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FRANÇA
Edição 2019
1. Pop Escolas
O Programa de Orçamento Participativo Escolar da Penha de França, doravante designado por POP
Escolas, iniciou a sua 4ª edição em janeiro de 2019, com o intuito de promover a participação cívica e a
educação para a cidadania. Foram convidadas a participar todas as turmas de 4º ano do 1º ciclo e todas
as turmas do 2º e 3º ciclo, de quatro estabelecimentos de ensino público da Freguesia da Penha de
França: EB1 Actor Vale, EB1 Arq.º Victor Palla, EB1 Prof. Oliveira Marques EB23 Nuno Gonçalves e EBI
Patrício Prazeres. O processo envolveu cerca de 600 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os
16 anos.
A primeira fase, iniciou-se com um conjunto de Sessões de Apresentação do POP Escolas às turmas,
que decorreram entre 30 de janeiro a 12 de fevereiro. Estas sessões contaram com a presença de todas
as turmas entre o 4º e 9º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino público da Freguesia e
cumpriram o objetivo de apresentar a nova edição do programa e convidar as turmas a pensar em ideias
e propostas para melhorar a escola e a vida da comunidade escolar.

Após esta fase de apresentação, 22 turmas aceitaram o convite para participar no POP Escolas 2019,
tendo para o efeito decorrido, com cada turma participante, uma Assembleia de Turma, com a presença
e apoio da Equipa POP.

As Assembleias de Turma tiveram lugar entre 13 de fevereiro e 7 de março. Em cada Assembleia de
Turma, os alunos tiveram oportunidade de apresentar aos colegas as suas ideias, com espaço para
discussão e esclarecimento de questões e procederam ainda à votação das propostas, que decorreu por
voto secreto e envolveu o universo de alunos presentes na sala de aula. A equipa técnica do POP Escolas
assegurou a existência de boletins de voto e de uma ata normalizada em cada sessão de votação,
auxiliando os delegados e subdelegados de turma na orientação do processo. Em cada turma foi eleita
a Proposta de Turma, que passou para a fase seguinte, relativa à Análise Técnica.
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Das 78 ideias iniciais apresentadas pelos alunos das 22 turmas participantes nas Assembleias de
Turma, 22 Propostas seguiram para a Análise Técnica dos serviços da Junta de Freguesia da Penha de
França.

A Análise Técnica foi realizada de acordo com o estipulado no ponto III. alínea a). das Normas de
Funcionamento 2019 do Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de França.
Após a fase da Análise Técnica e em resultado da validação direta, dos desdobramentos, fusões ou
adaptações efetuadas, foram consideradas admissíveis 14 propostas para votação final na Assembleia
Interescolar. O resultado da Análise Técnica do POP Escolas 2019 foi o seguinte:

Escola
EB1 Victor
Palla

Turma

Projecto original
Aquisição de material

4º A

desportivo - minitrampolins para a EB1 Victor Palla

Análise
técnica

Validada /
Aquisição de material
Adaptada desportivo - minitrampolim na
para a EB1 Victor Palla
designação

Aquisição de equipamentos
EB1 Victor
Palla

4º B

para uma sala de atividades
(TV, projetor e jogos de

Projecto – Nova descrição
|Justificação

Validada

Aquisição de equipamentos
para uma sala de atividades
(TV, projetor e jogos de
tabuleiro)

tabuleiro)
EB1 Victor
Palla

4º C

EB1 Actor Vale

4º A

EB1 Actor Vale

4º B

Sala de Ciências (jogos) para a
EB1 Victor Palla

Validada

Sala de Ciências (jogos e
experiências temáticas) para a
EB1 Victor Palla

Validada

Aquisição de televisão e PS4
para a EB1 Actor Vale

Validada

Adquirir redes para as balizas
da EB1 Actor Vale

Aquisição de televisão e PS4
para a EB1 Actor Vale
Adquirir redes para as balizas
da EB1 Actor Vale
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Escola

