Pascoa Gomes - Antes

Estrada de Benfica – Antes

Rua Abranches Ferrão - Antes

Rua Mário Pascoa Gomes - Depois

Estrada de Benfica – Depois

Rua Abranches Ferrão - Depois
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TOPONÍMIA
Em relação à toponímia, a JFSDB procedeu à reparação e colocação de novas placas
toponímicas, em arruamentos da freguesia, de que são exemplo:

Rua Luciana Stegagno Piccho (Depois)

Rua Luciana Stegagno Piccho (Depois)
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Rua Natércia de Freire (Antes)

Rua Natércia de Freire (Depois)

Rua António Alçada Baptista (Antes)
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Rua António Alçada Baptista (Depois)

6.2. HIGIENE URBANA

O Sistema de Gestão da Qualidade para a higiene urbana com o âmbito de
Limpeza e Higiene Urbana, foi auditado em fevereiro de 2016 pela entidade
certificadora um ano após a concessão da Certificação. Com base na auscultação
dos moradores, nos resultados das auditorias internas e na monitorização da
resposta às solicitações dos diversos intervenientes do serviço, foi demonstrado
em auditoria, a eficácia do Sistema tendo resultado na manutenção da Certificação do mesmo
por mais um ano.

No primeiro trimestre de 2016 iniciaram um programa de integração no
serviço de Higiene Urbana oito novos colaboradores em regime de prestação de serviços. Este
programa passa por diversas etapas de formação em contexto de trabalho de modo a que cada
operador possa dominar cada uma das tarefas: varredura com e sem apoio de soprador, lavagem
de espaço público e corte de ervas. Além destas componentes, os colaboradores receberam
também formação no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e de conhecimentos básicos
relativos ao referencial normativo NP EN ISO 9001:2008.
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Esta integração vem de encontro a uma necessidade identificada que
permite melhorar significativamente a capacidade de resposta do próprio serviço.

Tratamento de solicitações

Foram rececionados pelo serviço de Higiene Urbana várias solicitações
tendo sido tratadas conforme o definido no P.02 Gestão de Ocorrências. É de salientar que no
período em análise foram também recebidos pelo serviço de Higiene Urbana, 1 (um)
agradecimento ao serviço.

Gráfico 1 : Acompanhamento de Solicitações
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Gráfico 2 : Tipologia de Solicitações recebidas

N.º de Ocorrências por tipologia
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

dez-15
jan-16
fev-16

Relembramos que este serviço tem a seu cargo 57 circuitos de varredura
sendo a frequência da limpeza das ruas assegurada no mínimo uma a duas vezes por semana,
para as ruas menos frequentadas, e diariamente para as ruas de maior movimento ambas com
despejo de papeleiras.
O apoio logístico às operações é executado com recurso a viaturas de apoio que fazem
diáriamente o transporte dos funcionários para os diversos locais que estão a ser
intervencionados nas diversas tarefas: varredura, despejo de papeleiras e apanha dos resíduos
das lavagens dos arruamentos (achegos).
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Desmatação

No âmbito das competências do Departamento de Higiene Urbana é
também assegurada a limpeza de terrenos expectantes, recorrendo-se aos equipamentos de
corte que poderão variar de tipo tendo em conta as características do espaço a intervencionar.
São exemplos de intervenções os seguintes locais:


Rua Maestro Frederico Freitas



Rua António Albino Machado



Rua Lúcio de Azevedo



Rua Azevedo Neves, ponte Eixo Norte/Sul



Rua Alfredo Guisado, Taludes



Azinhaga do Ramalho

70
Relatório de Gestão e Contas 2016

Lavagem da via pública

Outra competência do serviço de Higiene Urbana é a lavagem de via
pública com uma periodicidade regular. As intervenções podem ser diurnas ou noturnas
dependendo do local e dos constrangimentos que a própria operação possa causar à utilização
das artérias pelos utentes. Em situações pontuais, também é este serviço que assegura as
intervenções de primeira linha, nomeadamente em situações de precipitação acentuada e queda
de granizo.

Os locais indicados são exemplos de intervenções realizadas:


Rua António Nobre



Largo Conde de Bonfim



Rua Major Neutel de Abreu



Rua Maestro Frederico de Freitas



Rua João de Freitas Branco



Rua João Hogan



Azinhaga do Ramalho



Rua Mário Beirão



Rua Afonso Álvares



Rua Inocêncio Francisco da Silva



Rua Francisco Baía



Rua Maestro Jaime da Silva (Filho)



Rua José Celestino da Silva
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Estrada da Luz



Rua Xavier de Araújo



Rua Lúcio de Azevedo



Rua Olavo d’Eça Leal



Rua General Schiappa Monteiro



Rua Roberto Duarte Silva



Rua Ginestal Machado



Rua Virgílio Correia



Largo Luzia Maria Martins



Rua de São Tomás de Aquino



Rua Mário Gomes Páscoa



Rua Manuel da Silva Leal



Rua Afonso Botelho



Rua Manuel da Fonseca



Rua António Albino Machado



Rua Melvin Jones



Rua Tomás da Fonseca



Rua Abranches Ferrão

Aplicação de Herbicida

Iniciou-se em Fevereiro de 2016 a operação de controlo químico de
infestantes nos passeios através de aplicação de herbicida. Esta operação, devido aos requisitos
legais, foi entregue a uma entidade externa, devidamente credenciada para tal, que atuou sob a
supervisão e com o acompanhamento do serviço da Higiene Urbana que avalia a eficácia das
aplicações executadas.

Limpeza de Sarjetas

Por forma a manter a eficácia de funcionamento de sarjetas e sumidouros
foi feita manutenção periódica com tarefas de limpeza e desobstrução desses elementos de
drenagem.
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São exemplos de artérias intervencionadas, os seguintes arruamentos:



Rua Francisco Gentil Martins, ao longo da Rua Alcina Bastos nº 1



Largo de São Domingos de Benfica - Bairro do Calhau junto à Igreja da Nossa Senhora do
Rosário



Travessa S. D de Benfica (Bº do Calhau) Viaduto da CP do Bº do Calhau/Rua Conde
Almoster



Estrada de Benfica próximo nº 463 no entroncamento com a Rua Prof. Reinaldo dos
Santos



Estrada de Benfica próximo nº 392 junto aos Correios



Estrada de Benfica próximo nº 403 junto ao Largo Conde Bonfim



Largo Monsenhor Dalgado – todo o Largo até á Rua Cândido Figueiredo



Rua João Hogan (junto ao nº 11) - próximo do portão AB da Quinta



Estrada da Luz (frente nº 153) entroncamento com a Rua Lúcio Azevedo



Rua António Albino Machado - próximo dos números 17, 27 e 30



Av. Combatentes junto ao cruzamento com a Av. Lusíada



Rua Azevedo Neves por cima do Eixo Norte/Sul



Estrada das Laranjeiras próximo nº 235 ao fundo da Rua das Laranjeiras



Praça Marechal Humberto Delgado - junto à estação do Metro (próximo vedação do
Jardim Zoológico)



Rua das Furnas/Praça Marechal Humberto Delgado sob o Eixo Norte/Sul



Avenida Columbano Borlado Pinheiro sob a estação da CP e próximo do nº 51
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Apoio aos eventos:



Limpeza da área envolvente ao Estádio da Luz nos Jogos do Sport Lisboa e Benfica



Limpeza das áreas, onde decorreram os diferentes atos solenes do dia da Freguesia,
como é exemplo: envolvente da Igreja de São Tomás de Aquino, entrada da Estrada da
Luz no Parque Bensaúde e rua Manuel da Fonseca.



Limpeza antes e após a passagem do Corso de Carnaval das Escolas.



Bairro Grandela por ocasião do lançamento de um livro



Limpeza da rua Raul Carapinha por ocasião do Bazar
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7.

PELOURO DO DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

7.1. PROGRAMA “GRÁVIDA ATIVA”

Numa organização da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com o apoio da
Associação Jorge Pina, foi ministrada uma aula para ajudar as encontrar uma melhor consciência
das mulheres grávidas e o seu corpo para se sentirem cada vez melhor ao longo da sua gravidez.

De realçar a importância da prática de exercício físico durante a gravidez que ajudam no
trabalho de parto.

7.2. CAMINHADA SÉNIOR
Depois do interregno do inverno a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, numa
iniciativa pensada para a sua população Sénior, arrancou no passado dia 23 de março e terá uma
periocidade semanal.

O percurso, com duração de uma hora, terá início no Polidesportivo do Bairro do Calhau,
em Monsanto, e será acompanhado por um Guia da Natureza.

A participação no programa é Gratuita, devendo os participantes concentrarem-se no
local 10 minutos antes da partida.
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Esta iniciativa, que se realizará todas as quartas-feiras, enquadra-se na aposta da
Autarquia de São Domingos de Benfica em ter uma freguesia mais ativa, mais saudável e mais
feliz, ao mesmo tempo que contribui também para a melhoria da auto estima e da saúde em
geral dos nossos seniores enquanto usufruem da qualidade dos espaços verdes da nossa
freguesia.

7.3. 2ª GALA DO FADO DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Em homenagem ao Fado, o Centro Cultural João das Regras, acolheu a “2ª Gala do Fado”
de São Domingos de Benfica numa organização da Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica e com o apoio da Associação de Colectividades de Lisboa e da Rádio Amália.

Aguardado com a habitual expectativa, este espectáculo impar vai reuniu numa só noite
muitos nomes prestigiados da canção nacional.

Com a lotação do espaço completamente esgotada foi uma noite memorável e onde não
76
Relatório de Gestão e Contas 2016

faltaram as iguarias típicas de uma noite de fados como o caldo verde, os enchidos, as febras e o
vinho.

7.4. CORRIDA MINI CAMPEÕES EDP

Em parceria com a Fundação Benfica, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
participou com alunos da Escolas Básicas da Freguesia na Corrida Mini-Campeões EDP
organizada pelo Maratona Clube de Portugal que se realizou no dia 19 de março junto ao Museu
da Eletricidade. Esta parceria com a Fundação Benfica e o Maratona Clube de Portugal,
possibilitou a oferta de inscrições gratuitas aos pequenos campeões entre os 6 e os 13 anos.

7.5. OPEN DE TÉNIS DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Estão lançadas as bases para a realização do 1º "Open" de Ténis de São Domingos de
Benfica que esteve, na tarde do dia 2 de março, em preparação no São João Ténis Clube que vai
colaborar na realização da prova, agendada para 23 a 29 de maio de 2016, e que vai contar a
participação de 100 atletas, nacionais e internacionais.

Este "Open" é uma organização da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica que
conta com o apoio do São João Ténis Clube, através da cedência das suas instalações e com a
direcção técnica de Manuel Sousa e a colaboração de João Lagos.
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7.6. 106º ANIVERSÁRIO DO S.F.PALMENSE

O vogal do Desporto e Associativismo Paulo Silva marcou presença no na sessão
comemorativa do 106.º aniversário do Sport Futebol Palmense uma das mais antigas
colectividades do país.

7.7. LARGO CONDE DE BONFIM

Estão finalizadas as obras de recuperação e melhoramento do Campo de Basquetebol do
Largo Conde de Bonfim.
Esta intervenção, levada a cabo pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, incidiu nas
marcações e pinturas, no arranjo da vedação em todo o perímetro do Campo dotando assim este
equipamento desportivo da nossa Freguesia das melhores condições técnicas e de segurança
para a prática da modalidade de Basquetebol.

Com o início, em Março, da Academia de Basquetebol nas Escolas Básicas este vai ser o
local para, assim que as condições atmosféricas o permitam, se realizem as aulas
complementares de basquetebol ministradas na Academia de basquetebol das CAF aos sábados
de manhã de forma completamente gratuita.
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7.8. RECUPERAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS DAS LARANJEIRAS

As obras nos Campos de Ténis das Laranjeiras começaram no dia 18 de fevereiro e vão
durar cerca de tres meses. A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, que assumiu a
gestão deste equipamento no final do ano transacto, está agora a requalificar todo aquele espaço
de lazer que se encontrava consideravelmente degradado.

A expectativa é que até ao final de Abril mais este equipamento possa estar disponível
para utilização por parte dos fregueses.

7.9. OLISIPÍADAS

A Junta de Freguesia de Benfica organizou na Escola Delfim Santos, no dia 17 de janeiro
uma fase local de futebol das Olisipiadas. Com a presença de 80 praticantes e com as galerias do
pavilhão cheias de pais. Uma jornada de convívio que será repetida no dia 15 de abril com a
organização no Palmense de mais uma fase local de futebol.

Existem neste momento cerca de 350 atletas inscritos em diversas modalidades entre elas
o Basquetebol, andebol, judo, natação, rugby, ténis mesa, ciclismo, xadrez, ginástica e atletismo.
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7.10. OUTRAS ATIVIDADES

Para a realização destes eventos e outros que se vão realizar no segundo trimestre como o
Torneio de Sub-9 em Futebol (Polidesportivo Salgueiro Maia), Fases Locais e finais das
Olisipíadas, Projecto “Lisboa vai ao Parque” e outros em preparação foram realizadas diversas
reuniões com inúmeras entidades que vão possibilitar a realização de atividades de qualidade
com a participação do maior número de fregueses.
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8.

ATENDIMENTO DA SECRETARIA
Os serviços prestados pela Secretaria da JFSDB mantém-se em constante procura por

parte dos nossos Fregueses. O trimestre que agora encerramos apresentou o registo dos
números apresentados na tabela abaixo.

C.
Emprego

Atestados
(*)

Canídeos
(*)

Actividades/CAF/Academia

(*)

Outros
Serviços (*)

Janeiro

850

193

32

785

431

Fevereiro

780

180

22

959

524

Março

793

213

22

1.018

471

2.423

586

76

2.762

1.426

TOTAL TRIMESTRAL

(*) Números com base nas guias emitidas pelo programa da Fresoft
Outros Serviços (facturados e pagos) - incluem passeios recreativos, cartão freguês, licenciamentos, etc
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Relatório da Atividade do 2º
Trimestre de 2016 da Junta de
Freguesia de São Domingos de
Benfica
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8.1.

MONSANTO PRIMAVERA FEST

Realizou-se nos passados dias 13, 14 e 15 de Maio o Monsanto Primavera Fest, um
festival de 3 dias de Música Portuguesa, gratuito e para todos em São Domingos de Benfica e
Benfica!
Com um cartaz criado a pensar em todos os que gostam de música portuguesa, o
Monsanto Primavera Fest recebeu na sexta feira José Cid e a Big Band, no sábado, António
Zambujo e no domingo, Martim Simões de Almeida, entre várias outras bandas de música
portuguesa que durante estes 3 dias trouxeram muita música e animação para a rua.
A primeira edição do Monsanto Primavera Fest foi um grande sucesso, tendo passado
pelo recinto do Festival cerca de 40.000 pessoas, durante estes três dias.
Esta iniciativa foi organizada em parceria pelas Juntas de Freguesia de São Domingos
Benfica e de Benfica.
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8.2. OPEN DE TÉNIS DE SÃO DOMINGOS

O Open de São Domingos foi um Torneio Internacional, que decorreu entre 21 e 29 de
maio e que contou com a participação de atletas de todo o mundo, integrado na categoria Future
que, para além dos prémios monetários - 10 000 dólares - ofereceu a oportunidade de amealhar
pontos ATP, neste caso 75, que permitem chegar aos torneios principais do ranking mundial.

Na cerimónia final, João Domingues, finalista e 2º classificado, deixou uma mensagem de
encorajamento à organização que considerou muito boa, assegurando que gostaria de repetir a
sua presença no próximo ano.

Frederico Gil foi o vencedor do Open de São Domingos e o que arrancou mais aplausos e
palavras de incentivo durante o jogo final que venceu por 6-3 e 7-6 (8/6), na tarde de domingo,
dia 29 de maio.
“Que bom ver o Gil de volta!” foi o que declarou João Lagos, uma referência na promoção
de eventos de Ténis e um dos envolvidos na organização do Open de São Domingos, enquanto
assistia à final. Frederico Gil é um dos melhores tenistas portugueses, antigo nº 62 do ranking
mundial, agora no lugar 937, mas a recuperar a forma como testemunhou o público que encheu
por completo as bancadas do São João Ténis Clube, que, na pessoa do empresário Manuel Sousa,
foi o organizador do torneio contando, igualmente, com a colaboração da Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica.

Já na cerimónia final, António Cardoso, presidente da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica garantiu que o Open de São Domingos voltará para a segunda edição, em
2017, contribuindo para elevar cada vez mais o nível do Ténis que se pratica no nosso país.

84
Relatório de Gestão e Contas 2016

8.3. 42º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL

No 42º aniversário do 25 de abril, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
assinalou a data com uma sessão temática que contou com testemunhos de figuras ligadas à
queda do anterior regime, como Raimundo Narciso, José Maria Brandão de Brito, Fernando
Tavares e Luis Falcão da Fonseca e ainda com a inauguração de uma instalação fotográfica
alusiva à tomada da Escola Técnica da PIDE/DGS, a 27 de abril de 1974 pelos Fuzileiros, na
Praça Marechal Humberto Delgado (Sete-Rios), honrando assim todos aqueles que se bateram
pela liberdade.
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8.4. DESFILE DE MARCHAS POPULARES INFANTIS
DOMINGOS

DE

SÃO

Cerca de mil crianças, participaram, dia 3 de junho, no desfile de Marchas Populares
Infantis de São Domingos de Benfica, uma iniciativa integrada no âmbito das comemorações da
Semana da Criança levada a cabo pela Junta de Freguesia.

Cerca de mil pequenos marchantes, em representação das Escolas António Nobre, Frei
Luís de Sousa e Laranjeiras, fizeram reviver uma das tradições mais antigas da cidade de Lisboa
num dia bairrista, de tradições, com letras e figurinos originais.
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Nas bancadas, completamente lotadas, mães, pais e familiares, manifestavam
ruidosamente um bairrismo saudável, transmitindo às crianças o verdadeiro espírito das
Marchas ao longo de quase duas horas, ao som da música da Marcha de São Domingos.

António Cardoso, presidente da Junta de Freguesia, acompanhado pelos Vogais Francisco
Encarnação, João Dias e António Pedroso, por Pedro Franco, membro da Assembleia de
Freguesia de São Domingos de Benfica e também pelo Diretor do Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras, Amílcar Santos, assistiram ao desfile das crianças pelas ruas da Freguesia.
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9.

PELOURO DA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, FORMAÇÃO E PROJETOS

9.1. ATENDIMENTO
FREGUESIA

SOCIAL

À

POPULAÇÃO

DA

Entre os meses de Abril, Maio e Junho foram realizados vinte e três atendimentos sociais
de primeira vez à população, dez dos quais foram visitas domiciliárias. Para além dos primeiros
atendimento foi, igualmente, proporcionado atendimento e acompanhamento social às situações
já com processo na Junta de Freguesia. Ao nível do Serviço de Teleassistência foram
encaminhados cinco utentes para puderem usufruir desta resposta.

9.2. GABINETE DE PSICOLOGIA

Trata-se de um projecto colaborativo entre o Pelouro da Ação Social e o Pelouro da
Saúde da Junta de Fregusia de S. Domingos de Benfica. Este novo serviço proporciona
atendimento, avaliação, acompanhamento psicológico e psicoterapia, mediante marcação prévia
de consulta. Ao longo deste trimestre foram acompanhadas onze situações.

9.3. ATESTADOS DE INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA
Neste trimestre a equipa da Ação Social recepcionou dois pedidos para atestados de
insuficiência económica, tendo efectuado a respectiva análise socioeconómica e atribuição do
referido documento.
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9.4. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

O técnico da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continuou o trabalho
desenvolvido na CPCJ – Lisboa Norte, com uma afectação de 40%.
Nº

ESTADO

PROCESSOS
13

18

6
12
6

Arquivados por não subsistência/ inexistência de situação de
perigo.
Em Avaliação Diagnóstica – Foi recolhido o consentimento para
intervenção.
Primeiro Contacto – Aguarda-se contacto com os progenitores e
recolha do seu consentimento para a intervenção.
Medida aplicada de Apoio Junto dos Pais.
Remessa para TFML

Ao longo deste trimestre, como habitualmente, realizaram-se semanalmente as reuniões
da Comissão Restrita para deliberar e discutir processos.

9.5. REDE SOCIAL

No dia 15 de abril realizou-se uma reunião da Rede Social de Lisboa, onde foram
abordadas questões relacionadas com o novo Plano de Desenvolvimento Social. No desenvolver
desta reunião foi abordada a questão da falta de comparência de alguns parceiros nas reuniões
de plenário. Foi proposta a alteração das dinâmicas das reuniões plenários, tendo sido elaborado
uma nova estratégia para as próximas sessões.
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Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica

No dia 21 de junho realizou-se a 6ª sessão plenária da Comissão Social de Freguesia de
São Domingos de Benfica, tendo sido abordados os seguintes temas: ponto de situação do grupo
de trabalhos, análise colectiva da dinâmica da sessão plenária e forma abordados, apresentação
do questionário elaborado para o Diagnóstico Social de S. domingos de Benfica e outros assuntos
de interesse da Comissão Social de Freguesia.

Grupo de trabalho da Infância e Juventude

No âmbito do grupo da primeira infância, finalizaram-se as sessões do Projecto Escola de
Pais. Na sequência deste projecto foi realizada uma reunião entre os parceiros de forma a avaliar
o desenvolvimento desta actividade, nomeadamente os constrangimentos e as potencialidades
deste projecto.

Actualmente o grupo encontra-se em avaliação e planificação um novo modelo de
intervenção.
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Grupo de trabalho da Terceira Idade e Envelhecimento Activo

Durante o decorrer deste trimestre, realizaram-se nos dias 06 de abril, 04 de maio e 08
de junho mais três encontros no âmbito do projecto Peddy-Pappers em São Domingos de
Benfica.
Trata-se de um grupo de técnicos, parceiros da Comissão Social de Freguesia, que integra
um grupo de visitas às instituições e empresas locais. Essas visitas são previamente organizadas
com as entidades, por parte de uma técnica de acção social da Junta de Freguesia em parceria
com uma técnica da Câmara Municipal de Lisboa. Têm como principal objectivo proporcionar o
conhecimento dos serviços e repostas das entidades existentes na comunidade, tal como
proporcionar o encontro entre os técnicos de cada instituição de forma a facilitar a articulação
entre os mesmos e incentivar a implementação do trabalho em parceria. Durante as visitas são
apresentadas as instalações de cada equipamento, a equipa e dado a conhecer o trabalho
desenvolvido informações de interesse.

Foram efectuadas visitas ao Centro Social Paroquial do Calhariz de Benfica, Centro de
Yoga de Benfica, Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem, Associação Infante
Sagres, Universidade Católica Portuguesa, Instituto S. João de Deus, Palácio Marqueses da
Fronteira e Lar Madre Teresa do Saldanha.
Realizou-se no dia 29 de abril mais uma sessão do Grupo de Partilha e Reflexão no
âmbito do projecto “Envelhecer com Qualidade em S. Domingos de Benfica”. O tema foi a
Segurança e contou com a presença dos Agentes da Esquadra de Benfica como oradores.

Para assinalar a importância do bem-estar físico/cognitivo e da qualidade de vida,
realizou-se no dia 25 de maio a 4ª sessão do Grupo de Partilha e Reflexão, alusiva a esta temática
que teve como oradora a Dra. Tânia Marques, Psicóloga da Junta de Freguesia de S. Domingos de
Benfica.

O grupo encontra-se a ultimar os preparativos para a realização do último encontro do
Grupo de Partilha e Reflexão no dia 24 de maio. De forma a encerrar estas jornadas, este último
encontro pretende reunir todos os oradores que colaboraram nesta iniciativa e prestar um
agradecimento pela sua participação.
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Grupo de trabalho da Empregabilidade

O grupo mudou de local de funcionamento, estando as reuniões a decorrer às Terçasfeiras, às 10h, no Fórum Grandela. Este grupo resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica e o Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas – SCML. Com a
criação do Gabinete de Inserção Profissional, tem-se conseguido uma articulação mais estreita
entre o GEPE e as ofertas de emprego/formação do IEFP, traduzindo-se numa maior integração
de utentes no mercado de trabalho e formação.

9.6. PROGRAMA BIP-ZIP: PROJETO “LOJA ITINERANTE
SOCIAL”

Ao longo deste trimestre a carrinha continuou a percorrer os pontos de intervenção
prioritária da Freguesia, proporcionando aos fregueses a troca e customização de bens de
vestuário. A par do funcionamento da carrinha, contínua a decorrer a formação de Iniciação à
Costura, em parceria com a Modatex.

No dia 18 de maio, realizou-se uma reunião com várias entidades integradas no
Programa BIP-ZIP no Centro Social Paroquial das Galinheiras, com objectivo de planificar a
realização de um encontro festivo de várias entidades BIP-ZIP da cidade de Lisboa. Esta
iniciativa visa a partilha de experiências no âmbito dos projectos BIP-ZIP.
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9.7. REUNIÕES TÉCNICAS

Dado a diversidade de instituições da Freguesia de São Domingos de Benfica que têm
como resposta a intervenção e acompanhamento social e uma vez que muitos dos utentes são
acompanhados por várias instituições, achou-se pertinente implementar uma dinâmica de
reuniões numa lógica mensal. Estas reuniões realizam-se nas diversas instituições da freguesia
entre os técnicos de acompanhamento social e Agentes da PSP – Policiamento de Proximidade,
de forma a discutir casos e estratégias de intervenção e de prevenção, melhorando o
acompanhamento e evitando a duplicação de respostas.

9.8. PROJETO SOS IDOSOS – PEQUENAS REPARAÇÕES
Trata-se de uma resposta complementar aos serviços já disponibilizados dentro da
freguesia. Este projecto visa melhorar a qualidade de vida dos idosos carenciados e/ou isolados
residentes na freguesia, através da realização de pequenas reparações domésticas nas suas
habitações, suprindo, desta forma, algumas das necessidades básicas relacionadas com o
conforto e segurança no seio das suas casas. Ao longo deste trimestre foram recepcionados sete
pedidos para efectuar pequenas reparações nos domicílios, sendo que após a avaliação
socioeconómica se verificou que apenas dois possuíam carência económica.
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9.9. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
O fundo de emergência social consiste na prestação de um apoio excecional e temporário
a agregados familiares carenciados em situação de emergência habitacional grave, ao abrigo do
artigo 11º das Regras de funcionamento do Fundo de Emergência Social de Lisboa, aprovadas
pela Proposta n.º 620/2011/CML, através das Juntas de Freguesia e no quadro dos Protocolos de
Delegação de Competências.
Ao longo deste trimestre a equipa recebeu vinte pedidos de atribuição de apoio
financeiro, tendo sido abertos processos para estes agregados. Dos pedidos recepcionados, seis
foram atribuídos e os restantes foram indeferidos por não preencherem critérios. Os processos
que foram indeferidos foram articulados com a SCML, conforme indicação no regulamento do
FES da CML.

9.10. LX PORTA-A-PORTA

O serviço “Lx Porta-a-Porta” constitui um transporte urbano flexível e gratuito, de
percurso fixo e paragens móveis/flexíveis, gerido pela CML em articulação com a Junta de
Freguesia. Para a freguesia de São Domingos de Benfica foi elaborado um percurso que percorre
toda a freguesia, tendo paragens em pontos estratégicos. Este serviço constitui uma resposta
complementar à rede de transportes públicos. O serviço encontra-se em funcionamento no
horário estabelecido, entre as 9 e as 17 horas. Este transporte conta, cada vez mais, com a
adesão dos munícipes da Cidade de Lisboa. De forma a responder às solicitações dos fregueses e
das instituições e com intuito de melhorar o serviço prestado, foram realizadas algumas
alterações na rota do transporte, nomeadamente o acrescento de novas paragens: nas novas
instalações da sede da Junta de Freguesia, na Quinta dos Barros, junto ao Centro Nossa Senhora
do Rosário e na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro.
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9.11. TRANSPORTE SÃO DOMINGOS SOLIDÁRIO

O projecto “Transporte São Domingos Solidário” consiste num transporte gratuito que
possibilita aos fregueses recenseados em situação de isolamento social o acesso, mediante
marcação prévia, a serviços e actividades específicas dentro da Cidade de Lisboa. Ao longo deste
trimestre este serviço apoiou 27 utentes, transportando-os consoante as suas necessidades:
tratamentos, consultas, fisioterapia, entre outros.
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9.12. DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL

Este trimestre não foram recepcionados pedidos para prestação de trabalho a favor da
comunidade.

9.13. MOVIMENTO ZERO DESPERDICIO - DARIACORDAR

Este projecto conta, actualmente, com a parceria de doze restaurantes/ pastelarias da
freguesia e com o Hospital dos Lusíadas, estando a equipa a sensibilizar outros comerciantes
para aderirem a este projecto. As instituições receptoras, até à data, são o Centro de Apoio ao
Sem-Abrigo e o Lar Madre Teresa de Saldanha. Com esta iniciativa conseguimos apoiar cerca de
50 agregados em situação de fragilidade social.

9.14. APOIO NO PREENCHIMENTO E ENVIO ONLINE DO IRS

No âmbito desta iniciativa, contactaram-se voluntários para prestarem este apoio à
população, tendo-se conseguido três pessoas com experiência que se voluntariaram para
participar nesta ação. Assim, foi prestado o apoio fregueses no preenchimento online do IRS nas
Categorias A e H durante o mês de abril, na secretaria da Junta de Freguesia.
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9.15. PASSEIOS

“Dão Lafões”
No dia 21 de abril realizou-se um passeio no âmbito do Programa de Turismo Sénior,
desta vez à emblemática região Dão Lafões. Os seniores puderam desfrutar de um dia diferente
com visita ao Luso, Buçaco e Viseu. Este passeio contou com a participação de cem seniores
acompanhados por quatro monitores.
“Fátima”
No dia 10 de maio realizou-se um passeio integrado no Programa de Turismo Sénior, no
âmbito das Comemorações religiosas do mês de maio. De forma a complementar o dia, foi
realizada também uma visita ao Mosteiro de Alcobaça. Este passeio contou com a participação
de setenta seniores acompanhados por dois monitores.
“Passeio ao Minho”
Nos dias 24, 25 e 26 de junho, realiza-se mais um passeio no âmbito do Programa de
Turismo Sénior. O objectivo será proporcionar aos seniores da freguesia a possibilidade de visita
às cidades que recebem como apelido, “as cidades berço de Portugal”. Este passeio contou com a
participação de quarenta e oito seniores acompanhados por dois monitores.

9.16. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

Até à data desde Abril passaram pelo GIP duzentos e cinco utentes. Foram realizadas oito
sessões colectivas, abrangendo um total de cento e sessenta e seis utentes. Destas, duas foram
sessões de recrutamento para Monitores das Férias de Verão.
Foram atendidos individualmente cento e vinte e sete utentes. Foram encaminhados
para formação cinquenta e cinco utentes. Quatro utentes foram encaminhados para o CRIE.
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Foram apresentados a ofertas de trabalho a cinquenta e oito utentes, sendo que doze
arranjaram trabalho por intermédio do GIP. As funções em questão foram: Comercial,
Empregado de Refeitório, Vigilante, Auxiliar de Cozinha, Motorista, Carpinteiro e Operador de
Call-Center.

As empresas onde foram colocados são as seguintes: Câmara Municipal de Lisboa,
ACEDE, Randstad e Junta de Freguesia de s. Domingos de Benfica.

9.17. PROJETO “PARA TI SE NÃO FALTARES”

O Projecto “Para Ti Se Não Faltares” é financiado pela Junta de Freguesia e consiste numa
articulação entre a Fundação Benfica e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, sendo que a
Fundação Benfica possibilita às crianças e jovens da Escola Delfim Santos o acesso a várias
actividades lúdicas e desportivas. O objetivo deste projecto é o combate ao absentismo e
insucesso escolar, bem como a bonificação dos alunos com bom rendimento escolar.

9.18. CABAZES ALIMENTARES MENSAIS

Tendo em conta o elevado número de famílias em situação de fragilidade social na
Freguesia, a equipa da Acção Social considerou importante a implementação desta resposta, que
permite atribuir um cabaz alimentar mensal aos agregados previamente sinalizados. A
atribuição é feita na terceira Quarta-feira de cada mês. Em abril, maio e junho foi possível apoiar
20 agregados, num total de 60 cabazes alimentares. Paralelamente, foi efectuada a entrega de
cabzes alimentares de emergência a 11 agregados familiares em situação de de grande
vulnerabilidade socio-económica.
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9.19. MONSANTO SÉNIOR
Foram realizadas duas reuniões entre os parceiros dinamizadores do Projecto Monsanto
Senior que resultaram na concretização de dois eventos com o objectivo de proporcionar aos
idosos uma tarde diferente com diversas actividades, promovendo o combate à solidão e
pomovendo o convivio.
O primeiro evento, com o tema “Desfile de Primavera” realizou-se no dia 13 de abril no
Centro de Interpretação de Monsanto e contou com a presença de setenta idosos, dez dos quais
da Freguesia de S. Domingos de Benfica.
O segundo evento “Tarde Convivío” realizou-se no dia 18 de maio e contou com a
presença de cem idosos de diferentes freguesias. A Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica
garantiu o transporte dos idosos até ao local do evento e posteriormente o regresso dos
mesmos ás instituíções de refrência.

