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, 
I. NOTA INTRODUTORIA 

0 Sistema de Avalia~ao e Desempenho dos Servi~os da Administra~ao Publica (SIADAP), regulado 

pela Lei nQ 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual reda~ao, integra o Subsistema de Avalia~ao 

de Desempenho dos Servi~os, designado por SIADAP 1, assenta num Quadro de Avalia~ao e 

Responsabiliza~ao (QUAR) e visa contribuir para a melhoria e qualidade dos servi~os. 

0 sistema de gestae por objetivos e entendido como urn importante modele e gestae estrategica, no 

sentido em que reconhece como urn sistema de comunica~ao organizacional, que promove o 

alinhamento de todas as unidades organicas com a estrategia da organiza~ao, permitindo o 

acompanhamento dos objetivos e a avalia~ao do desempenho. Sendo urn instrumento de gestao que 

procura evidenciar os varios recursos utilizados e os fatores que contribufram para os resultados em 

fun~ao dos objetivos estabelecidos, consubstancia uma analise essencial para a reflexao da 

organiza~ao, o que permite um autoconhecimento que favorece a melhoria continua 

A autoavalia~ao dos servi~os (SIADAP 1) tern um caracter anual e obrigat6rio, e nos termos do artigo 

8Q da Lei nQ 66-B/2007 e parte integrante do Relat6rio de Atividades e deve traduzir os resultados e 

desvios registados de acordo com o aprovado no QUAR do Servi~o. 

lmporta, a este prop6sito e desde ja, referir que a DMHDL entende o QUAR como urn importante 

instrumento de gestae estrategica que para alem de servir de apoio ao planeamento, controlo e 

avalia~ao, serve tambem de guia de orienta~ao para uma permanente procura da melhoria continua 

dos procedimentos e da qualidade do servi~o publico prestado. 

Neste contexto e elaborado o presente Relat6rio de Autoavalia~ao tendo por referenda o Quadro de 

Avalia~ao e Responsabiliza~ao 2018, aprovado. 

Este Relat6rio apresenta uma abordagem de relata das atividades desenvolvidas em 2018, 

mostrando um breve resumo dos antecedentes de cada area/programa. Metodologicamente, 

procedeu-se a identifica~ao das areas de actividade e projectos desenvolvidos dando as unidades 

organicas os seus contributes no ambito do seu desenvolvimento e alcance das metas previstas. A 

adop~ao desta metodologia contribuiu para o envolvimento de todos os servi~os no processo de 

elabora~ao do Relat6rio de Atividades, atraves dos dirigentes e colaboradores a eles afectos. Os 

dados foram disponibilizados pelas diferentes Unidades Organicas que validaram a informa~ao, foi 

implementado urn sistema de recolha de informa~ao, baseado num ficheiro unico com a informa~ao 

necessaria para o calculo de urn conjunto de indicadores constantes no QUAR e outros dados 

complementares das atividades desenvolvidas pela DMHDL e de outros servi~os que partilham e 

concorrem para a prossecu~ao de determinados objetivos, nomeadamente a GEBALIS e a DMPO. 

Relativamente ao processo de monitoriza~ao deste instrumento de gestao, importa evidenciar: 

• Procedeu-se a monitoriza~ao intercalar dos resultados alcan~ados, trimestralmente. 

• Foram reportados a DMRH os dados relatives ao primeiro, segundo e terceiro semestres, 

tendo sido validados os indicadores incluidos naquele instrumento de gestao, com resultados 

bastante satisfat6rios. 
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Politicos de habitac;:oo - Contributo da Camara Municipal de Lisboa 

0 artiao 65 u Con;)f"f 1~00 do Reoub/1ca Portuouesa or v : 

"1. Todos tem dire/to, para si e para a sua familia, a uma habita~iio de dimensiio adequada, 

em condiroes de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e o privocidade 

familiar. 

2. Para assegurar o direito a habito~oo, incumbe oo Estado: 

a) Programar e executor uma politico de habitariio inserida em pianos de ordenamento geral 

do territ6rio e apoiada em pianos de urbanizariio que garantam a existencia de uma rede 

adequada de transportes e de equipamento social; 

b) Pramover, em colabora~iio com as regioes aut6nomas e com as autarquias locals, o 

constru~iio de habita~iies econ6micas e socials; 

c) Estimular a constru~iio privada, com subordinariio ao interesse geral, e o acesso a 

habita~iio propria ou arrendada; 

d) lncentivar e apolar as iniciativos das comunidades locals e das popular;oes, tendentes a 

resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criariio de cooperativas de 

habitar;iio e a autoconstrur;iio. 

3. 0 Estado adoptar6 uma polftica tendente a estabelecer um sistema de renda compatfvel 

com o rendimento familiar e de acesso a habitar;iio propria. 

