
PROGRAMA ORÇAMENTO PREVISTO (€)

BAIRRO 100% SEGURO

Um dos objectivos fundamentais para a cidade de Lisboa, é melhorar a qualidade de vida e o ambiente e 

importa, nesse contexto, promover intervenções que assegurem uma manutenção cuidada e segura do espaço 

público, de espaços pedonais ou de zonas de fruição e de lazer, assim como medidas de promoção da 

segurança e sustentabilidade da mobilidade.

831.089 €

ESCOLA 100% SEGURA

Tendo como objectivo promover a segurança nas escolas e áreas envolventes, importa promover intervenções 

que visem uma manutenção cuidada e segura do espaço público e de espaços pedonais ou zonas de fruição e 

de lazer junto das escolas, melhorar a envolvente das escolas permitindo ao peão ter um maior sentimento de 

segurança nos percursos realizados; ou ainda melhorar e diversificar os modos de acessibilidade a escolas que 

abranjam as faixas etárias em que as crianças têm uma mobilidade dependente e independente.

N/A

REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ESPAÇO PÚBLICO
 
Nos últimos anos a cidade de Lisboa tem assistido a um amplo programa de requalificação do espaço público, 

com a criação de novas zonas de lazer que procuram reforçar a coesão territorial e intergeracional dos 

lisboetas. Assim, este programa tem como principal objectivo dotar as Juntas de Freguesia de meios para 

apetrechar e renovar diferentes áreas ou equipamentos em espaço público, destacando-se a requalificação de 

espaços urbanos consolidadas, parques infantis, parques intergeracionais, ou dos denominados dog parks. 

Com estas intervenções pretende-se criar novas zonas de fruição e lazer, seguras e bem mantidas, criando 

novas centralidades nos bairros para benefício dos residentes

1.707.958 €

CASA ABERTA - HABITAÇÃO

No âmbito do objectivo ‘combater exclusões na cidade’ importa prosseguir e implementar as políticas dirigidas à 

população idosa, centradas na promoção da sua segurança e qualidade de vida em autonomia, onde se inclui o 

apoio a pequenas obras de adaptação de WC’s e outras barreiras arquitetónicas com apoio das Juntas de 

Freguesia. O objectivo do Programa Casa Aberta é promover a acessibilidade e a segurança em habitações 

particulares onde residam pessoas idosas ( ≥65) ou com deficiência (≥60%).

25.000 €

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

No contexto da atual iniciativa Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021, reforça-se a necessidade de 

estimular a atividade física e desportiva como uma componente essencial na construção de uma cidade 

humana, inclusiva, moderna e sustentável, o município pretende, com as Juntas de Freguesia, promover a 

concretização de iniciativas que respondam ao objectivo Recuperar para a cidade e garantir a rentabilização e 

utilização de importantes e simbólicos equipamentos desportivos municipais da cidade, ou ainda a alguns dos 

restantes objectivos que estiveram na base da candidatura, como Promover o desporto e o associativismo para 

reforçar o sentido de pertença dos cidadãos à cidade ou Dinamizar uma rede de parceiros (escolas, 

associações e agentes desportivos) para trabalhar numa visão comum para o desporto.

N/A

DIREITOS SOCIAIS

No âmbito do objetivo Combater Exclusões, Defender Direitos, importa desenvolver um conjunto de iniciativas 

que afirmem os direitos sociais como mecanismo de reforço da cidadania, numa cidade plural, aberta e 

multicultural, que promove a igualdade, a paridade, a diversidade, a tolerância, assim como a vida cívica e 

colectiva, a convivência multicultural, o multilinguismo, a diversidade étnica e religiosa. Destacam-se as 

iniciativas dedicadas aos cidadãos mais afetados pela desigualdade económica e social, pela exclusão e pela 

desproteção social, envolvendo de modo particular, as crianças e os idosos de Lisboa, assim como as famílias 

que vivem em condições de maior vulnerabilidade.

N/A

PROJETOS ESPECIAIS

Este programa prevê intervenções que visam a melhoria da qualidade de vida e do ambiente. As intervenções 

devem ser enquadradas por soluções específicas de cada freguesia, com impacto positivo e inovador, tendo em 

conta o custo de oportunidade dos recursos utilizados e as especificidades do território. O objectivo é estimular 

novas soluções para os problemas e oportunidades das freguesias, centradas, nomeadamente, na eficiência e 

reutilização de equipamentos existentes. 

N/A

TOTAL 2.564.047 €

ANEXO I 
Orçamento previsto no Âmbito da Delegação de Competências 2019-2021  -  Junta de Freguesia da Alvalade