9.20. PROJETO POWER UP

Durante este trimestre foram realizadas quatro reuniões (29 de abril, 12 e 30 de maio, 6
de junho) do projecto PowerUp com presença das entidades parceiras: UD Taipas, Centro
Educativo Emídio Navarro, CML, Santa Casa da Misericórdia de Misericórdia, Aga Khan e APEAAssociação Portuguesa Emprego Apoiado.

Houve ainda duas sessões de formação para Técnicos que trabalham na área da
empregabilidade: 13 de abril e 25 de maio.

9.21. ARRAIAL SÉNIOR + 55
Realizou-se, no dia 16 de junho, o Arraial de São Domingos de Benfica + 55, dirigido a
todos os fregueses com idade igual ou superior a 55 anos. Este evento teve como objectivo
assinalar as festas dos Santos Populares na freguesia, proporcionando aos idosos a oportunidade
de conviver uns com os outros e de passar um dia diferente do habitual. O arraial contou com a
participação dos funcionários da Junta de Freguesia, que contribuíram para que fosse possível
servir condignamente os mais de 200 participantes.
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9.22. DIAGNÓSTICO SOCIAL

A Ação Social pretende realizar um levantamento das necessidades da freguesia, tendo
em vista a criação de respostas e projectos sociais ajustados às reais necessidades e que vão ao
encontro dos fregueses, para tal, desenvolveu-se um breve questionário direccionado aos
fregueses de S. Domingos de Benfica.

9.23. REUNIÃO COM ENTIDADES

- PSP Carnide
- Gebalis
- Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas
- Instituto São João de Deus
- Imobiliária KW
- Centro Social Paroquial S. Domingos de Benfica
- CTT
- CML: Pelouro dos Direitos Sociais e Departamento Desenvolvimento Social, Programa
de Integração dos Emigrantes
- SCML
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10.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

10.1. 5ª SESSÃO DA ESCOLA DE PAIS
A cabeça dos mais jovens é um mistério, imprevisível e fascinante mas, na maioria das
vezes, frustrante. E um dos maiores desafios da educação é conseguir entender e descodificar as
atitudes e comportamentos dos filhos. Perceber o que se passa nas suas cabeças, para criar
relações mais felizes.

Para a 5ª Sessão da Escola de Pais colocaram-se questões como “O que se passa na
cabeça do meu filho”, “Não consigo entender esta miúda, anda sempre descontente”. No fundo,
quem nunca sentiu a angústia e o desespero de não compreender um filho?

Como Oradora convidada esta sessão contou com a Doutora Cristina Valente,
Psicóloga e apaixonada pelo coaching parental, foi apresentadora, jornalista e editora nas áreas
da Educação e Cultura na RTP, RTP Açores, TVI e Canal de Notícias de Lisboa (atual SIC Notícias).
Atualmente é empreendedora digital e mentora de famílias que desenvolvem projetos de Home
Business para ganharem mais qualidade de vida e dedicar mais tempos aos filhos.

Esta iniciativa, que contou com a participação dos parceiros sociais com missão
educativa na comunidade escolar ajudou a entender os comportamentos de oposição, decifrar
silêncios e aprender a comunicar com os nossos filhos.

10.2. AULA ABERTA AEC
EDUCAÇÃO

AOS

PAIS

E

ENCARREGADOS

DE

Nos dias 13 e 14 de abril, todas as turmas das Escolas Básicas da Freguesia
realizaram, com um(a) professor(a) das atividades de enriquecimento curricular, uma aula
aberta aos pais e encarregados de educação, que participaram ativamente com as nossas
crianças nas tarefas propostas.
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Tivemos aula aberta nas áreas do Ensino do Inglês, Atividade Física e Desportiva e
Ensino das Expressões e todas as atividades foram realizadas com grande entusiasmo quer por
parte das crianças quer por parte dos pais e encarregados de educação que se mostraram
sempre muito participativos e envolvidos em todos os momentos desta Aula Aberta!

10.3. VISITA AO PALÁCIO DOS MARQUESES DE FRONTEIRA –
ESCOLA BÁSICA 2.3 DELFIM SANTOS
O conjunto de visitas e dinâmicas organizadas em parceria pela Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica e a Fundação do Palácio dos Marqueses de
Fronteira destinadas à Escola Básica 2.3 Delfim Santos, tiveram como objetivo
enriquecer as aprendizagens relacionadas com o estudo do Património histórico e
cultural dos alunos do 6º ano da referida Escola.
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Esta acção, organizada no âmbito do Plano de Atividades proposto para o ano
lectivo 2015/2016 pela Junta de Freguesia possibilitou assim em conjunto com o projeto
dinamizado pela Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, uma aliciante visita aos
jardins, tendo sido entregue a cada aluno um conjunto de fichas denominadas
“Descobrir os Jardins do Palácio Fronteira” tendo como objetivo o conhecimento e a
valorização do património construído e natural da freguesia de São Domingos de Benfica
bem como a sensibilização para a defesa e preservação do ambiente.
Esta iniciativa procurou aproveitar a potencialidade educadora do Palácio
Fronteira, sendo também uma forma de contrapor o excessivo tempo que os alunos
passam diariamente em sala de aula e de colmatar o desconhecimento do património
por parte das crianças. Pretendeu desenvolver valores, atitudes e práticas que
contribuam para a formação de cidadãos conscientes

numa sociedade mais

participativa, com o objetivo de reconhecer e divulgar o património histórico, no sentido
de incutir interesse e gosto pelo mesmo.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica cedeu o Autocarro da Junta
de Freguesia para a deslocação dos alunos que se realizou nos dias 20 de Abril (manhã e
tarde) e 27 de Abril e ofereceu as visitas aos 63 alunos de 3 turmas do 6º ano ao Palácio
dos Marqueses de Fronteira.
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10.4. ESCOLA DAS LARANJEIRAS
CAMPO DE JOGOS

RECEBEU COBERTURA NO

Em resposta a uma antiga aspiração de professores, alunos e encarregados de
educação da Escola das Laranjeiras, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica assumiu a
execução e instalação de uma cobertura no campo de jogos. A intervenção, terminada no dia 21
de abril, vai permitir aos alunos que usufruam do seu espaço de recreio em dias de condições
climatéricas adversas como chuva ou calor em excesso, assim como realizar as aulas de
Educação Física ao ar livre.

10.5. I TORNEIO INTERESCOLAR DE FUTSAL DO AEL

Decorreu nos dias 28 e 29 de abril, respetivamente nas Escolas Frei Luís de Sousa e
António Nobre, no âmbito das AEC da Junta de Freguesia, o I Torneio Interescolar de Futsal do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras!

Foram duas tardes muito divertidas, na companhia das mascotes Mingos e Kiko
(Olisipíadas), em que os valores desportivos da Excelência, da Amizade e do Respeito entre as
crianças das Escolas da nossa freguesia estiveram, como habitualmente, em grande evidência.
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10.6. 6ª SESSÃO DA ESCOLA DE PAIS

O projeto Escola de Pais chegou ao fim e, como seria natural foi tempo de perguntas e
respostas e tentar perceber o que ficou por dizer.
A 6ª Sesão da Escola de Pais realizou-se no dia 9 de Maio,no Museu da Música e contou com a
Oradora Drª Eugénia Graça, Diretora do Gabinete de Apoio ao Aluno da Universiade Católica
Portuguesa.
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É verdade que todos valorizamos a educação; é verdade que todos temos
responsabilidades para contribuir para um mundo melhor e é também verdade que todos temos
de APRENDER!
Esta iniciativa, que contou com a participação dos parceiros sociais com missão
educativa na comunidade escolar procurou ao longo das sessões ajudar a entender os
comportamentos de oposição, decifrar silêncios e aprender a comunicar com os nossos filhos.

10.7. VEREADORA DA CML VISITOU ESCOLAS DA FREGUESIA
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica recebeu no dia 16 de Maio a visita
da Vereadora da CML com o Pelouro da Educação, Catarina Albergaria.
Após visita às 3 Escolas Básicas da Freguesia (EB1/JI Laranjeiras, António Nobre e
Frei Luís de Sousa) e à Associação Infante Sagres, realizou-se uma reunião de trabalho com o
Presidente da JFSDB, António Cardoso, onde foram apresentados os vários projetos que a JFSDB
se encontra a desenvolver ao nível da Educação (CAF, AEC, Pausas Letivas entre outras) e ainda
as intervenções que as escolas básicas irão sofrer brevemente.
Foi referido pelo Presidente da Junta de Freguesia António Cardoso que apesar da
crescente limitação de recursos que por vezes se verifica a algo que é tão importante e essencial
como é o acesso à educação, a Junta de Freguesia reafirma o seu compromisso na defesa da
Escola Pública e na melhoria das condições das Escolas Básicas de 1º ciclo da Freguesia. Já a
Vereadora Catarina Albergaria fez questão de “valorizar os investimentos que a CML e a JFSDB
têm vindo a realizar, durante este ano, nos 3 estabelecimentos escolares da Freguesia
contribuindo, desta forma, para uma melhor resposta educativa”.
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10.8. REFEITÓRIO DA ESCOLA DAS LARANJEIRAS

A Junta de Freguesia São Domingos de Benfica cumpriu com o objectivo dos pilares de
promoção da Alimentação Escolar Saudável. Para tal elaborou refeições diversificadas com base
em formas de confecção que vão ao encontro de novos sabores e texturas de alimentos de
acordo com as necessidades nutricionais específicas para as Crianças.

A Equipa do Refeitório manteve a qualidade dos pratos confeccionados acompanhada
pelo Sistema de Prevenção de Segurança Alimentar baseado nos princípios de HACCP, os quais
foram Auditados pela Câmara Municipal de Lisboa que emitiu o respectivo Relatório de
Auditoria.

Desta forma a Junta de Freguesia São Domingos de Benfica pretende respeitar a
cultura, as tradições e os hábitos alimentares, garantindo assim o Controlo Social, a Segurança e
Qualidade Alimentar e Nutricional.
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10.9. OLIMPÍADAS DA LINGUA PORTUGUESA
Realizou-se no dia 18 Maio, pelas 14h30 a Prova Final das Olimpíadas da
Língua Portuguesa, no Auditório Chaves Santos, na Escola Secundária D. Pedro V.

As Olimpíadas da Língua Portuguesa são um concurso de resolução de
problemas de língua portuguesa destinado aos estudantes do ensino básico do 1º, 2º, 3º
ciclos e ensino secundário, organizado por uma equipa de professores de Português do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

As Olimpíadas da Língua Portuguesa visam, essencialmente, incentivar e
desenvolver o gosto pela língua materna.

Realizam-se anualmente, e são disputadas em várias categorias.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica consciente do interesse desta
iniciativa mostrou-se desde logo recetiva a apoiar, atribuindo os 3 prémios ao 1º, 2º e 3º
Ciclos e que consistiu em cheques-brinde da Livraria Bertrand e cedeu o transporte, um
autocarro de 50 lugares, que permitiu a deslocação de alunos e professores das 3
Escolas Básicas (Frei Luis de Sousa, António Nobre e Laranjeiras) e da Escola Básica 2.3
Delfim Santos.

A Junta de Freguesia fez-se representar através da Coordenadora da Educação,
Drª Cristina Parente e Drª Vera Mendes, da equipa da Educação.

10.10.

REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS

Realização de reunião com Associação de Pais da Escola Básica 2.3 Delfim Santos, com
vista a tratar de assuntos de interesse para os pais e escola.
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10.11.

“OPEN DAY”

Apoio concedido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica ao evento “Open
Day” dinamizado na Escola Básica 2.3 Delfim Santos e que consistiram em momentos
desportivos e de convívio entre pais e filhos.

10.12.

REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS

Realização de reunião com Associação de Pais da Escola António Nobre, tendo em
vista a abordagem de questões de interesse para os pais e escola.
Realização de reunião com Associação de Pais da Escola Frei Luis de Sousa, visando a
abordagem de assuntos de interesse para os pais e escola.

10.13.

REUNIÃO COM AEL

Realização de reunião com o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, a fim de se
realizar o balanço do 2º período letivo.

10.14.

REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO INFANTE SAGRES

Reunião com a Direção da Associação Infante Sagres, para o estabelecimento de uma
cooperação directa e para o conhecimento do projeto educativo daquela instituição de ensino da
freguesia. Visita da Vereadora da Educação da CML, Drª Catarina Albergaria, no dia 16 de Maio,
com o Presidente da Junta de Freguesia António Cardoso e a Coordenadora da Educação, Cristina
Parente.
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10.15.

CONSELHO GERAL DO AEL

Participação na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escola das Laranjeiras,
tendo sido convidada a Coordenadora da Educação como responsável para a comissão para a
elaboração “critérios para a participação do AEL em actividades pedagógicas, cientifícas e
desportivas”, sendo constituída por um docente, um não docente, um aluno, um representante
dos encarregados de educação e um membro de autarquia.

10.16. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA
(AAAF)/COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)
O trabalho das AAAF/CAF foi iniciado nas escolas desde o início do ano letivo e está
centrado no espaço escolar ao abrigo da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica como
uma resposta social que pretende corresponder às necessidades das famílias e das crianças em
horário não letivo.

De acordo com o projeto “Constrói o teu Caminho”, muitas são as atividades de
animação que estamos a desenvolver e a trabalhar no decorrer deste período.

O dia da mãe, a recolha de alimentos e bens para apoiar a União Zoófila, a primavera,
o dia da reciclagem e as marchas populares de S. Domingos são os grandes temas deste período.
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Legenda: elaboração da prenda do dia da mãe

O programa implementado nas escolas, e que foi construído em parceria com o
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, tem uma aposta clara em conteúdos pedagógicos ricos,
que incluem as academias de Inglês (para Jardim de Infância, uma vez que o primeiro ciclo já
tem Inglês nas Atividades de Enriquecimento Curricular), música, teatro, futsal, karaté, judo,
andebol, dança e natação; estas actividades estão a decorrer com grande adesão traduzindo-se
num aumento de meninos inscritos.

O basquetebol, em parceria com a Fundação Benfica, iniciou no 3º Período, como mais
uma atividade que visa mais uma vez criar um verdadeiro espírito de equidade, ou seja,
igualdade de oportunidades que todas as crianças devem ter no acesso a atividades que
permitam um desenvolvimento saudável e sustentado.

Legenda: academia de basquetebol
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De referir que estas ditas academias funcionam dentro e fora do espaço escolar e têm
transmitido à freguesia toda uma nova dinâmica de movimentação e descoberta por parte das
crianças e suas famílias de uma realidade de riqueza de equipamentos desportivos e culturais
muitas vezes desconhecida dos nossos fregueses.
Naturalmente que a implementação de um programa desta dimensão levanta por
vezes obstáculos de natureza diversa a que o Pelouro da Educação tem sabido dar a devida
resposta, sempre no intuito de melhor servir as crianças da nossa freguesia.
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As atividades de expressão plástica com o tema da Primavera permitiram a
manipulação e experiência com materiais recicláveis e sua transformação fomentando o
desenvolvimento da criatividade.

Com o fim do ano a aproximar-se iniciou-se os preparativos para a nossa festa
de final de ano, que culminará com uma apresentação nas ruas da freguesia da marcha
popular infantil de S. Domingos cujo tema envolve o projeto “Constrói o teu caminho” a
partir da riqueza Histórica e Cultural da nossa Freguesia inserida na cidade de Lisboa.
A elaboração dos arcos, dos carros alegóricos, das roupas, da coreografia e da
música foi tudo pensado e elaborado em conjunto pelos nossos monitores AAAF/CAF,
crianças e professores AEC.
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A procura da Excelência e da Qualidade nas escolas como imperativo legal, e não
apenas devido à necessidade de prestação de contas e responsabilização das instituições
educativas e dos seus agentes, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, procura a
excelência com o principal objetivo de melhorar a qualidade do seu serviço enquanto instituição
promotora das AAF/CAF no Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

10.17. AEC CURRICULAR

ATIVIDADES

DE

ENRIQUECIMENTO

 Balanço do Segundo Período – pontos positivos, pontos negativos e
levantamento de necessidades.
 Substituição dos professores AEC com pior desempenho durante o 2º Período –
seleção e recrutamento de técnicos AEC.


Reuniões de técnicos AEC por atividade.

 Reuniões com Encarregados de Educação - esclarecimento de dúvidas e
resolução de problemas.
 Preparativos para as Marchas Infantis de São Domingos – a elaboração dos arcos
dos alunos do 1º ciclo ficou a cargo dos professores AEC de Atividades Lúdico Expressivas e de
Inglês e as coreografias e respetivos ensaios, decorrem nas aulas AEC de Atividade Física e
Desportiva.

114
Relatório de Gestão e Contas 2016



Continuidade do Projeto KIDFun – Educação para Valores, da Fundação Benfica, nas

aulas de Atividade Física e Desportiva.
O KidFun visitou presencialmente as três Escolas, tendo sido criado um ambiente diferente e
apelativo, através da presença física do Estádio KidFun, desenvolvendo-se atividades lúdicas e desportivas
com uma equipa de monitores qualificados. No decorrer das atividades, as crianças foram desafiadas para
a aprendizagem dos valores.



Aula AEC aberta aos Pais e Encarregados de Educação – Nos dias 13 e 14 de abril,

todas as turmas das Escolas Básicas da Freguesia realizaram, com um professor das atividades de
enriquecimento curricular, uma aula aberta aos pais e encarregados de educação, que
participaram ativamente com as crianças nas tarefas propostas.



Decorreram aulas abertas nas áreas do Ensino do Inglês, Atividade Física e

Desportiva e Ensino das Expressões e todas as atividades foram realizadas com grande
entusiasmo quer por parte das crianças quer por parte dos pais e encarregados de
educação que se mostraram sempre muito participativos e envolvidos em todos os
momentos.
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I Torneio Interescolar de Futsal das AEC - Decorreu nos dias 28 e 29 de abril,

respetivamente nas Escolas Frei Luís de Sousa e António Nobre, no âmbito das AEC da Junta de
Freguesia, o I Torneio Interescolar de Futsal do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras. Esta
iniciativa contou com a presença das mascotes Mingos (JFSDB) e Kiko (Olisipíadas/CML), em que os
valores desportivos da Excelência, da Amizade e do Respeito entre as crianças das Escolas da
freguesia estiveram em evidência.



Dia Da Mãe – atividades plásticas, canções, vocabulário, jogos e dramatizações.

Trabalhar o Dia da Mãe de forma lúdica e diversificada.
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Dia Mundial da Reciclagem – Assinalou-se no dia 17 de maio o Dia Mundial da

Reciclagem. Em São Domingos de Benfica, a data não foi esquecida e a celebração abrangeu as
três Escolas Básicas da Freguesia no âmbito das AEC da JFSDB: Frei Luís de Sousa, António
Nobre e Laranjeiras que receberam cada uma, um ecoponto construído a partir de antigas
papeleiras recuperadas e pintadas pela Junta de Freguesia.

Também em cada sala de aula foram distribuídos sacos de reciclagem para plástico,
papel e metal no sentido de integrar no dia-a-dia das crianças os gestos que fazem toda a
diferença na construção de um futuro melhor para todos. Todos os alunos receberam um íman
alusivo à data que levaram para casa, difundindo, assim, a importância do ato de reciclar.
Neste dia foram também desenvolvidas várias atividades de plástica com o intuito de
transformar materiais que supostamente iriam para lixo e dar-lhe “vida” e outras utilidades.
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Atelier Piano de Sons, Museu da Música - Com o objetivo de proporcionar a

todos os alunos do 1º Ciclo da Escola António Nobre uma experiência enriquecedora no âmbito das
AEC, até ao final do ano letivo todas as turmas deslocar-se-ão ao Museu da Música, para o atelier
“Piano de Sons” – uma atividade musical interativa, didática, pedagógica e divertida.



I Open de Ténis de São Domingos - Entre os dias 21 e 29 de maio a nossa

freguesia recebeu uma importante prova de ténis, integrada no circuito internacional
onde estiveram presentes grandes tenistas nacionais e internacionais. No âmbito desta
iniciativa foram proporcionados aos alunos das três escolas básicas, no horário das AEC,
dois momentos distintos:
o

Visita de jogadores portugueses do Open de Ténis de São Domingos às Escolas.
Este foi um momento de partilha de experiências por parte dos jogadores,
suscitando o interesse nas crianças, que os receberam com grande entusiasmo e
muitas perguntas.

o

Visita dos alunos ao São João Ténis Clube, onde os alunos tiveram a oportunidade
de assistir a jogos desta importante competição desportiva.
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Dia Mundial da Criança - No dia 1 de junho, a Junta de Freguesia de São

Domingos de Benfica levou muita animação e diversão às Escolas, para que as nossas crianças
passassem um Dia da Criança em cheio. Para que este dia fosse ainda mais especial, as
famílias foram convidadas a marcar presença, assim como as Associações de Pais, que
puderam assim angariar receitas. Os professores das AEC organizaram uma mega gincana,
onde os miúdos e os graúdos brincaram a valer!



Marchas Infantis de São Domingos e Arraial Infantil de São Domingos - O

ano letivo 2015/2016 chegou ao fim. Tendo sido um ano repleto de novos desafios e
atividades inteiramente dedicadas a quem nos move e para quem trabalhamos todos os
dias: as nossas crianças! Destacamos o dia 3 de junho, com as Marchas Infantis de São
Domingos (na zona envolvente à Quinta da Alfarrobeira) e com o Arraial Infantil de São
Domingos (na Quinta da Alfarrobeira, com a participação das Associações de Pais na venda
de bens alimentares e outros.
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Corta-mato - Nos dias 7 e 8 de junho, realizou-se uma prova de corrida para os

alunos de 4ºano, em cada escola, onde a resistência e a superação deram o mote para mais
um momento que coloca a atividade física em destaque.

 "Proteção Escolar Escolas" – este projeto pretende educar os mais pequenos para
os perigos da exposição solar, para evitar futuros comportamentos irresponsáveis ao sol e
prevenir possíveis problemas cutâneos em adultos. Com o objetivo de ensinar às crianças
a melhor forma de conviver com o sol, um farmacêutico vai às escolas em horário das AEC,
fazer uma pequena apresentação e no final será oferecido um livro de atividades às
crianças. Esta ação será implementada na escola Frei Luís de Sousa, com os alunos de 3º e
4º ano, no dia 8 de junho.
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A iniciativa de recolha de bens para ajudar a União Zoófila, após o incêndio sofrido
nas suas instalações, teve grande adesão por parte das nossas crianças e famílias. Ração,
cobertores e brinquedos, entre outros foram as doações e o suficiente para ajudar aqueles que
são conhecidos como os nossos mais fieis amigos, cães e gatos!

 Avaliações do 3º Período.
 Relatórios das turmas de todos os técnicos AEC – 3º Período
 Reuniões de Conselho de Docentes nas três escolas – reuniões de supervisão e de
avaliações das AEC.
 Balanço do ano letivo 2015/2016 – pontos positivos e pontos negativos.
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11.

PELOURO DA ECONOMIA LOCAL, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA
11.1. MONSANTO PRIMAVERA FEST
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em parceria com a Junta de Freguesia

de Benfica, promoveu nos passados dias 13, 14 e 15 de Maio a 1ª edição do Monsanto Primavera
Fest. Este Festival de Música, o primeiro do género em São domingos de Benfica, teve como
objectivo não só proporcionar aos nossos fregueses três inesquecíveis dias, como também
promover a música portuguesa e ajudar a dinamizar o associativismo, tendo aceitado o desafio a
estar presentes com uma barraquinha associações de moradores, de pais e encarregados de
educação, bem como agrupamentos de escuteiros.
Em concordância com o enfoque dado à música nacional tivemos como cabeças de cartaz
nomes marcantes como José Cid, António Zambujo e Martins Simões de Almeida. Também no
segundo palco atuaram várias bandas nacionais, tendo ocorrido no primeiro dia do festival um
concurso de novas bandas.
Contámos ainda com a presença dos mais variados vendedores de street-food, que
presentearam quem por lá passou com inúmeras iguarias, do mais tradicional a conceitos
inovadores e de vanguarda.
Durante os 3 dias do festival passaram pelo recinto mais de 40.000 pessoas, firmando
esta actividade como um estrondoso sucesso.
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11.2. OPEN DE SÃO DOMINGOS
Entre 21 e 29 de Maio a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica associou-se ao
Clube de São João e à empresa MP Ténis na organização do 1º Open de São Domingos.
Este evento pioneiro permitiu-nos acolher uma prova de ténis integrada no circuito
internacional onde estiveram presentes grandes tenistas como Rui Machado, Pedro Sousa e
Frederico Gil, a par de inúmeros ases de providências tão variadas como Estados Unidos, Reino
Unido, Espanha, Austrália, França, Brasil, Japão, Bélgica, Alemanha, Irlanda e Kuwait.
O Open de São Domingos é um torneio internacional masculino, integrado no calendário
da Federação Internacional de Ténis, estando em disputa 75 pontos do ranking mundial do ATP
World Tour e 10 mil dólares em prémios monetários (cerca de 9 mil euros).
Foi com enorme orgulho que trouxemos para São Domingos de Benfica um evento desta
magnitude e prestígio, destacando São Domingos de Benfica como uma das freguesias que maior
aposta faz na prática do Ténis bem como no seu fomento.

123
Relatório de Gestão e Contas 2016

11.3. CONCURSO DE IDEIAS JARDIM DAS CORES
O Largo Manuel Emídio da Silva é um dos locais prioritários a intervencionar na
freguesia. Outrora um fervilhante ponto nevrálgico da Estrada de Benfica e porta principal do
Jardim Zoológico de Lisboa, foi aos poucos abandonado pela população e pelo comércio sendo
poucos hoje os resistentes nessa meia laranja de passeios largos e convidativos, que pedem
solarengas esplanadas para fazer frente à restante azáfama da vida citadina.
Assim, lançámos um concurso de ideias com vista transformar este em tempos icónico
largo, num novo jardim para com o qual brindar os nossos fregueses e os lisboetas em geral.
Este, denominado “Jardim das Cores”, terá como função revitalizar não só o Largo como todo
comércio envolvente, proporcionando um agradável espaço de lazer e convidando o Jardim
Zoológico a manter aberta a antiga porta original defronte a este após a conclusão das obras
decorrentes na Praça Humberto Delgado.
Este concurso tem como tema “As cores”, desejando-se que pela vida que traduzem
invistam também o espaço de uma nova vida, animando espíritos e libertando a mente.
Recebemos 6 candidaturas ao projecto de desenho do jardim, bem como do mobiliário
urbano, que chegaram através de faculdades, gabinetes de arquitectura, arquitectos e também
artistas plásticos. A qualidade dos projectos é bastante elevada, tendo o júri que analisar e
deliberar até ao próximo dia 10 de Junho qual o vencedor.
Após anúncio do vencedor, começaremos de imediato a trabalhar no projecto de
execução do “Jardim das Cores”.
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11.4. INAUGURAÇÃO DO CRIE
No passado dia 5 de Maio, inaugurámos oficialmente o Centro de Recursos para o
Investimento e Empreendedorismo, com a presença do Vice-Presidente da CML Dr. Duarte
Cordeiro, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso e o
Vogal do Pelouro, Pedro Costa.
Seis dos nossos empreendedores, com apenas um mês de incubação, estiveram à altura
dos desafios e prepararam um pitch para apresentação pública dos seus projectos.
Neste momento foram já apoiados 16 empreendedores, sendo que um dos projectos já
formou a sua empresa e encontra-se no mercado dos eventos a trabalhar pelo seu lugar. Temos
também uma associação de apoio aos invisuais já constituída e a trabalhar.
O CRIE vai permitir Transformar o Mercado de São Domingos de Benfica no Mercado da
Inovação, dotando o espaço de condições para receber projetos de empreendedorismo,
potenciando as suas valências enquanto ponto de venda tradicional, mas acrescentando valor no
âmbito da produção e venda.
Esta estrutura faz todo o sentido no contexto de uma Lisboa Empreendedora já que no
centro da cidade não existe um espaço que permita a produção dos produtos pensados pelos
empreendedores, que passam a ter em São Domingos de Benfica esse espaço.
Entre os serviços/espaços partilhados teremos um espaço de co-work, uma loja
colaborativa e um atelier partilhado. Transformar o Mercado de São Domingos de Benfica no
Mercado da Inovação, dotando o espaço de condições para receber projetos de
empreendedorismo, potenciando as suas valências enquanto ponto de venda tradicional, mas
acrescentando valor no âmbito da produção e venda é a nossa missão.
Toda esta vertente criativa e empreendedora, será promovida através do CRIA- Centro
de Recursos para a Inovação e Artes.
A qualquer dos empreendedores incubados em São Domingos de Benfica será dada a
oportunidade de testarem os seus produtos em zonas centrais de Lisboa, não só em lojas Pop Up,
como em quiosques que estarão disponíveis pelo período de três meses, através de um
protocolo celebrado com a CML.
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11.5. IMPLEMENTAÇÃO QUIOSQUE DA SAÚDE
O “Quiosque da Saúde”, que nasce da necessidade de combater o problema da falta de
acesso facilitado à saúde primária, que afecta pessoas idosas, com o seu consequente isolamento
e inactividade.
O conceito é uma nova relação com a saúde, mais fácil, simples e de proximidade, com o
factor de interacção social. É um projecto de inovação e empreendedorismo social que pretende
facilitar o acesso á saúde primária a pessoas idosas e outras da comunidade, ao mesmo tempo
que combate o isolamento e a exclusão que a idade e o pouco acesso á saúde potenciam.
O quiosque funciona como um pequeno consultório, com enfermagem/médicos. Através
de consultas e conversas, o quiosque permite o acesso básico á saúde de forma simples e
próxima.
Apoios prestados no Quiosque da Saúde: aconselhamento e educação para a saúde;
consultas de enfermagem e medicina; medição de tensão arterial; oximetrias; controle de
glicémia e colesterol; ECG; administração de vacinas/injecções; rastreios diversos; emissão de
receitas.
Este Quiosque que se pretende em funcionamento no segundo semestre de 2016, será
implantado no Bairro D. Leonor, pois é o que mais longe se encontra dos pontos de acesso á
saúde primária.
Este projecto traz para São Domingos de Benfica um projecto social inovador de
proximidade com a nossa comunidade, que recebeu o prémio de inovação social em 2015, em
parceria com a ACA-Associação Conversa Amiga.
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11.6. CULTURA – CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA
Realizámos um Concurso de Escrita Criativa destinado a fregueses eleitores e residentes,
bem como aos jovens que frequentam estabelecimentos de ensino sediados na freguesia. Este
concurso teve como grande objetivo a dinamização da cultura na nossa freguesia, a par com o
lançamento de novos escritores, possibilitando-lhes uma exposição dificilmente alcançável a
alguém que nunca publicou, sendo o tema a Freguesia de São Domingos de Benfica.
Os três primeiros classificados serão agora premiados com um pequeno valor monetário,
vendo também publicados os textos vencedores nos números subsequentes da Revista da Junta
de Freguesia de São Domingos de Benfica.
Resultados:
1º Lugar – Sónia Patricia Goulart Cardoso, com “As cidades guardam joias”
2º Lugar – Ana Rita Cruz Santos, com “Pelas ruas da Freguesia”
3º Lugar – Maria Armanda Iglésias Azevedo, com “O Homem Grande”
Menção Honrosa – Isabel Jacinto, com “A Arquitectura das Falsas Ideias”
Menção Honrosa – Susana Sofia Marques de Oliveira, com “O Relógio”
O Júri foi composto por: Coronel Pedroso Marques, Militar, Editor e antigo Presidente da
RTP e Agencia Lusa; João Tordo, Escritor; e António Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica.
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11.7. CULTURA - CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Lançámos um Concurso de Fotografia cujo grande objetivo é a dinamização da cultura,
mobilizando os nossos fregueses e sugerindo-lhes um novo olhar sobre a freguesia, ajudando
assim na divulgação dos espaços e marcos históricos desta, cujo tema é a freguesia em si.
Prazo para inscrições terminou dia 20 de Maio e os concorrentes devem submeter as
suas fotografias até ao dia 24 de Junho.
Para aqueles que desejem familiarizar-se com os pontos mais icónicos da freguesia,
proporcionaremos uma visita guiada, de participação é opcional.
A deliberação será feita em duas fases, uma primeira via via júri, composto por
personalidades de destaque da área bem como pelo Presidente da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, em que serão votadas as 20 melhores fotografias, que serão depois
expostas no Fórum Grandella e alvo de voto online via Facebook.
Os três primeiros classificados serão premiados com um pequeno valor monetário, bem
como a publicação das fotografias vencedoras na Revista e Boletim da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica.