4. 0 Estado, as regioes aut6nomas e as autarquias locais definem as regras de ocupar;iio, uso 

e transformar;iio dos solos urbanos, designadamente atraves de instrumentos de 

planeamento, no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do territ6rio e ao urbanismo, 

e procedem as expropriar;oes dos solos que se revelem necessarias a satisfar;iio de fins de 

utilidade publica urbanfstica. 

5. E garantida o participar;oo dos interessados no elabora~iio dos instrumentos de 

p/aneamento urbanist/co e de quaisquer outros instrumentos de planeamento fisico do 

territ6rio." 

A Resolu~ao de Conselho de Ministros n.Q SO_A/2018 refere que a aprova~ao, em 2015, da Estrategia 

Nacional para a Habita~ao (ENH) teve como objetivo dar um primeiro passo no sentido de uma 

resposta as profundas altera~oes financeiras, econ6micas e sociais verificadas nos ultimos anos, bern 

como ao distanciamento progressive entre o quadro normativo e as polfticas publicas nesse domfnio. 

Nao obstante o caminho que Portugal tern vindo a percorrer nestas materias, nomeadamente ao 

nrvel da resolu~ao dos problemas quantitativos em materia de carencias habitaciona is, os multiplos 

desafios que se colocam a politica de habita~ao e reabi l ita~ao- econ6micos, funcionais, ambientais 

e sociais - demonstram a necessidade de uma abordagem integrada ao nivel das pollticas setoriais, 

das escalas territoriais e dos atores, que represente uma mudan~a na forma tradicional de conceber 

e implementar polftica de habita~ao. 
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Esta abordagem implica uma reorienta~ao da centraliza~ao da polftica de habita~ao no objeto - a 

«casa» - para o objetivo - o «acesso a habita~ao» -, a cria~ao de instrumentos mais flexiveis e 

adaptaveis a diferentes necessidades, publicos -alvo e territories, uma implementac;ao com base 

numa forte coopera~ao horizontal (entre polfticas e organismos setoriais), vertical (entre niveis de 

governo) e entre os setores publico e privado, incluindo o cooperative, bem como uma grande 

proximidade aos cidadaos. 

Esta Nova Gera~ao de Polfticas de Habitac;ao reconhece, portanto, o papel imprescindfvel que os 

munidpios tem na sua implementa~ao e refor~a a sua intervenc;ao neste ambito, na esteira da 16gica 

de descentraliza~ao e de subsidiariedade plasmada no Programa do XXI Governo Constitucional. 

A sua rela~ao de proximidade com os cidadaos e o territ6rio permite aos municipios ter uma no~ao 

mais precisa das necessidades presentes, das abordagens mais adequadas e dos recursos passfveis 

de mobiliza~ao, sendo a sua a~ao instrumental na constru~ao e implementa~ao de respostas mais 

eficazes e eficientes, orientadas para os cidadaos. 

Considerando a relac;ao de proximidade com os cidadao que permite aos municipios ter uma no~ao 

mais precisa da realidade que se visa regular e promover, bem como acompanhar de forma mais 

eficiente do que outras entidades publicas, os programas, designadamente atraves da identifica~ao 

in loco das problem<Hicas socials existentes, do apoio aos agregados carenciados e aos propriet aries 

de edificios com necessidades de intervenc;ao, da cedencia do seu patrim6nio edificado para fazer 

face a situac;oes de carencia social e ao acompanhamento da implementa~ao dos programas, foi 

concretiza a transferencia de competencias para os 6rgaos municipals no dominio da habita~ao, ao 

abrigo do artigo 17.2 da Lei n.2 50/2018, de16 de agosto, nos termos do Decreta-Lei n2 105/2018, de 

29 de Novembro. 

Em Lisboa, e face a caracteristicas particulares da capital, o Municipio assume grande relevancia no 

dominio da habita~ao e das efetivas politicas implementadas na cidade. 

De facto, o Municipio de Lisboa, no ambito das suas competencias na area da habitac;ao, 

administrar;ao e gestao do seu patrim6nio, tem vindo a desenvolver programas de arrendamento, 

que abrangem faixas diferenciadas de popular;ao com problemas de carencia habitacional grave e 

com dificuldade de arrendar/comprar casa em Lisboa face a disparidade entre os seus rendimentos e 

os valores praticados no mercado. 

Desta forma, o Municipio promove a recoloca~ao do seu parque habitacional no mercado com 

possibilidade de, atraves das candidaturas efectuadas, ficar a conhecer as efetivas carencias e 

carateriza~ao da populac;ao que procura casa em Lisboa, conseguindo assim ajustar e dar a conhecer 

as necessidades e potencialidades da oferta, promover uma gestao mais justa e eficaz do seu vasto 

patrim6nio habitacional e influenciando de alguma forma as polft icas do Estado e a intervenr;ao 

privada. 

