RELATÓRIO FINAL DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA
FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA – Edição 2018
1. Regulamento e Normas de Funcionamento do Programa
A Junta de Freguesia da Penha de França, considerando as avaliações feitas às duas primeiras edições
do Programa de Orçamento Participativo desta Freguesia, procedeu à reestruturação do Regulamento
do Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de França, que foi apresentado e
aprovado na Assembleia de Freguesia de 19 de dezembro de 2017, vigorando para o mandato
autárquico 2017/2021. Após aprovação deste documento, foi ainda criado e aprovado em reunião de
executivo um documento que determina as Normas de Funcionamento do Programa para a sua
edição de 2018.
2. POP Escolas
O Programa de Orçamento Participativo Escolar da Penha de França, doravante designado por POP
Escolas, iniciou a sua 3ª edição em janeiro de 2018, 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 cinco 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 29 de janeiro e 2 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, 23 turmas aceitaram o convite para participar no POP Escolas 2018,
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 3 de fevereiro e 2 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: A votação das propostas decorreu por voto secreto e envolveu o universo de alunos
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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.
Das 84 ideias iniciais apresentadas pelos alunos das 23 turmas participantes nas respetivas
Assembleias de Turma, 23 Propostas de Turma 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
IV. das Normas de Funcionamento 2018 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 21 propostas para votação final na Assembleia
Interescolar. Foi o seguinte o resultado da Análise Técnica do POP Escolas 2018:

Código da
Novo nº proposta Turma
original

Proposta original

Análise
Técnica

Projeto - nova descrição

Validada

Aquisição de equipamento
desportivo para a EB1 Arq.º
Victor Palla

1.1.

1C-1

4º A

Aquisição de equipamento
desportivo para a EB1 Arq.º Victor
Palla

1.2.

1C-2

4º B

Aquisição e instalação de cacifos na
EB1 Arq.º Victor Palla

Validada

1.3.

1C-3

4º C

Aquisição e instalação de suporte
para estacionamento de bicicletas
na EB1 Arq.º Victor Palla

Validada

1C-4

4º A

Sala de convívio para a EB1 Actor
Vale

1C-6

4º D

Sala de convívio para a EB1 Actor
Vale - aquisição de puffs, cadeiras,
mesas, jogos de tabuleiro, tapetes e
armários para arrumação

1.5.

1C-5

4º B

Aquisição de mesa de matraquilhos
para a EB1 Actor Vale

Validada

Aquisição de mesa de
matraquilhos para a EB1 Actor
Vale

2.1.

2C-1

5º A

Melhorar o espaço do bar da EB23
Patrício Prazeres

Validada

Melhorar o espaço do bar da
EB23 Patrício Prazeres

2C-2

5º B

1.4.

2.2.
2C-4

6º A

Aquisição e instalação de
bebedouros na EB23 Patrício
Prazeres
Aquisição e instalação de
bebedouros e criação de zonas com
sombreamento na EB23 Patrício
Prazeres

Aquisição e instalação de
cacifos na EB1 Arq.º Victor
Palla
Aquisição e instalação de
suporte para estacionamento
de bicicletas na EB1 Arq.º
Victor Palla

Aquisição de material ludicoFusão,
pedagógico para equipar uma
adaptada e
Sala de Convívio na EB1 Actor
validada
Vale

Fusão,
Aquisição e instalação de um
adaptada e bebedouro na EB23 Patrício
validada Prazeres
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Aquisição e instalação de
mesas e bancos no pátio
superior da EB23 Patrício
Prazeres
Arranjo das casas de banho dos
alunos da EB23 Patrício
Prazeres

2.3.

2C-3

5º C

Aquisição e instalação de mesas e
bancos no pátio superior da EB23
Patrício Prazeres

2.4.

2C-5

6º B

Arranjo das casas de banho dos
alunos da EB23 Patrício Prazeres

2.5.

2C-6

6ª C

Aquisição de parque de trampolins
para a EB23 Patrício Prazeres

Aquisição de um trampolim
Adaptada e
para aulas de educação física
validada
na EB23 Patrício Prazeres

2.6.

2C-7

5º 1ª

Aquisição e instalação de
dispensadores de água na EB23
Nuno Gonçalves

Aquisição e instalação de um
Adaptada e
dispensador de água na EB23
validada
Nuno Gonçalves

2.7.

2C-9

6º 5ª

Arranjo das casas de banho dos
alunos da EB23 Nuno Gonçalves

3.1.

3C-1

7º A

Arranjo do campo de futebol da
EB23 Patrício Prazeres

3.2.

