
Nº 

Propost

a

Data Entrada Proposta Área da Proposta
Local de 

Implementação
Descrição (Transcrição das Propostas Apresentadas)

Proposta 

Aceite/Não Aceite
Fundamentação da rejeição Nome do Projeto Projeto

1 11/nov Festival de música Cultura  Bairro Alto

O Bairro Alto abrirá as suas portas em 2/3 noites de programação cultural distribuída por várias salas e espaços do

Bairro (Teatro do Bairro, Galeria Zé dos Bois, Tasca do Chico, casas de Fado, etc.), ao estilo do Mexefest. A

programação e curadoria do festival será feita por um comité de curadores oriundos da programação das salas de

espectáculos do Bairro. O público-alvo serão os jovens.

A proposta apresentada não foi considerada porque dependem de parcerias -

alínea b), do nº2, artigo 12º. E de acordo com a alínea l) do nº1 do artigo 12º

do Regulamento do OPM.

2 11/nov
WC público Ns zonas 

de diversão noturna

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Bairro Alto e Cais Sodré

A construção de WCs públicos que sigam designs de sucesso noutros países (Portland, por exemplo), regulados e

supervisionados, nestas zonas de Lisboa poderá surgir como resposta alternativa à utilização do espaço da via

pública.

Se necessário, os WCs seriam encerrados 2 ou 3 horas após o encerramento dos espaços de vida noturna locais.

A proposta apresentada não foi considerada por ultrapassar o montante

estabelecido para o OPM - 10 000€ e por implicar custos de manutenção e

funcionamento que a JFM não poderá assegurar - alínea a), do nº2, artigo 12º.

3 12/nov

Visitas guiadas a 

espaços de 

relevância cultural

Cultura Freguesia da Misericórdia

Planear duas a três visitas guiadas por mês aos vários locais históricos e locais culturais dispersos pelos vários

pontos da freguesia, sendo em si visitas curtas mas com "sumo cultural" de forma a gerar interesse na população

de visitar estes locais mais vezes e de também conhecer a história dos mesmos, quer sejam eles um bar antigo ou

mais recente, ou uma igreja.

Misericórdia Cultural

Realização de visitas guiadas aos vários locais históricos e locais culturais dispersos pelos vários

pontos da freguesia, sendo em si visitas curtas mas com "sumo cultural" de forma a gerar

interesse na população de visitar estes locais mais vezes e de também conhecer a história dos

mesmos, quer sejam eles um bar antigo ou mais recente, ou uma igreja.

4 12/nov

Plataforma para 

divulgação de 

eventos

Imagem, Comunicação e 

Informação
Freguesia da Misericórdia

Quero propor a criação de uma plataforma onde diferentes entidades se possam registar, mediante uma

autenticação pela parte da junta de freguesia, para a divulgação de eventos na área. As entidades deveram ter um

espaço físico ou permissão de utilização de espaço público (para eventos na rua como feiras, concertos).

Após o registo as entidades podem divulgar os seus eventos. Isto permite um acesso rápido e simples de qualquer

utilizador a eventos de diferentes áreas temáticas (exposições, workshops, concertos, ofertas e descontos) sem

precisar de aceder a muitos sites diferentes.

Para a divulgação do projeto sugiro a divisão em duas partes. Primeiro divulgação às entidades através da

utilização do site e da página de facebook da junta de freguesia ou outros meios à disposição da junta. Em

segundo lugar divulgação aos cidadãos através de cartazes de divulgação utilizando um QR code, página de

facebook e site da junta de freguesia.

Misericórdia Divulga

Criação de uma plataforma digital onde diferentes entidades se possam registar, mediante uma

autenticação por parte da junta de freguesia, para a divulgação de eventos na área da

freguesia.Após o registo as entidades podem divulgar os seus eventos, o que irá permitir um

acesso rápido e simples de qualquer utilizador a eventos de diferentes áreas temáticas

(exposições, workshops, concertos, ofertas e descontos) sem necessitar de aceder a muitos sites

diferentes.

5 18/nov

Sinal luminoso maior 

no Parque da Calçada 

do Combro

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Calçada do Combro

Colocação de uma seta luminosa com descritivo indicando de forma mais visível o estado do parque (completo ou

livre). Em alternativa, colocação de sinal de sensibilização ou proibição para que carros não fiquem à espera que o

parque fique livre.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Ou seja, não se enquadra nas competências da JFM.

Não obstante, a mesma poderá ser encaminhada para a entidade competente,

que gere o parque de estacionamento - EMEL .

6 18/nov
Higiene Urbana para 

os Cãezinhos
Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia

Tal como existe noutras cidades, por exemplo em Bruxelas, criar pequenos jardins entre 5 a 10 m2, com

gradeamento, para os cães fazerem os seus dejectos em zonas onde não há espaço para fazer jardins muito

grandes.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. As competências da Junta de Freguesia limitam-se à

manutenção dos jardins, pelo que a alteração dos mesmos ou a criação de

novos equipamentos carece sempre de um parecer vinculativo da CML

7 18/nov

Tampas de 

saneamento na 

Misericórdia

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Freguesia da Misericórdia

Haver um fiscal para se inteirar se as tampas de saneamento estão bem "calçadas" evitando que façam barulho

quando os carros passam e que criem uma doença de nervos a quem tem de aturar o barulho durante todo o dia e

parte da noite. 