Tal so e possivel face ao vasto patrim6nio habitacional do municipio de Lisboa. No final de 2018 o 

Municipio detinha um total de 3 988 ediffcios, aproximadamente 23 615 frar;5es. 
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Com a aprova~ao de 13 milhoes no emprestimo do Banco Europeu lnvestimento (BEl) para 

reabilita~ao de fra~oes o Municipio iniciou a recupera~ao do passive de anos de desinvestimento 

com a recupera~ao das frac~oes ja identificadas e encaminhadas para reabilitac;ao, bem como a 

diaria gestao social e patrimonial das restantes fracc;oes de que somos responsaveis. 

0 fecho do Quadro Regulamentar da Habitac;ao do Munidpio de Lisboa em 2012 com regras claras e 

conhecidas pelos moradores contribuiu para a transparencia I equidade e justi~a no que se refere a 
atribui~ao das habita~oes e a gestao das mesmas. 

A regula~ao e normaliza~ao de todos os programas de acesso a habita~ao promovidos pelo Municipio 

de Lisboa, nomeadamente pelo pelouro da Habita~ao IDire~ao Municipal de Habita~ao e 

Desenvolvimento Local) garantem a centraliza~ao e total transparencia na atribuic;ao de toda e 

qualquer habita~ao perten~a do Municipio. 

A clarifica~ao e separa~ao das competencias da CML e das competencias da empresa municipal 

GEBALIS no que se refere a atribuic;ao de habita~oes e extremamente importante, pois geralmente 

nao e entendida nem tida em considera~ao. 

A CML e responsavel por todas as atri bui~oes e reabi lita~ao de fra~oes que ficam vagas e sao 

reportadas ao Munidpio. 

A GEBALIS e responsavel pela gestao das fra~oes ocupadas devendo, sempre que ficam vagas, 

assegurar o seu encaminhamento para que a CML possa promover a sua reafetac;ao. A GEBALIS 

reabilita e promove transferencias internas no ambito da sua atividade de gestae habitacional. 

Os diversos programas de acesso, de promo~ao de habita~ao e apoio a mesma, lan~ados nos ult imos 

a nos, sao indicadores da preocupa~ao do Municipio em materia de habitac;ao: 

• RAHM- Regime de acesso habita~ao Municipal para familias de extrema carencia econ6mica e 

social. 

• PRC- Programa da Renda Convencionada para famrlias de classe media que nao conseguem 

arrendar habitac;ao em Lisboa aos prec;os de mercado. 

• PRA - Programa de Renda Acessivel para classe media com rendimentos anuais des 7.500 aos 

40.000 euros, num modelo de concessao de obra publica com a colabora~o de privados, 

empresas, cooperativas, etc. 

• Regula~ao dos creditos a constru~ao com o regime de frac~oes em valor maximo de 

arrendamento. 

• Programa Mercado Social de Arrendamento- Colabora~ao como IHRU na selec;ao das familias. 
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• SMA - Subsfdio Municipal ao Arrendamento, programa de apoio ao arrendamento, destinado a 

famflias com um rendimento que nao lhes permite suportar o arrendamento privado onde 

residem. 

• 1.2 Direito - Programa de Apoio ao Acesso a Habita~ao. Foi publicado o Decreto-Lei n.2 37/2018 

de 4 de junho que veio implementar o programa 1.2 Direito, programa de apoio publico a 
promo~ao de solu~oes habitacionais para pessoas que vivem em condi~oes habitacionais 

indignas e que nao dispoem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma 

habita~ao. 

0 processo lan~ado pela CML de Verifica~ao de Ocupa~ao e Condi~ao de Recurso a todas as fra~oes 

municipals come~ou a dar resultados a partir do ano de 2012, com a reentrada na posse do 

municipio de centenas de frac~oes desocupadas ou ir regularmente ocupadas. 

A gestae como senhorio deste patrim6nio e complicada, na sua quase maioria as habita~oes sao 

atribufdas em regime de renda apoiada, calculada em fun~ao dos respetivos rendimentos, com 

valores de renda extremamente baixos e englobando situa~5es de gestao social complicadas, com 

preserva~ao deficiente do bem publico que lhes e afetado.Situa~oes de vandalismo ou ma 

apropria~ao das frac~oes pelos anteriores residentes,bem como a degradac;:ao das frac~oes e a ma 

qualidade construtiva das mesmas implica que, ap6s a vacatura dos locados, a CML tenha de 

proceder a obras de reab ilita~ao total e nao apenas a pequenas obras para reafeta~ao. 

A problematica da constante ocupa~ao abusiva das frac~oes vagas e dos procedimentos necessaries 

para a reentrada na posse do mesmo, o tempo necessaria para o cumprimento dos procedimentos 

necessaries a aplica~ao do C6digo da Contratac;:ao Publica para lan~amento de empreitadas, o 

volume de obras necessarios a sua reabilita~ao e a gestao simultanea de dezenas de empreitadas de 

reabilitac;:ao dispersas por toda a cidade coloca os prazos de recolocac,:ao no mercado maiores do que 

o que se pretenderia e do que os munfcipes esperariam. 