3C-2

7º B

Aquisição de mesa de matraquilhos
para a EB23 Patrício Prazeres

3.3.

3C-3

7º C

Aquisição de cacifos para as salas
de aula da EB23 Patrício Prazeres

8º B

Aquisição e instalação de chafariz
na EB23 Patrício Prazeres

8º C

Renovação das casas de banho dos
alunos da EB23 Patrício Prazeres

Validada

7º 2ª

Uma boa higiene para uma boa
saúde - aquisição de materiais e
equipamentos para os wc dos
alunos da EB23 Nuno Gonçalves

Validada

3.4.

3.5.

3.6.

3C-4

3C-5

3C-6

Código da
proposta Turma
original

Validada

Validada

Arranjo das casas de banho dos
alunos da EB23 Nuno
Gonçalves
Remoção das tabelas de
Adaptada e basquetebol do campo
validada desportivo da EB23 Patrício
Prazeres
Aquisição de mesa de
Validada matraquilhos para a EB23
Patrício Prazeres
Validada

Validada

Aquisição de cacifos para as
salas de aula da EB23 Patrício
Prazeres

Aquisição e instalação de um
Adaptada e
bebedouro na EB23 Patrício
validada
Prazeres
Renovação das casas de banho
dos alunos da EB23 Patrício
Prazeres
Uma boa higiene para uma
boa saúde - aquisição de
materiais e equipamentos para
os wc dos alunos da EB23 Nuno
Gonçalves

Proposta original

Análise
Técnica

Justificação

2C-8

5º 7ª

Aquisição e instalação de cacifos na
EB23 Nuno Gonçalves

Excluída

Proposta excluída por
indicação da direção escolar

2C-10

6º 6ª

Melhoria do campo sintético da EB
23 Nuno Gonçalves

Excluída

Proposta excluída por
indicação da direção escolar

9º 1ª

Chill Bar - Requalificação do espaço
de convívio destinado aos alunos e
professores da EB23 Nuno
Gonçalves

Excluída

Proposta excluída por
indicação da direção escolar

3C-7
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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 na
alínea B. do ponto IV. das Normas de Funcionamento do POP, os resultados da análise técnica foram
afixados no dia 20 de março de 2018, tendo o prazo de reclamações decorrido até dia 30 de março de
2018, sem que tivesse sido apresentada qualquer reclamação.
A Assembleia Interescolas do POP Escolas decorreu a 18 de abril de 2018, no Centro Social e
Paroquial da Penha de França (ala infanto-juvenil), e contou com a presença e participação de cerca
de 40 pessoas, entre Representantes de Turma e respetivos acompanhantes responsáveis, das turmas
participantes no POP Escolas 2018.
A Junta de Freguesia providenciou, à semelhança das edições anteriores, a deslocação dos alunos das
escolas mais distantes (EB1 Actor Vale e EB23 Patrício Prazeres) até ao local de realização da
Assembleia, através da disponibilização de um mini-bus 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 lanche e um bloco de notas e
caneta do POP.
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, 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 das turmas
representadas na Assembleia



Reserva da urna de voto daquele ciclo de ensino e repetição dos anteriores passos para os
ciclos de ensino seguintes



Contagem dos votos por ciclo de ensino e anunciadas as três propostas vencedoras



Encerramento da Assembleia Interescolar, com intervenção do Vogal Maycon Santos



À saída, assinatura da Ata da Assembleia de Turma pelos Representantes de Turma
participantes
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Após apresentação e debate das 21 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:

1º ciclo
Projetos

Votos
1ª volta 2ª volta

Resultado

Aquisição de equipamento desportivo para a EB1 Arq.º Victor Palla

3

/

Não selecionado

Aquisição e instalação de cacifos na EB1 Arq.º Victor Palla

4

5

Não selecionado

Aquisição e instalação de suporte para estacionamento de bicicletas na EB1
Arq.º Victor Palla

1

/

Não selecionado

Aquisição de material lúdico-pedagógico para equipar uma Sala de Convívio
na EB1 Actor Vale

4

8

Projeto vencedor

Aquisição de mesa de matraquilhos para a EB1 Actor Vale

2

/

Não selecionado

2º ciclo
Projetos

Votos

Resultado

Melhorar o espaço do bar da EB23 Patrício Prazeres

1

Não selecionado

Aquisição e instalação de um bebedouro na EB23 Patrício Prazeres

0

Não selecionado

Aquisição e instalação de mesas e bancos no pátio superior da EB23 Patrício Prazeres