A proposta apresentada não foi considerada por implicar custos de

funcionamento que a JFM não pode assegurar conforme alínea a) do nº2 do

artigo 12º  do  Regulamento do OPM.  

8 18/nov
vamos dar rede às 

Sarjetas
Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia

colocação de estrutura amovível em rede dentro das sarjetas, estrutura tipo: escoador/ Passador que retém os

resíduos.

Objetivo: Mais eficiência, eficácia e rapidez na limpeza das Sarjetas permitindo que estas cumpram a sua natural

função 

Vamos dar rede às

Sarjetas

Colocação de estrutura amovível em rede dentro das sarjetas de modo a permitir uma melhor

retenção de resíduos. A colocação desta estruturas irá iniciar-se pelas zonas onde há registos de

maior índice de intupimentos: zonas baixas (Cais do Sodre)

LISTA PROVISÓRIA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MISERICÓRDIA 2020



9 20/nov Ver às claras! 
Segurança e Proteçao 

Civil 
Freguesia da Misericórdia

Introdução de mais iluminação, não só candeeiros, mas eventualmente fitas LED nas ruas como fontes de

iluminação e dissuasores. 

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. As competências em materia de iluminação pública,

inclusive manutenção, cabem À CML.  

10 20/nov
Visibilidade e 

prevenção criminal

Segurança e Proteção 

Civil
Freguesia da Misericórdia

Viatura policial para uso exclusivo de apoio à visibilidade e prevenção criminal e policiamento de proximidade.

A viatura seria para utilização policial exclusiva para este âmbito, com caracterização própria incluída no

policiamento de proximidade.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM e por exeder o montante estabelecido, conforme alinea

b) do nº 1 do artigo 12 do Regulamento do OPM, dado que a sua

implementação excederia o montante previsto de 10000 euros.

11 20/nov
Incrementar a 

Visibilidade Policial 

Segurança e Proteção 

Civil
Freguesia da Misericórdia

Criar canais diretos de transmissão da informação à nível de operações e acções de sensibilização por da Polícia,

quer através de cartazes, flyersou panfletos publicitários em parceria com a Junta de Freguesia 
Misericórdia +Segura Intensificar as ações de sensibilização e a transmissão de informação ao nivel da segurança. 

12 20/nov Reparação Passeios

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Rua da Rosa, Calçada do 

Combro, Calhariz e 

Loreto

Proponho a reparação seja efectuada prioritariamente nas ruas com maior movimento pedestre: Rua da Rosa,

Calçada do Combro, Calhariz e Loreto. 
**

junção com as propostas 29, 57 e 58 

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não se configura como

uma competência da JFM.

13 20/nov

Estacionamento para 

moradores na Rua 

das Chagas

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Rua das Chagas

Criar zona que seja acessível só aos residentes, ou enquanto o problema não fôr resolvido deixar de pagar a senha

de residente e fazer acordo com a Emel para não multar desde que o carro esteja identificado como sendo de um

morador porque se paga anualmente e é muito dificil conseguir lugar. 

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Ou seja, não se enquadra nas competências da JFM.

Não obstante, a mesma será encaminhada para a entidade competente- EMEL

.

14 20/nov

Parques de 

estacionamento para 

bicicletas

Mobilidade e 

Transportes

Parque de 

estacionamento Calçada 

do Combro, Luis de 

Camões e Bairro Alto

Aproveitamento de um ou dois lugares de estacionamento automóvel dos parques existentes na freguesia: parque

de estacionamento da Calçada do Combro; parque de estacionamento da Praça Camões e parque de

estacionamento do Bairro Alto. Desta forma cada lugar de estacionamento transformado acomodaria cerca de 5

bicicletas, num total de 30 lugares aproveitando apenas 2 lugares por parque.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Não obstante, a mesma será encaminhada para a EMEL

(enquanto entidade gestora dos parques de estacionamento). Mais se informa

que existe no silo da Calçada do Combro um local para o efeito. 

15 20/nov Higiene urbana Higiene urbana Freguesia da Misericórdia Fiscalização adequada e frequente com aplicação de coima aos responsaveis desta vergonha na freguesia. 

A proposta apresentada não foi considerada por ser relativa ao funcionamento

interno da JFM - alínea f) - e por ser ser muito abrangente, não permitindo a

sua adaptação a projeto - alínea i) do nº1 do artigo 12º do Regulamento do

OPM.  

16 20/nov

Acesso ao 

conhecimento para 

pessoas cegas e com 

baixa visão

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

A Associação Promotora do Ensino dos Cegos tem técnicos nas seguintes áreas: braile, TIC, mobilidade, psicologia

e atividades da vida diária. E além disso possui uma digiteca com cerca de 50 mil livros que podem ser

disponibilizados ao domicílio ou através do site da associação para que a vida destas pessoas seja mais facilitada.

A proposta apresentada não foi considerada por ser demasiado genérica,

conforme alínea i), do nº 1 do artigo 12º do Regulamento do OPM e porque se

pode configurar como um pedido de apoio (alinea e) do nº1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM.