0 Patrim6nio do Municipio de Lisboa localizado fora de Bairros municipals e caracterizado por serum 

patrim6nio extremamente envelhecido, que passou para a propriedade da CML geralmente por 

processes muito antigos de expropria~ao ou aquisi~ao amigavel, no ambito de pianos de 

reperfilamento de ruas ou pianos de urbaniza~ao nao concretizados, doa~oes ou direitos de 

preferencia. Pede ser constituido por fra~oes, edificios ou partes de edificios, muito antigos e em 

mau estado de conserva~ao, podendo encontrar-se total ou parcialmente habitados ou mesmo 

devolutos, na sua maioria porque ja foram objeto de transferencia das familias por motive de mas 

condi~oes de habitabllidade ou mesmo ruina. 
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A reabil ita~ao deste patrim6nio implica frequentemente a sua total desocupa~ao, por norma com 

recurso a transferencia das familias, e envolve, na maioria das situa~oes, obras gerais de cobertura, 

fachada, espa~os comuns, que nao sao viaveis com a permanencia dos moradores nessas habita~oes. 

A localiza~ao de grande parte deste edificado e a sua pequena dimensao, nao s6 em numero de 

fra~oes como na dimensao reduzida das mesmas (areas), traduz-se, em termos de gestao de 

patrim6nio versus utiliza~ao de recursos financeiros para a reabilita~ao, numa equa~ao diffcil de 

ponderar e/ou resolver, face aos resultados em termos temporals e financeiros. 

A fa ixa eta ria dos moradores neste patrim6nio e as sua caracteristicas sociofamiliares- em geral com 

idade muito avan~ada, doen~as e patologias varias e dependentes a nfvel inst itucional, familiar ou 

de vizinhan<;a da zona de residencia- bern como o tipo de contratos de arrendamento que titula as 

habita<;6es, geram muita resistencia a mudan<;a por parte dos locatarios e implicam uma gestao 

social cuidada, o que esta na origem de uma dificil previsao e implementa<;ao da sua reabilita<;ao. 

A prepara<;ao da reabilita<;ao de fra<;6es vagas em Patrim6nio Disperso implica uma multipla 

avaliac;ao: da dimensao da intervenc;ao a levar a cabo, da necessidade de desocupa<;ao da totalidade 

do im6vel, com deslocalizac;ao dos outros moradores, das obras estruturais (como reforc;o 

estrutural, substituic;:ao de coberturas, arranjo de caixas de escadas e clarab6ias, substitui~ao de 

colunas- infra-estrutura global, etc.), com necessidade de eventual levantamento arquitet6nico por 

inexistencia de plantas no arquivo face a idade dos predios, para alem da verificac;ao fra<;ao a frac;ao 

das necessarias obras de reabilitac;ao. Envolve geralmente projetos completes de arquitetura e 

especialidades. 

Neste contexto as atividades desenvolvidas pela Dire<;ao Municipal de Habitac;ao e Desenvolvimento 

Local, durante o ano de 2018, continuam enquadradas pelos eixos de interven<;ao e objectives 

estrategicos do Municipio de Lisboa explanados no Governo da Cidade, pelo Programa Local de 

Habitac;ao e pelos objectives estrategicos e operacionais desta Direc;ao Municipal. 
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• Cidade de 
Bairro 

• Cidade + 
Proxima dos 
Cidadaos 

• Cidade 
Reabilitada e 
Rehabitada 

• Direito a 
Habita~ao 

• Cidade do 
Comercio 

No essencial, o ano de 2018 ficou marcado pelo desenvolvimento e consolida~ao de projetos e 

procedimentos definidos como prioritarios no anterior ciclo de gestao e a aposta em delinear novos 

programas, de diferentes metodologias e de novas parcerias no ambito das Politicas Publicas de 

Habita~;ao. 0 acesso a novos recursos e instrumentos financeiros, nomeadamente atraves do Banco 

Europeu de lnvestimento, a implementa~ao do Programa Lisboa XXI1, veio potenciar as medidas de 

coesao e inclusao social e de reabilita~;ao do patrim6nio municipal edificado e a regenera~ao urbana 

destes territ6rios. Na area da Habita~;ao Social o investimento previsto para 2016-2021 e no 

montante de 112.553 milhares de euros, que inclui constru<;ao nova, reabilita<;ao de frac<;oes, 

contratos programa com a GEBALIS eo projecto Sharing Cities. 