11.8. CULTURA | 42º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
No 42º aniversário do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
assinalou a data com uma sessão temática que contou com testemunhos de figuras de destaque,
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com ligações à luta antifascista e à queda do anterior regime, como Raimundo Narciso, José
Maria Brandão de Brito, Fernando Tavares e Luís Falcão da Fonseca. Esta terminou com o
descerrar de uma instalação fotográfica alusiva à tomada da Escola Técnica da PIDE/DGS pelos
Fuzileiros, a 27 de Abril de 1974, na Praça Marechal Humberto Delgado (Sete-Rios), honrando
assim todos aqueles que se bateram pela liberdade.

11.9. II CONCURSO DE PINTURA DE AGUARELA
Um 25 de Abril comemorado de forma diferente, com a realização do “II Concurso de
Pintura ao Ar Livre de São Domingos de Benfica”, em parceria com a InventArte, com muita cor,
qualidade artística e entusiasmo e que começou bem cedo nos magníficos Jardins do Palácio
Devisme, foi outra das iniciativas com que a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
assinalou o 42º aniversário do 25 de abril.
Presente no arranque dos trabalhos e na entrega dos prémios esteve o Presidente de
Junta de Freguesia, António Cardoso, acompanhado pelos Vogais Pedro Costa, Paulo Silva,
Francisco Encarnação e João Dias.
Os trabalhos estiveram em exposição no Fórum Grandella (Estrada de Benfica, 419) onde
poderam ser apreciados pelo público durante a primeira quinzena de Junho de 2016.

129
Relatório de Gestão e Contas 2016

130
Relatório de Gestão e Contas 2016

12.

PELOURO DA COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

12.1. PRESENÇA
DE BENFICA

ONLINE DA

JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

SÃO DOMINGOS

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como canais oficiais de
comunicação

online

o

seu

Site

(www.jf-sdomingosbenfica.pt),

o

Facebook

(facebook.com/jfsaodomingosbenfica) e ainda uma Newsletter Digital, com uma periodicidade
de envio quinzenal.
O Site conta já com mais de 400.000 web pages visitadas desde a sua inauguração em
maio de 2014.
No Facebook, continuamos a privilegiar a rápida resposta a todas as questões que nos
têm sido colocadas, sendo que estamos praticamente a atingir os 9.000 seguidores nesta rede
social.
Em junho de 2014 inaugurámos a nossa Newsletter Digital, com o envio da mesma para
todos os Fregueses que se inscrevam para a receber através do Site da JFSDB. Atualmente
contamos com cerca de 1.500 subscritores da nossa Newsletter.

12.2.
MEIOS TRADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO
FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

DA

JUNTA

DE

Continuamos a utilizar os 23 placards/vitrines existentes ao longo da Freguesia para
divulgação da atividade da JFSDB, sendo que queremos aumentar o seu impacto de forma a
garantir que todas as pessoas têm acesso à atividade da JFSDB, independentemente de terem
computador.
Continuamos a manter uma periodicidade regular na colocação de nova informação nos
placards/vitrines e melhorámos também o aspecto gráfico das informações da JFSDB assim
como aumentámos a divulgação de eventos da JFSDB através da distribuição de Flyers por toda a
Freguesia.
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Neste inicio deste trimestre procedemos ao envio e distribuição, em todas as caixas de
correio da Freguesia, bem como por distribuição manual em eventos da JFSDB e no comércio da
Freguesia, da edição n.º 2 da Revista da JFSDB a qual teve uma tiragem de 25.000 exemplares
assim como do Boletim informativo da JFSDB em Maio e Junho do Corrente ano.

12.3. PRESENÇA DA JFSDB
PLATAFORMAS TOMY

NA IMPRENSA ESCRITA E AUDIOVISUAL E NAS

O Tomi permite informar quem visita e reside em Lisboa: como se deslocar, o que
fazer ou onde ir e até tira selfies. O outdoor interativo, de utilização gratuita, um novo
conceito de painel eletrónico, combinando a publicidade com informação útil acedida de
forma interativa, apresenta informação sobre a cidade tais como: os transportes
públicos, pontos de interesse como restaurantes ou residenciais, hotéis, monumentos,
eventos culturais que estejam a decorrer na cidade (exposições, concertos, restaurantes,
novos espaços, dicas da melhor noite) e notícias locais. Na seção de transportes, por
exemplo, basta introduzir o sítio para onde se quer dirigir e o Tomi indica os melhores
itinerários, tendo em conta o tempo de duração, transportes a utilizar e o tipo de
mobilidade em causa. Quem quiser pode enviar as informações por email ou partilhá-las
nas redes sociais. O Tomi surgiu para valorizar Lisboa, as suas pessoas e as suas
iniciativas.
Esta plataforma digital é uma criação da TOMIWorld, tecnológica sediada em
Viseu. Neste momento, podemos encontrar o TOMI em 34 estações de Metro em Lisboa
mas em breve vamos poder vê-los espalhados pela cidade. A JFSDB, e atento o trabalho
que tem sido desenvolvido na área da divulgação da Freguesia, do seu património e das
suas muitas atividades, foi convidada a depositar informação, de forma gratuita, sobre a
sua atividade/programação cultural, desde o inicio do mês de dezembro, na plataforma
TOMI existente em todas as estações do metropolitano espalhadas por Lisboa. Assim o
acesso a notícias locais bem como aos principais acontecimentos culturais, desportivos,
que estejam a acontecer em São Domingos de Benfica bem como os pontos de interesse
(monumentos, parques, comércio, serviços), estão agora mais acessíveis em Português e
em Inglês.
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Também neste trimestre, as actividades da JFSDB estiveram novamente em
destaque em vários orgãos de comunicação social como a SIC, a TVI, a RTP, a TV Record,
nos jornais Correio da Manhã, Record, Publico, Destak, Diário de Noticias entre outros e
ainda na Rádio Renascença, reforçando desta forma a sua aposta em continuar a
comunicar mais e melhor com os nossos Fregueses em particular e com a população em
geral
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13.

PELOURO DO ESPAÇO
HIGIENE URBANA

PÚBLICO, MOBILIDADE, ESPAÇOS VERDES

E

O Pelouro do Espaço público da Freguesia de São Domingos de Benfica é responsável
pela gestão, manutenção e limpeza do espaço público da Freguesia.
O atendimento personalizado pelo Vogal responsável, mediante marcação prévia,
acontece às 3as feiras da 2ª e 4ª semana de cada mês, às 19 horas. Nestas reuniões os fregueses
têm oportunidade de reclamar ou sugerir algumas intervenções que gostariam de ver
concretizadas ao nível do espaço público.
Do Pelouro do Espaço Público da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica fazem
parte as seguintes competências de gestão e manutenção:
- Zonas verdes e árvores de alinhamento;
- Parques Infantis;
- Equipamentos e mobiliário urbano;
- Zonas pedonais, mobilidade e acessibilidade;
- Sinalização horizontal e vertical;
- Higiene Urbana.
Para além das competências atrás referidas, faz também parte das competências deste
departamento a análise e emissão de parecer e despacho, relativa aos licenciamentos de
ocupação do espaço público, que no âmbito da delegação de competência transitaram para a
Junta de Freguesia.
Em articulação com os serviços competentes da Camara Municipal de Lisboa (CML),
analisam-se e propõem-se soluções ao nível do espaço público, articulado e encarado como um
todo, que visam a promoção da qualidade de vida dos moradores e das pessoas que trabalham
na Freguesia.
Na recepção de pedidos ou identificação de problemas no espaço público, cuja
competência de resolução extravasa o âmbito da Junta de Freguesia, nomeadamente na
reparação ou substituição de pavimento betuminoso, ou em situações relacionadas com a
iluminação pública e saneamento, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, dá
conhecimento às entidades competentes, para rápida resolução dos problemas.
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13.1. ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Operações de manutenção levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços verdes da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, nos 16,50 ha cuja manutenção é da
responsabilidade da junta.

- Cortes de relvado;
- Reforço de sementeira de relvados;
- Podas de manutenção e limpeza de árvores e arbustos inseridas em zonas ajardinadas;
- Retanchas e plantações de espécies herbáceas e arbustivas;
- Regas.

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro
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Rua de São Domingos de Benfica
REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Foi feito, durante este trimestre, a requalificação dos canteiros do Bairro de São
João, local emblemático da Freguesia. Foi feita retancha, selecção de material vegetal e a
plantação de espécies herbáceo-arbustivas.

Bairro de São João
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MANUTENÇÃO DE ÁRVORES EM CALDEIRA
As árvores desempenham importantes funções e somos conscientes do valor que têm na
cidade e das importantes funções que cumprem no meio urbano. Nomeadamente sombra e
outras amenidades climáticas. As árvores em meio urbano são um excelente aliado no combate à
poluição e melhoria da nossa qualidade de vida urbana. Através do controlo da temperatura, do
vento e da humidade, da redução da poluição do ar, do ruído, da luminosidade e da reflexão da
luz, entre outros.

A época de podas no arvoredo em caldeira da Freguesia tem inicio em Novembro e
estende-se até Março/Abril, altura em que a grande maioria das espécies se encontra em
repouso vegetativo e por isso a melhor altura do ano para serem realizados os trabalhos.

No entanto existe durante todo o ano necessidade de efectuar pequenas podas, bem
como a limpeza das caldeiras.

Grua em laboração
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PLANTAÇÃO DE NOVAS ÁRVORES
Existem inúmeras caldeiras vazias na Freguesia que de forma faseada, a JFSDB irá repor.
Juntamente com a CML foram identificadas as caldeiras vazias, e priorizadas as que deverão ser
repostas. Está previsto durante o ano de 2016 a plantação de cerca de 96 novas árvores em
caldeira.

Rua Raúl Carapinha
Foram plantadas pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica em espaços verde
durante este trimestre quatro novas árvores, duas na Rua Conde de Almoster, e duas no Largo
Carlos Selvagem. As árvores plantadas são da espécie Acer negundo.

Rua Conde de Almoster
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PARQUE BENSAÚDE
A manutenção do Parque Bensaúde é da competência da equipa de manutenção de
espaços verdes da JFSDB. Para além da manutenção do arvoredo e das zonas verdes é também
da responsabilidade da junta a limpeza geral do Parque bem como a abertura e encerramento
diário. Durante este trimestre para além das acções que se enquadram no âmbito da
manutenção, foram também realizadas pequenas obras de melhoria das acessibilidades no
interior do parque nomeadamente no acesso à zona onde se encontram implantados os
equipamentos fitness.

Acesso zona fitness
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PARQUES INFANTIS

PARQUE EXISTENTES
Existem na Freguesia de S. Domingos de Benfica oito parques infantis inseridos em
praças ou espaços verdes.

(1) Jardim Alice Cruz
(2) Praça General Vicente de Freitas /Travessa de S. Domingos de Benfica
(3) Largo Conde de Bonfim
(4) Largo Pedro Correia Marques
(5) Rua Cidade de Cádiz
(6) Traseiras da Rua Roberto Duarte Silva
(7) Bairro das Furnas
(8) Parque Bensaúde

Os parques infantis e zonas de jogo, são importantes zonas de lazer e fruição para
crianças, pais e avós. Pontos de encontro entre diversas faixas etárias. São polos aglutinadores e
dinamizadores, que assumem nas cidades um papel de enorme relevância e de caracter
identitário do espaço público.

Tendo em conta a importância relacionada com a segurança e protecção dos utilizadores
destes espaços, a junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma avaliação cuidada das
condições de conservação dos parques infantis da Freguesia. Um parque de recreio infantil
seguro, e bem conservado é um local onde as crianças podem brincar e divertir-se sem
preocupações.

Foi feito o levantamento das não conformidades existentes de todos os parques infantis
da Freguesia, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no D.L 119/2009 de 29 de
Janeiro. Durante este ano irão ser realizadas obras de requalificação.

MANUTENÇÃO DE ZONAS PEDONAIS
A equipa de manutenção do espaço público continua diariamente a responder a
solicitações de ocorrências na via pública que carecem de intervenção. Solicitações essas que
chegam aos nossos serviços através da plataforma digital LXI, email ou por reclamação directa nos
serviços da Junta de Freguesia.
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Foi feito durante este trimestre a abertura do acesso à Estrada de Benfica pela Rua Cidade
Rabat no redimensionamento do passeio, a substituição de pedra, do lancil e reforço de
betuminosos. Fez-se também a recolocação de pilaretes que evitam o estacionamento abusivo em
zonas do domínio do peão.

Estrada de Benfica (Antes / Depois)

Rua Doutor António Granjo( Antes / Depois)

Operações de combate ao estacionamento abusivo

Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela junta de freguesia, que
pela colaboração activa dos fregueses chegam até nós, com o intuito de combater o
estacionamento abusivo tanto nas zonas de circulação e acesso automóvel como nas zonas
de circulação pedonal.
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Colocação de pilaretes em zona pedonal na Travessa Carlos Paggi

Colocação de pilaretes em zona pedonal no arruamento paralelo á Av. Lusíada
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REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BOLSAS DE
ESTACIONAMENTO
O deficiente ordenamento e a falta de estacionamento, constituem-se como um
importante problema que assola o território da Freguesia. A Junta de Freguesia tem vindo a
adoptar medidas de combate ao estacionamento abusivo, através da colocação de pilaretes.
Estas medidas visam mitigar o problema, contudo não o resolvem. A Junta de Freguesia
encontra-se em conjunto com a CML a desenvolver um estudo que prevê o aumento da
oferta de estacionamento, através da criação de bolsas de estacionamento e também pelo
reordenamento do estacionamento existente, quando adjacente à via. Esta intervenção
prevê ainda a requalificação de pavimentos pedonais e viários.
As zonas a intervencionar no território de São Domingos de Benfica são as
seguintes: Rua António Saúde, Impasse à Rua Sousa Loureiro, Largo Conde de Ottolini,
Praceta adjacente à Rua Professor Reinaldo dos Santos, Largo Mauricio de Oliveira, Largo
Samwel Diniz, Largo Pedro Correia Marques, Largo Carlos Selvagem, R. Professor Reinaldo
dos Santos, Rua Augusto Pina, Rua Prof. Mariano Pina e largo adjacente.

Planta zonas de intervenção Reformulação/criação de novos estacionamentos
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BETUMINOSO
Foram rececionadas várias reclamações/pedidos de moradores e identificados
internamente vários locais com o betuminoso danificado. Neste sentido a Junta de
Freguesia efetuou o levantamento de todas as intervenções necessárias e reencaminhou
para a CML uma vez ser da competência desta Entidade a manutenção da estrutura
asfáltica.
LICENCIAMENTOS
No âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa e com a passagem de
diversas competências para as Juntas de Freguesia, de acordo com o Decreto-Lei nº
56/2012, de 8 de novembro, entre as quais o licenciamento de todo o tipo de ocupação
pública relacionada com os estabelecimentos comerciais, como esplanadas abertas e
destacadas, placas, cavaletes, toldos, etc.. Bem como a ocupação de espaço público de
restauração e bebidas de caracter não sedentário e recintos improvisados.

Nesta conformidade deram entrada nos nossos serviços no último trimestre, as
seguintes comunicações:




78 “Licenciamento Zero”
1 “POEP”

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Foram recepcionadas várias reclamações de moradores e identificados internamente
vários locais com iluminação deficitária. A Junta de Freguesia reencaminhou todas as
solicitações para a CML, a qual tem vindo a proceder com muita eficiência.
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SINALIZAÇÃO

No âmbito da delegação de competências, temos dado continuidade à requalificação
de sinalização horizontal e vertical.
Durante o ano de 2016 irá ser executada uma empreitada de pintura de passadeiras
e de marcação de lugares de estacionamento.

Sinalização Horizontal

Rua Cidade Rabat (Antes e Depois)
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Rua Maestro Frederico de Freitas

Rua Pedro Monjardino (Antes e Depois)

146
Relatório de Gestão e Contas 2016

QUIOSQUE DE SETE RIOS
Após concurso Público de Concessão, encontra-se desde Maio em funcionamento o
quiosque de Sete Rios

Apoio a eventos e interacção com outros departamentos:



Apoio logistico ao Monsanto Fest



Apoio logistico ao torneio de ténis “Open de São Domingos”



Apoio logístico à procissão do dia 13 de Maio



Apoio logístico “Lisboa vai ao Parque”, todos os sábados no Parque Bensaúde.



Apoio logístico nos eventos comemorativos do 25 de Abril.



Apoio na execução e montagem de ecopontos nas escolas da freguesia.



Colaboração e apoio na realização de conferências e e outros eventos na Quinta

da Alfarrobeira e Fórum Grandela.

13.2. HIGIENE URBANA

O Sistema de Gestão da Qualidade para a higiene urbana com o âmbito de Limpeza
e Higiene Urbana, foi auditado pela entidade certificadora um ano após a concessão da
Certificação. Com base na auscultação dos moradores, nos resultados das auditorias
internas e na monitorização da resposta às solicitações dos diversos intervenientes do
serviço, foi demonstrado em auditoria a eficácia do Sistema tendo resultado na manutenção
da Certificação do referido Sistema por mais um ano
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A natureza dos trabalhos a executar implica que o desempenho das tarefas em
causa comporte o conhecimento dos referenciais de normas internacionais relativas aos
requisitos dos sistemas de gestão de qualidade nomeadamente segundo a NP EN ISO
9001:2008. Também é inerente a este sistema a abordagem por processos e a consequente
análise de eficácia na sua implementação.

Face aos resultados podemos aferir que o Sistema de Gestão da Qualidade
implementado na Higiene Urbana contribuiu com a participação ativa de toda a estrutura
afeta ao serviço e que contribuiu para um incremento na responsabilidade e no
reconhecimento do serviço prestado aos fregueses.

No contexto da melhoria contínua do serviço, optou-se pela aquisição de um
aspirador urbano eléctrico de modo a valorizar e diversificar, significativamente, a
capacidade de resposta operacional. Este equipamento de emissões zero e de
características muito versáteis vem de encontro à necessidade de modernização e
substituição de equipamentos obsoletos que foram sendo identificados.

Tratamento de solicitações

Foram rececionados pelo serviço de Higiene Urbana várias solicitações tendo sido
tratadas conforme o definido no P.02 Gestão de Ocorrências. É de salientar que no período
em análise foram também recebidos pelo serviço de Higiene Urbana, 1 (um) agradecimento
ao serviço.
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Gráfico 1 : Acompanhamento de Solicitações

Gráfico 2 : Tipologia de Solicitações recebidas

N.º de Ocorrências por tipologia
10
8
6
4
2
0

mar-16
abr-16
mai-16

Relembramos que este serviço tem a seu cargo 57 circuitos de varredura sendo a
frequência da limpeza das ruas assegurada com frequência mínima de uma a duas vezes
por semana, para as ruas com menor afluência pedonal, e diariamente para as ruas de
maior movimento sempre com recurso ao despejo de papeleiras.
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O apoio logístico às operações é executado com recurso a viaturas de apoio que
fazem diariamente o transporte dos funcionários para os diversos locais que estão a ser
intervencionados nas diversas tarefas: varredura, despejo de papeleiras e apanha dos
resíduos das lavagens dos arruamentos (achegos).

Desmatação

No âmbito das competências do Departamento de Higiene Urbana é também
assegurada a limpeza de terrenos expectantes, recorrendo-se aos equipamentos de corte
que poderão variar de tipo tendo em conta as características do espaço a intervencionar.
São exemplos de intervenções os seguintes locais:


Estrada da Luz



Rua Azevedo Neves, debaixo da Ponte



Azinhaga do Ramalho



Rua Augusto Pina
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Lavagem da via pública

Outra competência do serviço de Higiene Urbana é a lavagem de via pública com
uma periodicidade regular. As intervenções podem ser diurnas ou nocturnas dependendo do
local e dos constrangimentos que a própria operação possa causar à utilização das artérias
pelos utentes. Em situações pontuais, também é este serviço que assegura as intervenções
de primeira linha em situações de precipitação acentuada.

Os locais indicados são exemplos de intervenções realizadas:


Rua Alcina Bastos



Bairro Furnas



Rua António Saúde



Avenida Conselheiro Barjona Freitas



Rua Cecília Meireles



Rua Duarte Galvão



Rua Cândido Figueiredo



Rua Montepio geral



Parque Fonte Nova



Rua Conde Almoster



Largo Conde Ottolini



Rua Dr. Gregório Rodrigues Fernandes



Rua de Stª Mathilde



Rua António Nobre



Rua Cidade Rabat
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Aplicação de Herbicida

Iniciou-se em Fevereiro de 2016 a operação de controlo químico de infestantes nos
passeios. Esta operação, concluída em Março, abrangeu cerca de 50 arruamentos da
Freguesia. Devido aos requisitos legais, foi entregue a uma entidade externa, devidamente
credenciada para tal, que actuou sob a supervisão e com o acompanhamento do serviço da
Higiene Urbana que avaliou a eficácia das aplicações executadas.

Limpeza de Sarjetas

Por forma a manter a eficácia de funcionamento de sarjetas e sumidouros foi feita
manutenção periódica com tarefas de limpeza e desobstrução desses elementos de
drenagem.

São exemplos de artérias intervencionadas, os seguintes arruamentos:



Rua Francisco Gentil Martins, ao longo da Rua Alcina Bastos nº 1
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Largo de São Domingos de Benfica - Bairro do Calhau junto à Igreja da Nossa
Senhora do Rosário



Travessa S. D. de Benfica (Bº do Calhau) Viaduto da CP do Bº do Calhau/Rua
Conde Almoster



Estrada de Benfica próximo nº 463 no entroncamento com a Rua Prof. Reinaldo dos
Santos



Estrada de Benfica próximo nº 392 junto aos Correios



Estrada de Benfica próximo nº 403 junto ao Largo Conde Bonfim



Largo Monsenhor Delgado – todo o Largo até á Rua Cândido Figueiredo



Rua João Hogan (junto ao nº 11) - próximo do portão AB da Quinta



Estrada da Luz (frente nº 153) entroncamento com a Rua Lúcio Azevedo



Rua António Albino Machado - próximo dos números 17, 27 e 30



Av. Combatentes junto ao cruzamento com a Av. Lusíada



Rua Azevedo Neves por cima do Eixo Norte/Sul



Estrada das Laranjeiras próximo nº 235 ao fundo da Rua das Laranjeiras



Praça Marechal Humberto Delgado - junto à estação do Metro (próximo vedação do
Jardim Zoológico)



Rua das Furnas/Praça Marechal Humberto Delgado sob o Eixo Norte/Sul



Avenida Columbano Borlado Pinheiro sob a estação da CP e próximo do nº 51

Apoio aos eventos

São exemplos de actividade de apoio a eventos:


Limpeza da área envolvente ao Estádio da Luz nos Jogos do Sport Lisboa e Benfica



Varredura e deservagem por ocasião da Corrida do Benfica (António Leitão)



Varredura na Quinta da Alfarrobeira – Feira Chocolate



Varredura e deservagem em vários circuitos – Comemorações do 25 de Abril



Varredura – Envelhecer com qualidade



Varredura e deservagem – Parque do Calhau



Festa Música e Poesia – Palácio Fronteira



Varredura e lavagem – apoio procissão de inter-paroquial de 13 de Maio



Varredura e desmatação – Open Ténis de São Domingos



Varredura e deservagem – Torneio de Futsal
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Varredura – Parque Bensaúde



Varredura, deservagem e lavagem em parceria com a equipa da Junta de Freguesia
de Benfica - Monsanto Primavera Fest



Rock in Rio – apoio na limpeza e manutenção do recinto em parceria com a DMHU
da CML.
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14.

PELOURO DO DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

14.1. CAMINHADA SÉNIOR

Continuamos a realizar a Caminhada Sénior com duração de uma hora, que tem início no
Polidesportivo do Bairro do Calhau, em Monsanto, e é acompanhado por um Guia da Natureza
sendo a participação no programa gratuita.

Esta iniciativa, que se realiza todas as quartas-feiras, tem tido uma boa adesão por parte
da população mais idosa que se quer manter ativa contribuindo para combater a solidão e o
isolamento.
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14.2. LISBOA VAI AO PARQUE – PARQUE BENSAÚDE

Este programa da Câmara Municipal de Lisboa, decorre este ano no Parque Bensaúde.
Esta parceria tem possibilitado a participação de muitos fregueses nas diversas atividades
desportivas e de lazer que decorrem todos os sábados das 16h00 as 18h30.
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14.3. 2º TORNEIO DE FUTSAL SUB 9

Teve lugar no dia 22 de maio das, no Polidesportivo Capitão Salgueiro Maia, a segunda
edição do Torneio de Futsal Sub 9, organizado pela Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica e pela Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa.

Estiveram presentes as equipas do Clube de Futebol os Torpedos, do Sport Lisboa e
Benfica, do Sporting Clube de Portugal e do Clube de Futebol Os Belenenses.

Mais importante que o vencedor foi o convívio e o fair-play entre todas as equipas que
totalizavam cerca de 50 crianças num total de mais de 100 pessoas.

14.4. CIRCUITO DOS PARQUES DE LISBOA - BRIO

Decorreu no dia 7 de maio a 2a Prova - Circuito dos Parques de Lisboa Brio - no Parque
do Calhau, em Monsanto.
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Apesar das condições adversas estiveram presentes mais de uma centena de
participantes entre crianças e adultos.
O Circuito dos Parques de Lisboa é uma estafeta de 2 pessoas pelos parques da cidade de
Lisboa, entre os quais o do Calhau, em Monsanto, com a distância de 5km por participante ao
qual se junta uma corrida para crianças dos 4 aos 12 anos.

14.5. BASQUETE PARA TODOS
O Programa "Basquete para Todos" está novamente em atividade no Campo de Jogos do
Largo Conde de Bonfim. Todos os sábados das 09h30 as 11h30 poderá ter iniciação ao
basquetebol com um treinador qualificado.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local.
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14.6. OPEN DE SÃO DOMINGOS

O 1º Open de São Domingos, um torneio a contar para o ranking mundial, integrado no
calendário da Federação Internacional de Ténis, de 10 mil dólares em prémios monetários (9 mil
euros), foi um enorme sucesso.
Na final de singulares, diante de muito público nas bancadas, Frederico Gil derrotou o
segundo cabeça de série, João Domingues, por 6-3 e 7-6 (8/6).
Para a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, foi igualmente uma aposta ganha, e
que terá continuação com a abertura do Clube de Ténis das Laranjeiras que estará à disposição
de toda a população e dos alunos das Escolas da Freguesia.
Este Torneio, que teve a participação de jogadores de todos os cantos do mundo, será o
início da aposta nesta modalidade em toda a Freguesia.
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14.7. CORFEBOL

Após um trabalho aturado a Junta de Freguesia de São Domingos - freguesia sede da
Federação Portuguesa de Corfebol – e a Federação Portuguesa de Corfebol, acordaram uma série
de parcerias que tem como desígnio desenvolver a prática da modalidade na nossa freguesia.

Esta relação contribuirá para o desenvolvimento da Academia de São Domingos de
Corfebol, com o apoio da FPC, e simultaneamente abrir a atividade nos espaços escolares da
freguesia já no próximo ano letivo.

14.8. OLISIPÍADAS

Decorreram neste período as fases locais das Olisípiadas, que tiveram a participação de
inúmeras colectividades da Freguesia. A fase final realizou-se nos dias 4 e 5 de junho no Estádio
Universitário.
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15.

ATENDIMENTO DA SECRETARIA
Os serviços prestados pela Secretaria da JFSDB mantém-se em constante procura por

parte dos nossos Fregueses. O trimestre que agora encerramos apresentou o registo dos
números apresentados na tabela abaixo.

C.
Emprego

Atestados
(*)

Canídeos
(*)

Actividades/CAF/Academia

(*)

Outros
Serviços (*)

Abril

640

184

39

803

564

Maio

721

168

57

989

950

1.361

352

96

1.792

1.514

Junho
TOTAL TRIMESTRAL

(*) Números com base nas guias emitidas pelo programa da Fresoft
Outros Serviços (facturados e pagos) - incluem eventos pagos (ex: passeios, arraial), cartão freguês,
licenciamentos LZ, colónias de férias, refeições/escola etc
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Relatório da Atividade do 3º
Trimestre de 2016 da Junta de
Freguesia de São Domingos de
Benfica
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15.1. PROJETO “CAIXA DO BEBÉ” LANÇADO
DOMINGOS DE BENFICA

EM

SÃO

Foi lançado no passado dia 14 de julho, no Teatro Thalia, o Projeto “Caixa do Bebé”.
Criado em 1938 pelo Governo Finlandês através do Instituto da Segurança Social, o
“Pacote Maternal” veio revolucionar os cuidados materno-infantis e baixar significativamente a
taxa de mortalidade infantil na Finlândia.
Hoje em dia, o Pacote Maternal faz parte da cultura Finlandesa e é oferecido a todas as
gestantes ao 4º mês de gestação, para melhorar a adesão aos cuidados médicos ao longo da
gestação e para contribuir ativamente para o aumento da taxa de natalidade do país.
O projeto agora apresentado pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica assenta
nas políticas sociais e de saúde adotadas por este país nórdico. Associa, no entanto, o apoio
instrumental à educação para a saúde e ao aumento da literacia para a saúde pediátrica.
Para além destas duas grandes vertentes assume, igualmente, uma preocupação com a
segurança rodoviária através da criação de um banco de cadeirinhas e disponibiliza 3 consultas
de pediatria gratuitas ao longo do primeiro ano do bebé (1.º mês, 6.º mês e 12.º mês). Considerase assim que o projeto “A caixa do bebé” assenta numa visão holística do indivíduo com
contributos biopsicossociais incluindo, igualmente, preocupações com o ambiente.
O Projecto “Caixa do Bebé” apoia famílias que se encontrem em situação de fragilidade
social, através da atribuição de kits com bens essenciais para um recém-nascido. Este kit
consiste numa caixa de cartão adaptada para servir de berço e vai acompanhado por fraldas,
chuchas, roupas, biberões, produtos de higiene, entre outros produtos de puericultura.
Numa ótica futura pretende-se igualmente envolver a comunidade neste projeto onde,
por exemplo, os centros de dia podem fazer os barretes ou as pantufas para os recém-nascidos.
Assumirá igualmente uma preocupação ambiental, promovendo o uso de fraldas reutilizáveis e
utilizando materiais ecológicos para a elaboração da caixa e/ou utensílios.
Marcaram presença nesta apresentação o Presidente da JFSDB, António Cardoso,
acompanhado pelos Vogais João Dias e Francisco Encarnação, pelo Vereador dos Assuntos
Sociais da CML, João Afonso, assim como pelos parceiros deste projeto, Maria da Luz, da
Farmácia da Luz e Francisco da Costa Campos, Diretor de Marketing e Vendas da Baldacci
Portugal, S.A. e ainda por Catherine Pires, em representação da Embaixada da Finlândia em
Portugal e Graça Roldão, neonatalogista do Hospital de Santa Maria.

163
Relatório de Gestão e Contas 2016

15.2. CLUBE DE TÉNIS DAS LARANJEIRAS REABERTO

Desde o passado sábado, dia 23, que os nossos Fregueses têm à sua disposição mais um
equipamento desportivo gerido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica: o Clube de
Ténis das Laranjeiras.
Constituído por dois courts, um parque infantil e um bar de apoio, o Clube de Ténis das
Laranjeiras disponibiliza aulas com técnicos certificados para todos quantos queiram dar os
primeiros passos nesta modalidade.
A reabertura do complexo decorreu durante todo o dia e contou com a presença de
António Cardoso, presidente da JFSDB, Paulo Silva, vogal do Desporto da Junta de Freguesia e
Jorge Máximo, vereador responsável pelo pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa.
Recordamos que, em maio, teve lugar o 1º Open de São Domingos que trouxe à freguesia
nomes como João Sousa ou Frederico Gil, seu vencedor, com o objetivo de marcar o território de
São Domingos enquanto espaço privilegiado no que toca à prática desportiva, nomeadamente, ao
Ténis.
A reabertura do Clube de Ténis das Laranjeiras reforça esta intenção e pretende ser mais
um motivo de afirmação da freguesia.
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15.3. ANO LETIVO 2016/2017 | OFERTA
ESCOLAR

DE

MATERIAL

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica procedeu, pelo segundo ano
consecutivo, à oferta de material escolar, para o ano lectivo 2016/17, aos cerca de 1000 alunos
do 1º Ciclo e Jardins de Infância das 3 Escolas Básicas da Freguesia (Laranjeiras, António Nobre
e Frei Luís de Sousa).
Esta foi uma iniciativa posta em prática de novo por parte da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, comprovando que a consolidação de apoios na área da Educação é uma
prioridade para o atual Executivo da JFSDB.
De salientar que, esta é uma área em que as apostas devem continuar a ser feitas, com
particular incidência nesta fase de arranque do ano letivo, e tendo por base a recetividade das
famílias no ano anterior e a oportunidade de voltar a ajudar directamente os alunos e as escolas
no seu percurso escolar contribuindo desta forma para a generalização de uma educação
universal e de qualidade.
No 42º aniversário do 25 de abril, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
assinalou a data com uma sessão temática que contou com testemunhos de figuras ligadas à
queda do anterior regime, como Raimundo Narciso, José Maria Brandão de Brito, Fernando
Tavares e Luis Falcão da Fonseca e ainda com a inauguração de uma instalação fotográfica
alusiva à tomada da Escola Técnica da PIDE/DGS, a 27 de abril de 1974 pelos Fuzileiros, na
Praça Marechal Humberto Delgado (Sete-Rios), honrando assim todos aqueles que se bateram
pela liberdade.
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15.4. QUIOSQUE DA SAÚDE
DOMINGOS DE BENFICA

FOI INAUGURADO EM

SÃO

Foi inaugurado esta manhã o Quiosque da Saúde de São Domingos de Benfica.
O equipamento fica localizado na Estrada da Luz, no cruzamento com a Rua dos Soeiros e
disponibiliza acesso a cuidados de saúde primários como medição de tensão arterial,
tratamentos de enfermagem ou testes de gravidez, entre outros serviços, numa parceria com a
aca – Associação Conversa Amiga.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica assegurará a atribuição anual de uma
verba para remuneração dos técnicos envolvidos, médicos e enfermeiros, mas todos os casos
encaminhados pelos serviços de Ação Social da Junta terão atendimento gratuito.
Para além da dimensão dos cuidados de saúde disponibilizados à população realçamos,
também, a criação de um ambiente comunitário, prevenindo o isolamento e exclusão social de
pessoas idosas ou fragilizadas socialmente da nossa freguesia.
O Quiosque da Saúde funcionará de terça a sexta-feira, entre as 14h e as 18h.
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16.