17 21/nov
Doseadores dejectos 

caninos
Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia

Tentar criar condições para que os donos dos animais tenham os recursos para apanhar os dejectos

nomeadamente nas zonas são marçal, praça das flores, são bento, rua eduardo coelho

Kit Animal 
Distribuição de um Kit Canino aquando da emissão ou renovação da licença na JFM (o kit seria

constituido por um flyer e por material para recolha de dejetos) 

18 21/nov

Colocação de 

passadeira na Rua de 

São Marçal

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Rua de São Marçal
Colocação de passadeira perto da delegação de são marçal para que crianças e idosos possam atravessar de forma 

segura para a delegação, centro de dia e ATL.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Não obstante, a proposta será remetida para a CML.

Mais se informa que as competências da JFM limitam-se à manutenção de

sinalização horizontal: pintura de passadeiras)



19 21/nov

Melhorar jardim do 

altinho e praça das 

flores

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Praça das Flores e Jardim 

do Altinho

Melhoria das condições através da colocação de mais bancos, mesas de jogos e outros espaços de lazer. Incluir

tejadilhos para o inverno ou fazer sombra.
Agregar à proposta 52 Jardim, aqui sim!

Melhorar os espaços de lazer, públicos e verdes da freguesia, de modo a fomentar o convívio. As

reparações e melhoramentos estarão limitados ao valor afeto ao OPM – 10 000 euros.

20 21/nov
Colocar papeleiras na 

zona de são marçal
Higiene Urbana Rua São Marçal Colocar mais papeleiras na rua de são marçal que não tem nenhuma

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Não obstante iremos solicitar À CML a colocação das

mesmas na zona de São Marçal.

21 21/nov Paragem coberta 
Mobilidade e 

Transportes
Praça das Flores Equipar a paragem com banco e abrigo

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. 

22 21/nov
Mais exercício físico 

no príncipe real
Juventude e Desporto Principe Real Colocação de equipamentos de exercício fisico no príncipe real

Atividade Física na

Misericórdia 
Colocação de equipamentos de exercício fisico na Praça do Príncipe Real

23 21/nov

Aumentar os 

passeios até ao Cais 

do Sodré. 

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Cais Sodré Aumentar os passeios. 

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM e por ser demasiado genérica, não permitindo a sua

adapatação a projeto, conforme alínea i), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM.

24 21/nov Mercado no Bairro
Intervenção Social e 

Cidadania
Bairro Alto

A ideia será dinamizar a própria economia dos moradores e do próprio bairro em si. Voltar a trazer a cultura

bairrista, onde as relações entre moradores e visitantes seja novamente estabelecida, através da implementação

de um mercado de bairro, onde todos participam. 

A proposta apresentada não foi considerada por ser demasiado genérica, não

permitindo a sua adapatação a projeto, conforme alínea i), do nº 1 do artigo

12º do Regulamento do OPM e porque já se encontram a ser executadas

iniciativas (no âmbito do plano plurianual de atividades da JFM) que procuram

dinamizar a economia local e os mercados de bairro, nomeadamente através

do MOBA e dos diferentes mercados e feiras, especificamente a feira de artes

e velharias onde são disponibilizados lugares sociais destinados a moradores. 

25 21/nov

Sensibilização nas 

zonas de saída 

noturna

Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia

Multas para os bares que têm plásticos;

Utilização de copos de material mais durável (metal, vidro), com preço de compra e devolução para os clientes;

Mais pontos de lixo junto aos bares com reciclagem e cinzeiros de rua para as beatas;

Placares/cartazes com factos sobre o lixo produzido em Portugal, nas zonas de saída noturna, para sensibilizar os

cidadãos a não contribuir para a produção de mais lixo.

De acordo com o nº4 do artigo 10º do Regulamento do OPM, apenas será

considerada a primeira proposta apresentada. A proposta apresentada não foi

considerada por nser relativa à cobrança de receita ou funcionamento interno

da JFM, conforme alínea f), do nº 1 do artigo 12º do Regulamento do OPM.

Não obstante informamos que a JFM tem vindo a desenvolver algumas

iniciativas que pretendem consciencializar e sensibilizar a comunidade para a

adopção de comportamentos ambientalmente mais responsáveis. 

 

26 21/nov Graffitis no bairro

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Freguesia da Misericórdia
Definir uma equipa de limpezas continuada dos graffitis nas ruas, ao mesmo tempo que se investiria em colocar

tinta anti graffitti para manter a limpeza das paredes dos prédios de forma contínua. 

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Aplica-se também para a sua exclusão do nº1 as

alineas b), d), i) e a alínea a) do nº 2 do artº 12º. 

27 21/nov
Reabrir os chafarizes 

da Misericórdia
Cultura Freguesia da Misericórdia

Criação de uma equipa que garantisse a abertura, manutenção e limpeza dos chafarizes devolvendo a zona pontos

de interesse histórico, funcional e até turístico. 

A proposta apresentada não é considerada de acordo com a alínea b) do nº1

do artigo 12º do Regulamento do OPM. 



28 22/nov

Programa de apoio 

domiciliário na 

Misericórdia

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Financiar visitas a casas de pessoas isoladas, de idade avançada, para apoiar em áreas como pequenas compras,

companhia e sinalização de casos problemáticos.

A proposta apresentada não foi considerada por poder configurar como um

pedido de apoio, alinea e) do nº1 do artigo 12º do Regulamento do OPM.