I Ddiboaac;iio n" 372/ AML/2016 (Conlratac;5o t-mpreslimo de mcdio e Iongo prazo juntn do Oanco Europcu de lnvestimt-nlo). 
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II. CARACTERIZAc;AO DA DIREc;AO MUNICIPAL DE 
HABITAc;AO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

l . Natureza, Missoo e Atribui~oes 

Nos termos da Delibera~ao nQ 305/AML/2018, de 3 de julho, foi aprovado oajustamento a Organica 

dos servi~os municipals, estrutura nuclear e estrutura flexivel, do Municipio de Lisboa, sendo a 

DMHDL a unidade organica que apoia, desenvolve, assegura e promove, na area da habitar;ao e do 

desenvolvimento local, os objetivos determinados pelo executive nestas materias, destacando-se, 

entre outras, as seguintes atribuir;oes: 

• Desenvolver e implementar o Programa Local de Habitar;ao, assumindo a missao de (Re) Habitar 

Lisboa de acordo com os objectives de melhorar a qualidade do parque edificado habitacional 

(publico e privado), a qualidade da vida urbana, a coesao territorial, bern como promover a 

coesao social e o desenvolvimento local, em articula~ao com os servi~os municipals 

competentes. 

• Cont ribuir para a adequa~ao da oferta a procura de habitac;ao atraves de novas metodologias e 

instrumentos de dinamiza~ao do mercado de habita~ao, nomeadamente, atraves da criar;ao de 

balsas de arrendamento e de habitar;ao a custos acessiveis desenvolvendo mecanismos e 

parcerias de arbitragem e regula~ao do mercado privado de arrendamento acessivel; 

• Concepr;ao e implementa~ao de politicas e estrategias de intervenr;ao no parque habitacional 

publico, de incentive a reabilitac;ao do parque habitacional privado e de desenvolvimento local; 

• Planear e priorizar a requalificac;ao dos fogos existentes, em func;ao do diagn6stico das condi~oes 

de habitabilidade, em articula~ao com o Departamento de Habitac;ao e Manutenc;ao de Edificios 

Municipals, promovendo a eleva~ao dos padroes de qualidade do parque habitacional em termos 

da conservac;ao, eficiencia energetica, acessibilidades e conforto; 

• Promover a melhoria das condic;oes de habitabilidade na cidade de Lisboa, nomeadamente, 

atraves da concepc;ao e elaborac;ao de programas de intervenr;ao; 

• Promover a Estrategia de lntervenc;ao BIP/ZIP como estrategia de desenvolvimento local; 

• Defini~ao programatica e desenvolvimento de projectos que visem a valorizac;ao das fracc;oes 

nao habitacionais em predios predominantemente habitacionais, promovendo a sua ocupar;§o 

ao servic;o do desenvolvimento local. 
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• Elaborar ou apoiar a elabora~ao de projetos regulamentares e legislativos nos dominios de 

Habita~ao, Reabilita~ao Urbana e Gestao Patrimonial. 

•Promover e coordenar as pollticas de acesso a Habita~ao e 

Desenvolvimento Local de Lisboa, contribuindo para a coesao 

s6cio territorial da cidade. 

• lnterven~ao no mercado de Habita~ao numa dupla vertente de actua~ao no 

patrim6nio habitacional municipal e de intervenr;ao no mercado privado, com 

recurso ao patrim6nio do Municipio, promovendo programas mun1c1pa1s 

espedficos que permitam estimular o rejuvenescimento da popula~ao e o 

desenvolvimento sustentavel dos territ6rios. A interven~ao directa ou indirecta 

no HABITAT com o conhecimento integrado do territ6rio e o envolvimento e 

parcerias com as redes de interven~ao local visando a promoc;ao e melhoria das 

condic;oes de vida dos munfcipes da cidade de Lisboa. 

•Rigor e Transparencia 

•lnovac;ao e Conhecimento 

•Responsabilidade e Compromisso 
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2. Estrutura Organica do DMHDL 

Dire9ao Municipal de Habita9ao e Desenvolvimento 
Local 

(DMHDL)) 

loepartamento de Politicas e Gestao de Habitac;:ao 

(DPGH) L ___ _ 

Divisao Gestao Habitac;:ao 
Municipal 

(DGHM) 

Divisao de tntervenc;:ao no 
Mercado de Habitac;:ao 

(DIMH) 

Departamento Desenvolvimento Local 

(DOL) 

Divis~o de Planeamento e 
Desenvolvimento 

(DPD) 

Divis~o de Apoio a 
lntervenc;:oes Locals 

(DAIL) 
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Ill. AUTO A VALIAc;AO 

Quadro de Avalia~oo e Responsabiliza~oo- QUAR 

1. Objetivos Estraff~gicos e Operacionais 

Ancorados na missao, visao e valores e nos desafios que se colocam a curta e media prazo a Dire~ao 
Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local no dominio da Habita~ao e da Coesao Social, 

definiram-se, para o ciclo de gestao de 2018, tres objetivos estrategicos e sete objectives 

operacionais, sendo 2 (dais) de efic;kia, 3 (tres) de eficiencia e 2 (dais) de qualidade, para os quais 

foram estabelecidos 17 (dezassete) indicadores de desempenho. Nos pontos seguintes procede-se a 
sua caracter iza~ao. 