Turma

EB1 Actor Vale

4º C

EB1 Patricio
Prazeres

4ºA

Prazeres

Projecto – Nova descrição
|Justificação

Validada

Aquisição de tablets para a
EB1 Actor Vale

Excluida

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Aquisição de tablets para a
EB1 Actor Vale

refeitório da EB Patrício
Prazeres
Aquisição e instalação de

4ºB

Marques
EB2 3 Patricio

Análise
técnica

Arranjo (remendo) do teto do

EB1 Professor
Oliveira

Projecto original

cortinados blackout para sala

Validada

da EB1 Prof. Oliveira Marques
Aquisição de escorrega e dois
5ºA

baloiços para a EB Patrício

Aquisição e instalação de
cortinados blackout para sala
da EB1 Prof. Oliveira Marques

Excluída

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Excluída

Não inclusão no âmbito das
competências da Junta de
Freguesia

Validada /
Adaptada
na
designação

Aquisição de dois
computadores para a EB
Patrício Prazeres

Validada /
Adaptada
na
designação

Aquisição e instalação 1
bebedouro na EB Patrício
Prazeres

Validada /
Adaptada
na
designação

Aquisição e instalação de
quadros brancos para a EB
Patrício Prazeres

Prazeres
Lomba na passadeira perto da

EB2 3 Patricio
Prazeres

5ºB

EB Patrício Prazeres (Av.
Mouzinho de Albuquerque,
junto à escola)

EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres

Aquisição e recuperação de
5ºC

computadores para a EB
Patrício Prazeres
Aquisição e instalação de

6ºA

bebedouros na EB Patrício
Prazeres

6ºB

Quadros brancos para a EB
Patrício Prazeres
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Escola
EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres
EB2 3 Patricio
Prazeres
EB2 3 Patricio
Prazeres

EB2 3 Patricio
Prazeres

Turma

Projecto original

Análise
técnica

Projecto – Nova descrição
|Justificação

Excluída

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Validada

Aquisição de uma televisão e
de sete pufs para a EB Patrício
Prazeres

Validada

Aquisição de patins em linha
e material de proteção para a
EB Patrício Prazeres

Validada

Aquisição de material de
criquete para a EB Patrício
Prazeres

Excluida

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Excluida

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Excluida

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Validada

Sistema de redes de volei
(ginásio) para a EB Patrício
Prazeres

Melhoramento do chão do
6ºC

pavilhão da EB Patrício
Prazeres
Aquisição de uma televisão e

7ºA

de sete pufs para a EB Patrício
Prazeres
Aquisição de patins em linha e

7ºB

material de proteção para a EB
Patrício Prazeres
Aquisição de material de

7ºC

criquete para a EB Patrício
Prazeres

8ºA

8ºB

8ºC

Arranjo do teto do pavilhão da
EB Patrício Prazeres
Arranjo do telhado do pavilhão
da EB Patrício Prazeres
Cacifos para as salas que não
têm, na EB Patrício Prazeres
Sistema de redes de volei

9ºA

(ginásio) para a EB Patrício
Prazeres
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Escola
EB2 3 Patricio
Prazeres

Turma

9ªB

Projecto original

Análise
técnica

Projecto – Nova descrição
|Justificação

Excluida

Não convergência em
termos de custos com a
verba atribuída anualmente
pelo Executivo

Melhoria do campo de futebol
da EB Patrício Prazeres

O resultado da análise técnica foi divulgado nos canais de informação e comunicação da Junta de
Freguesia, no site do POP e ainda nas escolas participantes. Dando cumprimento ao estipulado ao ponto
III. alínea b). das Normas de Funcionamento do POP, os resultados da análise técnica foram afixados no
dia 23 de abril de 2019, tendo o prazo de reclamações decorrido até dia 2 de maio de 2019, sem que
tivesse sido apresentada qualquer reclamação.

A Assembleia Interescolas do POP Escolas decorreu a 8 de maio de 2019, nos Paços do Conselho, e
contou com a presença e participação de cerca de 55 pessoas, entre representantes de turma e
respetivos acompanhantes. A Junta de Freguesia providenciou, a deslocação dos alunos das escolas até
ao local de realização da Assembleia, através da disponibilização de um autocarro que recolheu os
alunos e professores nas respetivas escolas. À entrada do local da Assembleia, os participantes
assinaram uma folha de presenças e receberam um certificado de participação, um pequeno lance, um
bloco de notas e caneta do POP.
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Os trabalhos da Assembleia Interescolar foram acompanhados pelos elementos da organização,
pelos alunos presentes e outros interessados, nomeadamente professores, que acompanharam os
representantes das turmas participantes, de acordo com a seguinte metodologia:
•