29 22/nov

Nivelamento da 

calçada da Rua da 

Atalaia

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Rua da Atalaia Repavimentação ou reparação das pedras salientes e dos buracos existentes. **

Agregar propostas 12, 57 e 58

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não se configura como

uma competência da JFM.

30 22/nov

Programa de 

lavagem frequente 

dos caixotes do lixo

Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia
Desenvolver um programa de lavagem dos caixotes do lixo da freguesia com um frequência a determinar como

mais adequada para apaziguar e resolver a emanação de cheiros dos caixotes.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. A lavagem dos contentores é competência da CML. Não

obstante continuaremos a solicitar à CML a realização desta tarefa com mais

frequencia/ regularidade e visibilidade.

31 22/nov Oficina de Costura
Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

realizar uma 2ªedição da Oficina de Costura no mesmo local (Loja SOL) em horário a definir de acordo com a

disponibilidade dos interessados (sugestão: sábado de modo a abranger pessoas empregadas). Esta 2ª edição

poderia ter um custo associado por forma a responsabilizar os participantes pelo investimento realizado pela Junta

de Freguesia da Misericórdia.

Sugere-se, ainda, que possam ser integrados como formadores os participantes que participaram na 1ª edição e

demonstrem reunir condições para desempenhar este papel.

Oficina de Costura

Realização de uma oficina de costura para aquisição de técnicas e competências que permitam a

(re)integração no mercado de trabalho ou criação do próprio emprego, permitindo a a

reutilização dos bens têxteis.

32 22/nov

Escolas mais 

Saudáveis, Inclisivas 

e Felizes!

Educação Escolas da Freguesia

Fazer alguns investimentos nos espaços. E como devem ser os espaços? Alegre, confortável e acolhedor. O

ambiente escolar precisa pertencer ao aluno. Ele deve ser convidativo e garantir conforto dos alunos. Investir num

bom pátio, renovação das casas de banho, pintura das paredes dos refeitórios, melhoramento das bibliotecas e

sala de aula, e outros espaços de ambas as escolas que contribuam positivamente no processo de aprendizagem. 

**

Agregar proposta 37

Após contato com o proponente foi possivel esclarecer objetivamente, tendo o

mesmo facultado fotografias ilustrativas. Junção com a proposta 37

Escolas mais Saudáveis,

Inclusivas e Felizes!

Melhorar os espaços das escolas básicas da freguesia de modo a promover a integração e

desenvolvimento infantil aliado às aprendizagens, através da pintura de jogos didáticos nos

páteos/ recreios, da aquisição de equipamentos didaticos adequados às faixas etárias e pinturas

decorativas nas salas e espaços da escola. 

33 22/nov
Mais comunidade, 

mais cultura

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Criação de espaços, sejam eles reaproveitamento de espaços verdes já existentes ou de lojas em prédios, com

visual apelativo e convidativo à entrada das pessoas da comunidade, onde estas se podem juntar para partilhar

cultura, conversar, estar e se sentir integradas na comunidade onde residem mostrando que a zona é muito mais

do que apenas bares e diversão, mas que também é um espaço com história, cultura e pessoas.

Agregar propostas 68 e 65

A proposta apresentada não foi considerada por por exeder o montante

estabelecido, conforme alinea b) do nº 1 do artigo 12 do Regulamento do

OPM, dado que a sua implementação excederia o montante previsto de 10000

euros.

34 22/nov
  + Participação 

jovem

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Criação de uma ferramenta baseada no Orçamento Participativo, mas cujos intervenientes sejam apenas jovens

com idades entre os 14 anos e os 30 anos, residentes, estudantes ou trabalhadores na Misericórdia e onde apenas

estes podem criar propostas e votar nelas incentivando assim os jovens a ter um pensamento crítico face a esta

comunidade procurando soluções/estratégias para os problemas que encontram.

A proposta apresentada não foi considerada por ser tecnicamente exequível,

conforme alínea g) e k), do nº 1 do artigo 12º do Regulamento do OPM e

contraria o Inscrito no nº2 do artigo 7º do referido Regulamento. 

35 25/nov

LIMPEZA DE 

CONTENTORES DE 

LIXO

Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia Proponho que uma vez  por mês a Câmara ou as Juntas de Freguesias mandassem lavar os contentores

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. A lavagem dos contentores é competência da CML. 

36 25/nov Limpeza Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia
espalhar panfleto a intimar os utentes e uma fiscalização apertada sob pena de multa pesada

A proposta apresentada não foi considerada por ser relativa à cobrança de

receita ou funcionamento interno da JFM, conforme alínea f), do nº 1 do artigo

12º do Regulamento do OPM . 



37 25/nov

Escolas mais 

Saudáveis, Inclusivas 

e Felizes!

Educação Escolas da Freguesia

Fazer alguns investimentos nos espaços e materiais em jardins de infância e escolas do 1º ciclo. E como devem ser

os espaços? 

Alegres, confortáveis e acolhedores. O ambiente escolar precisa pertencer ao aluno. Ele deve ser convidativo e

garantir conforto dos alunos. Investir num bom pátio, renovação das casas de banho, pintura das paredes dos

refeitórios, melhoramento do material pedagógico nas salas de aula e nas bibliotecas, equipar as escolas com mais

material desportivo, e outros equipamentos que contribuam positivamente no processo de aprendizagem.