Objetivos Estrategicos 

/ • Promover programas de acesso a habita>iio dirigidos a grupos diferenciados ' 

OEl 

OE2 

OE3 

de popula~ao 

• Garantir uma gestao eficiente do Patrim6nio de Habita~ao Municipal 

• Contribuir para a dinamiza<;ao da Estrategia de Desenvolvimento Local de 
Base Comunitaria(DLBC) 
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RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;:AO- 2018 

Objetivos Operacionais 

Para cada Objetivo Estrategico foram definidos Objetivos Operacionais de Efic<kia, Eficiencia e 

Qualidade, que integram o Quadro de Aval ia~o e Responsabiliza~ao (QUAR) 2018 da DMHDL. 

OBJETIVOS DE EFICACIA - 35% 

• 001. Promover a atual iza~ao dos lndicadores de Habita~ao e Desenvolvimento Local, 

diagnost ico e avalia~ao das necessidades de habita~ao em Lisboa. 

• 002. Promo~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP. 

OBJETIVOS DE EFICIENCIA - 35% 

• 003. Assegurar a execu~ao dos programas de apoio a Habita~ao e Desenvolvimento Local. 

• 004. Promover a verifica~ao da situa~ao do Patrimonio Habitacional e Nao Habitacional 

Municipal. 

• 005. Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as unidades 

organicas da CML). 

OBJETJVOS DE QUALIDADE- 30% 

• 006. Melhorar os sistemas de suporte a gestao dos Programas de Habita~ao. 

• 007. Colaborar na boa gestao de recursos humanos (comum a todas as unidades organicas 

da CML). 

0 grau de execu~ao do conjunto dos objetivos operacionais foi aferido por 17 (dezassete) indicadores 

cujos resultados contribuem para os parametros de avalia~ao em que se inserem e para a avalia~ao 

final. 
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- 2018 

: Promover o acesso ~ hablta~ao e desenvolvimento local eontribulndo para a melhorla das eondlc;lles habltaclonals 
famlllas e para a eoesllo s6clo- terrltorlal da cidade. 

lot1ieltivc1s Estrategicos (OE) 

1 Promover programas de acesso a habita,lo dirigldos a grupos dlferenclados de populac;ao. 

Garantir uma gestao eflciente do Patrlm6nlo de Hablta~li o Municipal. 

Contribuir para a d inamizac;ao da Estrategia de Desenvolvlmento Local de Base Comunltar la. 

Obj etlvos Operacionais (0 0) 

EFic:ACIA 35'Mt 

1 Peso do objetlvo: 60% 

Promover a atuallza~lio dos lndlcador 1 Data Entrega Trlmestral do ultimo dla do 15 dlas 
lndicadores de Kablta~lio e peso 100% Relat6rlo de atuallza~lio de OE2 mes segu lnte depois do 

Desenvolvlmento Local Olagnostlco e rndicadores trlmestre trlmestre 
Avallaolio cfa& Necessldacfes de 

Hoblte~ilo em Llsbo• 

2 Peso do objetlvo: 40% 

Prepara~~o de 
Apresenta~o 

de Proposta 
Indlcador 2 Prepara~ao e lancamento de programa 

Final para 
peso 30% Programa BI P/ZI P 2 - Boas OE3 prellmln•r 

Prat!cas Cicio e Regras 

Promo~o cfa Estrategla de lncflcador 3 
Oesenvolvlmento local nos 8IP/ZIP peso 50% Entrega de Relat6rio Anual 

de monltorlza,ao Programa OE3 
BIP/ZIP 15/fev 1/ fev 

lndludor 4 Elaboracao de Proposta novo 
peso 20% Programa Afeta~ao Espa~os OE2 e OE3 15/nov 30/out 

Nao Habltaclonals 

l!f'JCtfNCIA 35'Mt 

3 Peso do objetl vo: 40% 

lncficador 5 
Incentlvo ao arrendamento 
acesslvel (NO de famillas 600 >600 oeso 40% abrangidas) 

lndlcador 6 Percentagem de fra,oes 
a exeeu~llo dos programas peso 20% vagas em obra afetas a 80% >80o/o 

de apoio a hablta,:!lo e programas de hablta,ao OE1 e OE2 
desenvolvlmento local 

tndlcador 7 
Incentive a dinamiza~ao de peso 40% 

atlvldades do i>rograma s. 217 > 217 BIP/ ZIP 
(no de atividades apotadas) 

4 Peso do obj etlvo: 35'¥o 

lndicador 8 Elabora,~o do Relat6rlo Fina l 
ate 31 Julho ate 30 junho oeso SO% com propostas de atua~ao. 

Pro mover • verlfica~ao da sttua11:10 
do Patrlm6nlo Habitaclonal e N3o 

Numero de 
OE2 e OE3 

Habltaelonal Municipal tndleador 9 
vlstorlas/Oscalizac;i'ies ~ 500 as.... 