0

Não selecionado

Arranjo das casas de banho dos alunos da EB23 Patrício Prazeres

6

Projeto vencedor

Aquisição de um trampolim para aulas de educação física na EB23 Patrício Prazeres

0

Não selecionado

Aquisição e instalação de um dispensador de água na EB23 Nuno Gonçalves

2

Não selecionado

Arranjo das casas de banho dos alunos da EB23 Nuno Gonçalves

5

Não selecionado

5

3º ciclo
Projetos

Votos

Resultado

Remoção das tabelas de basquetebol do campo desportivo da EB23 Patrício Prazeres

3

Não
selecionado

Aquisição de mesa de matraquilhos para a EB23 Patrício Prazeres

1

Não
selecionado

Aquisição de cacifos para as salas de aula da EB23 Patrício Prazeres

1

Não
selecionado

Aquisição e instalação de um bebedouro na EB23 Patrício Prazeres

2

Não
selecionado

Renovação das casas de banho dos alunos da EB23 Patrício Prazeres

1

Não
selecionado

Uma boa higiene para uma boa saúde - aquisição de materiais e equipamentos para os wc
dos alunos da EB23 Nuno Gonçalves
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Projeto
vencedor

Em suma, foram os seguintes os projetos vencedores:


1.º Ciclo do Ensino Básico – Aquisição de material lúdico-pedagógico para equipar uma Sala
de Convívio na EB1 Actor Vale



2.º Ciclo do Ensino Básico – Arranjo das casas de banho dos alunos da EB23 Patrício Prazeres



3.º Ciclo do Ensino Básico – Uma boa higiene para uma boa saúde - aquisição de materiais e
equipamentos para os wc dos alunos da EB23 Nuno Gonçalves

A edição de 2018 do POP Escolas foi concluída com sucesso, registando-se um maior cuidado na
apresentação de propostas, bem como uma melhor assimilação do conceito do Orçamento
Participativo e da participação nesta iniciativa.
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 2018/2019.
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3. POP PENHA
A 3ª edição do POP Penha - Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de França
teve início a 15 de janeiro de 2018, com a disponibilização da nova plataforma online do POP –
www.pop-penha.pt
A primeira fase, relativa à Recolha de Propostas, decorreu entre 15 de janeiro e 25 de fevereiro. 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 das Sessões
Públicas e do Stand Móvel POP.
As Sessões Públicas POP Penha, aconteceram em diferentes espaços da Freguesia, com o objetivo de
dar a conhecer o programa à população e convidando a mesma a vir apresentar as suas propostas e
esclarecer quaisquer questões. As Sessões Públicas decorreram nos seguintes locais e datas:
•

Biblioteca da Penha de França – 17 de janeiro

•

Clube Musical União – 24 de janeiro

•

Sporting Clube da Penha – 31 de janeiro

•

Edifício Concorde – 7 de fevereiro

•

Escola António Arroio – 16 de fevereiro

O Stand Móvel POP esteve também presente por toda a Freguesia, onde a Equipa POP convidou a
população a apresentar as suas ideias e propostas. Alguns dos locais onde o Stand esteve presente:
Praça Paiva Couceiro; Escolas Públicas da Freguesia; Av. General Roçadas; Espaço Multiusos; Centro
Social e Paroquial da Penha de França; Associação da Penha de França; Biblioteca da Penha de França;
Centros de Saúde; entre outros.
Nesta primeira fase, foram recebidas 99 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, que decorreu entre 26 de fevereiro e 26 de março.
A Análise Técnica iniciou-se a 26 de fevereiro, tendo para o efeito decorrido um conjunto de reuniões
técnicas, com os chefes de divisão e os técnicos das diferentes áreas de intervenção da Junta de
Freguesia, para apreciação e validação das 99 propostas. Após a fase da Análise Técnica e em
resultado da validação direta, dos desdobramentos, fusões ou adaptações efetuadas, foram
consideradas admissíveis 26 propostas para a fase de votação. Destas 26, 18 foram propostas diretas
feitas pelos fregueses, enquanto que, em 19 casos, devido à similitude dos seus conteúdos, as
propostas foram fundidas resultando em 8 novas propostas colocadas a votação.
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Considerando o conjunto das propostas admitidas e não admitidas, foi o seguinte o resultado da
Análise Técnica do POP PENHA 2018:

Título

Análise Técnica

lugares de estacionamento

Rejeitada

Limpar a nossa rua

Aceite

Máquinas de Fitness

Aceite

Parque para cães

Rejeitada

sinaletica na biblioteca da penha de frança

Rejeitada

ciar espaço c internet gratuita

Aceite

homenagem ao Maestro Fernando Correia Martins, ilustre freguês
da Penha de França

Aceite

Maestro Fernando Correia Martins

Aceite

Da Penha para o Espaço!