Agregar proposta 37
Escolas mais Saudáveis,

Inclusivas e Felizes!

Melhorar os espaços das escolas básicas da freguesia de modo a promover a integração e

desenvolvimento infantil aliado às aprendizagens, através da pintura de jogos didáticos, da

aquisição de equipamentos didaticos adequados às faixas etárias

38 25/nov

Ter mais cuidado 

com a limpeza dos 

caixotes do lixo 

Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia Talvez a solução seria a lavagem dos caixotes uma vez por semana se resolvia  o problema 

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. A lavagem dos contentores/ caixotes é competência da

CML. Não obstante continuaremos a solicitar à CML a realização desta tarefa

com mais  frequencia/ regularidade e visibilidade.

39 25/nov
Jornal Intergeracional 

- Noticias do mundo
Educação Freguesia da Misericórdia

Criação de um jornal que poderia ser digital ou em papel com diferentes rubricas e teria a participação da

população mais idosa e dos jovens da freguesia 

Jornal Intergeracional -

Noticias do mundo

Criação de um jornal digital da freguesia da Misericórida elaborado pelos jovens e pelos séniores

da Freguesia da Misericórdia, onde sejam focados os seus interesses, as suas ideias e contributos

para o futuro da Freguesia.

40 26/nov Maquina Solidária
Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Obter uma maquina de venda automática onde pudessem ser colocados diariamente produtos alimentares

doados (preferencialmente secos) para que qualquer pessoa da freguesia pudesse ter acesso aos mesmos de forma 

GRATUITA.

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com a alínea b) do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que excede o orçamento

previsto de 10 000 euros e porque pode ser incompativel com projetos que a

JFM tem em curso - alínea g) do nº1 do artigo 12º.

41 26/nov

Purificadores de ar 

em pontos 

concorridos da 

Freguesia

Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia
Colocar maquinas purificadoras de ar nos pontos mais movimentados da freguesia, onde haja a presença de

turistas ou aglomerados de gente, de forma a melhorar a qualidade do ar.

A proposta apresentada não foi considerada por exeder o montante

estabelecido, conforme alinea b) do nº 1 do artigo 12 do Regulamento do

OPM, dado que a sua implementação excederia o montante previsto de 10000

euros.

42 26/nov
Carregar o telémovel 

na rua 

Imagem, Comunicação e 

Informação
Freguesia da Misericórdia

Colocar um posto ecológico na Freguesia, alimentado a energia solar, para carregar a bateria dos telemóveis.

Serviço gratuito 

A proposta apresentada não foi considerada por exeder o montante

estabelecido, conforme alinea b) do nº 1 do artigo 12 do Regulamento do

OPM, dado que a sua implementação excederia o montante previsto de 10000

euros.

43 26/nov
EspaçoJunta_NeuroA

prendizagens
Educação Escola da Freguesia

Consoante as dificuldades de cada grupo de alunos, proporcionar plano de treinamento neuropsicológico: Através

da Habilitação Neuropsicológica, estruturar zonas cerebrais ainda em desenvolvimento, aplicando como

actividades lúdicas /material clínico auxiliar exercícios específicos, que promovem a maturação das determinadas

funções nervosas superiores, necessárias às diversas aprendizagens.

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com as alíneas b) e c)

do nº 2 do artigo 12º do Regulamento do OPM, tendo em conta que a proposta

depende de parcerias com entidades externas. 

44 26/nov
EspaçoJunta_NeuroA

prendizagemLivre
Educação

Espaços públicos da 

Freguesia 

Consoante a motivação de cada um individualmente, em par ou grupo, encontram-se disponíveis no local,

exercícios de treinamento neuropsicológico, que podem ser usados regularmente e gratuitamente: Através da

(Re)Habilitação Neuropsicológica, (re)estruturar zonas cerebrais ainda em desenvolvimento ou com indícios de

alterações, aplicando como actividades lúdicas/material clínico auxiliar exercícios específicos, que promovem a

maturação, perseveração ou reabilitação de determinadas funções nervosas superiores

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com as alíneas k) do nº

2 do artigo 12º do Regulamento do OPM. Não obstante e após contato com o

proponente verificou-se que há elementos inscritos na proposta,

nomeadamente "exercícios de treinamento neuropsicológico" , que vão ao

encontro do inscrito na proposta 32 e 37, especificamente no que concerne a -

"pinturas de jogos didáticos nos páteos". 

45 28/nov
Caixote do lixo 

inteligente
Higiene Urbana Freguesia da Misericórdia

Instalar caixotes do lixo inteligentes de forma aumentar a capacidade de deposição, mas também gerir de forma

mais eficiente a recolha destes equipamentos. Os sensores de enchimento instalados nestes equipamentos emitem

informação em tempo real sobre a capacidade ocupada e a capacidade disponível, o que permite que as recolhas

sejam feitas apenas quando a capacidade está optimizada, ou seja, perto do limite.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. A instalação de caixotes de lixo e suas funcionalidades é

uma competência da CML, pelo que a proposta poderá ser apresentada no OP

da cidade de Lisboa. 

46 28/nov

Passadeira 3D para 

proteção rodoviária 

de alunos

Segurança e Proteção 

Civil
Rua D. Luis I

Para resolver este problema propomos a colocação de uma passadeira 3D que irá fazer com que as viaturas que

circulam na rua abrandem a velocidade, aumentando assim a segurança dos nossos alunos.