.> 800 peso 50% rea llzadas 800 

5 Peso do objetlvo: 25% 

N.O medic de dillS para 
Indlcador 10 llqulda~;.ao de faturas 

10 ss I peso 40% (responsabilldade comum 
sempre que apllcavel) 



RELATORIO DE ATJVIDADES E AUTOAVALIAC,:AO- 2018 

00 5 Peso do obje tivo: 25% 

Colabol'llr na boa gestio dos 
recursos flnancetros 

(comum a todas as unldades 
organ leas) 

QUAUDADE ____ _ 

Indtcador 10 
peso 40% 

Jndicador 11 
peso30% 

1ndlcador 12 
peso 30% 

006 Peso do objetlvo : 75% 

Melhorar os sistemas de suporte i 
gestAo dos programa& de habtta~io 

lndlcador 13 
peso 100% 

00 7 Peso do objetlvo: 25% 

Colaborar na boa gestio de recursos 
humanos 

(comum a todas as umdades 
orgSnicu} 

Indlcador 14 
peso 25% 

Indicador 15 
peso 25% 

Indicador 16 
peso 25% 

Indlcador 17 
peso 25% 

N,O m~d lo de dlas para 
llquldlltiio de faturas 

(responsabllldade comum 
sempre que llpllciivel) 

Ntimero m~dlo de dillS ute1s 
de entrega dos relat6rlos da 
avalla~ao de nivel de servi~o 

(contratos centrallzados e 
responsab11fdade comum 

sempre que aplfcavel) 

Taxa de cumprlmento do 
calendarlo do planeamento e 
execu~llo or~amental deOnldo 

{responsl!bllldade comum 
sempre que apllcavel) 

lmplementll~iio Projeto Pilato 
Concurso Centro Hist6rlco 

Taxa de au to rlza~ilo dos 
trabalhadores em rede 

colaboratlva face ao total de 
pedldos su bmetldos 

Taxa de trabalhadores com o 
SIADAP 3 contraruallzado 

com o avallador. para o clclo 
2017/2018 

Prazo de contrat.uallza~:lo da 
uo do Plano de Formacao 

com a DMRH 

Prazo de •mplemen~tao do 
nucleo de apolo b prevenc;i!o 

de Saude e Seguranc;a no 
Trabalho (SST) - Func;ao RH 

0El,OE2 e 
OE3 

10 S 5 

5 S3 

80% lOO% 

60 dlas ap6s 30 dlas ap6s 
aprovac;ao 

CML 

500/o 

95% 

16 de abrll 

31 de julho 

aprovac;ao 
CML 

~ 70% 

100% 

10 de abrll 

15 de julho 
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RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2018 

2. Resultados alcan<;ados- QUAR 

Constituiu uma orienta<;:ao de gestao que os objetivos operacionais estabelecidos abrangessem as 

diferentes unidades organicas, contribuindo para um maior envolvimento coletivo na concretiza<;:ao 

dos objetivos definidos no Quadro de Avalia<;:ao e Responsabiliza<;:ao. 

EFICACIA 

OOI.Promover a atual iza~ao dos 
lndicadores de Habita,ao e 
Desenvolvimento local, diagn6stico e 
avalia<;:ao das n~cessidades de habita,ao 
em lisboa. 

002. Promo~ao da Estrategia de 
Ot.>senvolvimento local nos BIP/Z IP 

EFICIENCIA 

003. Assegurar a execu\ao dos program as 
de apoio a Habita~ao e Dt!senvolvimento 
loc,ll. 

00-t. Promover a vcrifica,ao da situa,ao 
do Patrim6nio llabitacional e Nao 
Habitacionai Municipal. 

SUPERADO 

SUPERADD 

SUPERADO 

SUPERADO 
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005. Colaborar na boa gestao dos 
recur .. os financeiros (comum a todac; as 
unidadcs organicas d01 C.\1U 

QUALIDADE 

006. Melhorar OS sistemas de suporte a 
ge'ltao do.., Programas de I l abita~ao 

OOi. Colal:torar n.l boa gestao de recursos 
humanos (comum a todas as unidades 
org.in ica~ da C~1 U 

QUAR- EXECU<;AO GLOBAl 

SUPER ADO 

SUPER ADO 

SUPERADD 

120",, SUPf:I~ ,\00 

Conforme se pode verificar pelos dados anteriores, analisando em termos globais os resultados 

alcan<;ados, constata-se que a taxa de realiza<;ao do QUAR DMHDL de 2018 foi de 120 %, tendo os 7 

(sete) objetivos operacionais, sido superados. 

No que respeita aos 17 indicadores, 12 foram superados, 4 foram atingidos e apenas 1 nao foi 

atingido. 

Aplicados os respectivos factores de pondera<;ao, a avalia<;ao da DMHDL em cada urn dos parametres 

foi a seguinte: 

Eficacia Eficiencia Qualidade 
107% 130% 125% 

Para uma melhor compreensao do grau de execu<;ao do QUAR, apresenta-se seguidamente a 

descric;ao detalhada da concretiza<;ao dos objetivos operacionais, bern como a fundamentac;ao para 

os desvios verificados nos respetivos indicadores. 
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RELATORJO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2018 

Resultados alcant; ados por objetivo 

Sem prejufzo da informa~ao adicional constante no QUAR 2018 em anexo, de seguida apresentam-se 

os resultados obtidos, justiflcando os desvios verificados. 