Rejeitada

Demarcação de Estacionamento no Chão

Rejeitada

Melhoria das Fachadas

Rejeitada

Mudança do nome de rua

Rejeitada

Plantação de árvores

Rejeitada

Parque lúdico e de defecação para cães

Fundida

Mostra de produtos do comércio local e dinamização de feiras
temáticas

Fundida

Reduzir Poluição Sonora Penha de França

Aceite

Revitalização do parque infantil da General Roçadas

Aceite

projeto VegiPower - ou os poderes dos legumes nas escolas com
jardim de infância da freguesia

Rejeitada

Renovação do Refeitório

Fundida

Renovação do Refeitório

Fundida

Limpeza de ruas e controlo de pragas

Rejeitada

Parque para patudos

Fundida

NUNOMED

Rejeitada
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Parque para cães na praça Paiva Couceiro

Rejeitada

Pavimentação e Criação Estacionamento Av-ª Mouzinho
Albuquerque

Rejeitada

Limpeza terrenos baldios zona Alto da Eira

Rejeitada

Criação de lomba na rua em frente à Associação Penha França
(Creche)

Rejeitada

Arranjo do Largo Mendonça e Costa

Rejeitada

Festival de Teatro e animação de rua da Penha de França

Fundida

Cinzeiros em lugares públicos

Fundida

Aspiradores de dejectos

Rejeitada

100 Olhares

Aceite

WEBSERIE Minha Freguesia, Minha Penha de França, uma
homenagem aos residentes

Aceite

WEBSERIE Minha Freguesia, Minha Penha de França, uma
homenagem aos residentes

Aceite

Estacionamento Paiva Couceiro

Rejeitada

Parque Verde do Vale de Santo António

Rejeitada

Cowork Penha

Rejeitada

Campos de Férias residenciais

Aceite

Mostra de Comércio Local

Fundida

Aprende a alimentar-te

Rejeitada

CAF

Rejeitada

Construção Parque Infantil

Rejeitada

Equipamento de ginástica sénior

Aceite

Higiene Urbana no Alto do Pina

Rejeitada

Requalificação do Bairro Horizonte

Rejeitada

Conhecer Lisboa em Tuk-tuk

Aceite

Alargamento da Rua Sabino de Sousa

Rejeitada

Reuniões da 3ª idade nas coletividades da Freguesia

Aceite

Passadeiras no Alto do Pina

Rejeitada
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Saúde em Sapadores

Rejeitada

Renovação do Refeitório do CSPPF

Fundida

Reorganização de estacionamentos

Rejeitada

Construção Parque Infantil

Rejeitada

Bancos na Paiva Couceiro

Aceite

Delegação da resolução do conflito da piscina

Rejeitada

Novo miradouro da Igreja da Penha

Rejeitada

Parque p/ cães

Rejeitada

Carnaval à Penha

Aceite

Escola de Cidadania

Rejeitada

Espaço de Inverno para Jogos de Mesa

Rejeitada

Atividades em família

Aceite

Criação de mais espaços verdes

Rejeitada

Material informático para o jardim infantil atl do CSPPF

Rejeitada

Beneficiamento do Espaço Infantil

Rejeitada

Criação de Media-ludoteca e sala de informática no Centro Social e
Paroquial da Penha de França

Rejeitada

Remodelação do recreio

Rejeitada

Tirar Caleiras das árvores

Rejeitada

Ringue Coberto Futsal

Rejeitada

Workout Fitness

Fundida

Arranjo das estradas da Vila Cândida

Rejeitada

Escadas de acesso da Parada do Alto de São João à Avenida
Mouzinho de Albuquerque

Rejeitada

Corrimão na David Lopes

Rejeitada

Alteração de lancil

Aceite

Parque de Fitness

Rejeitada

Recuperação do muro em frente ao lote 3,4

Rejeitada

Serviço de apoio social a idosos e deficientes

Rejeitada
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Espaço para exposições