Trata-se de uma pintura 3D no chão que dá o efeito de relevo das riscas brancas, o que, de acordo com estudos

elaborados, provoca uma redução da velocidade dos condutores. O efeito ótico 3D funciona de uma certa distância

e durante breves segundos, provocando um abrandamento suave e não uma travagem abrupta.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. Não obstante, a proposta será remetida para a CML.

Mais se informa que as competências da JFM limitam-se à manutenção de

sinalização horizontal: pintura de passadeiras)



47 28/nov
EM MISSÃO - uma 

rádio local
Cultura Freguesia da Misericórdia

EM MISSÃO é um projecto com o intuito de trabalhar não só com a comunidade local, e também com a

comunidade artística no geral. Durante uma emissão única e mensal de 24 horas durante um ano inteiro (uma

emissão por mês), esta performance guiada por André Neves e João Robalo conta com uma série de rubricas que

serão apresentadas durante o programa, tais como rubricas relativas a informação de espectáculos, música nova,

entrevistas e conteúdo publicitário, abordando conteúdos de uma emissão de rádio normal. 

É também criada uma plataforma de divulgação (um site) com todas as rubricas, programas, informações de

actividades para que o público tenha acesso detalhado ao conteúdo recolhido deste trabalho.

Para apresentação da emissão serão feitas pequenas performances em vários locais, e também através de um

emissor FM de curta duração para que a emissão seja ouvida nos rádios na zona.

A proposta é rejeitada por se configurar como um pedido de apoio, alinea e) do 

nº1 do artigo 12º do Regulamento do OPM.

48 29/nov
Novos caixotes do 

lixo
Higiene Urbana Bairro Alto

Arranjar outros sistemas de caixote do lixo para a zona do Bairro Alto que não se partam com tanta facilidade e

equipas de manutenção dos mesmos.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. A instalação de caixotes de lixo e suas funcionalidades é

uma competência da CML, pelo que a proposta poderá ser apresentada no OP

da cidade de Lisboa. Não obstante continuaremos a solicitar à CML a

substituição dos equipamentos com mais frequencia/ regularidade e

visibilidade.

49 29/nov

Loja de troca de bens 

entre residentes e 

lojistas

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Troca entre moradores e lojistas com outros bens ou serviços que cada um terá para dar. Um olx social promovido

num espaço/loja da freguesia
Trocaqui

Lançar uma plataforma digital que promova a troca de bens e serviços na e para a Freguesia da

Misericórdia, em articulação com a Loja Sol

50 29/nov
O Nosso Bairro é um 

Mundo
Cultura Freguesia da Misericórdia

Organização de oficinas de criação cinematográfica na comunidade orientadas por profissionais de cinema e

dirigidas a crianças,jovens e seniores. 

O Nosso Bairro é um 

Mundo

Organização de oficinas de criação cinematográfica na comunidade orientadas por profissionais

de cinema e dirigidas a crianças,jovens e seniores, integradas no PEAS e Intervir

51 29/nov
Sinalizar para 

silenciar

Segurança e Proteção 

Civil
Freguesia da Misericórdia

Desenvolver sinaléticas de silêncio para que as pessoas que frequentam a Freguesia, nomeadamente moradores,

possam sinalizar que é hora de fazer silêncio e consequentemente possam descansar e também de forma a que

todos os outros que não moradores também as possam compreender e aplicar.

A proposta apresentada não foi considerada por já estar a ser implementado,

em toda a cidade, um projeto - vencedor do OP Lisboa - que inclui exemplos de

sinalética e de flyers, "quando ruido entra em casa os residentes veem-se na

rua"

52 29/nov Jardins Floridos Espaços Verdes
Igreja das Mercês e Largo 

António Macedo.

Reabilitar os espaços verdes da Freguesia com canteiros, flores e mais bancos para dar mais vida e prazer em

frequentar os espaços da Freguesia, nomeadamente junto à Igreja das Mercês e Largo António Macedo.
Agregar à proposta 19 Jardim, aqui sim!

Melhorar os espaços de lazer, públicos e verdes da freguesia, de modo a fomentar o convívio. As

reparações e melhoramentos estarão limitados ao valor afeto ao OPM – 10 000 euros.

53 29/nov
Trotinetes de apoio 

ao policiamento

Segurança e Proteção 

Civil
Freguesia da Misericórdia

Elaboração de uma parceria com uma das empresas fornecedoras de trotinetes de forma a ser mais um meio à

disposição da polícia quando a sua deslocação é necessária mas não extensa, dando assim hipótese a ter sempre

uma viatura de patrulha no bairro e mais formas de combater o crime com ferramentas que estão espalhadas pela

Freguesia e que, em certas zonas, são mais adequadas em termos de deslocação.

A proposta apresentada não foi considerada por não se inserir nas áreas de

competência da JFM, conforme alínea a), do nº 1 do artigo 12º do

Regulamento do OPM. 

54 29/nov
Sinalética de 

interesse histórico
Cultura Bairro Alto

Criar sinalética que permita identificar facilmente em termos históricos os diversos pontos de interesse do

Bairro/freguesia

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, dado que a colocação de sinalética é da 

competência da CML.