PELOURO DA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, FORMAÇÃO E PROJETOS

16.1. ATENDIMENTO
FREGUESIA

SOCIAL

À

POPULAÇÃO

DA

Entre os meses de Julho, Agosto e Setembro foram realizadas as seguintes
diligências:
Atendimentos Sociais

20

Visitas Domiciliárias

20

Serviço de Teleassistência

6

Atestados de Insuficiência Económica

5

SOS Pequenas Reparações

6 Pedidos
2 Deferidos

Fundo de Emergência Social

10 Pedidos
3 Deferidos

16.2. GABINETE DE PSICOLOGIA
Trata-se de um projecto colaborativo entre o Pelouro da Ação Social e o Pelouro da
Saúde da Junta de Fregusia de S. Domingos de Benfica. Este serviço proporciona atendimento,
avaliação, acompanhamento psicológico e psicoterapia, mediante marcação prévia de consulta.
Ao longo deste trimestre foram acompanhadas seis situações.
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16.3. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
O técnico da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continuou o trabalho
desenvolvido na CPCJ – Lisboa Norte, com uma afectação de 40%. Ao longo deste trimestre a
técnica geriu 34 processos, estando actualmente a executar e a acompanhar 17 situações. Até à
data, desde que iniciou funções, a técnica geriu um total de 70 processos de promoção e
protecção.

16.4. REDE SOCIAL

Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica
A Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica esteve em funcionamento
através dos seus grupos de trabalho, que reuniram com o intuito de trabalhar no
desenvolvimento e planeamento das atividades previstas no plano de ação.

a)

Grupo de trabalho da Infância e Juventude

No âmbito do grupo da primeira infância, finalizaram-se as sessões do Projecto Escola de
Pais. Na sequência deste projecto foi realizada uma reunião entre os parceiros de forma a avaliar
o desenvolvimento desta actividade, nomeadamente os constrangimentos e as potencialidades
deste projecto. O grupo encontra-se em avaliação e planificação de um novo modelo de
intervenção.
b)

Grupo de trabalho da Terceira Idade e Envelhecimento Activo

Peddy-Pappers em S. Domingos de Benfica
No dia 27 de Julho, realizou-se mais um encontro dos parceiros da Comissão Social de
Freguesia de S. Domingos de Benfica no âmbito do projecto Peddy-pappers em S. Domingos de
Benfica. Visitou-se a 3ª Divisão da Esquadra de Benfica onde foi efectua, pelo Subintendente
Pedro Pinho, uma sessão explicativa do trabalho desenvolvido pelas quatro Esquadras da PSP
que cobrem a freguesia.
c)

Grupo de trabalho da Empregabilidade

Este grupo resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica e o Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas – SCML, que contará com quatro
sessões de periocidade semanal onde estão presentes seis utentes por sessão.
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No dia 15 de abril realizou-se uma reunião da Rede Social de Lisboa, onde foram
abordadas questões relacionadas com o novo Plano de Desenvolvimento Social. No desenvolver
desta reunião foi abordada a questão da falta de comparência de alguns parceiros nas reuniões
de plenário. Foi proposta a alteração das dinâmicas das reuniões plenários, tendo sido elaborado
uma nova estratégia para as próximas sessões.

16.5. PROGRAMA BIP-ZIP: PROJETO “LOJA ITINERANTE
SOCIAL”
Ao longo deste trimestre a carrinha continuou a percorrer os pontos de intervenção
prioritária da Freguesia, proporcionando aos fregueses a troca e customização de bens de
vestuário. No dia 29 de Julho, terminou a formação de Iniciação à Costura, realizada em parceria
com a Modatex. O feedback das formandas em relação à formação é positivo, solicitando a
realização de mais uma formação ainda no decorrer do presente ano. Está previsto, segundo o
plano da Modatex, iniciar uma nova formação na área da costura em Outubro de 2016, com
término em Dezembro de 2016.

16.6. REUNIÕES TÉCNICAS
Dado a diversidade de instituições da Freguesia de S. Domingos de Benfica que têm como
resposta a intervenção e acompanhamento social e uma vez que muitos dos utentes são
acompanhados por várias instituições em simultâneo, achou-se pertinente implementar uma
dinâmica de reuniões numa lógica mensal. Estas reuniões realizam-se nas diversas instituições
da freguesia entre os técnicos de acompanhamento social e Agentes da PSP – Policiamento de
Proximidade, de forma a discutir casos e estratégias de intervenção e de prevenção, melhorando
o acompanhamento e evitando a duplicação de respostas. Ao longo do trimestre realizaram-se
duas reuniões técnicas, no dia 29 de Julho nas instalações da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica e no dia 30 de Setembro nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa no Lumiar.
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16.7. LX PORTA A PORTA
O serviço “Lx Porta-a-Porta” constitui um transporte urbano flexível e gratuito, de
percurso fixo e paragens móveis/flexíveis, gerido pela CML em articulação com a Junta de
Freguesia. Para a freguesia de São Domingos de Benfica foi elaborado um percurso que percorre
toda a freguesia, tendo paragens em pontos estratégicos. O serviço esteve suspenso durante o
mês de Agosto, retomando o seu horário e percurso habitual no início de Setembro.

16.8. TRANSPORTE SÃO DOMINGOS SOLIDÁRIO
O projecto “Transporte São Domingos Solidário” consiste num transporte gratuito que
possibilita aos fregueses recenseados em situação de isolamento social o acesso, mediante
marcação prévia, a serviços e actividades específicas dentro da Cidade de Lisboa. Ao longo
deste trimestre este serviço apoiou 19 utentes, transportando-os consoante as suas
necessidades: tratamentos, consultas, fisioterapia, entre outros.

16.9. MOVIMENTO ZERO DESPERDÍCIO - DARIACORDAR
Este projecto conta, actualmente, com a parceria de onze restaurantes/ pastelarias
da freguesia, com o Hospital dos Lusíadas e com a Escola Básica das Laranjeiras, estando
a equipa a sensibilizar outros comerciantes para aderirem a este projecto. As instituições
receptoras, até à data, são o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo e o Lar Madre Teresa de
Saldanha. Com esta iniciativa conseguimos apoiar cerca de 50 agregados em situação de
fragilidade social.

16.10.

PROJETO CAIXA DO BEBE

O Projecto “Caixa do Bebé” tem como principal objectivo apoiar famílias que se
encontrem em situação de fragilidade social, através da atribuição de kits com bens
essenciais para um recém-nascido. Este kit consiste numa caixa de cartão adaptada para
servir de berço e vai acompanhado por fraldas, chuchas, roupas, biberões produtos de
higiene, entre outros. Para além disso, comtempla também consultas de pediatria gratuitas
ao longo do primeiro ano do bebé (1.º mês, 6.º mês e 12.º mês). Para além desta vertente
assume, igualmente, uma preocupação com a segurança rodoviária através da criação de
um banco de cadeirinhas.

No dia 14 de Julho de 2016, realizou-se o lançamento do projecto “Caixa do Bebé”,
no teatro Thalia, onde marcaram presença alguns convidados e parceiros desta iniciativa, a
Dra. Maria da Luz da Farmácia da Luz, o Dr. Francisco Campos, director de comunicação
da farmacêutica Baldacci, a Dra. Catherine Pires em representação da Embaixada da
Finlândia em Portugal e a Dra. Graça Oliveira, neonatalogista do Hospital de Sta. Maria.

Desde o seu lançamentno foram já atribuídos oito Kits a grávidas e mães em
situação de fragilidade social.
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16.11.

PASSEIOS SÉNIORES

“Passeio fluvial no rio Zêzere”

No dia 28 de Julho realizou-se um passeio no âmbito do Programa de Turismo
Sénior, desta vez à emblemática região do Zêzere. Os seniores puderam desfrutar de um
dia diferente, através de um passeio pelo rio Zêzere a bordo do barco São Cristóvão. Este
passeio contou com a participação de cem seniores acompanhados por três monitores.

16.12.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

No 3º trimestre de 2016 foram atendidos no GIP cerca de 250 utentes. Realizaram-se
120 atendimentos individuais, sendo que 30 utentes foram encaminhados para formação e
115 para ofertas de trabalho.

As entidades e empresas envolvidas durante este trimestre são: CINEL, Modatex,
Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas, Junta de Freguesia de S. Domingos de
Benfica, Centro Educativo Navarro Paiva, Fundação Aga Khan, Cooperativa Rumo, APEAAssociação Portuguesa de Emprego Apoiado, Centro Social e Paroquial S. Domingos de
Benfica, Centro Social e Paroquial S. Tomás de Aquino, Quinta da Lourinhã, Lusíadas
Saúde, WineMan, Job Ready Carnide, Lavandaria Self-Service "Shaeca".

16.13.

CANDIDATURA | PROJETO BIP-ZIP

Ao longo deste trimestre foi desenvolvida uma candidatura ao BIP ZIP, em que a
Junta de Freguesia e a Fundação Rumo são co-promotoras num projecto na área da
qualificação, emprego e desenvolvimento da rede de emprego local. As restantes entidades
parcerias são: Fundação Aga-Khan, APEA-Associação Portuguesa de Emprego Apoiado,
Centro Social e Paroquial de S. Domingos de Benfica e Modatex-Centro de Formação
Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios e CINEL- Centro de
Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias
da Informação.
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16.14.

PROJETO “PARA TI SE NÃO FALTARES”

O Projecto “Para Ti Se Não Faltares” é financiado pela Junta de Freguesia e consiste
numa articulação entre a Fundação Benfica e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras,
sendo que a Fundação Benfica possibilita às crianças e jovens da Escola Delfim Santos o
acesso a várias actividades lúdicas e desportivas. O objetivo deste projecto é o combate ao
absentismo e insucesso escolar, bem como a bonificação dos alunos com bom rendimento
escolar. No passado dia 4 de Julho, realizou-se a última entrega de prémios do ano lectivo
2015/2016. Atendendo à metodologia do projecto, foram premiados os alunos com melhor
assiduidade, comportamento e aproveitamento ao longo do ano.

16.15.

CABAZES ALIMENTARES MENSAIS

Tendo em conta o elevado número de famílias em situação de fragilidade social na
Freguesia, a equipa da Acção Social considerou importante a implementação desta
resposta, que permite atribuir um cabaz alimentar mensal aos agregados previamente
sinalizados. A atribuição é feita na terceira Quarta-feira de cada mês. Em junho, julho e
agosto foi possível apoiar 23 agregados, num total de 69 cabazes alimentares.
Paralelamente, foi efectuada a entrega de cabazes alimentares de emergência a 12
agregados familiares em situação de grande vulnerabilidade socio-económica.

16.16.

PROJETO POWER-UP

Foram desenvolvidas duas reuniões do Projecto PowerUp e realizado um evento
com empresários da freguesia. No âmbito deste projecto ocorreram também duas sessões
de formação para Técnicos da área da Empregabilidade.
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16.17.

PRAIA-CAMPO SÉNIOR

A Freguesia de São Domingos de Benfica tem uma elevada percentagem de idosos
residentes, muitos dos quais se encontram em situação de isolamento e solidão. Surge cada
vez mais a necessidade de promover respostas de carácter cultural/recreativo que
impulsionem um envelhecimento mais activo e o alargamento das redes de suporte formais
e informais, pois muitos dos idosos não têm oportunidade de frequentar este tipo de
actividades, quer por dificuldades de deslocação, quer por falta de acompanhamento, quer
por falta de recursos financeiros.

Atentos a esta realidade, o Gabinete de Ação Social proporcionou aos idosos da
freguesia mais um ano de Programa Praia-Campo Sénior. O Programa decorreu de dia
05/09/2016 a dia 16/09/2016, dividido em dois turnos constituídos por quarenta e sete
idosos cada. À semelhança dos anos anteriores, o programa contempla idas à praia no
período da manhã e actividades lúdicas e culturais da parte da tarde. Este ano os
participantes tiveram oportunidade de visitar o Aquário Vasco da Gama, Museu do Benfica,
Museu da Marioneta, realizar uma viagem de Hippotrip e visitar a cidade de Tomar.

16.18.

PRAIA-CAMPO INFÂNCIA

Durante este trimestre desenvolveu-se o programa Praia-Campo Infância, que
constitui um programa de ocupação de tempos livres para crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, possibilitando-lhes a realização de actividades
lúdico-pedagógicas e de lazer. Este ano participaram no programa 513 crianças e jovens,
divididas por quatro turnos.

Estas crianças tiveram oportunidade de ir às Piscinas de Santarém, de praticar SUP,
canoagem e surf, de fazer actividades radicais, entre outras. O feedback por parte dos pais
e encarregados de educação foi bastante positivo, considerando que o programa estava
bem organizado e que agradou às crianças que participaram.
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16.19.

VERÃO RADICAL

O Verão Radical constitui um programa de ocupação de tempos livres para jovens
com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. À semelhança do ano anterior, esta
colónia funcionou em regime residencial, existindo dois turnos disponíveis, com a duração
de uma semana cada. Ao longo dos dois turnos contámos com a presença de 58 jovens que
puderam desfrutar de atividades radicais como: escalada, BTT, canoagem, SUP, jogos de
orientação, entre outros.

16.20.

DIAGNÓSTICO SOCIAL

A Ação Social pretende realizar um levantamento das necessidades da freguesia,
tendo em vista a criação de respostas e projectos sociais ajustados às reais necessidades e
que vão ao encontro dos fregueses, para tal, a equipa encontra-se a desenvolver um breve
questionário direccionado aos fregueses de S. Domingos de Benfica.

16.21.

REUNIÃO COM ENTIDADES

- PSP Carnide, Benfica e Campolide
- Centro Social Paroquial S. Domingos de Benfica
- CML: Pelouro dos Direitos Sociais e Departamento Desenvolvimento Social,
Programa de Integração dos Emigrantes
- CML: no âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência
Doméstica e de Género do Município de Lisboa
- SCML (Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas e UDIP Luz)
- Associação Attitude
- Satélite Familiar
- Nova Etapa
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17.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

17.1. DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – 1 DE JUNHO

O Dia Mundial da Criança – 1 de Junho, foi comemorado junto das cerca de
1000 crianças das três escolas básicas de São Domingos de Benfica com muitas
atividades e animação que incluíram pinturas faciais, insufláveis, a mega gincana
AEC, malabarismo, bonecos sem cabeça, música, dança e muito mais levando
assim muita alegria e diversão a todas as crianças presentes e onde não faltou a
mascote Mingos que na ocasião ofereceu uma pulseira a cada uma das nossas
crianças.
Também no Estádio Universitário de Lisboa, no âmbito da Festa da Educação
e do Desporto da CML, decorreram as Marchas Populares Infantis com um grupo de
crianças das nossas escolas a desfilarem e a representarem a Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica e onde puderam contar com o apoio do Presidente da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso.
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17.2. DESFILE
SDB

DE

MARCHAS POPULARES INFANTIS

DE

Cerca de mil crianças, participaram, dia 3 de junho, no desfile de Marchas Populares
Infantis de São Domingos de Benfica, uma iniciativa integrada no âmbito das comemorações da
Semana da Criança levada a cabo pela Junta de Freguesia.
Cerca de mil pequenos marchantes, em representação da Escola Frei Luis de Sousa,
Escola António Nobre e Escola das Laranjeiras, fizeram reviver uma das tradições mais antigas
da cidade de Lisboa num dia bairrista, de tradições, com letras e figurinos originais.
Nas bancadas, completamente lotadas, mães, pais e familiares, manifestavam
ruidosamente um bairrismo saudável, transmitindo às crianças o verdadeiro espírito das
Marchas ao longo de quase duas horas, ao som da música da Marcha de São Domingos.
António Cardoso, presidente da Junta de Freguesia, acompanhado pelos Vogais Francisco
Encarnação, João Dias e António Pedroso, por Pedro Franco, membro da Assembleia de
Freguesia de São Domingos de Benfica e pelo Diretor do Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras, Amílcar Santos, assistiram ao desfile das crianças pelas ruas da Freguesia tendo na
ocasião António Cardoso aproveitado o momento para agradecer e dar os parabéns a toda a
equipa do pelouro da Educação da Autarquia pelo seu trabalho na preparação e ensaio das
crianças, ao longo de vários meses.

176
Relatório de Gestão e Contas 2016

17.3. CORTA-MATO ESCOLAR NO ÂMBITO DA SEMANA DA
CRIANÇA

Foi nos dias 7 e 8 de junho que se realizaram as provas de Corta-Mato no âmbito
das AEC das três Escolas Básicas da Freguesia integradas nas atividades programadas
pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica para assinalar a semana da criança,
que decorreu entre os dias 1 e 8 de junho.

As três provas realizadas, nos escalões masculino e feminino, proporcionaram
momentos inesquecíveis aos nossos alunos. Todos estes pequenos grandes campeões
desafiaram as suas capacidades e procuraram cumprir a respetiva distância do percurso o
mais rápido possível.
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Uns mais rápidos que outros, certo é que todos chegaram ao fim numa prova onde o
importante foi participar e promover a conveniência da pratica de uma atividade física
regular.

178
Relatório de Gestão e Contas 2016

17.4. CAF – PAUSA LETIVA DE VERÃO
No mês de Junho tiveram início as atividades de férias de Verão da CAF –
Componente de Apoio à Família, com muitos momentos de diversão para as cerca de 400
crianças inscritas.

Durante várias semanas foram muitas as atividades promovidas e organizadas como
visitas a monumentos, torneios, insuflaveis, jogos de água, ténis, basquetebol, praia, teatro
para além de muitas outras atividades.

A Pausa Lectiva de Verão proporcionou excelentes dias de férias repletos de
surpresas e muita animação.
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17.5. LIMPEZA GERAL ANUAL
DA FREGUESIA

DAS

3 ESCOLAS BÁSICAS

Com o término do Ano Letivo 2015/2016, torna-se imperioso realizar a limpeza geral
anual das 3 Escolas Básicas da Freguesia – Escola Frei Luis de Sousa, Escola António
Nobre e Escola das Laranjeiras.
A limpeza profunda que abrange todas as áreas das Escolas, desde salas de aula,
ginásios, refeitórios, cozinhas, casas de banho, paredes e tetos, chão, mobiliário, cortinados,
entre outros afins foi realizada por uma empresa do ramo, durante o mês de Agosto, por
forma a que o novo Ano Lectivo 2016/2017 pudesse iniciar-se com as instalações
primorosas, como bem merecem os nossos alunos, professores, auxiliares e toda a restante
comunidade educativa.

17.6. OFERTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO
2016/17

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica vai proceder, pelo segundo ano
consecutivo, à oferta de material escolar, para o ano letivo 2016/2017, aos cerca de 1000
alunos do Jardim de Infância e 1º Ciclo das 3 Escolas Básicas da Freguesia – Escola Frei
Luis de Sousa, Escola António Nobre e Escola das Laranjeiras.

Como novidade este ano teremos também oferta de material ao Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras, no sentido de dar um apoio significativo ao mesmo no arranque de
um novo ano lectivo, para uma melhoria de todas as condições que os alunos desta
freguesia possam usufruir.

A oferta de material escolar, afigura-se uma ajuda preciosa para as famílias, pois
permite uma significativa ajuda no orçamento familiar, contribuindo assim para a
generalização de uma educação de qualidade.

Tendo constatado que no ano transato, esta iniciativa tinha alcançado resultados tão
satisfatórios, a Junta de Freguesia, promove de novo esta ação, comprovando que a
consolidação de apoios na área da Educação é uma prioridade para o atual Executivo da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.
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17.7. REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS BÁSICAS
A Junta de Freguesia São Domingos de Benfica continuou a cumprir com o objetivo
dos pilares de promoção da Alimentação Escolar Saudável, para tal elaborou refeições
diversificadas com base em formas de confeção que, vão ao encontro de novos sabores e
texturas de alimentos de acordo com as necessidades nutricionais específicas das Crianças.
A Equipa do Refeitório manteve a qualidade dos pratos confecionados acompanhada pelo
Sistema de Prevenção de Segurança Alimentar baseado nos princípios de HACCP os quais
foram auditados pela Câmara Municipal de Lisboa cujo relatório e resultado microbiológico
das amostras da refeição e das zaragatoas aos manipuladores cumpriram com os critérios
definidos.
A Equipa do Refeitório organizou o Jantar de Gala para os Finalistas da EB1 das
Laranjeiras com a presença da Comunidade Educativa, dos Membros do Executivo da Junta
de Freguesia e dos Encarregados de Educação num convívio de estreita troca de
experiencias e alegrias que ficará nas memórias dos Finalistas da EB1 das Laranjeiras.
O Refeitório da Escola das Laranjeiras forneceu os almoços, lanches, jantares e
pequenos almoços a todas as crianças e monitores que participaram na Praia Campo
confecionando refeições energéticas e nutritivas para o programa definido fazendo as
entregas das mesmas nos locais definidos devidamente acondicionadas para o transporte,
garantido os requisitos de segurança alimentar na confeção, no acondicionamento e no
transporte.
Simultaneamente o refeitório da Escola das Laranjeiras garantiu o fornecimento de
refeições para todas as crianças inscritas na Componente de Apoio à Família em Junho e
Julho apenas para a Escola das Laranjeiras.
O Refeitório da Escola das Laranjeiras confecionou as refeições para as crianças
que participaram no Programa de Verão durante o mês de agosto.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica em setembro assumiu a
responsabilidade da confeção das refeições para a Escola Frei Luís de Sousa e para a
Escola António Nobre que são elaboradas na Escola das Laranjeiras e posteriormente
transportadas para as respetivas Escolas.
Para a confeção de cerca de 1000 refeições foi necessário adquirir novo
equipamento (Fogão gás 4 queimadores de alta potência com forno, Fritadeira Basculante,
Apanha fumos parietal compensado com 4 filtros de gordura), alteração à rede de gás com
substituição do coletor de gás para a ampliação do equipamento, sistema de deteção e
extinção de incêndios em apanha fumos, alteração à rede elétrica com fornecimento e
montagem de um disjuntor trifásico no quadro elétrico, alteração às condutas de extração e
insuflação de ar para ligação das mesmas ao apanha fumos parietal, alteração das caixas
de extração e insuflação do ar com substituição dos motores respetivos e correias de
transmissão bem como variador de frequência de comando dos ventiladores e ampliar a
equipa do refeitório por forma a garantir a qualidade das refeições. Como tal implementouse o método de trabalho que se iniciou com formação da equipa, definição de ementas
apelativas para as crianças e adaptadas à linha de confeção para que as refeições no
empratamento sejam servidas no tempo definido garantindo as características organoléticas
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assim, como também garantir que todo o processo cumpra com os requisitos de Boas
Praticas de Higiene.
Desta forma a Junta de Freguesia São Domingos de Benfica pretende respeitar a
cultura, as tradições e os hábitos alimentares, garantindo assim o Controlo Social, a
Segurança e Qualidade Alimentar e Nutricional.

17.8. APOIO PSICOLÓGICO

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

- Construção do projeto “Crescemos Junt@s” que culmina com a constituição do
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF).
- Construção dos documentos de apoio à constituição do GAAF (grelha de registo de
ocorrências, processo de intervenção do GAAF, ficha de referenciação, ficha de anamnese,
folha de autorização Encarregados de Educação, ficha curricular para equipa
multidisciplinar).
- Reuniões para o estabelecimento das parcerias necessárias ao funcionamento do
GAAF:






APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
Centro Social e Polivalente das Furnas
Externato os Maristas de Lisboa
Instituto Pupilos do Exército

- Participação em atividades “Escola de Pais” e sua planificação para o ano letivo
2016/2017
- Construção do projeto Clubes São Domingos, para dinamização de espaços de
apoio ao estudo para alunos/as da Escola Delfim Santos.
Levantamento das características da população escolar – Projeto em
desenvolvimento juntamente com a Junta de Freguesia de Benfica que consiste na
aplicação de questionários a toda a população escolar para sua caracterização.
- Construção, revisão e adequação dos diferentes questionários para os diferentes
grupos etários a quem se destinam.
- Reuniões de articulação com colegas da Junta de Freguesia de Benfica para
conhecimento e construção do projeto – processo finalizado no final de Agosto.
- Reuniões de articulação com CESOP – Centro de Estudos e Sondagens de Opinião
da Universidade Católica, entidade com quem se estabeleceu uma parceria para o
desenvolvimento do estudo.
Apoio à coordenação
- Co-Construção do projeto CAF/AAAF para o ano letivo 2016/2017
182
Relatório de Gestão e Contas 2016

- Co-Construção do projeto AEC para o ano letivo 2016/2017
- Apoio às atividades CAF/AAAF, nomeadamente nos períodos de Pausa Letiva e
atividades específicas (Marchas).
- Desenvolvimento acção de formação para monitores/as CAF a realizar no início de
Setembro
- Desenvolvimento da acção de Team-Building/Formação
colaboradores/as da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

para

os/as

- Participação em reunião do Conselho Pedagógico do Agrupamento

17.9. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO
(AAAF) E COMPONENTE DE APOIO
(CAF)

À
À

FAMÍLIA
FAMÍLIA

O presente relatório tem como objetivo fazer uma análise e reflexão sobre as
atividades realizadas pelas AAAF/CAF e os resultados da avaliação da pausa letiva de
verão que teve dois momentos.
O primeiro com início a 14 de junho e términus a 31 de julho, enquadrado no acordo
de delegação de competências com a C.M.L. e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
O trabalho das AAAF/CAF foi iniciado nas escolas desde o início do ano letivo e está
centrado no espaço escolar como uma resposta social que pretende corresponder às
necessidades das famílias e das crianças em horário não letivo.
De acordo com o programa da pausa letiva de junho/julho, muitas foram as atividades de
animação que desenvolvemos.
O programa foi dividido por semanas e a cada semana foi atribuído um tema.
Assim:
Semana da água
Durante esta semana visitámos a fragata D. Fernando II E Glória em Cacilhas, um
navio museu que pertence à Marinha Portuguesa e onde as crianças puderam fazer uma
viagem no tempo e ver como antigamente se navegava e se fazia o transporte de pessoas e
bens pelo alto mar.

Transformámos o Parque Bensaúde nos Jogos sem Fronteiras; esta atividade
permitiu trabalhar e desenvolver a identidade de grupo, espírito de cooperação e comunicação.
Neste dia convidámos os meninos da Caf da Junta de Freguesia de Benfica para juntos
passarmos um dia divertido.
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Visita à Fragata D. Fernando II E Glória

Semana Histórias e Castelos
Através de um atelier de construção de um castelo com materiais reciclados, uma
visita com jogo de orientação ao “Castelo de S. Jorge”, dinâmicas na escola com jogos de
competição, tais como o “assalto ao Castelo” e dramatização da história “Castelos e
Cutelos”, pelo grupo de teatro “Só Histórias” ,fizemos desta semana uma semana mágica e
medieval.

Visita ao
Castelo
de S.
Jorge
em
Lisboa
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Semana do Desporto

Na semana dedicada ao desporto e atividades físicas, tivemos aulas abertas de judo,
dança, ténis e basquetebol com jogadores do Benfica, torneio inter caf e um dia para pular e
saltar com insufláveis na escola.

Semana Jardins /Monsanto

Semana repleta de aventuras e exploração da natureza, com ida à praia, ao Parque do
Alvito e ao Parque Aventura de Benfica.

Ida à Praia
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Semana dos Animais

Semana dedicada ao conhecimento e à exploração divertida da vida animal. Com
visita à Quinta pedagógica dos Olivais, com ateliers de construção em 3D, atividades de
ciência divertida onde as crianças experimentaram, observaram, descobriram e pensaram
sobre a vida animal.

Semana do Teatro

Brincar é uma necessidade básica, rica e muito pedagógica. Proporcionar momentos
inesquecíveis as crianças da nossa freguesia com esse propósito tornam-nos diferentes nas
vidas delas.
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Durante esta semana o mundo imaginário, os contos e as fábulas encheram de
alegria as escolas. Como também a ida à praia de Sesimbra para refrescar .
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Semana da Cultura e da Gastronomia

Última Semana do 1º momento das férias de verão nas nossas escolas, com ida à praia, ao
cinema, ao Museu Berardo, um concurso de Master Caf e finalmente para encerrar uma festa
com muita música e comida deliciaram as crianças no último dia de atividades.

Foram várias semanas de partilha, brincadeiras, alegria e boa disposição que
proporcionamos às crianças da nossa freguesia.

O segundo momento da pausa lectiva de Verão decorreu de 1 a 31 de agosto num programa todo
conceptualizado pelo pelouro da educação da Junta de Freguesia como resposta educativa/social
às famílias que não conseguiram ter os seus momentos de descanso/férias no mês de agosto.

Concentrámos as crianças inscritas na Escola EB1 das Laranjeiras.
O programa implementado ao longo deste mês teve uma aposta clara em conteúdos lúdicos e
pedagógicos que incluíram idas à praia semanais, workshops de pintura, construções na areia,
visita dos bombeiros sapadores de Lisboa à escola, visitas a museus, ida ao cinema, visita ao
Parque dos Monges, atividades desportivas e atividades com água.
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Enquanto instituição promotora das AAF/CAF no Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras a procura da Excelência e da Qualidade nos programas e na atuação dos
nossos monitores, leva a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica através do seu
pelouro da Educação a continuar a procurar respostas cada vez mais diversificadas, lúdicas
e culturalmente enriquecedoras.

17.10. ATIVIDADES
| AEC

DE

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

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, continua responsável pela gestão das AEC no ano letivo de 2016/2017, do Agrupamento
de Escolas das Laranjeiras.

O projeto para as Atividades de Enriquecimento Curricular, está alicerçado nos
princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro,
com alterações introduzidas pela Primeira Alteração Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, e
Segunda Alteração, Lei n.º 49/2005, de 31 de agosto), tendo a ele subjacente o princípio que as
AEC deverão continuar a assentar numa natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.

JULHO 2016

Balanço do material existente nas Escolas, adquirido para o desenvolvimento das
Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2015/2016.

Levantamento e aquisição de material que se prevê necessário para o
desenvolvimentos das Atividades de Enriquecimento Curricular – Inglês, Atividade Física e
Desportiva e Atividades Lúdico Expressivas – nas 30 turmas de 1º ciclo das três escolas do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Elaboração do Projeto AEC para o ano letivo 2016/2017 “Aprender Brincando… com
os outros!”. O princípio básico orientador do projeto de continuidade do anterior, apresenta
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»
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Tolerância; Novembro» Igualdade; Dezembro» Solidariedade; Janeiro» Justiça; Fevereiro»
Responsabilidade; Março» Autoestima; Abril» Liberdade e Maio» Empatia.

Aprovação do Projeto AEC para o ano letivo 2016/2017 “Aprender Brincando… com os
outros!” pelo Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2016/2017.

Modelo organizacional das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano
letivo 2016/2017.

Orçamento do Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano
letivo 2016/2017.

AGOSTO 2016

Apresentação da candidatura ao apoio financeiro para a implementação das
Atividades de Enriquecimento Curricular, nas escolas EB1 da Junta Freguesia de São Domingos
de Benfica do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, para o ano letivo 2016/2017, à Direção
Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo,
tendo em conta o Protocolo de colaboração fixado entre as Entidades em causa a 1 de setembro
de 2015.