Fundida

Cinzeiros gigantes

Fundida

Melhorar o parque da General Roçadas

Fundida

Cestos/Tabelas de basquetebol

Aceite

Vedar acesso a carros

Rejeitada

Equipamento informático CSPPF

Rejeitada

Material e equipamento para uma ludoteca

Rejeitada

Resolver o problema dos grafittis

Rejeitada

Festival de Cultura

Fundida

Lombas na Rua da Penha de França

Rejeitada

Melhoramento da segurança para os peões da Rua António
Gonçalves

Rejeitada

Retomar as Oficinas do Teatro

Fundida

Penha Dog Park, o parque canino da freguesia

Rejeitada

Workout fitness

Fundida

Escadinhas e corrimão na curva de acesso ao Edifício Concorde

Aceite

Espaços verdes à volta do Edifício Concorde

Aceite

Escada que une o Forte de Santa Apolónia e a Av. Afonso III

Rejeitada

Publicação da História, e das Estórias, desta Zona Ribeirinha

Aceite

Iluminação Pública

Rejeitada

Promover acções de prevenção e sensibilização, em conjunto com a
Rejeitada
Protecção Civil e Bombeiros
Mobilidade para os idosos

Rejeitada

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 26 projetos finalistas da terceira
edição do POP Penha, dando dessa forma início à fase de votação, que decorreu durante 30 dias,
entre as 00h00 do dia 1 de abril e as 24h00 do dia 30 de abril de 2018.
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Para participar na fase de votação, os cidadãos tinham de cumprir com os seguintes critérios:

 Ter mais de 16 anos;
 Residir, estudar, trabalhar ou exercer funções cívicas na Freguesia da Penha de França;
 Aceder e proceder ao registo individual na plataforma online do POP – www.pop-penha.pt
Apesar da votação no POP Penha ser feita exclusivamente via online, 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.
Deu-se, assim, cumprimento ao nº 3.4., da alínea C. do ponto III das Normas de Funcionamento do
POP: “A JFPF disponibilizará um Stand POP, onde é possível conhecer o programa, esclarecer questões
e votar nas propostas. O Stand POP estará presente em pontos estratégicos da freguesia.”
O Stand POP marcou presença e foi dinamizado em vários pontos da freguesia e em diferentes
horários, por um ou mais colaboradores da JFPF, equipados com computadores ou dispositivos aptos
para a votação, peças explicativas do POP e ainda, em material impresso, a descrição e a explicação
dos diferentes projetos finalistas.
Os cidadãos foram convidados a participar, lendo a apresentação dos 26 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:
•