Abertura solene da Assembleia Interescolar, com intervenção do Vogal com a Cidadania e
Participação, Dr. Maycon Santos;

•

Apresentação das propostas, por ciclo de ensino: 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo;

•

Intervenções dos Representantes de Turma, com momento de debate;

•

Votação dos projetos (por ciclo de ensino): um voto por representante de turma (realizada
através da utilização de 2 computadores na plataforma de voto do site POP);

•

Exibição dos resultados através de uma apresentação, com intervenção do Vogal Maycon Santos;

•

Encerramento, assinatura da ata da Assembleia de turma pelos representantes de turma
participantes.
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Após apresentação e debate das 14 Propostas de Turma, as mesmas foram a votação, tendo vencido
a proposta mais votada em cada ciclo de ensino, num total de três propostas vencedoras.
Foi o seguinte o resultado da Assembleia Interescolar POP Escolas 2018:

1ª Ciclo

Projecto

Escola

Votos

Resultado

Aquisição de material desportivo minitrampolim - para a EB1 Victor Palla

Escola Victor Palla

0

Não
Selecionado

Aquisição de equipamentos para uma
sala de atividades (TV, projetor e jogos
de tabuleiro)

Escola Victor Palla

1

Não
Selecionado

Sala de Ciências (jogos) para a EB1
Victor Palla

Escola Victor Palla

1

Não
Selecionado

Aquisição de televisão e PS4 para a EB1
Actor Vale

Escola Actor Vale

2

Não
Selecionado

Adquirir redes para as balizas da EB1
Actor Vale

Escola Actor Vale

2

Não
Selecionado

Aquisição de tablets para a EB1 Actor
Vale

Escola Actor Vale

2

Não
Selecionado

Aquisição e instalação de cortinados
blackout para sala da EB1 Prof. Oliveira
Marques

Escola Professor Oliveira Marques

10

Projecto
Vencedor
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2ª Ciclo

Projecto

Escola

Votos

Resultado

Aquisição de dois computadores para a
EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

9

Projecto
Vencedor

Aquisição e instalação 1 bebedouro na
EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

6

Não
Selecionado

Aquisição e instalação de quadros
brancos para a EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

3

Não
Selecionado

Projecto

Escola

Votos

Resultado

Aquisição de uma televisão e de sete
pufs para a EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

1

Não
Selecionado

Aquisição de patins em linha e material
de proteção para a EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

7

Não
Selecionado

Aquisição de material de criquete para
a EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

1

Não
Selecionado

Sistema de redes de volei (ginásio) para
a EB Patrício Prazeres

Escola Patrício Prazeres

9

Projecto
Vencedor

3ª Ciclo
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Em suma, foram os seguintes os projetos vencedores:
•

1.º Ciclo do Ensino Básico – Aquisição e instalação de cortinados blackout para sala da EB1 Prof.
Oliveira Marques, com 10 votos

•

2.º Ciclo do Ensino Básico – Aquisição de dois computadores para a EB Patrício Prazeres, com 9
votos

•

3.º Ciclo do Ensino Básico – Sistema de redes de voleibol para a EB Patrício Prazeres, com 9 votos

Conforme previsto no nº 3.5. da alínea d) das Normas de Funcionamento do Programa de Orçamento
Participativo da Freguesia da Penha de França, “os três projetos vencedores serão implementados
preferencialmente durante o ano letivo seguinte ao que diz respeito a edição do POP Escolas, conforme
estipulado no artigo 6º do Regulamento do POP”, pelo que se prevê que estes projetos vencedores
vejam a sua execução durante o ano letivo 2019/2020.

2. POP Penha

1º fase do POP Penha 2019
A 4ª edição do POP Penha - Programa de Orçamento Participativo da Junta de Freguesia da Penha de
França começou no dia 1 de março, com a fase de Apresentação de Propostas, que decorreu até 31 de
abril.
Ao longo desta fase, a Junta de Freguesia dinamizou um conjunto de ações, de forma a incentivar a
população a apresentar as suas propostas para melhorar a Freguesia, como foi o caso dos Encontros
Participativos POP – Reuniões de Bairro.
Os Encontros Participativos, aconteceram em diferentes espaços da Freguesia, com o objetivo de dar a
conhecer o programa à população e convidando a mesma a vir apresentar e debater as suas ideias e
propostas e esclarecer quaisquer questões. Estes Encontros Participativos decorreram nos seguintes
locais e datas:
•