Levantamento das necessidades horárias das AEC e elaboração dos horários das 30
turmas nas 30 turmas de 1º ciclo das três escolas do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Elaboração de uma ficha de inscrição para as AEC para um contacto com os
encarregados de educação mais eficaz.

SETEMBRO 2016

Plano Anual das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2016/2017.

Seleção, recrutamento e contratação, de 35 professores AEC, através da plataforma
do Ministério da Educação.
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Elaboração de Dossiers Pedagógicos para cada Escola nos quais constam:
- Planificações anuais;
- Planificações trimestrais;
- Listas das turmas para registo da assiduidade dos alunos;
- Folhas de registo de ocorrências;
- Folhas de registo de sumários;
- Avaliações trimestrais.
Elaboração de Dossier AEC para o Pelouro da Educação no qual consta:
- Planificações anuais;
- Planificações trimestrais;
- Folhas de registo de assiduidade dos professores;
- Folhas de registo de presença dos professores nas reuniões;
- Listas de alunos para o registo da assiduidade;
- Projeto AEC;
- Fichas de registos de ocorrências;
- Projeto AEC;
- Documentação dos professores AEC;

Reunião de professores AEC;

Início do ano lectivo;

Reuniões de pais;

Plano Anual das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2016/2017;

Seleção, recrutamento e contratação, de 35 professores AEC, através da plataforma
do Ministério da Educação;

Elaboração de Dossiers Pedagógicos para cada Escola nos quais constam:
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- Planificações anuais;
- Planificações trimestrais;
- Listas das turmas para registo da assiduidade dos alunos;
- Folhas de registo de ocorrências;
- Folhas de registo de sumários;
- Avaliações trimestrais.
Elaboração de Dossier AEC para o Pelouro da Educação no qual consta:
- Planificações anuais;
- Planificações trimestrais;
- Folhas de registo de assiduidade dos professores;
- Folhas de registo de presença dos professores nas reuniões;
- Listas de alunos para o registo da assiduidade;
- Projeto AEC;
- Fichas de registos de ocorrências;
- Projeto AEC;
- Documentação dos professores AEC;

Reunião de professores AEC;

Início do ano lectivo;

Reuniões de pais;
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Reunião entre a Junta de Freguesia e o AEL

O Presidente da Junta de Freguesia, António Cardoso, a Coordenadora da Educação
da Junta de Freguesia Cristina Parente e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
realizaram uma reunião no final do Ano Letivo 2015/2016, no sentido de fazerem um
balanço dos projectos, actividades e iniciativas implementadas e desenvolvidas, avaliarem
os prós e contras da dinâmica do Pelouro, tendo aproveitado a ocasião para reflectirem
sobre o novo Ano Letivo 2016/2017 que se aproxima, com o intuito de imprimir novos
valores, novos conceitos, nova dinâmica, com o propósito de melhorar a acção educativa na
Freguesia.

Reunião entre a Junta de Freguesia e o AEL – 6 setembro

O Presidente da Junta de Freguesia, António Cardoso, a Coordenadora da Educação
da Junta de Freguesia Cristina Parente e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
realizaram uma reunião, no dia 6 de setembro, para apresentação de uma nova modalidade
a ser implementada na Freguesia e nas CAF’s das Escolas Básicas.
Trata-se do Corfball e, decerto, será uma modalidade desportiva que irá atrair a atenção dos
nossos fregueses e, em especial, os alunos das nossas escolas.

Reunião entre a Junta de Freguesia e o AEL – 8 setembro

A Coordenadora da Educação da Junta de Freguesia Cristina Parente, a Coordenadora dos
Refeitórios Ana Vala e o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras realizaram uma reunião,
no dia 8 de setembro, para efectuarem a programação do Refeitório e das Cozinhas nas 3
Escolas Básicas, para o Ano Letivo 2016/2017 que se inicia.

Reunião entre a Equipa de Coordenação da Educação da Junta de Freguesia,
Associações de Pais e o AEL - 13 e 14 setembro

Nos dias 13 e 14 de Setembro

A coordenadora da Educação e a equipa de Coordenação (CAF, AEC, Refeitórios, GAAF)
da Junta de Freguesia, irão estar presentes nas reuniões de apresentação do ano lectivo 2016/17
do Agrupamento de Escolas das Laranjeirasde com os Encarregados de Educação, para tratarem
de assuntos de interesse relativos aos diferentes departamentos que representam.

194
Relatório de Gestão e Contas 2016

Reunião entre a Junta de Freguesia e as Coordenadoras de Escola do AEL – 14
setembro

No dia 14 de Setembro será realizada uma reunião entre a Coordenadora da Educação
da Junta de Freguesia Cristina Parente com a equipa de coordenação dos diferentes
departamentos e as Coordenadoras das três Escolas Básicas do AEL, para reforço da articulação
do novo Ano Letivo 2016/2017.

Programação de reunião

Está prevista a realização de uma reunião entre a Junta de Freguesia e as
Associações de Pais, para apresentação dos Projetos CAF , AEC e GAAF.

Programação de reunião

Está prevista a realização de uma reunião entre o Pelouro da Educação, o Pelouro
do Desporto da Junta de Freguesia com as Associações de Pais, para o desenvolvimento
do Desporto dentro da Freguesia em articulação com as mesmas.
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18.

PELOURO DA ECONOMIA LOCAL, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA

18.1. CRIE CENTRO DE RECURSOS PARA O INVESTIMENTO E
INOVAÇÃO
O CRIE, Centro de Recursos para Investimento e Empreendedorismo constitui-se
como sendo uma ferramenta que visa a empregabilidade dos empreendedores que nos
consultam.

Em estreita colaboração com o Gabinete de Inserção Profissional recebemos
fregueses actualmente em situação de desemprego que tem potencial empreendedor,
necessitando de ajuda especializada para transformar as ideias em negócios. Realizamos 3
sessões de apresentação do projecto coordenadas com o GIP, das quais resultaram 22
marcações para atendimentos individuais.

Durante os quatro meses de actividades fizemos 132 atendimentos. Acompanhamos
neste momento 32 empreendedores com projectos em diversas áreas de actuação, tais
como: comunicação, plataformas online, artesanato criativo, serviço educativo, agricultura,
empreendedorismo social, desporto, literatura, entre outros.

18.2. MERCADO DE SÃO DOMINGOS
MERCADO DA INOVAÇÃO

DE

BENFICA –

A Junta de Freguesia no âmbito dos diversos Contratos de Delegação de
Competências com as Juntas de Freguesia de Lisboa vai receber a verba de 362.000€ para
remodelação e modernização do Mercado de São Domingos. Aqui vai nascer o Mercado da
Inovação, onde poderemos encontrar o comércio de frescos tradicional aliado ao conceito
de inovação e artes, para ocupação das lojas no piso térreo e no piso superior um espaço
de co-work.

Demos já inicio a este processo com a entrega das chaves aos dois primeiros
empreendedores a chegar para esta nova fase do Mercado. Temos assim instaladas uma
unidade de produção e ponto de venda de impressoras 3D e, uma empresa que se dedica
ao fabrico de sabão, com a forma de azulejos tradicionais.
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18.3. INAUGURAÇÃO DO QUIOSQUE DA SAÚDE

Inauguramos no dia 16 de Setembro o Quiosque da Saúde, na Estrada da Luz, um
projecto social inovador de proximidade com a nossa comunidade, que recebeu o prémio de
inovação social em 2015, em parceria com a ACA-Associação Conversa Amiga. Visa combater o
problema da falta de acesso facilitado à saúde primária, que afecta pessoas idosas, com o seu
consequente isolamento e inactividade. É um projecto de inovação e empreendedorismo social
que pretende facilitar o acesso á saúde primária a pessoas idosas e outras da comunidade, ao
mesmo tempo que combate o isolamento e a exclusão que a idade e o pouco acesso á saúde
potenciam.

O quiosque funciona como um pequeno consultório, com enfermagem/médicos. Através
de consultas e conversas, o quiosque permite o acesso básico á saúde de forma simples e
próxima.

Está aberto de terça a sexta feira entre as 14h e as 18h, nesta fase inicial, podendo sofrer
ajustes que permitam adaptar os horários ás necessidades que vierem a ser sentidas no terreno.

Aqueles que se dirigem ao Quisoe da Saúde podem contar com os seguintes
serviços:aconselhamento e educação para a saúde; consultas de enfermagem e
medicina; medição de tensão arterial; oximetrias; controle de glicémia e colesterol; ECG;
administração de vacinas/injecções; rastreios diversos; emissão de receitas.
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18.4. ENCERRAMENTO
SÉNIOR

DO

ANO LETIVO | ACADEMIA

Alunos e professores reuniram-se nos jardins da Quinta da Alfarrobeira dia 30 de
junho, num convívio ao qual não faltou António Cardoso, presidente da Junta de Freguesia
que agradeceu a presença e empenho de todos no projeto, aproveitando a ocasião para
anunciar uma restruturação da Academia que prevê não só o aumento da oferta formativa,
mas também o alargamento do seu âmbito, estendendo-se a outras faixas etárias.

Estiveram em exposição até ao dia 4 de julho os trabalhos realizados pelos alunos
no âmbito das artes nas disciplinas de vidro, desenho e pintura, costura criativa, artes
decorativas.

18.5. CULTURA

Concurso de fotografia

Lançámos um Concurso de Fotografia cujo grande objetivo é a dinamização da
cultura, mobilizando os nossos fregueses e sugerindo-lhes um novo olhar sobre a freguesia,
ajudando assim na divulgação dos espaços e marcos históricos desta, cujo tema é a
freguesia em si. Foi realizada uma vista guiada aos pontos icónicos da freguesia, cuja
participação foi opcional, permitindo familiarizarem-se com os pontos mais icónicos.

Após selecção do júri, foram a votação no facebook as vinte fotografias finalistas.
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Este concurso gerou mais de 4100 votações e esta foi a classificação final:

1º Lugar - Inês Pontífice | Parque Bensaúde - 973 votos
2º Lugar - Susana Madeiras | Palácio Fronteira - 809 votos
3º Lugar - Susana Madeiras | Antigo Convento de SDB - 431 votos

Concurso de escrita criativa
Consolidar hábitos de leitura e de escrita, promover a criatividade e valorizar a
expressão literária em prosa ou poesia foram os objetivos do Concurso de Escrita Criativa
que decorreu recentemente e que foi dirigido a todos os fregueses residentes, eleitores
registados, e jovens que frequentassem estabelecimentos de ensino situados na freguesia.
A grande vencedora deste Concurso foi a autora Sónia Patrícia Goulart com “As
cidades guardam jóias” que recebeu na tarde do dia 27 de junho, das mãos do Presidente
António Cardoso, o primeiro prémio no valor de 300€.
O segundo lugar coube a Ana Rita Santos com o texto “Pelas Ruas da Freguesia”
que recebeu o segundo prémio no valor de 200€. Já o terceiro lugar, com um prémio no
valor de 100€, coube a Maria Armanda Azevedo com o texto “O Homem Grande”.
Destaque ainda para as duas menções honrosas recebidas por Isabel Jacinto e
Susana Sofia Marques de Oliveira com os seus textos “A Arquitectura das Falsas Ideias” e
“O Relógio” respetivamente.
A grande vencedora deste Concurso foi a autora Sónia Patrícia Goulart com “As
cidades guardam jóias” que recebeu na tarde do dia 27/6/2016.
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19.

PELOURO DA COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

19.1. PRESENÇA
DE BENFICA

ONLINE DA

JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

SÃO DOMINGOS

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como canais oficiais de
comunicação

online

o

seu

Site

(www.jf-sdomingosbenfica.pt),

o

Facebook

(facebook.com/jfsaodomingosbenfica) e ainda uma Newsletter Digital, com uma periodicidade
de envio quinzenal.
O Site conta já com mais de 500.000 web pages visitadas desde a sua inauguração em
maio de 2014.
No Facebook, continuamos a privilegiar a rápida resposta a todas as questões que nos
têm sido colocadas, sendo que estamos praticamente a atingir os 10.000 seguidores nesta rede
social.
Em junho de 2014 inaugurámos a nossa Newsletter Digital, com o envio da mesma para
todos os Fregueses que se inscrevam para a receber através do Site da JFSDB. Atualmente
contamos com cerca de 1.600 subscritores da nossa Newsletter.

19.2.
MEIOS TRADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO
FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

DA

JUNTA

DE

Continuamos a utilizar os 23 placards/vitrines existentes ao longo da Freguesia para
divulgação da atividade da JFSDB, sendo que queremos aumentar o seu impacto de forma a
garantir que todas as pessoas têm acesso à atividade da JFSDB, independentemente de terem
computador. Esta oferta foi reforçada recentemente com a colocação de 12 novas vitrines de
informação.
Continuamos a manter uma periodicidade regular na colocação de nova informação nos
placards/vitrines e melhorámos também o aspecto gráfico das informações da JFSDB assim
como aumentámos a divulgação de eventos da JFSDB através da distribuição de Flyers por toda a
Freguesia.
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Neste inicio deste trimestre procedemos ao envio e distribuição, em todas as caixas de
correio da Freguesia, bem como por distribuição manual em eventos da JFSDB e no comércio da
Freguesia, da edição n.º 3 da Revista da JFSDB a qual teve uma tiragem de 23.000 exemplares
assim como do Boletim informativo da JFSDB em Setembro do corrente ano com igual tiragem.
Durante o mês de Setembro será também distribuído um mini boletim de divulgação da
mudança de instalações da Junta de Fregeusia para a sua nova sede.
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19.3. PRESENÇA DA JFSDB
PLATAFORMAS TOMY

NA IMPRENSA ESCRITA E AUDIOVISUAL E NAS

O Tomi permite informar quem visita e reside em Lisboa: como se deslocar, o que
fazer ou onde ir e até tira selfies. O outdoor interativo, de utilização gratuita, um novo
conceito de painel eletrónico, combinando a publicidade com informação útil acedida de
forma interativa, apresenta informação sobre a cidade tais como: os transportes
públicos, pontos de interesse como restaurantes ou residenciais, hotéis, monumentos,
eventos culturais que estejam a decorrer na cidade (exposições, concertos, restaurantes,
novos espaços, dicas da melhor noite) e notícias locais. Na seção de transportes, por
exemplo, basta introduzir o sítio para onde se quer dirigir e o Tomi indica os melhores
itinerários, tendo em conta o tempo de duração, transportes a utilizar e o tipo de
mobilidade em causa. Quem quiser pode enviar as informações por email ou partilhá-las
nas redes sociais. O Tomi surgiu para valorizar Lisboa, as suas pessoas e as suas
iniciativas.
Esta plataforma digital é uma criação da TOMIWorld, tecnológica sediada em
Viseu. Neste momento, podemos encontrar o TOMI em 34 estações de Metro em Lisboa
mas em breve vamos poder vê-los espalhados pela cidade. A JFSDB, e atento o trabalho
que tem sido desenvolvido na área da divulgação da Freguesia, do seu património e das
suas muitas atividades, foi convidada a depositar informação, de forma gratuita, sobre a
sua atividade/programação cultural, desde o inicio do mês de dezembro, na plataforma
TOMI existente em todas as estações do metropolitano espalhadas por Lisboa. Assim o
acesso a notícias locais bem como aos principais acontecimentos culturais, desportivos,
que estejam a acontecer em São Domingos de Benfica bem como os pontos de interesse
(monumentos, parques, comércio, serviços), estão agora mais acessíveis em Português e
em Inglês.
Também neste trimestre, as actividades da JFSDB estiveram novamente em
destaque em vários orgãos de comunicação social como a Lusa, SIC, TVI, RTP, nos jornais
Correio da Manhã, Record, Publico, Destak, Diário de Noticias entre outros, reforçando
desta forma a sua aposta em continuar a comunicar mais e melhor com os nossos
Fregueses em particular e com a população em geral.
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20.

PELOURO DO ESPAÇO
HIGIENE URBANA

PÚBLICO, MOBILIDADE, ESPAÇOS VERDES

E

O Pelouro do Espaço público da Freguesia de São Domingos de Benfica é responsável
pela gestão, manutenção e limpeza do espaço público da Freguesia.
O atendimento personalizado pelo Vogal responsável, mediante marcação prévia,
acontece às 3as feiras da 2ª e 4ª semana de cada mês, às 19 horas. Nestas reuniões os
fregueses têm oportunidade de reclamar ou sugerir algumas intervenções que gostariam de
ver concretizadas ao nível do espaço público.
Do Pelouro do Espaço Público da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
fazem parte as seguintes competências de gestão e manutenção:
- Zonas verdes e árvores de alinhamento;
- Parques Infantis;
- Equipamentos e mobiliário urbano;
- Zonas pedonais, mobilidade e acessibilidade;
- Sinalização horizontal e vertical;
- Higiene Urbana.
Para além das competências atrás referidas, faz também parte das competências deste
departamento a análise e emissão de parecer e despacho, relativa aos licenciamentos de
ocupação do espaço público, que no âmbito da delegação de competência transitaram para
a Junta de Freguesia.
Em articulação com os serviços competentes da Camara Municipal de Lisboa (CML),
analisam-se e propõem-se soluções ao nível do espaço público, articulado e encarado como
um todo, que visam a promoção da qualidade de vida dos moradores e das pessoas que
trabalham na Freguesia.
Na recepção de pedidos ou identificação de problemas no espaço público, cuja
competência de resolução extravasa o âmbito da Junta de Freguesia, nomeadamente na
reparação ou substituição de pavimento betuminoso, ou em situações relacionadas com a
iluminação pública e saneamento, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, dá
conhecimento às entidades competentes, para rápida resolução dos problemas.
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20.1. ESPAÇOS VERDES
MANUTENÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Operações de manutenção levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços
verdes da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, nos 16,50 ha cuja manutenção
é da responsabilidade da junta.

- Cortes de relvado;
- Reforço de sementeira de relvados;
- Podas de manutenção e limpeza de árvores e arbustos inseridas em zonas
ajardinadas;
- Retanchas e plantações de espécies herbáceas e arbustivas;
- Regas

Rua António Albino Machado
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MANUTENÇÃO DE ÁRVORES
PODAS
Durante os meses de verão as intervenções ao nível da manutenção do arvoredo,
consiste na remoção de ramos secos, afastamento das fachadas dos edifícios e
desobstrução de iluminação pública:
Foram realizados estes trabalhos nas seguintes localizações:
- Av. Conde de Almoste nºs 52 a 60
- Rua Cândido Figueiredo
- Rua Raul Carapinha
- Rua Costa Mota
- Rua Padre Carlos dos Santos
- Rua Augusto Pina
- Rua Roberto Duarte Silva
- Rua Maestro Frederico de Freitas
- Rua Padre Francisco Álvare
- Rua Teresa Gomes
REMOÇÃO DE CEPOS
Durante este período foi feita a remoção de vários cepos, resultantes essencialmente
do abate de palmeiras da espécie Phoenix canariensis. Os trabalhos foram realizados
sobretudo em zonas verdes, dendo sido também removidos cepos que se encontravam em
caldeira.

TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS
Foi realizada a lavagem de copas de árvores infestadas por afideos, essencialmente
das espécies Tilia cordata, Cercis siliquatrum e Citrus aurantium:
- Rua Cândido Figueiredo
- Av. Columbano Bordalo Pinheiro
- Av. Madame curie
- Rua Francisco Gentil Martins
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- Rua Alcina Bastos
- Rua José Carlos Sá da silveira
- Estrada da Luz
- Mercado de são João – Rua Virgilio Correia

ABATES
Durante o período a que diz respeito o presente relatório foram realizados os abates
das seguintes espécies
Espécie

Quantidade

Morada

Localização

Motivo

Data do
abate

Acacia spp..

2

R. Conde De
Almoster

zona verde

mau estado
fitossanitário/risco de
queda

jun-16

Populus nigra

1

Rua de são
Domingos de Benfica
opoto ao nº59

caldeira

seca

jul-16

Sthyphnolobium
japonicum

1

Rua de são
Domingos de Benfica
opoto ao nº59

caldeira

seca

jul-16

Cercis siliquatrum

1

Rua Virgilio Correia

caldeira

seca

set-16

REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS E NOVOS SISTEMAS DE REGA
Foi feito, durante este trimestre, a requalificação da zona verde entre a Estrada da
luz e a Rua Tomás da Fonseca. A intervenção consistiu na implantação de um novo sistema
de rega e plantação de um novo tapete de relva.

Rua Tomás da Fonseca
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DESMATAÇÃO DO ALTO DOS MOINHOS
A encosta do Alto dos Moinhos, ocupa uma área de 2,1 ha. É uma zona verde, de
extrema importância do ponto de vista ecológico, na nossa freguesia. É uma zona
permeável, de máxima infiltração, muito importante na recarga de aquíferos, por isso de
extrema relevância na sustentabilidade e dos ecossistemas em contexto urbano.

São periodicamente realizados trabalhos de desmatação e limpeza do Alto dos Moinhos.
Estes trabalhos consistem na eliminação e controlo da espécie invasora Arundo donax, bem
como no corte após floração das gramíneas e outas herbáceas que compõem aquele
revestimento vegetal.

É importante que o corte se realize após a floração, uma vez que só assim se garante a
libertação da semente, garantia de que a re-sementeira natural é efectuada, resultante da
realização de ciclos completos na vida das plantas. É um trabalho que demora algum tempo
e que tem várias fases de execução.

Alto dos Moinhos
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PARQUES INFANTIS

PARQUE EXISTENTES
Existem na Freguesia de S. Domingos de Benfica oito parques infantis inseridos em
praças ou espaços verdes.

(1) Jardim Alice Cruz
(2) Praça General Vicente de Freitas /Travessa de S. Domingos de Benfica
(3) Largo Conde de Bonfim
(4) Largo Pedro Correia Marques
(5) Rua Cidade de Cádiz
(6) Traseiras da Rua Roberto Duarte Silva
(7) Bairro das Furnas
(8) Parque Bensaúde

Os parques infantis e zonas de jogo, são importantes zonas de lazer e fruição para
crianças, pais e avós. Pontos de encontro entre diversas faixas etárias. São polos
aglutinadores e dinamizadores, que assumem nas cidades um papel de enorme relevância e
de caracter identitário do espaço público.

Tendo em conta a importância relacionada com a segurança e protecção dos
utilizadores destes espaços, a junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma avaliação
cuidada das condições de conservação dos parques infantis da Freguesia. Um parque de
recreio infantil seguro, e bem conservado é um local onde as crianças podem brincar e
divertir-se sem preocupações.

Foi feito o levantamento das não conformidades existentes de todos os parques infantis
da Freguesia, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no D.L 119/2009 de 29 de
Janeiro. Durante o último trimestre deste ano irão ser realizadas as necessárias obras de
requalificação.
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MANUTENÇÃO DE ZONAS PEDONAIS
A equipa de manutenção do espaço público continua diariamente a responder a
solicitações de ocorrências na via pública que carecem de intervenção. Solicitações essas
que chegam aos nossos serviços através da plataforma digital LXI, email ou por reclamação
directa nos serviços da Junta de Freguesia.
Foi removida uma plataforma ilegal na Alameda Ricardo Espirito Santo, tendo sido
regularizada a situação.

Alameda Ricardo Espirito Santo (Antes / Depois)
Operações de combate ao estacionamento abusivo
Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela junta de freguesia, que
pela colaboração activa dos fregueses chegam até nós, com o intuito de combater o
estacionamento abusivo tanto nas zonas de circulação e acesso automóvel como nas zonas
de circulação pedonal.

Colocação de pilaretes em zona pedonal na Rua Augusto Pina

209
Relatório de Gestão e Contas 2016

Colocação de corrimões
Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela junta de freguesia, com o
intuito de melhorar as acessibilidades.

Colocação de corrimão no Largo Carlos Selvagem

Colocação de corrimão na Rua Augusto Pina
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Reabilitação de muros
Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela junta de freguesia, através
da colaboração activa dos fregueses, com o intuito de reabilitar espaços na nossa freguesia.

Reabilitação de muros na Rua Mariano Pina

Rebaixamento e sobrelevação de passagens de peões

Acompanhada pela Junta de Freguesia foram rebaixados passeio de acesso a
passagens de peões e sobrelevada uma passagem de peões.

Estrada de Benfica (Rebaixamento de passadeira) e Rua Alfredo Guisado
(Sobrelevação de passadeira)

211
Relatório de Gestão e Contas 2016

Estrada de Benfica c/ Rua Dr. Mascaranhas de Melo (Rebaixamento de passadeira)
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E REORDENAMENTO DO
ESTACIONAMENTO
A Junta de freguesia de São Domingos de Benfica em conjunto com a CML
desenvolveu um conjunto de estudos e projectos que vizam como principal objectivo a
melhoria das acessibilidades e a requalificação do espaço público. Com estas intervenções
pretende-se também o ordenamento do estacionamento, com a criação de novos lugares de
estacionamento regular.
No âmbito destas intervenções encontra-se já executada a obra de reordenamento e
requalificação da Rua General José Celestino da Silva e a pintura de estacionamento na
Rua Manuel da Fonseca. Em fase de execução estão as obra de reperfilamento da
Travessa de São Domingos de Benfica e da Rua Duarte Galvão.

Reperfilamento da Rua General José Celestino da Silva
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Reperfilamento da Travessa de São Domingos de Benfica

Reperfilamento Rua Duarte Galvão
Em fase final de execução encontram-se os projectos de requalificação do espaço
público da Rua António Saúde, Largo Conde Ottolini e o Parque de Estacionamento na
Estrada da Luz.
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Plano geral intervenção na Rua António Saúde
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Plano geral intervenção do estacioanamento Estrada da Luz
Plano geral intervenção no Largo Conde de Ottolini
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BETUMINOSO

Foram rececionadas várias reclamações/pedidos de moradores e identificados
internamente vários locais com o betuminoso danificado. Neste sentido a Junta de
Freguesia efetuou o levantamento de todas as intervenções necessárias e reencaminhou
para a CML uma vez ser da competência desta Entidade a manutenção da estrutura
asfáltica.

LICENCIAMENTOS

No âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa e com a passagem de diversas
competências para as Juntas de Freguesia, de acordo com o Decreto-Lei nº 56/2012, de 8
de novembro, entre as quais o licenciamento de todo o tipo de ocupação pública relacionada
com os estabelecimentos comerciais, como esplanadas abertas e destacadas, placas,
cavaletes, toldos, etc.. Bem como a ocupação de espaço público de restauração e bebidas
de caracter não sedentário e recintos improvisados.

Nesta conformidade deram entrada nos nossos serviços no último trimestre, as
seguintes comunicações:




49 “Licenciamento Zero”
1 “POEP”

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Foram recepcionadas várias reclamações de moradores e identificados internamente
vários locais com iluminação deficitária. A Junta de Freguesia reencaminhou todas as
solicitações para a CML, a qual tem vindo a proceder com muita eficiência.
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SINALIZAÇÃO
No âmbito da delegação de competências, temos dado continuidade à requalificação de
sinalização horizontal e vertical.

Sinalização Vertical

Rua Prof. Reinaldo dos Santos (Antes e Depois)

Praça Nuno Rodrigues dos Santos (Antes e Depois)

Apoio a eventos e interacção com outros departamentos:



Apoio logístico “Lisboa vai ao Parque”, todos os sábados no Parque Bensaúde.



Colaboração e apoio na realização de conferências e e outros eventos na Quinta da
Alfarrobeira e Fórum Grandela.



Apoio logístico ao “Arraial do Bairro de São João”



Apoio logístico ao “Praia Campo”.
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20.2. HIGIENE URBANA
O Sistema de Gestão da Qualidade para a higiene urbana com o âmbito de Limpeza e
Higiene Urbana, foi auditado pela entidade certificadora um ano após a concessão da
Certificação. Com base na auscultação dos moradores, nos resultados das auditorias
internas e na monitorização da resposta às solicitações das diversas partes interessadas
do serviço, foi demonstrado em auditoria a eficácia do Sistema tendo resultado na
manutenção da Certificação do referido Sistema por mais um ano.
A natureza dos trabalhos a executar implica que o desempenho das tarefas em causa
comporte o conhecimento dos referenciais de normas internacionais adoptadas pelo
Sistema Português da Qualidade, relativas aos requisitos dos sistemas de gestão de
qualidade, nomeadamente, segundo a NP EN ISO 9001:2008. Também é inerente a este
sistema a abordagem por processos e a consequente análise de eficácia na sua
implementação.
Face aos resultados podemos aferir que o Sistema de Gestão da Qualidade
implementado na Higiene Urbana contou com a participação ativa de toda a estrutura afeta
ao serviço e que contribuiu para um incremento na responsabilidade e no reconhecimento
do serviço prestado aos fregueses.
No contexto da melhoria contínua do serviço, optou-se pela formação de potenciais
novos colaboradores devidamente enquadrados num processo de formação em contexto de
trabalho de modo a melhorar significativamente a capacidade de resposta operacional. Este
processo está a ser monitorizado de modo a melhorar a eficácia do mesmo e a assegurar a
capacidade de dotar de competências válidas os potenciais colaboradores bem como de
identificar necessidade de reforço do número de colaboradores adequando cada vez mais
às necessidades e exigências da Freguesia e dos seus moradores.
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Tratamento de solicitações
Foram rececionados pelo serviço de Higiene Urbana várias solicitações tendo sido
tratadas conforme o definido no P.02 Gestão de Ocorrências. É de salientar que no período
em análise foram também recebidos pelo serviço de Higiene Urbana, 1 (um) agradecimento
ao serviço.
Gráfico 1 : Acompanhamento de Solicitações

Gráfico 2 : Tipologia de Solicitações recebidas
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Relembramos que este serviço tem a seu cargo 57 circuitos de varredura sendo a
frequência da limpeza das ruas assegurada com frequência mínima de uma a duas vezes
por semana, para as ruas com menor afluência pedonal, e diariamente para as ruas de
afluência pedonal constante. A varredura é acompanhada do despejo de papeleiras.
O apoio logístico às operações é executado com recurso a viaturas de apoio que fazem
diariamente o transporte dos funcionários para os diversos locais que estão a ser
intervencionados nas diversas tarefas: varredura, despejo de papeleiras e apanha dos
resíduos das lavagens dos arruamentos (achegos).

Desmatação

No âmbito das competências do Departamento de Higiene Urbana é também
assegurada a limpeza de terrenos expectantes, recorrendo-se aos equipamentos de
corte que poderão variar de tipo tendo em conta as características do espaço a
intervencionar. São exemplos de intervenções os seguintes locais:


Estrada da Luz



Rua Azevedo Neves



Azinhaga do Ramalho



Rua Augusto Pina



Rua Alfredo Guisado
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Lavagem da via pública

Outra competência do serviço de Higiene Urbana é a lavagem de via pública com uma
periodicidade regular. As intervenções podem ser diurnas ou nocturnas dependendo do local
e dos constrangimentos que a própria operação possa causar à utilização das artérias pelos
utentes. Em situações pontuais, também é este serviço que assegura as intervenções de
primeira linha em situações de precipitação forte.

Os locais indicados são exemplos de intervenções realizadas:


Bairro de Palma



Rua António Saúde



Praça Marechal Humberto Delgado



Rua Professor Lima Basto



Avenida Columbano Bordalo Pinheiro



Rua António Alçada Baptista



Parque Fonte Nova



Rua Conde Almoster

Limpeza de Sarjetas

Por forma a manter a eficácia de funcionamento de sarjetas e sumidouros foi feita
manutenção periódica com tarefas de limpeza e desobstrução das sarjetas e dos
sumidouros.
221
Relatório de Gestão e Contas 2016

São exemplos de artérias intervencionadas, os seguintes arruamentos:


Estrada de Benfica



Bairro de Palma



Rua Conde de Almoster



Estrada da Luz



Estrada das Laranjeiras



Praça Marechal Humberto Delgado - junto à estação do Metro (próximo vedação do
Jardim Zoológico)



Rua das Furnas/Praça Marechal Humberto Delgado sob o Eixo Norte/Sul



Avenida Columbano Borlado Pinheiro sob a estação da CP e próximo do nº 51

Apoio aos eventos

São exemplos de actividade de apoio a eventos:


Limpeza da área envolvente ao Estádio da Luz nos Jogos do Sport Lisboa e Benfica



Varredura na envolvente do Parque Bensaúde e da Quinta da Alfarrobeira em apoio
às actividades Praia-Campo



Apoio logístico aos sábados nas actividades promovidas pelo pelouro do desporto
como o “Lisboa vai ao Parque” no Parque Bensaúde ou o “Basket para todos” no
Largo Conde de Bonfim.



Varredura, deservagem e apoio logístico à cerimónia de abertura do Clube de Ténis
das Laranjeiras.



Apoio logístico e varredura a diversas filmagens produzidas em vários pontos da
Freguesia.



Desmatação nas instalações dos Leões das Furnas.



Apoio logístico, varredura e deservagem no “Arraial do Bairro de São João”.
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21.