Praça Paiva Couceiro

•

Espaço Multiusos da Junta de Freguesia

•

Av. General Roçadas e Av. Coronel Eduardo Galhardo

•

Rua da Penha de França

•

Centro Social e Paroquial da Penha de França

•

Associação da Penha de França

•

Igrejas da Freguesia da Penha de França

•

Centros de Saúde da Freguesia

•

Escolas Públicas da Freguesia

•

Biblioteca da Penha de França

•

Feira do Livro da Penha de França

•

Festa das Sopas
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Foram os seguintes os projetos submetidos a votação na 3ª edição do POP Penha:
Melhorar o Espaço Nova Atitude na Quinta do Lavrado
10.000,00 €
Melhorar o Espaço Nova Atitude, na Quinta do Lavrado, com aquisição de equipamento informático,
materiais ludico-pedagógicos e mobiliário apropriado, de forma a proporcionar à população da
Freguesia um espaço de lazer, com acesso a internet gratuita.
Melhorar o espaço público na Rua Joseph Piel
10.000,00 €
Reorganizar o espaço público e dar utilidade ao serviço da comunidade. Atualmente o espaço está
degradado. O espaço poderia ser requalificado.
Diversificar e aumentar o número de Máquinas de Fitness
5.000,00 €
Instalação de mais máquinas de fitness, com características diferentes, na Freguesia.
Reduzir a Poluição Sonora na Av. Marechal Francisco Costa Gomes - Penha de França
5.000,00 €
Na Av. Marechal Francisco Costa Gomes, parece um autêntico autódromo onde as motas testam os
seus escapes mais barulhentos. É impossível haver noites descansadas por causa do barulho das altas
velocidades dos veículos que passam nesta avenida debaixo da rotunda das Olaias. Sendo assim
propõe-se, como forma de reduzir o som proveniente do eco mas também por questões estéticas,
que sejam colocadas heras nas paredes debaixo da rotunda das Olaias, à semelhança daquelas que
existem na parede antes da Paiva Couceiro.
100 anos, 100 fotos - Comemoração do centésimo aniversário
10.000,00 €
Sabemos que para registar uma história com detalhe devemos investir em documentação, imagens,
vídeos, fotografias. No ano em que faz 100 anos que foi criada a Freguesia da Penha de França,
propõe-se que seja proporcionada uma sessão fotográfica em espaços icónicos da Penha de França às
famílias que vivem na Freguesia. Assim, valorizamos e mostramos não só as famílias e toda a sua
diversidade, como os espaços públicos da Freguesia. As sessões não têm limite de idade, nem de
número de integrantes.
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Campos de Férias Residenciais para Crianças e Jovens da Penha de França
10.000,00 €
Proporcionar uma experiência de Campos de Férias Residenciais a um grupo de crianças e jovens da
Freguesia (atribuição de vagas por: carências económicas, mérito escolar, membros de famílias
numerosas, etc.)
Equipamentos de ginástica sénior no Jardim Bulhão Pato
5.000,00 €
Instalação de equipamentos de ginástica sénior no Jardim Bulhão Pato, promovendo o exercício físico
e o bem estar da população sénior.
Descobrir Lisboa - Dinamização de passeios turísticos para séniores
5.000,00 €
Dinamização de passeios pela cidade de Lisboa, para público sénior da Freguesia, usufruindo de
transportes turísticos como os tuk-tuk, autocarros panorâmicos, etc.
Dinamização de convívios e encontros intergeracionais na Penha de França
5.000,00 €
Criação de momentos de convívio e encontro intergeracional em diferentes espaços da Freguesia da
Penha de França
Mais bancos na Praça Paiva Couceiro
10.000,00 €
Colocar mais bancos na Praça Paiva Couceiro, visto haver muitas pessoas que se sentam na pedra, o
que é mais difícil para os mais velhos.
Carnaval à Penha
10.000,00 €
Proporcionar a miúdos e graúdos três dias de Carnaval coloridos, numa praça como a nossa. Com
desfiles, animação, música carnavalesca, petiscos e decoração para assim encher o coração das
pessoas, para que não percam o seu lado criança.
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Programa de Atividades em Família (0 aos 4 anos)
10.000,00 €
Consiste num conjunto de atividades pontuais para crianças dos 0 aos 4 anos em diferentes espaços
na Freguesia da Penha de França. O objetivo será promover o convívio entre pais e filhos em contexto
lúdico através de oficinas lúdicas e culturais.
Alteração de lancil na Av. Afonso III
10.000,00 €
O canteiro em frente ao nº 23 da Av. Afonso III está muito baixo em relação ao terreno. Quando
chove, limpa rua, etc, a terra é arrastada para o patamar de entrada do nº 21, ficando completamente
enlameado. Alterar o lancil de forma a melhorar o escoamento de águas e terras.
Cestos/Tabelas de basquetebol
5.000,00 €
Instalação de tabelas de basquetebol num espaço público da Freguesia, sendo que não precisa de ser
um campo.
Colocar corrimão e melhorar as escadinhas junto ao Edifício Concorde
10.000,00 €
A curva de acesso ao Edifício Concorde para além de ser muito íngreme, é também escorregadia,
tendo já presenciado a queda de uma pessoa num dia chuvoso. Por forma a mitigar este problema
propõe-se colocar um corrimão de apoio ao longo da curva, e o recalcetamento do passeio com
calçada mista antiderrapante.
Arranjo do canteiro junto ao Lar Virgílio Ferreira
10.000,00 €
Limpeza e plantação de árvores no canteiro junto ao Edifício Concorde
Publicação da História e das Estórias da Freguesia
10.000,00 €
Tendo em conta a beleza desta zona da cidade, a Freguesia da Penha de França, repleta de memórias
e edifícios históricos, propõe-se a pesquisa e publicação dessa História, bem como das estórias vividas
pelos moradores, nas suas diferentes épocas, complementando o trabalho publicado pelas edições
Fénix, ‘Penha de França, do rio à colina’, da autoria de Sandra Terenas. No futuro, este projeto poderia
fazer parte de um outro, mais abrangente, que envolvesse circuitos turísticos na zona.