Lusitano da Penha de França – 6 de março

•

Academia MDance – 19 de março

•

Centro Social e Paroquial S. João Evangelista – 27 de março
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•

Escola Patrício Prazeres – 4 de abril

•

Valsa - Associação Cultural – 10 de abril

•

Praça António Sardinha – 13 de abril

•

Centro Social e Paroquial da Penha de França – 17 de abril

•

Juventude Mariana Vicentina – 26 de abril

•

Associação da Penha de França – 29 de abril

•

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa – 30 de abril

2º fase do POP Penha 2019

Após a 1ª fase, foram recebidas 47 propostas para o Programa de Orçamento Participativo da Freguesia
da Penha de França, que passaram para a fase da Análise Técnica, da responsabilidade dos serviços
competentes da Junta de Freguesia, a decorrer entre 2 de maio e 1 de julho.

Titulo

Análise Técnica

Colocação de piso anti derrapante

Aceite (Fusão)

Rede de estacionamentos para Bicicletas

Aceite

Quiosque Penha de França

Rejeitada

Escola de Pais

Rejeitada

Jardim Miradouro do Mar da Palha

Rejeitada

Festival da Boa Vizinhança

Aceite (Texto reformulado)

Requalificação da área do Mercado de Sapadores

Rejeitada

Parque canino

Rejeitada

Renovação dos muros da Fonte Luminosa

Rejeitada

Miradas da Penha de França

Aceite (Texto reformulado)
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Titulo
Concertos para bebés

Análise Técnica
Aceite (Texto reformulado)

Renovação da cozinha do Centro Social Paroquial S. João Evangelista Aceite
Mobiliário de refeitório para o Centro Social S. João Evangelista

Aceite

Museu de Videojogos de Lisboa

Rejeitada

Parqueamento Gratuito

Rejeitada

Projeto de Teatro Comunitário

Aceite (Texto reformulado)

Walking Football - Futebol para seniores

Aceite

Parque infantil

Rejeitada

Melhor Qualidade de Vida na Rua Barão de Sabrosa

Rejeitada

Postos de Carregamento para Veículos Eléctricos

Rejeitada

Cine-concerto de Verão

Aceite (Fusão)

CONTA A TUA HISTÓRIA

Rejeitada

Requalificação do Jardim Luis Ferreira

Rejeitada

Ser Jovem + 65

Aceite (Texto reformulado)

Renovação do tatami do recreio do JI do CSPPF

Rejeitada

Colocação de piso antiderrapante na R. Francisco Pedro Curado

Aceite (Fusão)

Concurso de Arte Urbana na zona da Escola António Arroio

Aceite (Fusão)

Re-food Penha de França mais solidária e amiga do ambiente

Aceite

emPenhArte

Aceite (Fusão)

Penha a Compostar

Aceite

Hortas dos Peixinhos da Penha

Rejeitada

Sobrelevação das passadeiras, acalmia de velocidade

Rejeitada
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Titulo

Análise Técnica

Escada rolante a céu aberto

Rejeitada

Um banco à sua espera

Rejeitada

Noites de Cinema na Paiva Couceiro

Aceite (Fusão)

PenhaTalks - 1 dia, 5 locais, 5 oradores

Aceite (Texto reformulado)

Verde Penha

Rejeitada

Verão com todos - atividades para dinamizar a freguesia

Aceite (Texto reformulado)

Ping-Pong nas Praças e Jardins

Aceite (Texto reformulado)

Renovação do mobiliário geriátrico do Centro de Dia do CSPPF

Aceite

Odisseia Pelo Clima

Rejeitada

Aprender na horta

Aceite

Return On - A sua loja

Rejeitada

Ciclo vias

Rejeitada

Contentores Subterrâneos

Rejeitada

Projeto Socalco - Horta do Penhasco

Aceite (Texto reformulado)

Projeto Estreito - Canal do Penhasco

Rejeitada
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Após a Análise Técnica das propostas e o período de escrutínio público (dentro do qual não foi
registada qualquer reclamação ou pedido de informação), foram divulgados, nos canais oficiais (online
e impressos) da Junta de Freguesia da Penha de França, os 20 projetos finalistas da quarta edição do
POP Penha, dando dessa forma início à fase de votação.