PELOURO DO DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

21.1. BASQUETE PARA TODOS
O Programa “ Basquete para todos” continua a realizar-se no Campo de Jogos do
Largo Conde de Bonfim, tendo como finalidade deste projecto a divulgação do basquetebol
e a prática desportiva para todas as idades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local.

21.2. BASQUETE 3X3
Para complementar o trabalho realizado com o Programa “Basquete para Todos”
realizou-se no Largo Conde Bonfim, dia 9 de julho, um Street Basket 3x3.
Participaram várias equipas femininas e masculinas em vários escalões numa manhã que
envolveu a freguesia na prática desportiva e no basquetebol em particular.

21.3. LISBOA VAI AO PARQUE
Continua a decorrer o Programa “Lisboa vai ao Parque”. Pelo parque Bensaúde tem
passado diversas modalidades que tem feito com que mais famílias procurem aquela área
verde para passarem as suas tarde de sábado. Este programa é realizado em parceria com
a Câmara Municipal de Lisboa.

21.4. TÉNIS PARA TODOS
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica implementou no último
trimestre, um programa de desenvolvimento desportivo na área do Ténis, em três locais
da freguesia: Campo de Ténis do Largo Carlos Selvagem, Polidesportivo das Furnas e
Minicampo da Quinta dos Barros. Os interessados poderão comparecer no local
escolhido e terem um primeiro contacto com a prática do Ténis, gratuitamente.
Fruto desta estratégia de aposta no ténis a Junta de Freguesia promoveu, em
maio, o 1º Open de Ténis de São Domingos, a contar para o circuito ATP e que teve
Frederico Gil como vencedor.
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Esta estratégia passou também pela requalificação e entrada em funcionamento
do Campo de Ténis das Laranjeiras que a partir de setembro, enquanto escola
desportiva, evidencia uma clara aposta em ser uma freguesia que promove o desporto
e que pretende marcar uma posição de referência no Ténis, em Portugal.

21.5. REABERTURA
LARANJEIRAS

DO

CLUBE

DE

TÉNIS

DAS

Os nossos Fregueses têm à sua disposição mais um equipamento desportivo
gerido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica: o Clube de Ténis das
Laranjeiras.
A instalação é constituída por dois courts, um parque infantil e um bar de apoio, o
Clube de Ténis das Laranjeiras disponibiliza aulas com técnicos certificados para todos
quantos queiram dar os primeiros passos nesta modalidade.
O Clube de Ténis das Laranjeiras abriu as suas portas no dia 23 de julho e
contou com a presença de António Cardoso, presidente da JFSDB, Paulo Silva, vogal
do Desporto da Junta de Freguesia e Jorge Máximo, vereador responsável pelo pelouro
do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa.
Em maio, a junta tinha organizado o 1º Open de São Domingos que trouxe à
freguesia nomes como João Sousa ou Frederico Gil, seu vencedor, com o objetivo de
marcar o território de São Domingos enquanto espaço privilegiado no que toca à prática
desportiva, nomeadamente, ao Ténis. A RTP 2 emitiu, recentemente, um resumo do
que foi o 1º Open de São Domingos e que espelha o seu sucesso.
A reabertura do Clube de Ténis das Laranjeiras reforça esta intenção e pretende
ser mais um motivo de afirmação da freguesia.
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21.6. ANIVERSÁRIO DO CLUBE RECREATIVO “OS LEÕES
DAS FURNAS”

Decorreu, no passado dia 9 de julho, a sessão solene evocativa do 64º
aniversário do Clube Recreativo “Os Leões das Furnas”. O presidente da Direção,
Victor Cruz, deu as boas vindas a todos os presentes na cerimónia que contou com
a presença de António Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica e do Vogal do Desporto Paulo Silva.

21.7. ASSINATURA DE PROTOCOLO COM O GDRBDL

O Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso
acompanhado pelo Vogal do Desporto, Paulo Silva, e o Presidente da Direção do Grupo
Desportivo e Recreativo do Bairro Dona Leonor, Fábio Oliveira, assinaram no dia 4 de julho
um protocolo que define os termos em que decorrerá a gestão e a utilização do imóvel sito
na Rua Mateus Vicente, que vinha sendo disponibilizado para utilização pelo Grupo
Desportivo e Recreativo do Bairro Dona Leonor e que integra o domínio privado da
Freguesia de São Domingos de Benfica.
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21.8. REUNIÃO
LEONOR

COM OS MORADORES DO

BAIRRO D.ª

Realizou-se no dia 2 de Setembro, na sede do Grupo Desportivo Bairro D.ª Leonor
uma sessão de esclarecimento para ouvir os moradores do Bairro, as suas preocupações e
as propostas que pretendem ver implantadas no Bairro.
António Cardoso, Presidente da JFSDB, acompanhado pelo Vogal do Pelouro do
Desporto e Associativismo, Paulo Silva, e na presença do Presidente da Direção do Clube,
Fábio Oliveira, respondeu a todas as dúvidas colocadas pelo grande número de moradores
presentes.

21.9. ASSINATURA DE PROTOCOLO
FUTEBOL OS “TORPEDOS”

COM OS

CLUBE

DE

António Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica,
acompanhado pelo Vogal do Desporto, Paulo Silva, e o Presidente da Direção do Clube
Futebol “Os Torpedos” Manuel Augusto Cunha, assinaram no dia 12 de julho um protocolo
que define os termos em que decorrerá a gestão e a utilização do Polidesportivo Salgueiro
Maia.
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22.

ATENDIMENTO DA SECRETARIA
Os serviços prestados pela Secretaria da JFSDB mantém-se em constante procura por

parte dos nossos Fregueses. O trimestre que agora encerramos apresentou o registo dos
números apresentados na tabela abaixo.

3º Trimestre de 2016

Atendimento Secretaria

C.
Emprego

Atestados
(*)

Canídeos
(*)

Actividades/CAF/Academia
(*)

Outros
Serviços (*)

Junho

669

329

45

885

851

Julho

613

183

71

797

507

Agosto

554

187

70

549

346

TOTAL
TRIMESTRAL

1.836

699

186

2.231

1.704

(*) Números com base nas guias emitidas pelo programa da Fresoft
Outros Serviços (facturados e pagos) - incluem eventos pagos (ex: passeios, arraial), cartão freguês,
licenciamentos LZ, colónias de férias, refeições/escola etc
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Relatório da Atividade do 4º
Trimestre de 2016 da Junta de
Freguesia de São Domingos de
Benfica
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22.1. “CASA DA CIDADANIA VAI NASCER EM SÃO DOMINGOS DE
BENFICA”

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica assinou, no dia 16 de novembro, com a CML,
um protocolo que visa à recuperação e revitalização do edifício denominado “Creche Grandela”
localizado na Estrada de Benfica, 417, no Bairro Grandela para aí implementar o Projeto “Casa
da Cidadania”.

As “CASAS DA CIDADANIA”, um projeto da CML, têm como missão um conjunto de princípios e
objetivos que se concretizam numa rede de espaços e infraestruturas e são espaços de
proximidade que têm como objetivo primordial a instituição de espaços comunitários de
trabalho, para servir organizações sediadas que promovam a vida social e comunitária da cidade
e os processos de interação entre os vários sectores da população. São espaços acessíveis e
abertos a todas as pessoas que queiram utilizá-los. Os objetivos são promover o
desenvolvimento comunitário, com base em metodologias participadas da população que reside,
trabalha ou estuda num determinado território, num esforço conjunto de promoção da
Cidadania e dos Direitos Sociais.

É objetivo primordial do projeto municipal “Casas da Cidadania” contribuir para o
desenvolvimento do espírito cívico e da consciência social dos indivíduos, fomentando a sua
prática individual e social e promovendo uma cultura de cidadania;
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Sendo equipamentos criados para o público em geral, a Casa da Cidadania é um ponto de
encontro, de partilha de interesses, de conhecimentos e de intervenção social, promotoras de
dinâmicas gregárias em torno do território e das necessidades dos seus moradores, dos que ali
desenvolvem a sua atividade profissional ou estudam, funcionando como incrementadoras de
um modelo de intervenção popular, importante na identificação e reivindicação de necessidades,
constituindo-se como espaço da vox populi e determinante na articulação entre as comunidades
e o Poder Local, as instituições, as organizações e os restantes cidadãos.

Na Freguesia de São Domingos de Benfica, que apresenta grande fragilidade social com especial
incidência na população idosa, a Junta de Freguesia pretendeu assim reabilitar um prédio
inserido no conjunto designado por Bairro Grandela e classificado como de interesse público,
prédio esse correspondente ao n.º 417-A da Estrada de Benfica (antiga escola primária) e que foi
cedido pela Direção Geral do Tesouro e das Finanças, a esta Autaquia, em 2015, pelo período de
20 anos.

A recuperação do imóvel pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, permitirá
restabelecer no Bairro Grandela um renovado “lugar” de memória, especialmente vocacionado
para o apoio cívico e artístico-cultural à população razão pela qual a Junta de Freguesia
manifestou interesse em estabelecer colaboração, com vista a permitir a afetação, àquele
projeto, do imóvel referido, logo que recuperado, e em que a CML apoiará financeiramente as
respetivas obras.
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22.2. BIP/ZIP 2016

O presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso, o
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina e a vereadora da Habitação e
Desenvolvimento Local, Paula Marques, assinaram no dia 17 de outubro, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho o protocolo para um novo projeto BIP/ZIP 2016 – Bairros e Zonas
de Intervenção Prioritária, que marca o período 2016-2017.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e a Rumo – Cooperativa de
Solidariedade, como promotores, e a Modatex, o Centro Social Paroquial de São Domingos
de Benfica, a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, o Centro de Formação
Profissional da Industria Electrónica Energia Telecomunicações e Tecnologias de
Informação e a Fundação Aga Khan – Portugal como parceiros, vão desenvolver o projeto
designado por SDE – São Domingos Emprega, a realizar no Bairro ou Zona de Intervenção
Prioritária – BIP/ZIP 45. Furnas e 61. Rua Direita da Palma.

Esta é a 8º freguesia com registo de maior desemprego na cidade, sendo esta realidade
particularmente acentuada nos seus territórios BIP Zip. Os bairros intervencionados são
caracterizados por uma elevada taxa de desocupação e desemprego (evidenciada na carta
BIP ZIP), colocando a sua população numa situação de exclusão social. Contudo existe uma
grande assimetria quanto às qualificações e perfil de competências dos residentes destes
bairros e os da restante população desempregada.
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Esta é 2ª freguesia em Lisboa com uma maior % de desempregados com nível superior
(35%), num universo de cerca de um milhar de inscritos no serviço de emprego local. O
elevado potencial socioeconómico da freguesia é notório, tendo 1 tecido empresarial
qualificado e diversificado, com a presença de um comércio tradicional de rua bastante
significativo, sendo uma oportunidade a ter em conta, para a concretização da promoção de
emprego e negócios à escala da cidade que interligue as aspirações e competências dos
seus Recursos Humanos ativos.
A recente reabilitação do mercado de SDBenfica, bem como do CRIE da JFDSB podem vir
a proporcionar amplas sinergias locais que favoreçam a empregabilidade e que urge vir a
potenciar em ligação com os BIPZIP. Note-se que existe uma dinâmica em São Domingos
de Benfica (nascida do projeto Power UP) e que congrega diversos parceiros numa
intervenção integrada. Esta dinâmica tem vindo a afirmar-se como uma plataforma para a
empregabilidade na freguesia.
O projeto assenta no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por diversos parceiros
numa intervenção integrada em de S. Domingos de Benfica que decorreu da vigência do
projeto Power Up ao abrigo do programa BIP/ZIP.
Visa criar um ecossistema de empregabilidade nesta freguesia que assegure o suporte e
acompanhamento personalizado aos diversos candidatos a emprego, candidatos a
formação,

empreendedores

emergentes

(criação

de

negócios

ou

iniciativas

de

empreendedorismo social) e a empresários previamente estabelecidos, fomentando o
desenvolvimento socio-económico da freguesia com base num trabalho de parceria que
mobilize os vários parceiros locais e extra locais, nomeadamente, as várias associações
existentes e as empresas.
Irá incrementar um sistema de empregabilidade baseado numa intervenção holística,
centrada no indivíduo e considerando as questões da formação pessoal, social e profissional
e empregabilidade, valorizando o desenvolvimento de competências necessárias para
concorrer ao mercado de trabalho.
O projeto assenta na promoção do “matching” entre as potencialidades dos desempregados
e as necessidades do mercado de trabalho envolvente e no apoio contínuo às
oportunidades de criação de negócios próprios, como estratégia integrada de acesso a
rendimento, assim o projeto pretende testar diversas iniciativas que irão responder ao
equilíbrio central que deve existir entreadequação da oferta formativa e do perfil de saída do
formando face às necessidades efectivas de cada empresa.
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Envolve as seguintes ações: i) fortalecimento do processo de intervenção integrada que se
encontra a atuar no território; II. Ações de jobmatching e incremento de competências III.
Mobilização do tecido empresarial; IV. Atelieres de criatividade, experimentação e
empreendedorismo.
O projecto visa contribuir para um aumento da população empregada e qualificada nos
territórios-alvo, através do trabalho em parceria, da articulação com os atores empresariais e
o mercado, fomentando o desenvolvimento local. Desta forma o projeto irá potenciar o
desenvolvimento do processo de intervenção integrada, a partir da actividade de um grupo
de parceiros que tem vindo a desenvolver um trabalho de promoção da empregabilidade em
São Domingos de Benfica, decorrente do trabalho anteriormente implementado pelo projeto
Power UP. Esta parceria pretende fomentar a relação entre estruturas e organizações locais
com empresas e associações empresariais, permitindo estreitar a cooperação, promovendo
o trabalho em parceria como um princípio estratégico essencial ao desenvolvimento local,
envolvendo organizações públicas e privadas, com e sem fins lucrativos.
A ampliação do trabalho desenvolvido, designadamente no que concerne à sua
comunicação externa criando suportes mais apelativos, bem como mecanismos de partilha
de conhecimentos e transferência de know how entre técnicos que propiciem a criação de
uma comunidade de prática ativa e qualificada nesta zona da cidade, capaz de superar os
desafios da empregabilidade que se colocam na freguesia e nos territórios BIP ZIP que irão
ser intervencionados.
Toda a abordagem proposta pela projeto aposta no trabalho em parceria como fator decisivo
assente num modelo de governação participativo, baseado em modelos bottow up que
estimulam um claro envolvimento de toda a comunidade local e do tecido empregador
envolvente (quer através do estabelecimento de parcerias, quer mobilizando as parcerias já
existentes que actuam nos territórios), e essencialmente por uma forma de valorização
interna e externa dos recursos já existentes a partir de processos organizados de
cooperação. Estas estratégias poderão vir a melhorar em grande medida a qualidade da
intervenção e os efeitos multiplicadores do projecto.
O projeto irá contar com a articulação estreita com 2 centros de formação de gestão
participada do IEFP (Modatex e CINEL) , que irão desenhar e construir itinerários formativos
à medida e, com base nos princípios do Job matching e na auscultação de áreas
estratégicas de emprego local.
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Estes itinerários (caráter experimental) terão em conta Processos de Tutoria individual e
coletiva dos formandos e uma forte aposta no seu acompanhamento e desenvolvimento e
empowerment contínuo. Terão como princípio estratégico a realização de estágios/
formações em contexto de trabalho e apoio aos mesmos, pois é estratégia crucial no
aumento das questões de empregabilidade dos indivíduos em particular os que se
encontram em situação de maior desvantagem. Pretende-se enquadrar em formação 80
pessoas em sectores como a geriatria e auxiliar de ação médica, pois são 2 sectores que na
freguesia têm demonstrado mais necessidade de recrutamento, que cruza com as 4
unidades hospitalares que a freguesia dispõe, bem como diversos equipamentos do 3º setor
dedicados à promoção do bem-estar e envelhecimento.
Desta forma a qualificação para o emprego nesta área demonstra ser estratégica e poderá
vir a gerar uma bolsa de cuidadores qualificados a atuar neste setor da freguesia. O cluster
digital e das novas tecnologias poderá ser outra das áreas a apostar na qualificação da
freguesia em função de um aprofundamento/ auscultação.
Promovendo a melhoria e / ou aquisição de competências dos grupos-alvo, tendo em conta
as necessidades do mercado de trabalho locais, visando a sua inserção profissional; o
projecto foi pensado para que todas as ações sejam realizadas através das parcerias já
existentes e pelas entidades chave que se encontrem na freguesia. Esta lógica de partida,
assume o trabalho em parceria como um valor intrínseco e valoriza as estruturas e os
órgãos de governação locais já em funcionamento. Desta forma podemos garantir efeitos de
continuidade do projecto a médio prazo e uma mudança/qualificação das práticas de
trabalho indutoras de empowerment institucional das organizações.
Com base nas ações experimentais, será desenvolvida uma pequena brochura que resuma
os pontos-chave deste processo e os seus impactos, sendo esta uma boa prática a
disseminar por outras freguesias.
O projecto pretende promover o espírito empreendedor e as competências artísticas, testar
processo de experimentação profissional que estimulem a emergência competências
técnicas e relacionais, bem como contextos para uma testagem/ experimentação contínua
visando o reingresso ao mercado de trabalho. O encaminhamento para respostas de
emprego ou auto emprego, sem o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e
relacionais, resulta, muitas vezes no abandono, desmotivação e desistência de projetos com
fraca consistência e sem um período de maturação que permita a sua apropriação. Desta
forma queremos desenhar processos de mentoria que estimulem o potencial empreendedor
no sentido lato, que possam incluir espaços que permitam o desenvolvimento e
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consolidação de soft skills e a experimentação profissional tais como comunicação,
liderança, criatividade, sempre com base na partilha das sinergias locais, em particular de
experiências com negócios sociais existentes na freguesia e todo o seu ecossistema
empreendedor.
Ter-se-á em conta as dinâmicas de reabilitação do Mercado de São Domingos de Benfica e
com os recursos do CRIE (centro de Recursos para o investimento e empreendedorismo)
promovido pela JFSDB.
Destaca-se uma perspectiva de reforço da dimensão empreendedora, na qual serão
estabelecidos contactos com todo o ecossistema empreendedor existente, para que as
empresas que aí funcionam possam continuar no futuro a assegurar este tipo de dinâmicas,
designadamente diversas ações formação/sensibilização numa base regular, com a
manutenção

dos

workshops

quinzenais

com

temáticas

diversas

associadas

às

competências necessárias para projectos de empreendedorismo e de self-employment,
possibilitando a abertura de um espaço de relação com iniciativas empreendedoras já
instaladas e consolidadas na freguesia.
Desta forma, iremos induzir um processo de passagem e transferência do Conhecimento
que assegurará um modus operandis local, auto- sustentável após o projeto.
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22.3. INICIO DO ANO LETIVO 2016/17
JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

ASSINALADO NO

A freguesia de São Domingos de Benfica foi o local de destino das mais de 1000 crianças que
compareceram à Abertura do Ano Letivo 2016/2017 promovida pela PSP no Jardim Zoológico
de Lisboa.
Sensibilizar e prevenir as crianças em diferentes áreas temáticas da segurança pessoal,
rodoviária, ambiental e social, prosseguindo assim a política de proximidade com a comunidade
educativa foi o grande objetivo desta ação.
Na zona de acesso livre do Zoo, os meninos puderam percorrer várias estações de atividades
relacionadas com atividades da PSP como demostração de desmantelamento de objetos
explosivos, exposição de veículos, etc. Seguidamente foi feito o encaminhamento para a Baía dos
Golfinhos onde todos assistiram ao espetáculo marinho e, finalmente, a um concerto do Grupo
de Metais da Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública no coreto.
Esta iniciativa foi estendida às crianças de toda a área metropolitana de Lisboa, tendo São
Domingos sido representada por vários estabelecimentos de ensino da freguesia e pela mascote
Mingos.
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23.

PELOURO DA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, FORMAÇÃO E PROJETOS

1 – Atendimento social à população da Freguesia

Entre os meses de Outubro, Novembro e Dezembro foram realizadas as seguintes diligências:

Atendimentos Sociais

28

Visitas Domiciliárias

28

Serviço de Teleassistência

5

Atestados de Insuficiência Económica

3

SOS Pequenas Reparações

3 Pedidos
3 Deferidos

Fundo de Emergência Social

20 Pedidos
4 Deferidos

2 – Gabinete de Psicologia
Trata-se de um projecto colaborativo entre o Pelouro da Ação Social e o Pelouro da Saúde da
Junta de Fregusia de S. Domingos de Benfica. Este serviço proporciona atendimento, avaliação,
acompanhamento psicológico e psicoterapia, mediante marcação prévia de consulta. Ao longo
deste trimestre foram acompanhadas oito situações.
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3 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

O técnico da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continuou o trabalho desenvolvido
na CPCJ – Lisboa Norte, com uma afectação de 40%. Ao longo deste trimestre a técnica geriu 34
processos, estando actualmente a executar e a acompanhar 17 situações. Até à data, desde que
iniciou funções, a técnica geriu um total de 70 processos de promoção e protecção.

4 – Rede Social

Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica

No dia 18 de Outubro de 2016 realizou-se a 7ª sessão plenária da Comissão Social de Freguesia
de São Domingos de Benfica. Ao longo da 7ª sessão plenária foram abordados os seguintes
temas: apresentação do projecto “Quiosque da Saúde”; realização de um balanço relativo à rede
Emprega de São Domingos de Benfica e divulgação das várias iniciativas que o pelouro da Acção
Social estava a desenvolver na freguesia de S. Domingos de Benfica.
Paralelamente, a Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica esteve em
funcionamento através dos seus grupos de trabalho.

a) - Grupo de trabalho da Infância e Juventude
No âmbito do grupo da primeira infância, finalizaram-se as sessões do Projecto Escola de Pais.
Na sequência deste projecto foi realizada uma reunião entre os parceiros de forma a avaliar o
desenvolvimento desta actividade, nomeadamente os constrangimentos e as potencialidades
deste projecto.

Entre várias acções planeadas, destacam-se as seguintes: “Dar voz aos Jovens”, ou seja criar
acções que permitam percepcionar a visão dos jovens face à adolescência e remeter também
para a questão educacional; criação de uma sessão onde sejam convidados vários profissionais,
que vão ao encontro das necessidades dos jovens, nomeadamente no âmbito educacional (ex.
opções de saídas profissionais).

b) - Grupo de trabalho da Terceira Idade e Envelhecimento Activo
Realizaram-se nos dias 14 de Outubro e 25 de Outubro duas reuniões de forma a avaliar a
viabilidade de implementação, na freguesia, de um novo projecto de sinalização social. Nessas
reuniões discutiram-se as questões de confidencialidade e segurança do projecto e o papel de
cada entidade. Foi elaborado um regulamento interno que se encontra em fase de avaliação por
parte das instituições envolvidas.
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c) - Peddy-Pappers em S. Domingos de Benfica
No dia 21 de Outubro, realizou-se mais um encontro dos parceiros da Comissão Social de
Freguesia de S. Domingos de Benfica no âmbito do projecto Peddy-pappers em S. Domingos de
Benfica. Visitou-se a Casa Nossa Senhora do Rosário e o Lar Padre Carlos de Centro Social
Paroquial S. Domingos de Benfica. Foi efectuada pelo responsável de cada instituição uma sessão
explicativa do trabalho desenvolvido.

d) - Grupo de trabalho da Empregabilidade
No 4º trimestre de 2016 não foram desenvolvidas actividades no GEPE. Dada a actividade e
fortes dinâmicas na área do emprego instaladas nesta freguesia, a Santa Casa da Misericórdia
optou por realizar as sessões apenas na freguesia de Benfica.

5 – Programa BIP-ZIP: Projecto “Loja Itinerante Social”

Ao longo deste trimestre a carrinha continuou a percorrer os pontos de intervenção prioritária
da Freguesia, proporcionando aos fregueses a troca e customização de bens de vestuário.

Em Outubro de 2016, em parceria com a Modatex, iniciou-se uma nova formação na área da
costura, com término em Dezembro de 2016.
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6 – Reuniões técnicas

Dado a diversidade de instituições da Freguesia de S. Domingos de Benfica que têm como
resposta a intervenção e acompanhamento social e uma vez que muitos dos utentes são
acompanhados por várias instituições em simultâneo, achou-se pertinente implementar uma
dinâmica de reuniões numa lógica mensal. Estas reuniões realizam-se nas diversas instituições
da freguesia entre os técnicos de acompanhamento social e Agentes da PSP – Policiamento de
Proximidade, de forma a discutir casos e estratégias de intervenção e de prevenção, melhorando
o acompanhamento e evitando a duplicação de respostas.
Ao longo do trimestre realizaram-se duas reuniões técnicas, no dia 28 de Outubro nas
instalações do Centro Paroquial de S. Domingos de Benfica, Casa Nossa Senhora do Rosário e no
dia 25 de Novembro nas instalações da sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.

7 – Lx Porta-a-Porta

O serviço “Lx Porta-a-Porta” constitui um transporte urbano flexível e gratuito, de percurso fixo
e paragens móveis/flexíveis, gerido pela CML em articulação com a Junta de Freguesia. Para a
freguesia de São Domingos de Benfica foi elaborado um percurso que percorre toda a freguesia,
tendo paragens em pontos estratégicos. Ao longo deste trimestre verificou-se um aumento do
número de utilizadores desta resposta.

8 – Transporte São Domingos Solidário

O projecto “Transporte São Domingos Solidário” consiste num transporte gratuito que
possibilita aos fregueses recenseados em situação de isolamento social o acesso, mediante
marcação prévia, a serviços e actividades específicas dentro da Cidade de Lisboa. Ao longo deste
trimestre este serviço apoiou 19 utentes, transportando-os consoante as suas necessidades:
tratamentos, consultas, fisioterapia, entre outros.
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9 – Movimento Zero Desperdício
Este projecto conta, actualmente, com a parceria de onze restaurantes/ pastelarias da freguesia,
com o Hospital dos Lusíadas e com a Escola Básica das Laranjeiras, estando a equipa a
sensibilizar outros comerciantes para aderirem a este projecto. As instituições receptoras, até à
data, são o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo e o Lar Madre Teresa de Saldanha. Com esta iniciativa
conseguimos apoiar cerca de 50 agregados em situação de fragilidade social.

10 – Projecto “Caixa do Bebé”
O Projecto “Caixa do Bebé” tem como principal objectivo apoiar famílias da freguesia de São
Domingos de Benfica, através da atribuição de kits com bens essenciais para um recém-nascido.
Este kit consiste numa caixa de cartão adaptada para servir de berço e vai acompanhado por
fraldas, chuchas, roupas, biberões produtos de higiene, entre outros. Desde a sua inauguração
foram atribuídas dezoito Kits a grávidas e mães freguesas de São Domingos de Benfica.
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11 – Academia de São Domingos de Benfica
A Academia de São Domingos de Benfica, iniciou o 2º ano letivo com 186 alunos inscritos e cerca
de 20 professores, que foram recebidos pelo Presidente de Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica no dia 10 de Outubro, numa cerimónia marcada por um ambiente festivo. Este
decorreu junto às instalações da Academia na Quinta da Alfarrobeira.
Após a mensagem de boas vindas proferidas pelo Presidente António Cardoso, seguiu-se a
apresentação das disciplinas que compõem o programa curricular nomeadamente: Inglês,
Alemão, Italiano, Francês, Espanhol, Mandarim, História Local, História de Portugal, Artes
Manuais, Atelier do Vidro, Tapeçaria, Pilates, Yoga, Clube do Bem Estar, Pintura e Desenho,
Informática, e Bridge.
Os alunos demonstraram muito interesse em participar nas atividades da Academia de São
Domingos.
No âmbito curricular das disciplinas, pretende a Academia proporcionar aos alunos o contacto
com a temática de cada disciplina de forma a envolver o aluno, e desenvolver as suas
capacidades tornando desta forma um enriquecimento cultural mais efetivo.
No primeiro trimestre do ano letivo a Academia proporcionou aos alunos na temática das
disciplinas de História Local, História de Portugal e Mandarim diversas visitas de estudo ao
Património local e a Museus.
A Visita ao Palácio Devisme onde nos foi dada a oportunidade de visitar o Museu de Teresa de
Saldanha à guarda das Irmãs de Santa Catarina de Sena e toda a envolvente do Convento.
A visita de estudo que juntou as disciplinas de História Local e História de Portugal ao Núcleo
Arqueológico de Lisboa, contou com elevado número de alunos comprovando deste modo o
objetivo da Academia.
Na visita à Capela dos Castros integrado numa ala dos claustros do antigo convento de São
Domingos de Benfica, declarado Monumento Nacional em 1910, os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer este importante património local.
A visita ao Museu Fundação do Oriente foi organizada no programa curricular da disciplina de
Mandarim, de forma a dar a conhecer aos alunos os usos e costumes, assim como as tradições do
Mundo Asiático.
A visita teve forte adesão pelos alunos não só os que frequentam a disciplina, mas também todos
os que se interessam pelas atividades na Academia.
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12 – Quiosque da Saúde

Inserido no âmbito da ação social, este quiosque pretende dar resposta às necessidades dos mais
idosos e/ou situações emergentes com recurso à proximidade. No último trimestre foram
realizadas mais de 300 consultas aos fregueses sendo os principais motivos: conversa
terapêutica, aconselhamento e educação e avaliação da tensão arterial, colesterol e glicemia.
Encontra-se situado na Estrada da Luz junto próximo das Torres de Lisboa.

13 – Gabinete de Inserção Profissional

No 4º trimestre de 2016 foram atendidos no GIP cerca de 365 utentes. Realizaram-se 165
atendimentos individuais, sendo que 45 utentes foram encaminhados para formação e 135 para
ofertas de trabalho. Sete utentes arranjaram emprego através do GIP.

As entidades e empresas envolvidas durante este trimestre são: CINEL, Modatex, Centro Social
Polivalente do Bairro das Furnas, Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, Centro
Educativo Navarro Paiva, Fundação Aga Khan, Cooperativa Rumo, APEA-Associação Portuguesa
de Emprego Apoiado, Centro Social e Paroquial S. Domingos de Benfica, Centro Social e
Paroquial S. Tomás de Aquino, Word Job, Lusíadas Saúde, Cruz Vermelha Portuguesa, Job Ready
Carnide, Human Being, Konfort Keepers, Hotel Marriott, LaborMarket, Randstad.

14- Rede Emprega São Domingos de Benfica

No dia 20 de Outubro realizou-se no Palácio Marquês da Fronteira um Encontro de Empresários
para apresentação da “Rede de S. Domingos de Benfica”, projecto que surgiu da edição de 2015
do Bip Zip. A Técnica da Acção Social Paula Rodrigues apresentou o projecto. No painel das
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apresentações estiveram presentes o Senhor Vereador dos Direitos Sociais, João Afonso e o
Senhor Presidente da Junta de S. Domingos de Benfica. Dois responsáveis, das empresas Hospital
da Cruz Vermelha e Wineman deram o seu testemunho acerca das vantagens de terem recorrido
aos serviços do Gabinete de Inserção Profissional. Trinta entidades e empresas marcaram
presença.
Na sequência desta apresentação foram realizados 3 contactos/reuniões com empresas da
freguesia: Marriott, Grupo Lusíadas Saúde, Human Being.

15 – “Para Ti Se Não Faltares”

No início deste trimestre decorreram os processos de avaliação dos resultados do ano letivo
2015/2016 e os procedimentos de implementação do projeto em 2016/2017. No passado dia 23
de Novembro decorreu a sessão de apresentação do projecto aos Encarregados de Educação dos
novos beneficiários do projecto. Recorde-se que se trata de um projecto que visa principalmente
combater o absentismo e insucesso escolar.

16 – Cabazes Alimentares Mensais

Tendo em conta o elevado número de famílias em situação de fragilidade social na Freguesia, a
equipa da Acção Social considerou importante a implementação desta resposta, que permite
atribuir um cabaz alimentar mensal aos agregados previamente sinalizados. A atribuição é feita
na terceira Quarta-feira de cada mês. Em outubro, novembro e dezembro foi possível apoiar 23
agregados, num total de 69 cabazes alimentares. Paralelamente, foi efectuada a entrega de
cabazes alimentares de emergência a 10 agregados familiares em situação de grande
vulnerabilidade socio-económica.

17 – Festival Lisboa Idade

Começamos este trimestre com a iniciativa Lisboa Idade, uma iniciativa da CML, cujo programa
era inter-geracional e que incluía espectáculos e várias actividades. A Junta de Freguesia de são
Domingos de Benfica levou um grupo de idosos à inauguração deste Festival, onde puderam
desfrutar de um jantar-convívio.