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Parque Canino - fase II
10.000,00 €
Na sequência do recente projecto da Junta de Freguesia, que apoia famílias carenciadas com animais
para que estes tenham tudo a que têm direito, propõe-se que um novo projecto seja posto em prática
para que os cães da Penha de França sejam ainda mais felizes: criação do Parque Canino da Freguesia
da Penha de França (neste caso na fase 2, considerando que foi um dos projetos vencedores da 1ª
edição do POP Penha). O parque vai permitir que os cães tenham um local apropriado para correr e
brincar, atendendo às devidas precauções e vigilância dos respetivos responsáveis. Este espaço visa
contribuir para um melhor ambiente urbano, com melhoria do conforto dos animais, diminuição dos
dejectos nos passeios e redução de risco de saúde pública. O parque será constituído por uma
vedação, com entrada e saída controlada, piso apropriado, uma rampa para divertimento, túneis,
obstáculos, entre outros brinquedos.
Homenagem ao Maestro Fernando Correia Martins, ilustre freguês da Penha de França
5.000,00 €
Homenagem ao Maestro Fernando Correia Martins, ilustre freguês da Penha de França: nasceu em
Aveiro, a 23-11- 1936, e faleceu em Lisboa (Penha de França), a 28-03-2009. Maestro, Compositor,
Violinista, Guitarrista (viola e guitarra eléctrica), Orquestrador, Director de Orquestra e Compositor.
Instrumentista multifacetado. No seu vasto currículo também consta a sua longa passagem pela
Revista à Portuguesa, nas Marchas Populares (de tão bom grado das gentes da nossa cidade), como a
não menos importante comparticipação durante vários anos na Marcha da Penha de França. A
proposta é a edificação de um busto do Maestro Fernando Correia Martins, num espaço público da
Junta de Freguesia da Penha de França, por exemplo perto do Miradouro da Penha de França, pois
assim também seria uma homenagem da própria cidade de Lisboa, que ele tanto amou e dignificou
com as suas composições.
Mostra do comércio e serviços da Penha de França
10.000,00 €
Mostra e divulgação da oferta de comércio, artesanato e serviços existentes da Freguesia da Penha de
França, em dois formatos: Um evento, devidamente divulgado e com animação musical ou atrística,
num espaço público da Freguesia a designar, com bancas de apresentação do comércio, artesanato e
serviços locais. Esta proposta permitia aos comerciantes e artesãos da Freguesia dar a conhecer os
seus bens e serviços e a localização na Freguesia. Simultaneamente, criação de uma página no site da
Junta de Freguesia com a identificação de toda a oferta de comércio, artesanato e serviços da
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Freguesia, com indicação da localização e contactos dos mesmos. Desta forma, seria possível dar a
conhecer a toda a população a oferta de bens e serviços disponíveis na Penha de França.
Revitalização do parque infantil da Av. General Roçadas
10.000,00 €
Revitalização do parque infantil da General Roçadas e do espaço envolvente. Equipar o parque com
mais equipamentos para crianças mais novas.
Renovação do Mobiliário do Refeitório no Jardim de Infância e ATL - CSPPF 2
10.000,00 €
Renovação do equipamento do refeitório do Centro Social da Penha de França - Jardim de Infância e
ATL
Dinamização de um Festival da Cultura da Penha de França
10.000,00 €
Para celebrar uma coisa fantástica como a Cultura, propõem-se demonstrações de teatro amador,
dança, música, artes performativas, filmes e curtas-metragens, exposições para artistas que queiram
mostrar as suas criações, etc. Também poderia haver workshops de desenho, escrita criativa,
conferências sobre tudo, da ciência à arte, ou concursos (ou mostras) de declamação de poesia,
leitura em voz alta, etc. Para espalhar a ideia do Festival, poderiam ser criados posters e/ou t-shirts,
que, por exemplo, os alunos da António Arroio da área de Design Gráfico e Têxteis ficariam mais que
felizes em ajudar.
Colocação de cinzeiros em lugares públicos
10.000,00 €
No âmbito da preocupação social relativamente à limpeza da Freguesia e, neste caso, com especial
atenção à zona da Escola Secundária Artística António Arroio, propõe-se a aquisição de cinzeiros
próprios para espaço público, a serem postos em lugares estratégicos da Freguesia (perto de cafés,
paragens de autocarro, etc.).
Websérie Minha Freguesia, Minha Penha de França, uma homenagem aos residentes
10.000,00 €
Em 2018, faz 100 anos que foi criada a Penha de França. Como homenagem aos cerca de 28 mil
moradores que são a alma da Freguesia, propõe-se a criação de episódios vídeo, com cerca de cinco
minutos, a serem disponibilizados via redes sociais, cada um sobre a história de um residente e a sua
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relação com a Freguesia. Em cada episódio um espaço público é apresentado, reforçando a
territorialidade, e um aspeto da Junta é evidenciado, ora no desporto, ora na cultura, ora na limpeza e
etc. O objetivo da websérie é apresentar, em audiovisual, a relação dos residentes com a zona, como
se deslocam, como se relacionam uns com os outros e de como a Junta de Freguesia trabalha para
proporcionar estas vivências.
Street Workout - circuito de força e resistência
10.000,00 €
Com o objectivo de promover o exercício físico, e o bem estar da população, e prevenir o
sedentarismo e a obesidade, propõe-se construir um espaço de Workout Fitness, um espaço para
praticar exercício físico recorrendo ao peso corporal do próprio praticante. Esta estrutura pode ser
utilizada por diversas faixas etárias. Os recursos necessários são barras de elevação e barras paralelas,
tipo "Monkey bar". Como é evidente, estes equipamentos são o início, podendo ser uma motivação
para um estilo de vida equilibrado e saudável, diferente e melhor.