Para participar na fase de votação, os cidadãos tinham de cumprir com os seguintes critérios:
a) Ter mais de 16 anos;
b) Residir, estudar, trabalhar ou exercer funções cívicas na Freguesia da Penha de França;

3º fase do POP Penha 2019

No dia 2 de setembro iniciou-se a 3º fase do POP Penha, da Junta de Freguesia da Penha de França.
Durante os meses de setembro e outubro os cidadãos puderam votar em 2 dos 20 projetos. Os projetos
mais votados foram incluídos nas Grandes Opções do Plano para 2020.

A Junta de Freguesia da Penha de França disponibilizou diariamente, à semelhança das edições
anteriores, o Stand Móvel POP que esteve presente em vários pontos da Freguesia, com o intuito de dar
a conhecer aos cidadãos os projetos a votação, esclarecer dúvidas e incentivar à participação.

Os cidadãos foram convidados a participar, lendo a apresentação dos 20 projetos finalistas e escolhendo
dois para votar. No momento da votação, os colaboradores da JFPF explicaram o processo e a forma de
votação, respondendo a qualquer questão adicional sobre o programa e os projetos. Foram realizadas
ações com o Stand POP nos seguintes locais da Freguesia da Penha de França:

A fase de votação decorreu no período de 2 de setembro a 31 de Outubro, a equipa POP esteve com o
Stand na rua a divulgar e a dinamizar votos junto dos cidadãos.
Foi também disponibilizado a todos os proponentes a presença da equipa POP com a banca, em local e
hora, proposto pelos mesmos, para a dinamização de votação dos projetos.
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Lista de Locais onde a Banca POP esteve presente:
•

Dia 2 de Setembro - das 10h00 ás 12h00 na Praça Paiva Couceiro (Junto ao Parque Infantil);

•

Dia 4 de Setembro - das 10h00 ás 12h00 na Praça António Sardinha e Rua da Penha de França
(Junto do Auchan);

•

Dia 6 de Setembro - das 10h00 ás 12h00 Afonso III (Junto à USF Oriente).

•

Dia 9 de Setembro - das 10h ás 12h - Rua 4 de Agosto (CMU)

•

Dia 11 de Setembro - das 10h ás 12h - Av. Coronel Eduardo Gallardo (Lidl)

•

Dia 13 de Setembro - das 10h ás 12h - Parada do Alto São João (parque canino)

•

Dia 21 de Setembro – Feira dos Sentidos - Mercado de sapadores das 14h às 18h

•

Dia 23 de Setembro - das 17h às 18h na Associação Penha de França;

•

Dia 24 de Setembro - das 15h às 18h

•

Dia 25 de Setembro - das 16h às 18h no Centro Social e Paroquial da Penha de França;

•

Dia 1 de Outubro – Dia do Idoso | Praça Paiva Couceiro das 10h às 19h

•

Dia 20 de Outubro – Festival da Cidadania 15h às 18h | Praça Paiva Couceiro

•

Dias 9,16,23 e 30 de Outubro das 17h às 18h no Centro Social e Paroquial da Penha de França

Nesta 4º edição foi possivel fazer a votação de forma gratuita via sms.
Os projetos submetidos a votação na 4ª edição do POP Penha foram os seguintes:
Verão com todos
10.000,00 €
Atividades para dinamizar a freguesia - Dinamização de atividades de verão a ser desenvolvidas pela
freguesia e abertas à comunidade.
Renovação do mobiliário do Centro Social Paroquial S. João Evangelista
5.000,00 €
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Ser Jovem +65 - Actividades Intergeracionais nas Escolas da Penha de França
5.000,00 €
As atividades, a realizar nas escolas da freguesia, serem organizadas e dinamizadas por pessoas seniores,
com o principal objetivo de aproximar gerações e conseguir assim utilizar, como recurso, pessoas que
habitualmente se encontram pouco ativas. Desta forma, podemos garantir uma diversidade de
"saberes" e evitar o isolamento tanto dos idosos como conseguir "amparar" e monitorizar os tempos
de lazer das crianças e jovens.