18 – Magusto

No passado dia 11 de Novembro realizou-se, como habitualmente, o tradicional Magusto. Este
ano, pela primeira vez, teve lugar na Quinta da Alfarrobeira, contando com a presença de mais
de duas centenas de fregueses numa tarde muito animada ao som de música regional, onde não
faltou a Água Pé, a Jeropiga e as castanhas assadas.
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19 - Almoço de Natal

No passado dia 15 de Dezembro realizou-se o Almoço de Natal para os idosos da freguesia, este
ano com lugar no Hotel Marriott. Neste dia, cerca de duzentos e cinquenta fregueses com mais de
55 anos puderam usufruir de um almoço natalício, culminando com um baile durante a tarde. É
uma iniciativa muito apreciada por todos os participantes, possibilitando-lhes momentos de
alegre convivência num espírito de partilha e amor.

20 - Cabazes de Natal
Trata-se de uma acção única e pontual que permitiu atribuir 200 cabazes a agregados familiares
carenciados da freguesia de São Domingos de Benfica. Para se conseguirem os alimentos dos
cabazes, foram pedidos vários patrocínios a empresas e produtores. Os cabazes foram
abastecidos com alimentos típicos da época natalícia, cumprindo o objectivo de proporcionar a
ceia de natal às famílias mais desfavorecidas.
21 – Presépio Comunitário
Realizou-se no dia 06 de dezembro a inauguração do Presépio Comunitário da Freguesia de São
Domingos de Benfica. Esta iniciativa contou com a parceria da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, do Centro Social Paroquial de São Domingos de Benfica, do Centro Social
Polivalente do Bairro das Furnas – SCML, do Centro Social Paroquial de São Tomás de Aquino, do
Centro Social Paroquial do Calhariz de Benfica, da Gebalis, da APROS, da Associação de
Moradores do Bairro das Furnas, do Chapitô e da PSP.
O presépio Comunitário pode ser visitado todos os dias e encontra-se situado no jardim em
frente à pastelaria Califa em São Domingos de Benfica.
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22 – Monsanto Sénior
No âmbito das comemorações do Natal, realizou-se no dia 07 de dezembro a festa de Natal
Solidário – Monsanto Sénior. A Junta de Freguesia assegurou o transporte dos fregueses e dos
utentes do Centro Polivalente do Bairro das Furnas ao Centro de Interpretação de Monsanto,
tendo a tarde culminado com um lanche partilhado e animação musical.
23 – Diagnóstico Social
A Ação Social pretende realizar um levantamento das necessidades da freguesia, tendo em vista
a criação de respostas e projectos sociais ajustados às reais necessidades e que vão ao encontro
dos fregueses, para tal, a equipa encontra-se a planear os procedimentos de recolha de dados.
24- Plano Municipal de Integração de Imigrantes de Lisboa (PMIIL)
No dia 13 de Outubro, dando seguimento ao processo de implementação do Plano Municipal de
Integração de Imigrantes de Lisboa (PMIIL), realizou-se um encontro no Centro Nacional de
Apoio as Imigrantes (CNAI) onde foram debatidas várias temáticas relacionadas com as questões
da imigração e foi feito um esclarecimento de duvidas do ponto de vista jurídico em relação ao
processo de intervenção junto de utentes imigrantes.
No dia 15/10/2016, realizou-se o Workshop “Imigrante e Emprego - Enquadramento Legal” esta
iniciativa resultou de uma parceria do Centro Padre Alves Correia (CEPAC) com a Câmara
Municipal de Lisboa. O objectivo é dar resposta à dificuldade dos imigrantes em questões
laborais, através da capacitação dos técnicos dos gabinetes de Ação Social e Emprego.
25 - Gabinete de Apoio ao Aluno e à família (GAAF)
Este gabinete pretende dar respostas a necessidades de alunos, encarregados de educação e
técnicos da comunidade educativa das escolas da Freguesia de S. Domingos de Benfica.
De forma a completar a equipa multidisciplinar que o constitui o Gabinete de Apoio ao Aluno e à
família, foi alocada uma técnica do Pelouro da Ação Social. Durante este trimestre foram
efectuadas 3 referenciações para acompanhamento social.
26 – Reunião com entidades
- PSP Carnide, Benfica e Campolide
- Centro Social Paroquial S. Domingos de Benfica
- CML: Pelouro dos Direitos Sociais e Departamento Desenvolvimento Social, Programa de
Integração dos Emigrantes
- CML: no âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género
do Município de Lisboa
- SCML (Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas e UDIP Luz)
- CML: Equipa Municipal de Apoio ao Acolhimento de Refugiados
- Familiarmente
- Liga Portuguesa Contra o Cancro
- VITAE
- Associação Vita Vitae
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- MUSSOC – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Segurança Social
- DGSP
- Century 21 (Colombo)
- Universidade Católica Portuguesa;
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24.

PELOURO DA CULTURA

1 - Cerimónia inaugural da nova sede da Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica - Quinta da Alfarrobeira – 28 Setembro 2016
O 4.º trimestre iniciou-se com a conclusão d programação da Cerimónia Inaugural da nova
sede da Junta Freguesia de S. Domingos de Benfica, tendo constituido um forte desafio
para toda a equipa do Executivo da Junta. Neste desiderato coube ao Pelouro da Cultura
responsabolidades na programação, coordenação e desenvolvimeto deste importante
acontecimento para a Junta de Freguesia de S. Domingos , cuja cerimónia se realizou no
dia 28 de Setembro de 2016.
A sua Capela, dedicada a Nª Srª da Conceição (destacada como Imóvel de Interesse
Público pelo Decreto nº 35817, de 20 de Agosto de 1946), constitui um espaço de
excelência, quer no plano arquitetónico, quer decorativo, encontrava-se desafecta ao culto à
largas décadas. O Executivo entendeu que aquele espaço deveria recuperar a sua função
eucarística, definindo o objettivo da sua abertura ao culto através da celebração de uma
missa aberta a toda a população na cerimónia inaugural
Neste contexto, a Junta de Freguesia esteve fortemente empenhada na sua reabertura ao
culto eucarístico, promovendo as diligências necessárias junto do Patriarcado de Lisboa que
se concluiram com sucesso e a tempo de se poder realizar a referida missa no dia 28 de
setembro. Este ato veio permitir a sua futura abertura à comunidade paroquial, fazendo
deste espaço, independentemente da sua valência cultural e artística, um lugar de oração e
meditação espiritual.
A Missa celebrada na Capela, no dia 28 de Setembro contou com a digníssima presença do
Bispo Auxiliar do Patriarcado e Diocese de Lisboa, D. Joaquim Augusto da Silva Mendes,
encontrando-se ainda presente o Diretor da Paróquia do Calhariz, Frei António Martins e o
Padre Nélio Pita, responsável pela Paróquia de S. Tomás de Aquino. Esta missa teve o
acompanhamento musical da compositora e guitarrista Luisa Amaro.
A manutenção da sua abertura à celebração Eucarística irá ser acordada entre a Junta de
Freguesia e a equipa sacerdotal paroquial do Calhariz de Benfica, prevendo-se uma a
realização de uma missa mensal a iniciar no ano de 2017.
Igualmente entedeu-se que o Pelouro da Cultura deveria realizar uma exposição temática
sobre a história da Quinta de Alfarrobeira. Neste contexto procedeu-se à inauguração no dia
28, após a celebração da missa, da Exposição “Quinta da Alfarrobeira – Um Lugar de
Memória com Futuro”, cuja apresentação de conteudos envolveram um conjunto de
instituições parceiras neste projeto, designadamente o Gabinete de Estudos Olisiponenses,
afeto à CML, Museu Arqueológico do Convento do Carmo, Museu Nacional do Azulejo e
Sociedade Nacional de Belas Artes. Para esta Exposição foi produzido um desdobrável,
tendo tido neste âmbito a colaboração da Imprensa Municipal, serviço afeto igualmente à
CML. Os seus conteudos deram a conhecer a evolução histórica e arquitectónica da Quinta
da Alfarrobeira, bem como a figura do arquitecto João Frederico Ludovice.
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O evento contou ainda com o momento de descerramento da placa inaugural por António
Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e por Fernando
Medina, edil de Lisboa.

A Pastelaria Califa assegurou o porto de honra oferecido aos convidados e publico no dia
inaugural, bem como forneceu restauração no apoio aos musicos convidados.
Igualmente entendeu-se importante celebrar musicalmente este ato inaugural, tendo-se
criado uma programção musical que se estendeu até ao dia 1 de Outubro, celebrando desde
modo o dia Mundial da Musica. O dia inaugural contou com a realização de dois concertos,
ficando a primeira parte sob a responsabilidade de Luísa
(guitarra portuguesa)
acompanhada com Paulo Sérgio (piano) e Gonçalo Lopes (clarinete baixo) e a segunda a
Mário Laginha participando a solo. No dia 29 iniciou-se o espatáculo com dança, contando
com a participação do grupo "Sentir Flamenco", seguindo-se o "Quinteto de Jazz" José
Monteiro. No dia 30 actuou a banda folk Golden Slumbers, encerrando-se este programa
musical no dia 1 de Outubro com a Banda da Escola de Música Juventude de Mafra.
No plano protocolar procurou-se notabilizar a cerimónia inaugural com várias personalidade
que marcaram presença, nomeadamente o embaixador da República Federal da Alemanha,
Christof Weil, o escritor Mário Zambujar, o vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui
Gomes da Silva, o Director do instituto dos Pupilos do Exército, Coronel João Miranda
Soares, o Comandante da 3ª Divisão da PSP, Subintendente Pedro Pinho, o Comandante
da Policia Municipal de Lisboa, Superintendente Paulo Caldas, entre outras individualidades.
No plano da divulgação, esta cerimónia foi divulgada em vários órgãos de comunicação,
jornais, rádio, e em alguns outros canais audiovisuais. Neste âmbito a Programação Musical
realizada teve o apoio da Empresa Municipal EGEAC, inserindo-se a sua divulgação no
evento “Lisboa na Rua”.

249
Relatório de Gestão e Contas 2016

2 - Exposição Francisco de Almeida Grandela, A Cidade e o Cidadão
Após a sua exibição nas Juntas de Freguesia parceiras deste projeto, a exposição ficou
patente na Câmara Municipal das Caldas da Rainha até ao final do mês de novembro,
prevendo-se agora a sua itinerância a partir de 2017 em algumas unidades de ensino do
agrupamento de escolas pertencentes à Junta de Freguesia.
3 - Exposição Fragment, Figure and Frame (Graphic Collages) no Fórum Grandela
No dia 2 de Novembro, pelas 19 horas foi inaugurada, no Fórum Grandela, a Exposição
Fragment, Figure and Frame (Graphic Collages) de Maria João Faustino, no âmbito do CRIA
– Centro de Recursos para a Inovação e Artes.
A artista é licenciada em Design Gráfico, tendo já desenvolvido vários trabalhos nesta área.
Há cerca de quatro anos iniciou um projeto criativo pessoal que junta ilustração e colagens
em ambiente digital e que nos remete para o universo da Pop Art usando, maioritariamente,
elementos vintage.
Enquanto artista incubada no Mercado da Inovação de São Domingos de Benfica, tem aqui
a primeira apresentação pública do seu trabalho num dos espaços mais icónicos da
freguesia: o Fórum Grandela cuja vocação de Galeria de Arte se encontra em fase de
consolidação.

4 - Academia de S. Domingos de Benfica
O Pelouro da Cultura tem participado ativamente nas suas atividades curriculares, através
da cadeira de História e Património Local, tendo realizado algumas visitas exteriores à zona
histórica de S. Domingos, nomeadamente ao Palácio Devisme, Capela dos Castros, e Igreja
conventual de N. Senhora do Rosário.
5 - Evento Natal na Quinta
Este evento direcionado para as crianças prevê um conjunto de atividades lúdicas e de
diversão para as crianças a decorrer na Quinta de Alfarrobeira. Integra uma Programação
musical a decorrer nos dias 16 (“Ruca, Concerto de Natal”), 17 (“As musicas da Sónia” e
Mickael Carreira) e 18 de dezembro (Saint Dominic’s Gospel Choir).
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6 - Concerto de Natal no Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Este concerto realizou-se no dia 15 de dezembro e contou com a participação da Orquestra
Ligeira do Exército.

7 - Concerto Coro de Natal
O Orfeão do Sport Lisboa e Benfica, sob a direção do maestro José Eugénio Vieira
apresentou-se no dia 17 de dezembro no Museu Nacional da Música. Este concerto é feito
em parceria com o Museu Nacional da Música.
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25.

PELOURO DA EDUCAÇÃO

1 - Entrega de Material Escolar

O início do ano escolar na Freguesia de São Domingos de Benfica ficou marcado pela
entrega dos kits de material escolar aos cerca de 1000 alunos dos jardins de infância e 1º
Ciclo das três Escolas Básicas da Freguesia: Frei Luís de Sousa, António Nobre e
Laranjeiras.

Cada aluno recebeu material que usará ao longo do ano, como lápis, esferográficas, cola,
entre outros materiais que foram adquiridos pela Junta de Freguesia tendo em conta as
indicações dadas pelo Agrupamento.

Este é o segundo ano em que assumimos esta responsabilidade que se enquadra na
prioridade que o executivo tem vindo a dar à Educação investindo claramente no futuro de
São Domingos de Benfica.
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2 - Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

O Agrupamento de Escolas das Laranjeiras abriu o novo Ano Letivo 2016/2017 reforçando o
seu papel na comunidade, aumentando a atração e confiança no serviço educativo
prestado aos seus alunos e famílias, com a abertura de mais dois grupos/salas na educação
pré-escolar e mais três turmas no 10º ano de escolaridade.

Temos assim no agrupamento, 11 salas do pré-escolar, 30 turmas do 1º ciclo, 48 turmas do
2º e 3º ciclos e 21 turmas do ensino secundário regular e 6 do ensino profissional, contando
o ensino noturno com 14 turmas. Somos por isso uma realidade cada vez maior e mais viva.

3 - Boletim – Educação 2016-17

O Pelouro da Educação publicou um Boletim destinado aos Pais e Encarregados de
Educação, dando a conhecer a sua área de intervenção nas 3 Escolas Básicas da
Freguesia, nomeadamente na AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família), na CAF
(Componente de Apoio à Família), AEC (Actividades de Enriquecimento Curricular), GAAF
(Gabinete de Apoio ao Aluno e Família) e também nas Refeições Escolares.

Este documento revela-se de imprescindivel importância, pelo facto de dar a conhecer os
projetos incrementados e desenvolvidos ao longo do corrente Ano Lectivo, com destaque
para as Academias da CAF, a carga horária semanal do aluno, ao nível das AEC, entre
outros aspetos.

O Gabinete de Apoio ao Aluno e Família implementado neste novo Ano Letivo apresenta-se
como um projeto de grande alcance educativo e pedagógico. O projecto CRESCEMOS
JUNT@S visa a implementação deste Gabinete dinamizado por profissionais técnicos da
Freguesia de São Domingos de Benfica nos seus estabelecimentos de ensino.
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O GAAF é um espaço aberto a toda a comunidade escolar, crianças e jovens, famílias e
professores/as, no qual a equipa multidisciplinar que o constitui dá reposta às questões
referenciadas por essa mesma comunidade.

A referência à gestão dos Refeitórios das 3 Escolas Básicas afigura-se também de grande
relevância, pois tem sido possível facultar a todas as crianças, sem exceção, uma
alimentação saudável, cuidada e equilibrada garantindo assim, a igualdade de
oportunidades a refeições diárias de excelência.
4 - Ação de Formação para Monitores CAF

Realização de uma Ação de Formação para monitores/as CAF no dia 24 de Setembro de
2016. A este respeito intressa partilhar que para o desenvolvimento do espiríto de grupo e
sua coesão, apresentação do projeto anual para as CAF e sua operacionalização e para
dinamização de momentos de formação e reflexão, realizámos um encontro de dia inteiro
que contou com a presença de cerca de 30 monitores/as e a coordenação do Pelouro da
Educação. Para além dos evidentes ganhos ao nível do entrosamento e partilha entre todos
os intervenientes é importante salientar o empenho quer profissional quer emocional que
cada pessoa trouxe para este encontro. A sua mais valia foi de tal forma evidente que o
Pelouro da Educação se dispôs a realizar mais encontros deste tipo ao longo do ano letivo
contando com a participação ativa de cada elemento que o constitui.

5 - Projetos do AEL

A equipa da Educação da Junta de Freguesia reuniu com a direção do Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras, no sentido de colaborarmos e apoiarmos três projetos que foram
implementados nas Escolas e que versam os seguintes assuntos: hortas, ciência viva e
bibliotecas
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6 - Festa do Halloween 2016

No dia 30 de Outubro realizou-se, como já é tradição, a festa do Halloween nas três Escolas
Básicas de São Domingos de Benfica. As escolas foram decoradas a rigor para a ocasião e
os alunos puderam divertir-se com um concurso de chapéus, elaborados com a ajuda dos
monitores CAF, no caso do JI e pelos professores AEC, de Inglês e de ALE, no caso do 1º
Ciclo.

Os materiais utilizados, a originalidade e a apresentação desfile foram os critérios que
presidiram à atribuição da pontuação tendo os primeiros lugares sido premiados com livros
recomendados pelo Plano Nacional de Leitura.

A festa que foi muito animada durante a tarde contou também com a participação dos vários
monitores CAF, técnicos AEC e professores que associaram-se ao espírito de assombro e
fantasia típico do evento.
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7 - Festa do Pijama

No dia 18 de Novembro, realizou-se a primeira edição da Festa do Pijama, para os alunos
do 1º Ciclo das CAF das Escolas Básicas de São Domingos de Benfica, tendo participado
cerca de 160 alunos.

Neste dia os alunos puderam dormir na Escola das Laranjeiras, desenvolvendo atividades
culturais e artísticas, explorando o espaço da escola, fora do horário normal de aulas, o que
proporcionou a integração entre turmas e a comunidade escolar.

Além de desenvolver as potencialidades e a socialização, a Festa do Pijama possibilitou o
fortalecimento dos laços afetivos entre colegas, ao mesmo tempo que proporcionou uma
primeira experiência de independência.

Para as crianças que participaram nesta iniciativa , a experiência de jantar fora e dormir com
os colegas, proporcionou momentos inesquecíveis, possibilitando certamente conhecimento
e sensação de liberdade.

8 - Projeto “Experimentar para Descobrir”

No âmbito do projeto “Experimentar para Descobrir” do Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras, a Junta de Freguesia disponibilizou o seu Autocarro e alugou um Autocarro de
50 lugares para transportar cerca de 150 crianças, no dia 29 de Novembro, no período da
manhã, ao Planetário de Lisboa.

9 - Parceria com o ACP

No dia 5 de Dezembro decorreu uma acção de parceria entre as AEC e o ACP. Foram
entregues livros sobre a prevenção rodoviária a todos os alunos, pelo Presidente da Junta
de Freguesia e pelo Presidente do ACP.

10 - Corso de Natal

No dia 16 de Dezembro irá realizou-se um Corso de Natal na Freguesia. Os alunos
vestiram fatos alusivos ao Circo e que foram criados no âmbito das CAF e das AEC. O
acompanhamento dos pais na actividade foi um momento registado com satisfação pela
Junta de Freguesia.
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11 - Concurso de Presépios de Natal 2016

Promoção e organização do Concurso de Natal, subordinado ao tema “Um Menino
Chamado Natal que tem como destinatários os alunos de todas as Escolas do 1º, 2º e
3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário Oficiais e Particulares e ainda as CAF
(Componentes de Apoio à Família) e as AEC (Atividades de Enriquecimento
Curricular) da Freguesia de São Domingos de Benfica. Envio do Regulamento e
respetiva Ficha de Inscrição e divulgação do referido Concurso.
São objetivos deste Concurso:





Proporcionar uma maior vivência da mensagem natalícia
Valorizar as tradições e o património cultural
Promover a manifestação artística e a criatividade das crianças
Incentivar o envolvimento e a participação da comunidade educativa nas
manifestações culturais.
A Junta de Freguesia realiza uma Exposição de todos os trabalhos enviados a
Concurso, entre 12 de Dezembro de 2016 e 6 de Janeiro de 2017, no Fórum
Grandela. A atribuição dos prémios será efetuada a 7 de Janeiro de 2017, no
Auditório dos Pupilos do Exército.
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12 - Jornal “Trívio” do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A Junta de Freguesia participou no 4º número do Jornal on-line chamado “Trívio” composto
pelo Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, o Agrupamento de Escolas de Santa Maria
dos Olivais e a Escola Secundária Camões. É um projeto pioneiro no País, pois agrega 11
escolas num mesmo jornal. O artigo da Junta de Freguesia dava a conhecer o GAAF –
Gabinete de Apoio ao Aluno e Família, um espaço aberto a toda a comunidade escolar,
crianças e jovens, famílias e professores, criado para dar respostas às suas necessidades,
como seja avaliação psicológica, avaliação sócio familiar, entre outras intervenções.

13 - Pequenas Reparações/Intervenções nas Escolas
Considerando o fato de diariamente ocorrerem nas três Escolas vários problemas
nas instalações que impede o bom acolhimento das crianças, professores e
auxiliares nos estabelecimentos escolares, a Junta de Freguesia diligencia com a
Câmara Municipal de Lisboa, por forma a intervir nas áreas que lhe compete, bem
como providencia a compra do material necessário e as respectivas
reparações/intervenções nas três Escolas Básicas, por forma a manter os
equipamentos e materiais em bom estado de conservação e utilização.
14 - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)

- Desenvolvimento de procedimentos e documentação necessária para a implementação do
GAAF bem como coordenação do mesmo.
- Iniciámos formalmente em Outubro de 2016 a atividade do GAAF nas escolas do
Agrupamento das Laranjeiras sendo que até final de Novembro registamos 32
referenciações cerca de 100 ocorrências (atendimentos, observações, reuniões)
desenvolvidos pela equipa técnica do GAAF. Prevemos que até ao final do ano civil este
número de referenciações aumente, sendo que a periodicidade diária das ocorrências
pressupõe que a sua contagem seja bastante superior no final deste período.

- Estabelecemos contactos com todas as instituições públicas, privadas e IPSS da freguesia
convidando-as a fazer parte do nosso projeto.

- Efetivámos os contactos em diversas reuniões presenciais com diversas instituições da
freguesia para estabelecimento de parceria com resultados positivos ao nível da sua
formalização com: Agrupamento de Escolas das Laranjeiras quer ao nível da coordenação
quer ao nível da Educação Especial, Externato Marista de Lisboa, Instituto Pupilos do
Exército, Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger e Centro Polivalente das Furnas
(SCML) e Centro de Saúde de Sete Rios (saúde escolar).
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- Reunimos com as Associações de Pais das 4 escolas da Freguesia para apresentação do
GAAF.
- Reunimos com a Associação “Horas de Sonho” a fim de articular o serviço de Terapia da
Fala a baixo custo para as crianças do Agrupamento.

- Desenvolvemos 4 reuniões técnicas de trabalho e discussão de casos no âmbito do GAAF
sendo que em Novembro reunimos pela primeira vez com todos os parceiros para análise
técnica dos casos e do funcionamento do GAAF: com a presença de Pelouros de Educação
e Ação Social da J. F. S. Domingos de Benfica; Centro Polivalente das Furnas, Externato
Marista de Lisboa e Educação Especial do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

No âmbito do levantamento de necessidades da população escolar

- Finalizámos, em parceria com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com
que reunimos por diversas ocasiões, o questionário a aplicar às instituições escolares.

- Reunimos com o Centro de Sondagens de Opinião da Universidade Católica para
colaboração na aplicação do questionário através dos seus meios técnicos. Estabelecemos
com este organismo uma parceria para desenvolvimento desta atividade.

No âmbito da Escola das Famílias

- Desenvolvemos o projeto da Escola das Famílias (anteriormente designada de Escola de
Pais) para o ano letivo de 2016-2017

- Lançámos a Escola das Famílias para 2016-2017 através de artigos em Outubro e
Novembro subordinados aos temas “A importância das relações afetivas no sucesso
escolar” e “A pressão da avaliação – o desafio de motivar para aprender”.

No final de Dezembro iremos lançar o terceiro artigo à luz da temática “Resultados
escolares, o que fazer?”.

Outras actividades:

- Desenvolvimento, organização e concretização da ação de formação para monitores/as
CAF no dia 24 de Setembro de 2016.
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- Articulação e reunião com a Escola Profissional Álvares Cabral para acolhimento de
Estagiários de Desporto nos projetos do Pelouro da Educação
- Articulação e reunião com a Helen Doron English para o ensino do Inglês no Jardim de
Infância das escolas onde desenvolvemos CAF.
- Articulação e reunião com Associação A PAR para desenvolvimento de atividades de
formação e cidadania nas escolas do Agrupamento.
- Participação no evento Humana Day 2016 desenvolvido pela Humana Portugal, no Centro
Cultural de Belém.
- Participação no Evento Bullying no Autismo desenvolvido pela Associação Portuguesa
de Síndrome de Asperger, na Fundação Calouste Gulbenkian.
- Apoio à contratação de professores AEC e monitores de CAF, nomeadamente ao nível das
entrevistas de selecção.
- Desenvolvimento do projeto de Centro de Atividades de Tempos Livres para futura
apreciação.

15 - Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
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, continua responsável pela gestão das AEC no ano letivo de
2016/2017, do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

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 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 (…).”

Dos Projetos e Atividades desenvolvidos ou programados para o 4º trimestre do ano de
2016, refira-se:
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“Brinca! Com a tua energia!” - No âmbito das comemorações internacionais do Dia
Europeu sem Carros - 22 de Setembro – as AEC da JFSDB organizaram uma tarde
diferente. A iniciativa pretendeu envolver e sensibilizar as crianças para a necessidade de
uma mobilidade sustentável que permita uma vida mais saudável nas cidades. Uma tarde
diferente, onde todos puderam levar para a escola, trotinetes, patins, skates, ténis com
rodinhas e brincaram, com toda a sua energia, nos circuitos e jogos organizados pelos
professores de Atividade Física e Desportiva.

“Dia da Música” – Sendo um facto que a música representa uma importante fonte de
estímulos, equilíbrio e felicidade para as crianças, no dia 30 de setembro as AEC
assinalaram o Dia Mundial da Música (1 out) com atividades musicais, aulas de música,
construção de instrumentos musicais e aprendizagem de novas canções.

“Alimentação saudável” – iniciativa de sensibilização para uma alimentação saudável, em
que foram organizados jogos, estafetas e desafios para transmitir aos alunos o valor
nutricional dos alimentos permitindo uma melhor compreensão das opções alimentares de
uma forma lúdica e variada.
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“Halloween” – No dia 28 de outubro realizou-se uma festa de Halloween nas três Escolas
Básicas de São Domingos de Benfica. Assim como nos anos anteriores, as escolas foram
decoradas a rigor para a ocasião e os alunos do 1º Ciclo puderam divertir-se num desfile e
concurso de Chapéus de Bruxas e Feiticeiros, elaborados com os professores AEC, de
Inglês e de ALE. Os materiais utilizados, a originalidade e a apresentação/desfile foram os
critérios que presidiram à atribuição da pontuação tendo os primeiros lugares sido
premiados com livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura.

“Magusto” – No dia de São Martinho, as Escolas realizaram o seu tradicional Magusto que
contou com o apoio da Junta de Freguesia e do AEL, com direito a castanhas assadas,
brincadeiras, ateliers e atividades variadas nas AEC.

“Concurso de Presépios “Um menino chamado Natal” - As AEC das Escolas Básicas do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, irão participar no Concurso de Presépios
promovido pela JFSDB com um presépio por escola, e estarão em exposição no Fórum
Grandela.
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“Presente de Natal + Postal de Natal” – elaboração de presente e postal de natal para os
alunos oferecerem aos pais, nas AEC de ALE e de Inglês.

“Semana do Corfebol” – durante a primeira semana de dezembro, as aulas de
AFD das três escolas básicas, deram incidência na modalidade de Corfebol, dando
seguimento ao protocolo estabelecido entre a Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica e a Federação Portuguesa de Corfebol.

“Educação Rodoviária” – No dia 5 de dezembro, realizou-se nas AEC uma ação de
sensibilização para a Educação Rodoviária. Nesta iniciativa o Presidente do ACP procedeu
à entrega simbólica do livro “João no Rally de Portugal” aos alunos da Escola das
Laranjeiras.
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Em simultâneo, os alunos das três escolas receberam o mesmo livro e os professores de
AEC realizaram atividades com o objetivo em comum de ensinar e incutir comportamentos
de segurança aos mais jovens para que, quando chegarem à idade adulta, não tenham os
comportamentos que hoje em dia se veem na estrada, inaceitáveis.

“O Circo de Natal na Quinta” – A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
organizou a sua tradicional Festa de Natal dirigida a todas as crianças do Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras na tarde do dia 16 de dezembro, 6ª feira.

A festa ocorreu nos Jardins da Quinta da Alfarrobeira, com muitas atividades para todos.

Esta grande Festa iniciou-se com um Desfile de Natal que partiu da Quinta da Alfarrobeira, e
cujos fatos e adereços dos alunos do 1º ciclo foram realizados nas AEC de ALE, para que,
sob o tema “O Circo”, as crianças se trajassem a rigor e encarnassem uma personagem
circense: 1º ano – animais do circo; 2º ano – duendes; 3º ano –ilusionistas; 4º ano –
malabaristas.

264
Relatório de Gestão e Contas 2016

16 - Refeitórios das Escolas Básicas da Freguesia
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica iniciou em setembro o fornecimento das
refeições para as Escolas de EB1 Frei Luís de Sousa e EB1 António Nobre.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica constituiu a Equipa Pluridisciplinar para
avaliar qualitativamente o serviço de alimentação estimado em 1000 refeições diárias e as
ementas existentes de pequeno almoço, almoço e lanche por mês. O objetivo foi tornar as
refeições das crianças saudáveis na oferta de matérias-primas e do equilíbrio nutricional das
ementas, assim como também na monitorização das capitações no consumo alimentar. A
Equipa procedeu à avaliação: da qualidade das ementas da refeição, do equilíbrio
energético e nutricional, das condições higio sanitárias e da educação alimentar da
comunidade educativa. A Equipa adequa as ementas às necessidades das Crianças no que
diz respeito à cultura e aos hábitos alimentares como é o caso de Crianças Vegetarianas.

A Equipa definiu como necessidades imediatas de melhoria os seguintes pontos:

- melhoria e diversidade dos métodos de confeção (p.ex. estufados, assados, cozidos e
grelhados);

- maior oferta de fruta, legumes e leguminosas;

- reduzir a oferta de gordura (redução de alimentos fritos), açúcar e sal;

- proporcionar uma maior diversidade de prato;

- tornar os pratos mais apelativos e coloridos para as crianças.

A Junta de Freguesia São Domingos de Benfica estabeleceu o fornecimento de refeições
saudáveis para a comunidade escolar incluindo nas ementas uma variedade de alimentos
para que as crianças ingeram todos os macronutrientes e micronutrientes que necessitam
para o seu crescimento e desenvolvimento. Desta forma as ementas elaboradas incluem:

- uma porção de fruta (p.ex. maçã, pera, kiwi, banana, laranja, nectarina, pêssego,
clementina, melão, melancia) e uma porção de hortícolas crus ou cozinhados (p.ex. alface,
tomate, cenoura, alho francês, brócolos, feijão verde, beterraba, lombardo, couve flor, couve
de bruxelas) os quais variam consoante a sazonalidade;
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- sopa de hortícolas tendo como base a batata e a cenoura podendo ser confecionada como
creme (p.ex. creme de ervilhas, creme de cenoura, creme de alho francês, sopa de nabiça,
sopa de feijão encarnado com lombardo, sopa juliana, sopa de espinafres com grão). Na
confeção da sopa são utilizados pelo menos quatro hortícolas diferentes;

- uma porção de alimentos ricos em proteína nomeadamente peixe (p.ex. salmão, pescada,
corvina, red fish, bacalhau, abrótea, tintureira, cefalópodes, maruca, perca). A
recomendação de limites diários de proteína é entre 10 a 15% admitindo para o almoço o
valor médio de 420 kcal;

A política alimentar adotada visa fornecer refeições nutricionalmente equilibradas e que
reflitam a cultura alimentar de cada criança. Desta forma a refeição escolar cumpre as
recomendações do Ministério da Educação pretendendo garantir a aprendizagem de hábitos
alimentares saudáveis e a melhorar os resultados escolares. O Plano HACCP está a ser
implementado na EB1 Frei Luís de Sousa e a EB1 António Nobre por forma a garantir a
confecção de refeições seguras do ponto de vista de segurança alimentar.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica possui as Condições de Funcionamento
dos Refeitórios Escolares que define um conjunto de procedimentos a cumprir para o
funcionamento do refeitório que é entregue a cada Encarregado de educação no momento
da inscrição. Nas Condições de Funcionamento está indicado o e-mail e o número telefónico
dos refeitórios para qualquer necessidade de informação ou esclarecimento aos
Encarregados de Educação.