55 29/nov
Rede de Mapas de 

freguesia

Imagem, Comunicação e 

Informação
Freguesia da Misericórdia

Propõe-se uma rede de mapas em pontos de entrada/saída da freguesia com a identificação do local onde se

encontra, os pontos de interesse culturais e serviços de primeira necessidade ( Transporte, Policia, farmácias,

hospitais....) 

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, dado que a colocação de sinalética é da 

competência da CML.

56 29/nov
Passadeiras da 

Freguesia

Mobilidade e 

Transportes

Passadeira em Frente 

Centro de Saude Ribeira 

das Naus 

Rever as passadeiras existentes e acrescentar algumas com por exemplo em frente ao centro de saúde na ribeira

das naus. Pintar com mais frequência as existentes e até sinalizar aquelas não são perfeitamente visíveis por

estarem em locais de pouca visibilidade ou pelo acidentado da calçada ou porque a sua exposição solar encadeia

peões e condutores em certas horas do dia.

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com as alineas a) e h)

do nº 1 do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que está prevista no

plano plurianual de atividades da JFM e porque a pintura de novas passadeira é 

da competência da CML.

57 29/nov Calçada Mais Segura

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Calçada do Combro
Trocar as pedras da calçada por pedras mais aderentes e seguras - material que não fique desgastado com o

tempo e se torne escorregadia - que haja manutenção regular da calçada. Questão de saúde pública!

Agregar às propostas 12, 29 e 58

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não se configura como

uma competência da JFM.

58 29/nov
Projecto de 

Calcetação|Escadaria

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Rua da Bica
Para além de mudar as pedras da calçada, por pedras antiderrapantes como as pedras pretas de algumas

estradas, fazer uma escada de degraus baixos ao longo da calçada, em zig zag, como na Rua da Bica. 

agregar às propostas 12, 29 e 57

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não se configura como

uma competência da JFM.

59 29/nov Mais Ecopontos

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Freguesia da Misericórdia

Colocar ecopontos em tamanho XXXL em pontos estratégicos (onde habitualmente encontramos mais lixo) - para

que não hajam desculpas para não se ser mais ecológico. Ou colocar os ecopontos subterraneos, se tiverem maior

capacidade.

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não se configura como

uma competência da JFM.

60 20/out
Espaço de Luta 

Contra as Drogas 

Segurança e Proteção 

Civil

Junta de Freguesia da 

Misericórdia

Assim como existe a convocatória obrigatória anual de jovens para apresentação no dia da defesa nacional,

deveria haver uma convocatória obrigatória para apresentação dos jovens num dia de sensibilização para a não

utilização de drogas. Haver multa se não se apresentar nesse dia, mas haver também privilégios para quem se

apresentasse (ex: desconto nas aulas da carta de condução). Dia com palestras, etc. Chamar as pessoas pelo ano

de nascimento.

Capacita: A Escolha é Tua 

Desenvolvimento de um programa de intervenção preventiva com o intuito de fornecer aos

jovens conhecimentos e competências necessárias para lidarem com o risco associado ao

consumo de substâncias Psicoativas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 

61 20/out
Polidesportivo 

coberto!
Juventude e Desporto

Polidesportivo Calçada do 

Combro

Construir um tecto móvel. Para que no verão seja possível retirar, aproveitar o sol e não aquecer demasiado o

espaço.

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com a alinea h) do nº 1

do artigo 12º do regulamento do OPM, uma vez que está prevista no plano

plurianual de atividades da JFM e porque excede os 10 000€ - alínea b) do nº 1

do artigo 12º 

62 29/nov
Diz "Não" às obras 

paradas!

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Freguesia da Misericórdia Criar uma equipa que, durante 1 ano, fosse fiscalizar as obras para perceber o estado das mesmas.

A proposta apresentada não é considerada de acordo com a alínea a) do

número 1 do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não é

competência da JFM.

63 29/nov
O passeio é para os 

peões!

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

Freguesia da Misericórdia Colocar aqueles postes verdes que impedem o estacionamento, junto aos passeios.
O passeio é para os 

peões!

Colocar postes verdes que impedem o estacionamento, junto aos passeios, por forma a facilitar a

circulação dos peões. A colocação estaria limitada ao valor afeto ao OPM – 10 000 euros.



64 29/nov Mais Porta-a-Porta!
Mobilidade e 

Transportes
Freguesia da Misericórdia

Mais viaturas e mais horários do porta-a-porta - para os idosos com dificuldades de locomoção - se possível, um

que leve os estudantes à escola.

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com a alínea b) do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que excede o orçamento

previsto de 10 000 euros, bem como o prazo estimado de 12 meses. 

65 29/nov

Bairro Partilha - 

Coworking e Troca de 

Competências 

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Pretende-se incentivar a comunidade local a conhecer o trabalho associativo e que, por meio da utilização de um

espaço de trabalho partilhado, possa trocar experiências e competências com pessoas de diversas nacionalidades.

Desta forma, busca-se fomentar a valorização de competências profissionais e pessoais, a multiculturalidade e

também combater a discriminação etnico-racial e a xenofobia por meio da aproximação e promoção do diálogo. 

Agregar às propostas 33 e 68

A proposta apresentada não foi considerada por por exeder o montante

estabelecido, conforme alinea b) do nº 1 do artigo 12 do Regulamento do

OPM, dado que a sua implementação excederia o montante previsto de 10000

euros.