Re-food Penha de França mais solidária e amiga do ambiente
10.000,00 €
É com o objetivo de tornar a Re-food Penha de França mais eficiente e ecológica, que vimos solicitar o
Vosso apoio para colmatar as falhas mais prementes na nossa atividade diária, de suporte à freguesia,
quer a nível de segurança alimentar quer a nível ambiental.
Penha Talks: Palestras e Wokshops pela Freguesia da Penha de França
5.000,00 €
PenhaTalks consiste num evento aberto ao público, onde convidamos pessoas para realizar
workshop/palestras em locais diferentes da freguesia.
Rede de estacionamentos para Bicicletas
10.000,00 €
Para promover o uso da bicicleta, propõe-se a criação de uma rede estacionamentos para bicicletas ao
semelhante do que outras freguesias da cidade já possuem com bons resultados.
Festival da Boa Vizinhança
10.000,00 €
O Festival da Boa Vizinhança nasce da necessidade de gerar experiências positivas de ocupação cultural
da freguesia e promover os valores da boa vizinhança e gentileza urbana entre moradores, associações
e entidades nela residentes.
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Miradas da Penha de França
5.000,00 €
O projeto propõe mais do que registar a história da Penha de França, pois tem a finalidade de ensinar
aos mais velhos a registar suas memórias e assim resgatar a história e os costumes dessa freguesia
histórica de Portugal.

Concertos para bebés
5.000,00 €
A freguesia da Penha de França tem vindo a receber um maior número de jovens casais que aqui
constituem a sua família. Não existe grande oferta de atividades para as crianças mais novas, pelo que
proponho: Dinamização de concertos para bebés entre os 6 e os 36 meses, de entrada livre mas poderá
ser associada a uma causa social, diferente em cada evento

Renovação da cozinha do Centro Social e aquisição de novos equipamentos elétricos para confeção
de refeições.
10.000,00 €

Projeto de teatro comunitário:
5.000,00 €
Workshop’s de movimento, expressão corporal, voz e storytelling

Walking Football
10.000,00 €
Futebol para seniores - Walking football é uma variante do futebol que visa manter as pessoas com mais
de 50 anos envolvidos na pratica do mesmo. Aconselhada para pessoas activas, que gostem de futebol
e desejem manter actividade física regular de baixa/moderada intensidade.
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Penha a Compostar
5.000,00 €
Propõe-se a colocação de compostores em várias jardins e pontos verdes da freguesia, e nas escolas da
freguesia. E ainda a criação de workshops e formações para a população sobre a utilização e vantagens
desta técnica.

Ping-Pong nas Praças e Jardins
5.000,00 €
O ténis de mesa está a crescer cada vez mais - vamos seguir esta tendência na Penha de França! Além
de proporcionar óbvios benefícios para a saúde, o ténis de mesa junta as pessoas do bairro numa
atividade divertida que pode ser praticada por todos os géneros e idades.

Renovação do mobiliário geriátrico do Centro de Dia do CSPPF
5.000,00 €
Urge a renovação do mobiliário geriátrico do Centro de Dia do Centro Social e Paroquial de Nossa
Senhora da Penha de França, por forma a melhorar as condições de comodidade, conforto, segurança,
bem-estar e qualidade de vida das cerca de 70 pessoas idosas que diariamente frequentam esta
resposta social.

Aprender na horta
10.000,00 €
A associação da Penha de França (uma associação que há 37 anos está ao serviço da comunidade desta
freguesia) pretende criar uma horta pedagógica biológica no recreio da sua IPSS. Este projeto surge da
necessidade de educar para a sustentabilidade, da urgência de cuidarmos do nosso planeta. Sendo que
as crianças da nossa instituição vivem num ambiente essencialmente urbano, este projeto será
importante para que as mesmas tenham contacto com o meio ambiente.
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Projeto Socalco
5.000,00 €
Workshops para desenvolvimento de hortas comunitárias - Desenvolver um espaço de partilha, com
workshops e palestras com temáticas relativas à horta comunitária e experiencial.

Noites de verão com música e cinema ao ar livre
10.000,00 €
O projeto prevê um ciclo de cine-concertos ao ar livre na Penha de França, de modo a aumentar a
visibilidade da freguesia como um pólo cultural da cidade de Lisboa.

Festival de Arte Urbana da Penha de França
5.000,00 €

Colocação de Piso Anti – Derrapante
10.00,00 €
Em algumas zonas da Penha de França, o piso é irregular e apresenta algum desgaste, sendo que nos
dias de chuva, o risco de queda é muito elevado.

