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Recomendações gerais: 

 

• Consultar as “Normas” e as “Perguntas Frequentes - FAQ” disponíveis no sítio 

eletrónico http://rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt, menu “COMO FAZER”/ 

“Programa O Bairro (Com)vida”; 

 

• Certificar-se que tem consigo os números de inscrição na BBDA e do Processo 

RAAML da sua entidade, para poder submeter a sua candidatura; 

 

• Ter em atenção os campos de preenchimento obrigatório, assinalados com 

*; 

 

• No caso de pretender concorrer a mais do que um espaço, preencher um 

formulário de candidatura para cada espaço; 

 

• Uma vez preenchidos e confirmados todos os campos do formulário, 

submeter a sua candidatura utilizando o botão “Terminar Candidatura” 

(atenção que, se sair da aplicação antes de terminar a candidatura, perderá 

toda a informação entretanto submetida, pelo que terá que repetir todo o 

processo). 
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1º passo: ver a listagem e o detalhe dos espaços não habitacionais 

Entrar no sítio eletrónico: http://rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt:    

1º Aceder ao menu “A ACONTECER”; 

2º Selecionar “O Bairro (com)vida”; 

Aqui é disponibilizada a lista de espaços não habitacionais aos quais se pode 

candidatar; para saber mais detalhes ou características de cada espaço, clique na 

respetiva Morada.      

 

 

 

 

 

 

 

v 
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Detalhe dos espaços a concurso 

Depois de clicar na Morada, acederá a toda a informação (“detalhe do imóvel”), a 

saber: 

• Caracterização pormenorizada do espaço; 

 

• Prioridades identificadas para o bairro onde o espaço se insere (se existirem); 

as prioridades variam entre uma e quatro, podendo estar repetidas, ou seja, 

todas as prioridades identificadas para esse bairro (da 1ª à 4ª) serem da 

mesma área - por exemplo, sociais ou desportivas ou culturais, etc. 

 

• Mapa da zona; 

 

• Valor da contrapartida mensal (com indicação do valor do apoio e do valor 

final a pagar); 

 

• Identificação da necessidade de realização de obras e, em caso afirmativo, que 

tipo de obras e qual o seu prazo de realização – durante o qual estará isento do 

pagamento da contrapartida mensal; 

 

• Informação sobre a data e hora da visita ao espaço; 

 

• Possibilidade de submeter a sua candidatura a esse espaço. 

 

(Ver exemplo do detalhe de um imóvel na página seguinte)  
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2º Passo: Registar-se como utilizador 

Depois de selecionado o espaço ao qual pretende candidatar-se, e o tipo de 

candidatura (individual ou agrupada; em caso de dúvida, consulte as “Perguntas 

Frequentes - FAQ”), ser-lhe-á pedido que proceda ao seu registo de utilizador; clique 

em “crie aqui o seu novo registo” para aceder ao formulário: 

 

 

Atenção: os campos sinalizados com * são campos de preenchimento obrigatório. A 

senha (password) deverá ter no mínimo 5 caracteres e incluir letras e números; por 

exemplo: Lisboa2015. 

Depois de preencher os dados solicitados, clique no botão “Seguinte”. Depois de 

efetuar este registo irá receber uma mensagem de confirmação no seu endereço 

eletrónico com o NIF e a senha que criou: 

De: semresposta@cm-lisboa.pt [mailto:semresposta@cm-lisboa.pt]  

Enviada: segunda-feira, 08 de Maio de 2017 16:48 

Para:  xxxxxxxxx  

Assunto: Notificação do seu registo no site Rehabitar 

Bem vindo Sr.(ª) ………………….…..   

Notificação do seu registo no site rehabitar.  

O seu registo foi criado com sucesso no sítio Rehabitar. Os seus dados de login: 

Utilizador: xxxxxxxxx 

Senha: Lisboa2015 

 

Obrigado pela sua participação.  

Candidatura Individual 
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Está agora em condições de fazer a sua candidatura. Preencha os dados relativos à 

sua Entidade, depois os seus (enquanto “Representante” dessa mesma entidade) e, 

por fim, o âmbito e motivo da Candidatura: 

 

 

 

Atenção: os campos obrigatórios estão sinalizados com *. 

Depois de preenchida toda a informação solicitada, carregue no botão “Seguinte”. No 

caso de existir algum erro, este será apresentado a vermelho; só depois de o corrigir 

poderá avançar com a candidatura.  



    

Guia de Apoio à Candidatura Online 
7 

 

Depois de carregar no botão “Seguinte”, surgirá no écran toda a informação que 

preencheu, para que a possa alterar (se necessário) ou confirmar; caso esteja tudo 

correto, carregue no botão “Terminar Candidatura”.  
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Ser-lhe-á apresentada uma mensagem de confirmação da sua candidatura. Clique no 

botão “sair” para regressar ao seu registo de utilizador:   

 

Ao voltar a entrar (com o seu registo de utilizador), poderá confirmar que já tem na 

sua “área” o registo da candidatura que acabou de submeter. Todas as candidaturas 

que realizar ficarão registadas para que, desta forma, as possa “gerir” - ou seja, fazer 

alterações (“editar”) ou eliminá-las (“apagar”). 

 

 

 

  



    

Guia de Apoio à Candidatura Online 
9 

 

Adicionalmente, receberá uma mensagem no seu endereço eletrónico com a seguinte 

informação: 
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Candidatura Agrupada 

O procedimento para a realização de uma candidatura agrupada é muito semelhante 

ao da individual (veja por favor as explicações nas páginas anteriores); tenha em 

atenção que, independentemente do número de entidades agrupadas, será sempre a 

Entidade Representante a responsável pela candidatura, ou seja, é para essa 

entidade (através do seu Representante), e só para ela, que será enviada toda a 

informação sobre o procedimento. 
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O formulário de candidatura agrupada prevê a inclusão de mais uma entidade (além 

da representante); no caso de pretender adicionar mais entidades, carregue no botão 

“adicionar”, preencha os dados relativos a essa entidade e assim sucessivamente, até 

ter incluído todas as entidades que fazem parte deste agrupamento. 

 

Os procedimentos seguintes são os já referidos para a candidatura individual, pelo 

que deverá consultar as páginas anteriores deste Guia. 

 

Contactos dos serviços afetos ao Programa “O Bairro (com)vida” 

Para esclarecimento de qualquer dúvida relativa a este Programa pode contactar o 

Município através dos números de telefone 217 988 563 | 217 988 579 | 217 989 229 

ou do endereço eletrónico bairrocomvida@cm-lisboa.pt.  

Existem também postos atendimento no Balcão de Acolhimento da CML, Campo 

Grande, nº 25, para apoio à apresentação de candidaturas. 

 