18

Terminado o período de votação, à meia noite de dia 30 de abril de 2018 ficou bloqueada a
possibilidade de submissão de votos através da plataforma www.pop-penha.pt, tendo sido auferidos
1102 votos, de 551 utilizadores registados no portal. Foi então calculado o total de votos para cada
um dos projetos, e os resultados, ordenados por ordem decrescente, foram os seguintes:

Projeto
Renovação Do Mobiliário Do
Refeitório No Jardim De
Infância e ATL – CSPPF
Revitalização Do Parque
Infantil Da Av. General
Roçadas
Homenagem Ao Maestro
Fernando Correia Martins,
Ilustre Freguês Da Penha De
França

Nº de
votos

Custo

Verba
disponível

Verba
remanescente

Resultado

292

10.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

Vencedor 1

139

10.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

Vencedor 2

87

5.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

Vencedor 3

Parque Canino - Fase II

70

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Campos De Férias
Residenciais Para Crianças E
Jovens Da Penha De França

65

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Colocação De Cinzeiros Em
Lugares Públicos

36

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Mais Bancos Na Praça Paiva
Couceiro

35

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
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Dinamização De Um Festival
Da Cultura Da Penha De
França

33

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Mostra Do Comércio E
Serviços Da Penha De França

30

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Dinamização De Convívios E
Encontros Intergeracionais
Na Penha De França

29

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

Diversificar E Aumentar O
Número De Máquinas De
Fitness

27

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Programa De Atividades Em
Família (0 Aos 4 Anos)

27

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Street Workout - Circuito De
Força E Resistência

24

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Descobrir Lisboa Dinamização De Passeios
Turísticos Para Séniores

24

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Vencedor 4
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
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Cestos/Tabelas De
Basquetebol

23

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Colocar Corrimão E
Melhorar as Escadinhas
Junto Ao Edifício Concorde

22

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Equipamentos De Ginástica
Sénior No Jardim Bulhão
Pato

20

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Publicação Da História E Das
Estórias Da Freguesia

17

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Alteração De Lancil Na Av.
Afonso Iii

17

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100 Anos, 100 Fotos Comemoração Do
Centésimo Aniversário

17

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Websérie Minha Freguesia,
Minha Penha De França,
Uma Homenagem Aos

Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
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Residentes

Melhorar O Espaço Nova
Atitude Na Quinta Do
Lavrado

15

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Arranjo Do Canteiro Junto
Ao Lar Virgílio Ferreira

11

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Reduzir a Poluição Sonora
Na Av. Marechal Francisco
Costa Gomes - Penha De
França

10

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Melhorar O Espaço Público
Na Rua Joseph Piel

9

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Carnaval À Penha

9

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)
Custo
ultrapassa
verba
remanescente
(4.1.3. das
normas de
funcionamento
do POP)

Os quatro projetos vencedores do POP Penha 2018 - Renovação Do Mobiliário Do Refeitório No
Jardim De Infância e ATL – CSPPF; Revitalização Do Parque Infantil Da Av. General Roçadas;
Homenagem Ao Maestro Fernando Correia Martins, Ilustre Freguês Da Penha De França e
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Dinamização De Convívios E Encontros Intergeracionais Na Penha De França - serão incluídos na
proposta de Grandes Opções do Plano e de Orçamento para 2019, apresentados pelo Executivo da
Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia da Penha de França.
Cumprindo o nº 4., da alínea C. do ponto III das Normas de Funcionamento do POP, a 11 de maio
foram divulgados ao público os resultados do POP Penha 2018, através do site da Junta de Freguesia,
em www.jf-penhafranca.pt e pela plataforma www.pop-penha.pt.
Na semana entre 21 e 25 de maio, a Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França, Sofia
Oliveira Dias e o Vogal da Cidadania e Participação receberam na sede da Junta de Freguesia os
proponentes dos projetos vencedores, de forma a parabenizar os mesmos pela iniciativa e
participação no programa, entregando para o efeito o Diploma de Vencedor POP Penha 2018.
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