Terminado o período de votação, às 23h59 dia 31 de outubro de 2019 a possibilidade de submissão de
votos ficou bloqueada através da plataforma www.pop-penha.pt e SMS tendo sido submetidos um total
de 3146 votos.
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Os munipes nesta 4ª edição do POP Penha tiveram acesso a 4 métodos de votação:

Figura 1 - Métodos de votação e análise normativa dos anos 2018 e 2019

Foi então calculado o total de votos para cada um dos projetos, e os resultados, ordenados por ordem
decrescente, foram os seguintes:

Verba
Verba
disponível Remanescente

Resultado

30.000,00€

25.000,00€

Vencedor 1

426

10.000,00€ 25.000,00€

15.000,00€

Vencedor 2

397

10.000,00€ 15.000,00€

5.000,00€

Vencedor 3

Projeto

Nº Votos

Custo

Renovação do mobiliário geriátrico
do Centro de Dia do CSPPF

509

5.000,00€

Renovação da cozinha do Centro
Social Paroquial S. João Evangelista
Mobiliário de refeitório para o
Centro Social S. João Evangelista

Custo ultrapassa verba
remanescente (Ponto II,
Festival da Boa Vizinhança

216

10.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

alínea b). das normas
de funcionamento do
POP)
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Projeto

Nº de votos

Custo

Verba
disponível

Verba
Remanescente

Resultado

Re-food Penha de França mais solidária
e amiga do ambiente

205

10.000,00
€

5.000,00 €

5.000,00 €

Custo ultrapassa
verba remanescente
(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)

Penha a Compostar

145

5.000,00€

5.000,00€

0,00€

Vencedor 4
Custo ultrapassa
verba remanescente

Rede de estacionamentos para
Bicicletas

143

10.000,0€

0,00€

0,00€

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Ping-Pong nas Praças e Jardins

137

5.000,00€

0,00 €

0,00€

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Aprender na horta

128

10.000,0€

0,00 €

0,00€

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Colocação de piso anti derrapante

121

10.000,0€

0,00€

0,00€

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
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Projeto

Nº de votos

Custo

Verba

Verba

disponível

Remanescente

Resultado
Custo ultrapassa
verba remanescente

Noites de verão com música e cinema ao
ar livre

119

10.000,0€

0,00€

0,00€

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Projeto
de
teatro
comunitário:
workshop’s de movimento, expressão
corporal, voz e storytelling

105

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Festival de Arte Urbana da Penha de
França

99

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Projeto Socalco - workshops para
desenvolvimento
de
hortas
comunitárias

78

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
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Projeto

Nº de votos

Custo

Verba

Verba

disponível

Remanescente

Resultado
Custo ultrapassa
verba remanescente

Ser Jovem +65 - Actividades
Intergeracionais nas Escolas da Penha de
França

77

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Verão com todos - atividades para
dinamizar a freguesia

61

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Concertos para bebés

53

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Miradas da Penha de França

44

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
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Projeto

Nº de votos

Custo

Verba

Verba

disponível

Remanescente

Resultado
Custo ultrapassa
verba remanescente

Penha Talks: Palestras e Wokshops pela
Freguesia da Penha de França

44

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)
Custo ultrapassa
verba remanescente

Walking Football - Futebol para seniores

39

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

(Ponto II, alínea b).
das normas de
funcionamento do
POP)

Os quatro projetos vencedores do POP Penha 2019 - Renovação do mobiliário geriátrico do Centro de
Dia do Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora Penha de França; Renovação da cozinha do Centro
Social Paroquial S. João Evangelista; Mobiliário de refeitório para o Centro Social S. João Evangelista e
Penha a Compostar - foram incluídos na proposta de Grandes Opções do Plano e de Orçamento para
2020, apresentados pelo Executivo da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia da Penha de França.

No dia 5 de dezembro realizou-se a cerimónia de divulgação dos vencedores do Programa do Orçamento
Participativo de 2019, na Biblioteca Municipal da Penha de França, estiveram presentes
aproximadamente 50 pessoas. Todos os presentes foram presentiados com um momento musical com
3 violinistas. No final da cerimónia foram entregues os diplomas dos projectos vencedores aos
proponents e todos os presentes foram convidados para um pequeno convivio/lance.
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