Foram realizadas no dia de São Martinho atividades como o de assar castanhas para as
Escolas da EB1 António Nobre e da EB1 Laranjeiras e confecção de bolachas e bolinhos na
EB1 Frei Luís de Sousa o que possibilitou o dinamismo ente a comunidade educativa e os
alunos.

A Equipa dos Refeitórios participou na atividade da Festa do Pijama na preparação do
jantar, da ceia e do pequeno almoço.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica aumentou a qualidade das refeições e
lanches a qual se tornou expressiva através da satisfação das Crianças e dos Encarregados
de Educação. O incentivo para a ingestão da refeição escolar é monitorizada pelos
Monitores que acompanham o período de almoço no sentido de garantir que todas as
Crianças consomem os alimentos que têm no prato de acordo com o aporte nutricional o
qual é adequado para as atividades que realizam ao longo do dia.
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26.

PELOURO DA ECONOMIA LOCAL E EMPREENDEDORISMO

1 - Mercado de São Domingos de Benfica
O Mercado de São Domingos de Benfica continua a sua transformação rumo à inovação.
Apesar de o projeto se encontrar ainda numa fase embrionária, aquele que com as obra se
transformará no grande Mercado da Inovação acolheu já os primeiros empreendedores que
se instalaram para iniciar a sua produção. Contamos já com a Blocks, uma startup nacional
que desenvolveu uma arquitetura modular de impressoras 3D para o segmento profissional
e de empresas, que permite criar máquinas otimizadas para os mais diversos tipos de
impressão; sendo que o segmento de consumo está também na mira destes
empreendedores, para o qual estão a desenvolver a BLOCKS One, uma impressora 3D,
fornecida pronta a funcionar que é entregue montada, calibrada e com pelo menos 3/4hrs de
teste.
A Blocks implementou no Mercado da Inovação de São Domingos a sua unidade de
produção, bem como um ponto de venda.
A Lisbão é o segundo empreendedor a ocupar o mercado, produzindo sabão artesanal, em
forma de azulejos tradicionais portugueses, produto com grande acolhimento junto dos
inúmeros turistas que com a sua presença presenteiam a nossa cidade.
Estes empreendedores, que iniciaram no Fablab as suas prototipagens incubados pela
Startup Lisboa vêm agora fazer do Mercado da Inovação a sua casa.
Recém-chegada é também a INPACK, empresa empreendedora que está a desenvolver
protótipos para a produção e desenvolvimento de malas de viagem colapsáveis destinadas
ao segmento corporate.
Ainda neste trimestre acolhemos a startup Cookies, que irá produzir bolachas caseiras para
venda direta ao público, que farão certamente a delícia de todos os fregueses.
2 - Lançamento do Cartão MAIS São Domingos
Lançámos uma grande campanha teaser para o cartão MAIS São Domingos, envolvendo a
colocação, na segunda quinzena de Dezembro, de outdoors em diversos pontos da
freguesia. Encontra-se igualmente em fase de testes o Portal de apoio ao cartão, onde os
fregueses poderão consultar todo o comércio e serviços aderente; promoções e campanhas
especiais; notícias e entrevistas a comerciantes; e ainda ofertas de emprego, estas últimas
integradas na rede Emprega São Domingos.
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3 - Pequeno-Almoço/Rede Emprega São Domingos
Realizámos no Palácio Marquês de Fronteira um pequeno-almoço com empresários e
parceiros da recém-constituída rede Emprega São Domingos, facilitando a aproximação
entre os potenciais empregadores da Freguesia e os parceiros com contacto direto com a
população desempregada.
A São Domingos Emprega – Rede de Empregabilidade tem como missão uma parceria
competente e empenhada na promoção integrada da empregabilidade. Assim, pretende
criar dinâmicas que contribuam para o desenvolvimento e dinamismo socioeconómico local,
bem como potenciar o incremento das respostas à população desempregada.
4 - Quiosque da Saúde
O Quiosque da Saúde encontra-se em funcionamento desde o dia 16 de outubro e conta já
com 276 atendimentos realizados. Analisando os motivos que levam os nossos fregueses
ao Quiosque concluímos que a facilidade de acesso a este é determinante assim como a
localização junto de uma população envelhecida e geograficamente longe do Centro de
Saúde que os serve. Dos serviços prestados a conversa terapêutica é salientada como
mais-valia por 42.2% dos utentes, sendo a medição de tensão arterial o serviço mais
procurado, seguido da avaliação dos níveis de colesterol.
Da totalidade dos utentes atendidos, nove foram encaminhados para o serviço nacional de
saúde e um para a linha saúde 24. Foram igualmente detetados casos de hipertensão e
diabetes anteriormente desconhecidos pelos utentes, situação que sendo preocupante vem
reforçar o nosso sentido de missão.
O quiosque encontra-se situado no cruzamento entre a Estrada da Luz e a Rua dos Soeiros,
abrangendo uma população muito idosa onde verificamos graves casos de isolamento e
solidão. Aqui, a atenção e tempo dispensado a cada utente tornam-se um fator diferenciador
indispensável, permitindo ao longo da conversa identificar fatores e sintomas de risco
desconhecidos muitas vezes para o próprio utente. O Quiosque atende já muitos fregueses
recorrentes que utilizam este equipamento como resguardo no combate ao seu isolamento,
tornando-se para alguns numa motivação para sair de casa até então inexistente.
5 - Concurso de Montras de Natal
Lançamos o já tradicional concurso de montras de natal, como incentivo à dinamização do
comércio de rua da Freguesia. Foram convidados a participar todos aqueles com montra e
loja aberta ao público, vindo a adesão a ultrapassar já os valores da edição anterior. A todos
os comerciantes inscritos foi atribuído um dístico identificativo, sendo as montras
fotografadas e colocadas a votação no Facebook acompanhadas da identificação da loja e
como o link para o seu site e/ou página, ficando o freguês a conhecer mais em detalhe o
que cada loja tem para oferecer. As fotografias com o maior número de likes serão as
vencedoras do concurso, sendo atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados. A votação
está aberta até ao dia 6 de Janeiro de 2017.
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6 - Centro de Cidadania Digital de São Domingos de Benfica
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e a Câmara Municipal de Lisboa uniram
esforços com um conjunto alargado de entidades, com vista à criação e dinamização do
Centro de Cidadania Digital de Lisboa em São Domingos de Benfica, sendo este inaugurado
no passado dia 21 de outubro, na Quinta da Alfarrobeira, sede de Junta de Freguesia.
O Centro de Cidadania Digital é um espaço aberto aos cidadãos, equipado com as mais
recentes tecnologias de informação e comunicação, bem como todos os materiais
necessários à promoção da cidadania ativa, inclusão digital e participação através do uso
das tecnologias.
Este polo constitui a materialização de uma política de abertura à participação dos cidadãos
na vida da cidade, de disponibilização de ferramentas digitais com vista a uma democracia
mais próxima e participada por todos, a par do afirmar de Lisboa como uma cidade
inteligente, humana e cada vez mais integrada.
Aqui os cidadãos terão acesso às principais ferramentas digitais para a cidadania e
participação, tais como as aplicações “Na Minha Rua”, “O Meu Bairro”, “Lisboa Participa” e
“Lisboa Interativa”; a par de muitas outras que serão parte integral de um verdadeiro
laboratório vivo, em que novas e inovadoras soluções digitais são desenvolvidas e testadas
de forma participada e colaborativa.
Marcaram presença na inauguração o Sr. Vereador com o Pelouro dos Sistemas de
Informação do Município, Jorge Máximo; o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, António Cardoso; o Vogal da JFSDB, Paulo Silva; e ainda
representantes das principais entidades envolvidas na criação e disponibilização de serviços
e tecnologias digitais aos cidadãos.
Temos neste momento ainda a decorrer uma ação de capacitação para desempregados
com enfoque na atualização dos seus currículos a par da familiarização com a plataforma
Linkedin.
Realizámos também um workshop de construção de postais digitais de natal com grande
adesão entre a população sénior.
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7 - Linha Verde dos Caminhos de São Domingos
No âmbito do programa Por São Domingos no Mapa, inaugurámos a primeira linha dos
Caminhos de São Domingos, Linha Verde, ligando o Jardim Zoológico de Lisboa na praça
Marechal Humberto Delgado ao Palácio Fronteira, no largo de São Domingos. Este caminho
pedonal consiste numa linha de cor verde pintada nos passeios ligando vários ponto de
interesse histórico-turístico devidamente assinalados com placas contendo um breve
descritivo da sua história, em português e inglês.
8 - Wireless Livre - Freguesia Digital
São Domingos de Benfica assume-se como uma das mais dinâmicas, integradas e
inovadoras freguesias da cidade. Assim, e marcando a vanguarda na transformação de São
Domingos de Benfica num território digital, entraram no passado dia 4 de outubro em
funcionamento os três primeiros hotspots gratuitos da Freguesia localizados no Parque
Bensaúde; Praça de Marechal Humberto Delgado; e na Rua António Saúde, junto à
Pastelaria Califa.
Esta ação pioneira dotará, numa primeira fase, três pontos de acesso livre à internet através
de rede Wi-Fi, tendo em vista a curto prazo o seu futuro alargamento a outros pontos do
território.
O momento simbólico de lançamento do projeto “Aqui a Internet é Grátis” decorreu junto à
Pastelaria Califa e contou com a presença do presidente da JFSDB, António Cardoso e do
Sr. Vereador responsável pelos Sistemas de Informação da Câmara Municipal de Lisboa,
Jorge Máximo.
São Domingos de Benfica surfa a onda de vanguarda da Inovação, dentro e fora do
ciberespaço!
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9 - Lançamento do Orçamento Participativo
Com vista à realização em 2017 do Primeiro Orçamento Participativo da Freguesia de São
Domingos de Benfica, procedemos às devidas diligências e momentos de auscultação à
vontade popular, resultando destas o documento de regulamento presente a aprovação
nesta assembleia, com vista a capacitar a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
com os mecanismos necessários à eficaz e prudente implementação dessa grande
conquista de intervenção direta do freguês no espaço público que é o Orçamento
Participativo.
10 - Inauguração de exposição no Fórum Grandella – CRIA
No âmbito do CRIA – Centro de Recursos para a Inovação e Artes, foi inaugurada no dia 02
de Novembro, no Fórum Grandella, a exposição Fragment, Figure and Frame (Graphic
Collages) de Maria João Faustino.
Maria João Faustino é licenciada em Design Gráfico, tendo já desenvolvido vários trabalhos
nesta área. Há cerca de quatro anos iniciou um projeto criativo pessoal que junta ilustração
e colagens em ambiente digital e que nos remete para o universo da Pop Art, usando,
maioritariamente, elementos vintage.
Enquanto artista incubada no Mercado da Inovação de São Domingos de Benfica, tem aqui
a primeira apresentação pública do seu trabalho num dos espaços mais icónicos da
Freguesia: O Fórum Grandella, cuja vocação de Galeria de Arte se encontra em fase de
consolidação. Assim, o CRIA assume-se desde já como um ponto pioneiro na capacitação e
incentivo à comercialização da produção artística na Freguesia, convidando
simultaneamente o freguês a desfrutar desta num círculo virtuosos de produção, oferta e
procura. A mostra ficará patente até 31 de Dezembro.

11 - Relatório trimestral do CRIE
O CRIE, Centro de Recursos para o Investimento e Empreendedorismo recebeu durante os
meses de Outubro e Novembro cinco novos projetos, um dos quais proveniente de uma
associação já assente na Freguesia.
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Realizámos 44 atendimentos, entre novos empreendedores e aqueles que se encontram já
a ser apoiados no desenvolvimento dos seus projetos por este centro.
Uma das nossas empreendedoras incubadas, a Storyline, esteve presente através do CRIE
no Magusto da Casa de Pessoal da RTP no dia 11 de novembro, onde para além da
apresentação do seu produto pode também obter valioso feedback da aceitação do seu
projeto no mercado.
O projeto Faz Já, também incubado pelo CRIE, esteve pelas mãos deste presente na
WebSummit, usufruindo assim de uma oportunidade única de fazer um pitch de
apresentação da sua plataforma naquele que é o evento de networking por excelência do
país, bem como uma referência a nível mundial. Este apoio revela aquilo que é a essência
da missão do CRIE: Capacitar, potenciar, e dinamizar; dando asas ao sonho, trazendo da
mente para o papel, do papel para o mercado.
Temos ainda em fase de formalização de empresa mais dois dos nossos projetos
incubados, novas promessas do tecido empresarial da Freguesia de que fazemos missão
tornar estrelas do “jogo” empresarial de amanhã.
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27.

PELOURO DA COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como canais oficiais de comunicação
online

o

seu

Site

(www.jf-sdomingosbenfica.pt),

o

Facebook

(facebook.com/jfsaodomingosbenfica) e ainda uma Newsletter Digital, com uma periodicidade
de envio quinzenal.
O Site conta já com mais de 300.000 web pages visitadas desde a sua inauguração em maio de
2014.
No Facebook, continuamos a privilegiar a rápida resposta a todas as questões que nos têm sido
colocadas, sendo que já ultrapassámos os 10.600 seguidores nesta rede social.
Em junho de 2014 inaugurámos a nossa Newsletter Digital, com o envio da mesma para todos os
Fregueses que se inscrevam para a receber através do Site da JFSDB. Atualmente contamos com
cerca de 1.600 subscritores da nossa Newsletter.
Queremos uma freguesia interligada, física e digitalmente, que seja um espaço de vivência
coletiva e colaborativa, acessível, próxima e partilhada por todos. Queremos por isso continuar a
abrir a atividade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica aos seus fregueses. Este é o
principal objectivo da JFSDB.
Continuámos neste trimestre 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.
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Queremos por isso 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.
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 10.600 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.
Para além do Facebook, continuámos 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.
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Newsletter digital
A newsletter da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como objetivo 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 objetivo 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.
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
neste ultimo trimestre de 2016 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
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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 exigenos 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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28.

PELOURO DO ESPAÇO PÚBLICO, MOBILIDADE, ESPAÇOS VERDES
HIGIENE URBANA

E

O Pelouro do Espaço público da Freguesia de São Domingos de Benfica é responsável pela
gestão, manutenção e limpeza do espaço público da Freguesia.
O atendimento personalizado pelo Vogal responsável, mediante marcação prévia, acontece às 3as
feiras da 2ª e 4ª semana de cada mês, às 19 horas. Nestas reuniões os fregueses têm
oportunidade de reclamar ou sugerir algumas intervenções que gostariam de ver concretizadas
ao nível do espaço público.
Do Pelouro do Espaço Público da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica fazem parte as
seguintes competências de gestão e manutenção:
- Zonas verdes e árvores de alinhamento;
- Parques Infantis;
- Equipamentos e mobiliário urbano;
- Zonas pedonais, mobilidade e acessibilidade;
- Sinalização horizontal e vertical;
- Higiene Urbana.
Para além das competências atrás referidas, faz também parte das competências deste
departamento a análise e emissão de parecer e despacho, relativa aos licenciamentos de
ocupação do espaço público, que no âmbito da delegação de competência transitaram para a
Junta de Freguesia.
Em articulação com os serviços competentes da Camara Municipal de Lisboa (CML), analisam-se
e propõem-se soluções ao nível do espaço público, articulado e encarado como um todo, que
visam a promoção da qualidade de vida dos moradores e das pessoas que trabalham na
Freguesia.
Na recepção de pedidos ou identificação de problemas no espaço público, cuja competência de
resolução extravasa o âmbito da Junta de Freguesia, nomeadamente na reparação ou
substituição de pavimento betuminoso, ou em situações relacionadas com a iluminação pública e
saneamento, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, dá conhecimento às entidades
competentes, para rápida resolução dos problemas.
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ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Operações de manutenção levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços verdes da Junta
de Freguesia de São Domingos de Benfica, nos 16,50 ha cuja manutenção é da responsabilidade
da junta.

- Cortes de relvado;
- Reforço de sementeira de relvados;
- Podas de manutenção e limpeza de árvores e arbustos inseridas em zonas ajardinadas;
- Retanchas e plantações de espécies herbáceas e arbustivas;
- Regas.

Rua António Albino Machado

MANUTENÇÃO DE ÁRVORES
PODAS
As árvores desempenham um importante papel na estrutura verde da cidade. As árvores em
meio urbano são um excelente aliado no combate à poluição e melhoria da nossa qualidade de
vida urbana. Através do controlo da temperatura, do vento e da humidade, da redução da
poluição do ar, do ruído, da luminosidade e da reflexão da luz, entre outros.
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Teve ínicio no ínicio do mês de Novembro mais uma época de podas, no arvoredo em caldeira da
Freguesia. Estes trabalhos inserem-se na calendarização de podas de manutenção e elevação de
copas que a Junta de Freguesia realiza nos meses de Novembro a Março|Abril . Altura em que a
grande maioria das espécies se encontra em repouso vegetativo e por isso a melhor altura do
ano para serem realizados os trabalhos.
É realizado um trabalho de avaliação das necessidades, através de verificação “in situ” pelos
serviços da Junta, mas também através de reclamações que nos chegam através dos diversos
meios de comunicação.

Rua António Saúde
SISTEMAS DE REGA DESLIGADOS
Como medida redução de custos e poupança de recursos, os sistemas de rega da Freguesia são
desligados em meados do mês de Outubro, e assim permenecem, até meados de Abril. Esta acção
é determinada pelas condições meteorológicas verificadas ao longo do ano.
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PARQUE BENSAÚDE
Ficou concluída a implantação de uma vedação, que limita o Parque Bensaúde da zona
envolvente. Esta zona ficou bastante vulneravel após a destruição da vegetação limítrofe,
durante o incêndio que deflagrou junto ao Parque no mês de Julho, tornando-a um ponto de
entrada em horário após o encerramento do Parque. Foram também reparados pequenos troços
de vedação, danificados durante o combate ao às chamas.

Parque Bensaúde

REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS VERDES
Teve inicio a obra de requalificação do talude e espaço público envolvente, entre a Rua João de
freitas Branco e a Rua Luciana Stegagno Pichu.
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PARQUES INFANTIS

PARQUE EXISTENTES
Existem na Freguesia de S. Domingos de Benfica oito parques infantis inseridos em praças ou
espaços verdes.

(1) Jardim Alice Cruz
(2) Praça General Vicente de Freitas /Travessa de S. Domingos de Benfica
(3) Largo Conde de Bonfim
(4) Largo Pedro Correia Marques
(5) Rua Cidade de Cádiz
(6) Traseiras da Rua Roberto Duarte Silva
(7) Bairro das Furnas
(8) Parque Bensaúde

Os parques infantis e zonas de jogo, são importantes zonas de lazer e fruição para crianças, pais
e avós. Pontos de encontro entre diversas faixas etárias. São polos aglutinadores e
dinamizadores, que assumem nas cidades um papel de enorme relevância e de caracter
identitário do espaço público.

Tendo em conta a importância relacionada com a segurança e protecção dos utilizadores destes
espaços, a junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma avaliação cuidada das condições de
conservação dos parques infantis da Freguesia. Um parque de recreio infantil seguro, e bem
conservado é um local onde as crianças podem brincar e divertir-se sem preocupações.

Foi feito o levantamento das não conformidades existentes de todos os parques infantis da
Freguesia, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no D.L 119/2009 de 29 de
Janeiro. Foi lançado o procedimento com vista à requalificação de sete dos oito parques
infantis existentes na freguesia , por forma a garantir as condições de segurança aos seus
utilizadores de acordo com a legislação aplicável.

281
Relatório de Gestão e Contas 2016

MANUTENÇÃO DE ZONAS PEDONAIS
A equipa de manutenção do espaço público continua diariamente a responder a solicitações
de ocorrências na via pública que carecem de intervenção. Solicitações essas que chegam aos
nossos serviços através da plataforma digital LXI, email ou por reclamação directa nos serviços da
Junta de Freguesia.

Rua Professor Lima Basto

Criação de zona pedonal, na Rua Lucio de azevedo
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Operações de combate ao estacionamento abusivo

Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela junta de freguesia, que pela
colaboração activa dos fregueses chegam até nós, com o intuito de combater o estacionamento
abusivo tanto nas zonas de circulação e acesso automóvel como nas zonas de circulação pedonal.

Largo Carlos Selvagem

Rua Mariano Pina
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Rebaixamento de Passagem de peões
Rebaixamento de passadeira e colocação de pavimento táctil, na Rua Virgilio Correia, junto ao
mercado de S. João.

Rua Vergilio Correia
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REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO
A Junta de freguesia de São Domingos de Benfica em conjunto com a CML desenvolveu um
conjunto de estudos e projectos que vizam como principal objectivo a melhoria das
acessibilidades e a requalificação do espaço público. Com estas intervenções pretende-se
também o ordenamento do estacionamento, com a criação de novos lugares de estacionamento
regular.
Foram lançados os concursos públicos de reabilitação do espaço público da Rua António
Saúde/Largo General Sousa Brandão, Largo Conde de Ottolini e Terreno expectante Junto à
Estrada da Luz/Avenida lusíada.

Plano geral intervenção na Rua António Saúde
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Plano geral intervenção do estacioanamento Estrada da Luz

Plano geral intervenção no Largo Conde de Ottolini
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BETUMINOSO
Foram rececionadas várias reclamações/pedidos de moradores e identificados internamente
vários locais com o betuminoso danificado. Neste sentido a Junta de Freguesia efetuou o
levantamento de todas as intervenções necessárias e reencaminhou para a CML uma vez ser da
competência desta Entidade a manutenção da estrutura asfáltica.
LICENCIAMENTOS
No âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa e com a passagem de diversas
competências para as Juntas de Freguesia, de acordo com o Decreto-Lei nº 56/2012, de 8 de
novembro, entre as quais o licenciamento de todo o tipo de ocupação pública relacionada com os
estabelecimentos comerciais, como esplanadas abertas e destacadas, placas, cavaletes, toldos,
etc.. Bem como a ocupação de espaço público de restauração e bebidas de caracter não
sedentário e recintos improvisados.

Nesta conformidade deram entrada nos nossos serviços no último trimestre, as seguintes
comunicações:




49 “Licenciamento Zero”
0 “POEP”

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Foram recepcionadas várias reclamações de moradores e identificados internamente vários
locais com iluminação deficitária. A Junta de Freguesia reencaminhou todas as solicitações para
a CML, a qual tem vindo a proceder com muita eficiência.
SINALIZAÇÃO

No âmbito da delegação de competências, temos dado continuidade à requalificação de
sinalização horizontal e vertical.
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Sinalização horizontal

Pintura de passadeira na Rua Ginestal Machado
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Sinalização vertical

Rua de São Tomás de Aquino
MOBILIÁRIO URBANO
Durante o último trimestre de 2016 foram adquiridos e colocado cerca de 20 novos bancos.

Bairro Grandela
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Rua Virgilio Correia/Rua Lucio de Azevedo

Apoio a eventos e interacção com outros departamentos:


Inauguração da quinta da Alfarrobeira



Colaboração e apoio na realização de conferências e e outros eventos na Quinta da
Alfarrobeira e Fórum Grandela.



Colaboração e apoio na realização notradicional Magusto de São Martinho, realizado na
Quinta da Alfarrobeira;



Mudança das instalações das oficinas e estalaeiros para o Posto de Limpeza e
Manutenção na Rua António Saúde, junto à Quinta da Alfarrobeira.
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HIGIENE URBANA
O Sistema de Gestão da Qualidade para a higiene urbana, com o âmbito de
Limpeza e Higiene Urbana, pode ser considerado como estando em fase avançada
de maturação após a auditoria de concessão e da auditoria de acompanhamento
realizadas pela entidade certificadora, respectivamente, em 2015 e, um ano depois, no início de
2106. O Sistema de Gestão da Qualidade é, por si próprio, evidência da implementação eficaz da
estratégia seguida para este serviço da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, baseada
na auscultação dos moradores, nos resultados das auditorias internas e na monitorização da
resposta às solicitações das diversas partes interessadas do serviço como foi demonstrado nas
auditorias externas.

Este processo procura transmitir a todos os colaboradores a preocupação essencial com a
melhoria contínua dos processos tendo por referência as normas internacionais adoptadas pelo
Sistema Português da Qualidade, relativas aos requisitos dos sistemas de gestão de qualidade,
nomeadamente, segundo a NP EN ISO 9001:2008. Também é inerente a este sistema a
transmissão desta abordagem à execução de cada uma das tarefas características das operações
executadas pelo serviço.

Face aos resultados podemos aferir que o Sistema de Gestão da Qualidade implementado na
Higiene Urbana contou com a participação activa de toda a estrutura afeta ao serviço e que
contribuiu para um incremento na responsabilidade e no reconhecimento do serviço prestado
aos fregueses.
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Tratamento de solicitações
De acordo com os requisitos do Sistema de Gestão de Qualidade, foram recepcionados pelo
serviço de Higiene Urbana as solicitações das partes interessadas, tendo sido as mesmas
tratadas conforme o definido no P.02 Gestão de Ocorrências. É de salientar que no período em
análise foram também recebidos pelo serviço de Higiene Urbana um agradecimento ao serviço.
Gráfico 1 : Acompanhamento de Solicitações

Gráfico 2 : Tipologia de Solicitações recebidas
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Relembramos que este serviço tem a seu cargo 57 circuitos de varredura sendo a frequência da
limpeza das ruas assegurada com frequência mínima de uma a duas vezes por semana, para as
ruas com menor afluência pedonal, e diariamente para as ruas de afluência pedonal intensa. A
varredura é acompanhada do despejo de papeleiras.
O apoio logístico às operações é executado com recurso a viaturas de apoio que fazem
diariamente o transporte dos funcionários para os diversos locais que estão a ser
intervencionados nas diferentes tarefas: varredura, despejo de papeleiras e apanha dos resíduos
das lavagens dos arruamentos (achegos).

Desmatação

No âmbito das competências do Serviço de Higiene Urbana é também assegurada a limpeza de
terrenos expectantes, recorrendo-se aos equipamentos de corte que poderão variar de tipo
tendo em conta as características do espaço a intervencionar.
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São exemplos de intervenções os seguintes locais:


Estrada da Luz



Rua Azevedo Neves



Rua Augusto Pina



Rua Mariano Pina

Lavagem da via pública

Outra competência do serviço de Higiene Urbana é a lavagem de via pública com uma
periodicidade regular. As intervenções podem ser diurnas ou nocturnas dependendo do local e
dos constrangimentos que a própria operação possa causar à utilização das artérias pelos
utentes. Em situações pontuais, também é este serviço que assegura as intervenções de primeira
linha em situações de precipitação forte.

São exemplos de actividade regular as lavagens de recantos com carácter bissemanal e a
monitorização e intervenção nos “Pontos Críticos” onde a acumulação de águas de precipitação
intensa em curto período de tempo provoca perturbações na actividade normal dos Fregueses e
dos restantes utentes das artérias da Freguesia.

Os locais indicados são exemplos de intervenções realizadas:


Rua António Saúde



Praça Marechal Humberto Delgado
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Rua Professor Lima Basto



Avenida Columbano Bordalo Pinheiro



Rua Conde Almoster



Estrada de Benfica



Travessa de São Domingos



Limpeza de Sarjetas

Por forma a manter a eficácia de funcionamento de sarjetas e sumidouros foi feita manutenção
periódica com tarefas de limpeza e desobstrução das sarjetas e dos sumidouros.

São exemplos de artérias intervencionadas, os seguintes arruamentos:


Estrada de Benfica



Rua Conde de Almoster



Estrada da Luz



Estrada das Laranjeiras



Praça Marechal Humberto Delgado



Rua Abranches Ferrão



Bairro das Furnas

Apoio aos eventos

São exemplos de actividades desenvolvidas no apoio a eventos:


Varredura, deservagem, lavagem e limpeza nas cerimónias da inauguração das
instalações da Quinta da Alfarrobeira.



Limpeza da área envolvente ao Estádio da Luz nos Jogos do Sport Lisboa e Benfica



Varredura e deservagem no circuito António Saúde – inauguração do serviço de internet
grátis



Varredura, limpeza e apoio logístico na Corrida do Orçamento Participativo Municipal.



Apoio logístico à recolha selectiva nas instalações do Clube de Ténis das Laranjeiras;
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Apoio logístico na limpeza da casa de função na escola António Nobre,



Limpeza e varredura no apoio à Procissão inter-paroquial à Basílica da Estrela;



Limpeza e varredura no Bairro do Calhau em apoio à Procissão Mariana de Outubro da
Paróquia de São Domingos de Benfica;



Varredura, limpeza e apoio logístico no Bairro do Calhau por ocasião do Corta Mato;



Deservagem e varredura da entrada nobre da Quinta da Alfarrobeira por altura do
tradicional Magusto de São Martinho;



Varredura e deservagem na envolvente do Mercado de São João por ocasião da Feira das
Sopas;



Varredura, deservagem e apoio logístico do bairro das Furnas em apoio à Acção de
Sensibilização do Centro Social Polivalente das Furnas integrado no Projecto “O Nosso
Bairro;



Mudança dos serviços de Higiene Urbana para as novas instalações da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica na rua António Saúde
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29.

PELOURO DO DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

1 - Centro Cultural João das Regras

O Centro Cultural João das Regras e o seu ginásio de musculação tem tiveram neste trimestre o
seu arranque com o alargamento do horário de funcionamento das instalações desportivas e
com a implementação de novas modalidades a saber: YOGA ,HIP HOP, KIZOMBA.

De forma a servir melhor os fregueses foi criada uma aula de PILATES à hora de almoço estando
previsto a abertura de horários diferenciadores caso se justifique.
Corrida do OP.

Para assinalar o início do período de Votação nos Projetos do Orçamento Participativo de Lisboa
2016/17, que decorreu entre 15 de outubro e 20 de novembro, o OP convidou todos os cidadãos
a participarem na 2ª Corrida OP, que se realizou no dia 15 de outubro na Freguesia de São
Domingos de Benfica, pelas 17.h00.

Esta iniciativa destinou-se a todos os cidadãos maiores de 18 anos e consiste numa corrida de
8km.
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A partida e chegada foram junto à sede da junta de freguesia de São Domingos de Benfica, na
Quinta da Alfarrobeira e estiveram presentes mais de 600 participantes.
I Ação de Corfebol Adpatado.

A I acção de Corfebol Adaptado teve lugar no dia 5 de Dezembro de 2016 das 10 às 13h no
Pavilhão dos Pupilos do Exercito.

Esta acção foi realizada com a participação de várias instituições de Lisboa que já integram o
Programa Corfebol Adaptado e cujos técnicos e atletas já receberam formação. Participaram
cerca 70 pessoas entre técnicos e atletas.
A FPC montou uma zona de experimentação apoiada por um monitor de Corfebol, para apoio
dessas Instituições e população em geral .

Está prevista uma realização de uma acção de formação em Janeiro/Fevereiro do próximo ano
sobre a temática do Corfebol Adaptado.
2 - Caminhadas
Com a mudança de instalações da Junta de Freguesia para a Quinta da Alfarrobeira deu-se
também uma mudança no local da partida das caminhadas que se continuam a realizar as
quartas feiras. Abertas a toda a população as caminhadas partem agora da Quinta da
Alfarrobeira todas as quartas pelas 14h30 em direcção a Monsanto.

298
Relatório de Gestão e Contas 2016

3 - Corrida Secreta
Em parceria com o Correr Lisboa realizou-se no dia 11 de dezembro uma corrida secreta
convocada através das redes sociais que partiu da Quinta da Alfarrobeira e percorreu diversos
pontos históricos da Freguesia terminando no Jardim Zoológico. A vontade de correr, a
motivação e a boa disposição foi o intuito desta corrida que contou com a presença de 60 atletas.

4 - Protocolo com o Externato Alvares Cabral
Foi assinado e já está em execução um Protocolo com o Externato Alvares Cabral no âmbito da
pratica simulada de inserção no mercado de trabalho. Este Protocolo coloca 5 aluno a estagiar na
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, sendo que no Desporto estão a realizar tarefas
no Centro Cultural das Regras na área da gestão de eventos e instalações. Durante a parte da
tarde os alunos colaboram com a Educação nas CAF e AEC nas Escolas Básicas.
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30.

ATENDIMENTO DA SECRETARIA
Os serviços prestados pela Secretaria da JFSDB mantém-se em constante procura por

parte dos nossos Fregueses. O trimestre que agora encerramos apresentou o registo dos
números apresentados na tabela abaixo.

Setembro – Outubro - Novembro de 2016
Atendimento Secretaria

Setembro
Outubro
Novembro
TOTAL
TRIMESTRE

Outros
Centro Atestados Canídeos C.Cultural/Ténis/CAF/Refeitório/Academia
Serviços
Emprego
(*)
(*)
(*)
(*)
526
225
41
2.077
434
----228
18
2.106
333
----196
43
1.782
260
649

102

5.965

1.027

(*) Números com base nas guias/faturas emitidas pelo programa da Fresoft
Outros Serviços (facturados e pagos) - incluem eventos pagos, cartão freguês, licenciamentos LZ, colónias
de férias, Passeios, etc
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