66 29/nov
Fest da Partilha: as 

ilhas na Misericórdia 
Cultura Freguesia da Misericórdia

Promover o fortalecimento da coesão entre residentes, nossos utentes, na dignificação pessoal e a expressão

artística, cultura e gastronómica de Cabo-Verde. ngloba três eixos operacionais distintos: 

E1: a) Música comentada: destaque para morna incluindo momentos do funaná e da coladeira. 

b) exposição de pintura: quadros que retratam a vivencia das ilhas

E2: Oficinas de: 

a) penteados típicos cabo-verdianos; b) culinária, privilegiando a cachupa, e dando a conhecer algumas receitas

tradicionais, sendo no final do evento uma prova gastronómica;

E3: Construção de tenda de artesanato nativo.

Festival Cultural

Caboverdiano

Promover o fortalecimento da coesão entre residentes e a comunidade caboverdiana através da

expressão artística, cultural e gastronómica de Cabo-Verde. O Festival terá 3 três eixos

operacionais distintos: 

E1: a) Música comentada: destaque para morna incluindo momentos do funaná e da coladeira. 

b) exposição de pintura: quadros que retratam a vivencia das ilhas.

E2: Oficinas de: 

a) penteados típicos cabo-verdianos; b) culinária, privilegiando a cachupa, e dando a conhecer

algumas receitas tradicionais, sendo no final do evento uma prova gastronómica;

E3: Construção de tenda de artesanato nativo.

67 30/nov
Associativismo + 

jovem

Intervenção Social e 

Cidadania

Associações da Freguesia 

da Misericórdia

A criação de um programa de curtos estágios de valores reduzidos, poderia ser o incentivo inicial para levar um

jovem até a estas instituções. Há localidades em que modelos semelhantes a este são empregues e em norma

geral funcionam. 

Permite-se assim uma aproximação dos jovens ( que exercerão funções no ambito da atividade normal de uma

associação ) e das associações ( que muitas vezes têm falta de pessoas para expandir os seus programas).

As associações canditar-se-iam, bem como os jovens, dos 16-25 anos inclusivé a este programa de incentivos. No

primeiro ano do programa, abrangido pelo Orçamento Participativo da Junta de Freguesia da Misericordia, seriam

necessários, para 20 associações, e estágios entre 1 a 3 meses, 6000€ no máximo. O número de estagiários poderia

variar entre 20 e 60 consoante o número de meses em que exerceriam

Associativismo + jovem

A criação de um programa de estágios de curta duração (remunerados) que proporcione aos

jovens - entre os 16 e os 25 anos - uma experiência em contexto real de trabalho nas associações

que desenvolvem intervenção na freguesia da Misericórdia. 

Deste modo permitir-se-à uma aproximação dos jovens (que exercerão funções no ambito da

atividade normal de uma associação) e das associações ( que muitas vezes têm falta de pessoas

para expandir os seus programas).

A participação neste programa carecerá de apresentação de uma candidatura, tanto por parte

dos jovens como das entidades.  

68 30/nov
Living Room/ Sala de 

Estar

Intervenção Social e 

Cidadania
Freguesia da Misericórdia

Equipar e gerir um espaço público aberto - Living Room - onde o Encontro seja possível, animado pelos próprios

participantes. Aqui, cada um pode ser ora anfitrião - ora convidado, acolhendo e sendo acolhido, proporcionando

uma agenda criativa e dinâmica que crie pontes, inclusão, pertença... mudança social. Será dada prioridade a

pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas idosas em situações de isolamento não desejado, crianças e jovens

em situações de vulnerabilidade, pessoas com desafios físicos ou intelectuais, e imigrantes e refugiados ainda à

procura do seu lugar entre nós, sendo que em todo o momento todos os cidadãos são convidados a habitar este

espaço, lado-a-lado, sem distinção. A agenda deste espaço é desenhada pelas propostas de todos os interessados,

sendo o uso do mesmo aberto a toda a comunidade. 

Agregar às propostas 33 e 65

A proposta apresentada não foi considerada por por exeder o montante

estabelecido, conforme alinea b) do nº 1 do artigo 12 do Regulamento do

OPM, dado que a sua implementação excederia o montante previsto de 10000

euros.

69 30/nov
Passadeiras 

inteligentes 

Mobilidade e 

Transportes

Freguesia da Misericórdia 

- Escolas

consoante o valor de cada passadeira implementar este sistema que permite ou pretende diminuir o nº de

aciedentes e ajudar na manutenção de passadeiras sempre visíveis no nosso território. Dar prioridade junto ás

escolas 

A proposta apresentada não foi considerada de acordo com alínea a), do nº 1

do artigo 12º do Regulamento do OPM, uma vez que não se configura como

uma competência da JFM.

70 30/nov Papa Chicletes

Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e 

Fiscalização

 Escolas e Jardins da 

Freguesia da Misericórdia
Colocação de instrumentos para depósito de pastilhas nas escolas e jardins Papa Pastilhas

Colocação de instrumentos para depósito de pastilhas nos espaços públicos, até prefazer o valor

afeto ao OPM – 10 000 euros.

PROPOSTA ACEITE

PROPOSTA REJEITADA

LEGENDA:


