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RELATÓRIO 2017/2018 

 

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A cidadania ativa é caraterística de uma sociedade dinâmica e, neste sentido, os governos devem tomar 

medidas concretas para facilitar o acesso à informação e à participação, promover a tomada de consciência 

sobre as questões, reforçar a participação cívica e as capacidades dos cidadãos e apoiar a intervenção das 

organizações da sociedade civil.  

Aprofundar a cidadania ativa deve ser um dos desafios das sociedades contemporâneas. A modernização da 

Administração Pública é um instrumento central na resposta a este desafio e a descentralização um pilar da 

reforma do Estado e da modernização da Administração Pública. No contexto do alargamento das 

competências das autarquias, a descentralização representa uma estratégia de aproximação aos cidadãos, 

potenciada pelo contacto direto e pela própria proximidade geográfica. O Poder Local é o nível da 

Administração que mais perto se encontra dos cidadãos, permitindo aos políticos um contacto mais direto e 

imediato com os problemas da sociedade. Reciprocamente, é também uma esfera privilegiada de poder dos 

próprios cidadãos, sendo a este nível que a mobilização para a participação e a cidadania ativa têm mais 

potencialidades.  

O presente relatório pretende demonstrar como a interação entre o Poder Local e os cidadãos, podem 

contribuir para a melhoria do seu território, no contexto específico da Junta de Freguesia da Misericórdia.  

Neste sentido, a análise do Orçamento Participativo 2017/2018 organizado pela Junta de Freguesia da 

Misericórdia e a participação ativa dos seus Fregueses constitui a base para a formulação de um conjunto de 

propostas e recomendações. Este Projeto é um instrumento relevante e a bandeira de participação direta dos 

cidadãos na decisão política, podendo promover uma cidadania ativa, com envolvimento dos munícipes no 

próprio debate político e no diálogo democrático, direito já consagrado na nossa Constituição da República 

nos seus artigos: 

Artigo 108.º 
Titularidade e exercício do poder 

O poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. 
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Artigo 109.º 
Participação política dos cidadãos 

A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento 

fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos 

direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. 

 

O Orçamento Participativo da Freguesia da Misericórdia tem como objetivo atribuir aos cidadãos o poder 

efetivo de contribuírem para o desenvolvimento da sua Freguesia, apresentando propostas que se considerem 

prioritárias e do interesse geral da Freguesia. O Orçamento Participativo assenta num modelo deliberativo em 

que os cidadãos eleitores da Freguesia da Misericórdia são chamados a apresentar propostas que serão 

posteriormente transformadas em projetos e sujeitos a votação pública.  

Os projetos selecionados serão incluídos no plano de atividades e orçamento de cada ano aprovados pela 

Assembleia de Freguesia da Misericórdia, sendo o valor a afetar ao Orçamento Participativo 2017/2018 de € 

10.000,00. 

 

METODOLOGIA DO OP DA JUNTA DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA  

A Junta de Freguesia da Misericórdia, seguindo as diretrizes já utilizadas noutros concursos de idêntica índole, 

adotou as seguintes fases no processo do seu Orçamento Participativo: 

- Afetação de verbas ao Projeto; 

- Divulgação Pública; 

- Apresentação das propostas; 

- Apreciação das propostas; 

- Deliberação pela Comissão da aceitação ou rejeição das propostas; 

- Divulgação das propostas apresentadas; 

- Apresentação e análise das reclamações; 

- Adaptação das propostas a projetos concretos; 

- Votação dos projetos; 

- Seleção do projeto vencedor. 

mailto:geral@jf-misericordia.pt


  

 

Junta de Freguesia da Misericórdia | Largo Dr. António de Sousa de Macedo 7D, 1200 – 153 Lisboa                          

NIF: 510 833 349| email: geral@jf-misericordia.pt | telefone 213 929 800/4/5 | fax: 213 929 809                                          

Este processo tem na transparência um dos seus pilares fundamentais. Foi constituída uma Comissão que criou 

o regulamento do Orçamento Participativo e acompanhou todas as suas fases, por forma a dar o seu contributo 

e a validar a melhor proposta apresentada para enriquecer a Freguesia e o seu território. 

Numa lógica de representatividade e pluralidade democrática, a Comissão é constituída pela Presidente da 

Junta de Freguesia da Misericórdia, pela Presidente da Assembleia de Freguesia, pelos membros da Mesa e 

por um representante de cada partido eleito que compõe a Assembleia.  

Após várias reuniões e análise das propostas, as selecionadas e validadas foram amplamente divulgadas junto 

da população, com destaque no site e no Facebook da Freguesia onde esteve disponível toda informação 

acerca do orçamento participativo. 

 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

A fase de apresentação de propostas do OP decorreu de 15 a 19 de janeiro de 2018, findo o qual se 

contabilizaram 129 propostas apresentadas.  

 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

As 129 propostas apresentadas abrangeram um vasto leque de áreas e serviços, distribuídas pelas seguintes 

áreas: 

ÁREA 
Nº. de 

PROPOSTAS 

Saneamento e Higiene Urbana 13 

Cultura 8 

Educação 9 

Juventude e Desporto 10 

Espaço Público  13 

Espaços Verdes 10 

Infra-estruturas Viárias, Trânsito e Mobilidade 11 

Modernização Administrativa 0 

Proteção Ambiental e Energia 0 

Segurança e Proteção Civil 8 

Turismo, Comércio e Promoção Económica 8 

Urbanismo, Reabilitação e Requalificação Urbana 0 

Cidadania 14 

Intervenção Social e Habitação 17 

Comunicação e Imagem 8 
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Conforme se pode verificar, as áreas com maior número de propostas foram as da Intervenção Social e 

Habitação, Cidadania, Saneamento e Higiene Urbana e Espaço Público. 

Após análise técnica dos serviços e da Comissão do OP ficou decidido unanimemente submeter a votação 11 

projetos (a que correspondem 37 propostas) e rejeitar 68 projetos (a que correspondem 92 propostas). 

Em seguida apresenta-se as propostas aceites, assim como as rejeitadas e respetiva fundamentação. 

Propostas aceites: 

• Stop à Poluição Visual 

• Poupa Dinheiro, Coloca a Beata no Cinzeiro 

• Bebedouros para Todos 

• À Conversa com o Lixo 

• Brincar no Pátio da Escola 

• Freguesia Florida 

• Passeios + Amigos 

• A Freguesia em Conferência 

• Freguesia 4.0 

• Misericórdia + Ecológica 

• Nós Somos Bairro Alto 

 

Propostas rejeitadas e fundamentação da rejeição: 

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 

Parque para Cães na Praça das Flores 
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 

Caixotes com Rodas Pneumáticas 
Considerando que os contentores de lixo são propriedade da CML julga-se que 
não caberá à JFM intervir neste domínio. 
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PROPOSTA 
 

FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
 

Passadeira para Todos 
Trata-se de uma competência da CML, no entanto, julgamos pertinente dar a 
conhecer a proposta à equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal da CML. 

Carregas tu ou carrego eu 
A colocação deste tipo de dispositivos/ criação de novos equipamentos depende 
sempre de um parecer vinculativo da CML 

Colocação de cobertura no polidesportivo  
Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OPM. 

Estacionamento 
Não é competência da JFM, no entanto podemos registar a proposta e transmitir 
às entidades competentes, nomeadamente CML e EMEL. 

Obras Gerais  Proposta demasiado genérica. 

Estou em Casa e estou Bem A Intervenção no edificado não é competência da JFM 

Conviver dá Prazer 
 Já existe um projeto no âmbito do programa Uma Praça em cada Bairro que 
prevê a colocação de algum mobiliário (ainda que sem cobertura). 

Tocou Andou 
Não é competência da JFM, no entanto podemos registar a proposta e transmitir 
às entidades competentes, nomeadamente CML e Carris. 

Regresso ao Passado Intervenção em Domínio Privado 

Allô Intervenção em Domínio Privado 
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PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 

Regresso do Campo de Jogos ao Jardim de S. 
Pedro de Alcântara 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. A colocação de novos equipamentos/ mobiliário urbano é da competência 
da CML. Existe um  campo desportivo de acesso a todos no Parque Polivalente 
de Santa Catarina 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Intervenção 
Social e Habitação 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Participação e 
Cidadania 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Educação 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Obras, Espaço 
Público, Licenciamento, Fiscalização  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Espaços Verdes 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Habitação  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Imagem, 
Comunicação, Informação 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Higiene Urbana 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Segurança e 
Proteção Civil  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 
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PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Mobilidade e 
Transportes 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Economia e 
Emprego  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Juventude e 
Desporto  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo para inteirar os habitantes da 
freguesia da misericórdia sobre Cultura  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

Um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Intervenção Social e Habitação  

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Participação e Cidadania  

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Educação 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Obras, Espaço Público, Licenciamento, 
Fiscalização  

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre  
Espaços Verdes 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Habitação 

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
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um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Imagem, Comunicação, Informação 

Considera-se que o valor previsto ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP. 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Higiene Urbana 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Segurança e Proteção Civil 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Mobilidade e Transportes  

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Economia e Emprego  

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Juventude e Desporto 

um contributo AUDIOVISUAL para inteirar os 
habitantes da freguesia da misericórdia sobre 
Cultura 

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Intervenção Social e Habitação 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da  Participação e Cidadania  

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da  Educação 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
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Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática das Obras, Espaço Público, 
Licenciamento, Fiscalização 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática dos Espaços Verdes 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Habitação 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Imagem, Comunicação, Informação 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Higiene Urbana  

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Segurança e Proteção Civil  

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Mobilidade e Transportes 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Economia e Emprego 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Juventude e Desporto 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

Dia local da Freguesia dedicado à evocação da 
temática da Cultura 

Considera-se que o valor estimado ultrapasse os 10.000 euros previstos para o 
OP.  

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
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Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Intervenção Social e 
Habitação?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da  Participação e Cidadania?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Educação?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área das Obras, Espaço Público, 
Licenciamento, Fiscalização?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área dos Espaços Verdes?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Habitação?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Imagem, Comunicação, 
Informação?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Higiene Urbana?” 

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Segurança e Proteção Civil?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Mobilidade e Transportes?” 

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
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Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área do Economia e Emprego?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Concurso " Quem gastou melhor o dinheiro que 
a Junta disponibilizou em apoios a entidades 
coletivas na área da Juventude e Desporto?”  

A concessão de apoios por parte da Junta de Freguesia da Misericórdia obedece 
ao estabelecido no Regulamento em vigor, o qual foi aprovado pelos eleitos 
locais.  

Veículo Abandonado - Centro Histórico 
Trata-se de uma competência da Polícia Municipal. No entanto, à semelhança 
do que temos vindo a fazer iremos diligenciar junto da PM, CML e EMEL.  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Intervenção Social e 
Habitação 

Proposta referente ao funcionamento interno da Junta de Freguesia. Mais se 
informa que a atividade da Junta de Freguesia é divulgada nos meios de 
comunicação que a Junta de Freguesia e os membros de cada partido que 
compõe a Assembleia de Freguesia dispõem.  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Participação e Cidadania 

Proposta referente ao funcionamento interno da Junta de Freguesia. Mais se 
informa que a atividade da Junta de Freguesia é divulgada nos meios de 
comunicação que a Junta de Freguesia e os membros de cada partido que 
compõe a Assembleia de Freguesia dispõem. 

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Educação  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área das Obras, Espaço Público, 
Licenciamento, Fiscalização  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área dos Espaços Verdes  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Habitação 

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da  Imagem, Comunicação, 
Informação  

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
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Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Higiene Urbana 

Proposta referente ao funcionamento interno da Junta de Freguesia. Mais se 
informa que a atividade da Junta de Freguesia é divulgada nos meios de 
comunicação que a Junta de Freguesia e os membros de cada partido que 
compõe a Assembleia de Freguesia dispõem. 

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Segurança e Proteção Civil  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Mobilidade e Transportes  

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Economia e Emprego 

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Juventude e Desporto 

Concurso de fotografia "Dê a conhecer a 
atividade da Junta da Misericórdia e os seus 
autarcas" na área da Cultura 

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Intervenção Social e 
Habitação 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Participação e 
Cidadania 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Educação  

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área das Obras, Espaço 
Público, Licenciamento, Fiscalização  

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

PROPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO 
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Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área dos Espaços Verdes 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Habitação 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Imagem, 
Comunicação, Informação 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Higiene Urbana 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Segurança e 
Proteção Civil. 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Mobilidade e 
Transportes. 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Economia e Emprego  

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Juventude e 
Desporto  

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Concurso "Tinta de grafiti gratuita para fazer a 
freguesia mais bonita" com imagens 
relacionadas com a área da Cultura. 

A proposta refere-se à intervenção em propriedade privada, não sendo possível, 
à partida, garantir que é exequível, uma vez que o momento de diálogo com os 
proprietários teria de acontecer antes da votação.  

Instalação de suportes de bicicleta Já está prevista a instalação de suportes para estacionamento de bicicleta 

 

 

VOTAÇÃO 
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O período de votação das propostas selecionadas decorreu entre 6 e 20 de março de 2018. No processo de 

votação participaram 101 pessoas, sendo que não existiram votos nulos ou em branco.  

Os votos dos Fregueses da Misericórdia foram distribuídos da seguinte forma: 

 

 

PROJETOS VOTOS 

Stop à Poluição Visual 10 

Poupa Dinheiro, Coloca a Beata no Cinzeiro 23 

Bebedouro para Todos 12 

À Conversa com o Lixo 3 

Brincar no Pátio da Escola 20 

Freguesia Florida 3 

Passeios + Amigos 17 

A Freguesia em Conferência 0 

Freguesia 4.0 5 

Misericórdia + Ecológica 4 

Nós Somos Bairro Alto 4 

 
 

O projeto vencedor do OP 2017/2018 da Freguesia da Misericórdia foi o Projeto “Poupa Dinheiro, Coloca a 

Beata no Cinzeiro”, com 23 votos.  

 

PERÍODO DE RECLAMAÇÃO 

Após a análise da Comissão, as propostas que reuniram as condições de elegibilidade foram adaptadas a 

projeto e integraram a lista de projetos cuja publicação deu início ao período de reclamação. Durante este 

período não foram rececionadas reclamações conforme disposto no nº1 do artigo 11º do Regulamento do 

Orçamento Participativo da Freguesia da Misericórdia. No entanto, foi rececionado um e-mail com “alguns 

comentários e observações” 1(que não obedeceu à forma legal de apresentação de reclamação), o qual a 

Comissão do OP analisou e deliberou por unanimidade que a substância dos “comentários e observações” em 

nada alterava os fundamentos das decisões anteriormente tomadas pela referida Comissão.  

                                                      
1 Denominação atribuída pelo remetente do e-mail 
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PROJETO VENCEDOR DO OP DA FREGUESIA DA MISERICÓRDIA EM 2017/2018 

O Projeto vencedor do OP da Freguesia da Misericórdia em 2017/2018 foi o Projeto “Poupa Dinheiro, Coloca 

a Beata no Cinzeiro”. 

O projeto baseia-se na colocação de cinzeiros fixos pela Freguesia, nomeadamente nos locais de 

maior frequência noturna, por forma a evitar a enorme quantidade de beatas que se encontram 

despejadas na via pública. Neste momento o projeto encontra-se em fase de análise de fornecedores 

para posterior adjudicação. 

 

LISTAGEM COMPLETA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

- Parque para Cães na Praça das Flores 

- Não ao Porcalhão que suja as Paredes e o Chão 

- Poupa Dinheiro, Coloca a Beata no Cinzeiro 

- A Água é um Bem Essencial e Deve ser para Todos 

- Caixotes com Rodas Pneumáticas 

- Passadeiras para Todos 

- À Conversa com o Lixo 

- Carregas tu ou Carrego eu 

- Cobertura do Polidesportivo de Santa Catarina 

- O Pátio da Escola 

- Estacionamento 

- Obras na Rua 

- A Minha Rua é Linda 

- Estou em Casa e estou Bem 

- Conviver dá Prazer 

- Tocou Andou 

- Regresso ao Passado 

- Allô 
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- Obras nos Passeios 

- Obras nos Passeios I 

- Obras nos Passeios II 

- Regresso do Campo de Jogos ao Jardim de São Pedro de Alcântara 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Intervenção Social 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Participação e Cidadania 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Educação 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre as Obras, Espaço Público, Licenciamento e Fiscalização 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre os Espaços Verdes 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Habitação 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Imagem, Comunicação e Informação 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Higiene Urbana 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre a Segurança e Proteção Civil 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre Mobilidade e Transportes 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre Economia e Emprego 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre Juventude e Desporto 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre Cultura 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Intervenção Social 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Participação e Cidadania 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Educação 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre as Obras, Espaço Público, Licenciamento e 

Fiscalização 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre os Espaços Verdes 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Habitação 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Imagem, Comunicação e Informação 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Higiene Urbana 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre a Segurança e Proteção Civil 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre Mobilidade e Transportes 
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- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre Economia e Emprego 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre Juventude e Desporto 

- Contributo Audiovisual para Inteirar os Habitantes sobre Cultura 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Intervenção Social 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Participação e Cidadania 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Educação 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre as Obras, Espaço Público, 

Licenciamento e Fiscalização 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre os Espaços Verdes 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Habitação 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Imagem, Comunicação e 

Informação 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Higiene Urbana 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre a Segurança e Proteção Civil 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre Mobilidade e Transportes 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre Economia e Emprego 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre Juventude e Desporto 

- Contributo para Debater com Especialistas Reputados e com os Habitantes sobre Cultura 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Intervenção Social 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Participação e Cidadania 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Educação 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado às Obras, Espaço Público, Licenciamento e Fiscalização 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado aos Espaços Verdes 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Habitação 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Imagem, Comunicação e Informação 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Higiene Urbana 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Segurança e Proteção Civil 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Mobilidade e Transportes 

mailto:geral@jf-misericordia.pt


  

 

Junta de Freguesia da Misericórdia | Largo Dr. António de Sousa de Macedo 7D, 1200 – 153 Lisboa                          

NIF: 510 833 349| email: geral@jf-misericordia.pt | telefone 213 929 800/4/5 | fax: 213 929 809                                          

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Economia e Emprego 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Juventude e Desporto 

- Dia Local da Freguesia Temático dedicado à Cultura 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Intervenção Social 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Participação e Cidadania 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Educação 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área das Obras, Espaço Público, Licenciamento e Fiscalização 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área dos Espaços Verdes 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Habitação 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Imagem, Comunicação e Informação 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Higiene Urbana 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Segurança e Proteção Civil 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Mobilidade e Transportes 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Economia e Emprego 

- Concurso “Quem Gastou melhor o Dinheiro que a Junta Disponibilizou em Apoios a Entidades Coletivas” na 

área da Juventude e Desporto 

- Veículo Abandonado Centro Histórico 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Intervenção Social e Habitação 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Participação e Cidadania 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Educação 

- Para uma Freguesia Moderna na área das Obras, Espaço Público, Licenciamento e Fiscalização 

mailto:geral@jf-misericordia.pt


  

 

Junta de Freguesia da Misericórdia | Largo Dr. António de Sousa de Macedo 7D, 1200 – 153 Lisboa                          

NIF: 510 833 349| email: geral@jf-misericordia.pt | telefone 213 929 800/4/5 | fax: 213 929 809                                          

- Para uma Freguesia Moderna na área dos Espaços Verdes 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Habitação 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Imagem, Comunicação e Informação 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Higiene Urbana 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Segurança e Proteção Civil 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Mobilidade e Transportes 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Economia e Emprego 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Juventude e Desporto 

- Para uma Freguesia Moderna na área da Cultura 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Intervenção Social 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Participação e Cidadania 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Educação 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área dos Espaços Verdes 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Habitação 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Imagem, Comunicação e Informação 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Higiene Urbana 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Segurança e Proteção Civil 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Mobilidade e Transportes 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Economia e Emprego 

- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Juventude e Desporto 
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- Concurso de Fotografia “Dê Melhor a Conhecer a Atividade da Junta da Misericórdia e os Seus Autarcas” na 

área da Cultura 

- Compostagem Doméstica de Resíduos Orgânicos 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Intervenção Social 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Participação e Cidadania 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Educação 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

das Obras, Espaço Público, Licenciamento e Fiscalização 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

dos Espaços Verdes 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Habitação 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Imagem, Comunicação e Informação 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Higiene Urbana 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Segurança e Proteção Civil 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Mobilidade e Transportes 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Economia e Emprego 

- Concurso “Tinta de Grafiti Gratuita para Fazer a Freguesia mais Bonita” com imagens relacionadas com a área 

da Juventude e Desporto 

- Contributo para Inteirar os Habitantes sobre Cultura 
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