Os resultados alcan~ados no cumprimento dos objectives operacionais do QUAR 2018 sao os 

seguintes: 

OBJETIVOS DE EFICACIA -PESO 35% 

001 - OBJETIVO OPERACIONAll 
Promover a atualiza~ao dos lndicadores de Habita~ao e Desenvolvimento 
Local, diagn6stico e aval ia~;ao das necessidades de habita~ao em lisboa. 

Peso do objetivo: 60% 

Meta (s) 
2018 

Supera~ao Resultado Taxa de Classifica~ao 

lndicador/es 

lndicador 1- Data 
entrega trimestral do 
relat6rio de actualiza~ao 
de indicadores 
Peso do indicador: 100% 

utimo dia 
domes 

seguinte ao 
trimestre 

15 dias ultimo dia 0 

depois do mes 
trimestre seguinte 

trimestre 

Avalia\ao qualitativa e justifica\ao dos desvios 

Realiza~ao 

100% 
Atingido 

0 objetivo operational - 001 - "Promover a atualiza~oo dos lndicadores de Habita~iio e 

Desenvolvimento Local, diagndstico e avaliafoo das necessidades de habita~oo em Lisboa" -

integrado no objective estrategico 1- "OE 1 - Promover programas de acesso a habitofoo dirigidos o 

grupos diferenciados de populo~oo"- apresenta uma taxa de realiza~ao de 107%, e um desvio de 0%. 

0 indicador 1 - Data entrega trimestral do Relat6rio de actualizafiiO de indicadores - regista uma 

taxa de realiza~ao de 100% e um desvio de 0% em rela~ao a meta definida. 
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002 - OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Promo~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP 

Peso do objetivo: 40% 

Meta Supera~ao Resultado Taxa Classifica~ao 

lndicador/es 2018 de 
Realiza 
~ao 

lndicador 2 - Prepara~ao e 
lan~amento de Programa Prepara!;aO Apresenta~ao Apresentado 100% atingido 
BIP/ZIP 2- Boas Praticas de de proposta Programa 
Peso do indicador: 30% programa final para preliminar 

preliminar Cicio e preparado 
Regras 

lndicador 3 - Entrega de 
relat6rio anua l de 15-fev 1-fev Entregue 125% Superado 

monitoriza~ao Programa antes de 1-2 
BIP/ZIP 
Peso do indicador: 50% 

lndicador 4 - Elabora~ao 

de proposta novo 15-nov 30-out Elaborada e 125% superado 

Programa Afeta!;ao aprovada 

Espa~os Nao Habitacionais antes de 30-
Peso do indicador: 20% 10 

Avalia~ao Qualitativa e Justifica~ao dos Oesvios 

0 objetivo operacional 00 2 - "Promo~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/Z.IP", 

integrado nos objetivos estrategicos OE3 - ''Contribuir para a Dinamiza~iio do Estrategia de 

Oesenvolvimento Local de Base Comunit6ria (DLBC}" e OE 2 - "Garantir uma gestiio eficiente do 

Patrim6nio de Habita~iio Municipal", apresenta uma taxa de rea l iza~ao de 118%. 

0 indicador 2 - Prepara~ao e lan~amento de Programa BIP/ZIP 2- Boas Praticas - regista uma taxa 

de realiza~ao de 100%, e um desvio de 0% em rela~ao a meta definida. 

0 ind icador 3 - Entrega de relatorio anual de monitorizafOO Programa BIP/ZIP - regista uma taxa de 

realiza!;ao de 125%, e um desvio de +25% face a meta definida. 

0 indicador 4 - Elabora~ao de proposta novo Programa Afeta~ao Espa~os Nao Habitacionais -

regista uma taxa de realiza!;ao de 125%, considerando esta foi elaborada e aprovada antes de 30 de 

outubro. 
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003 - OBJETIVO OPERACIONAL3 
Assegurar a execu~ao dos programas de apoio a habita~ao e 
desenvolvimento local 

Peso do objectivo: 40% 

Meta Supera~ao Resultado Taxa de Classifica~ao 

lndicador/es 2018 Realiza~ao 

lndicador 5 - Incentive ao 

arrendamento acessfvel 
(numero de familias 600 >600 621 104% Superado 

abrangidas) 
Peso do indicador: 40% 

lndicador 6 - Percentagem 
de fra~oes vagas em obra 
afetas a programas de 80% >80% 100% 125% Superado 

habita~ao 

Peso do indicador: 20% 

lndicador 7-lncentivo a 
d i namiza~ao de actividades 
do Programa BIP/ ZIP 

~217 > 217 235 108% Superado 
(numero de actividades 

apoiadas) 
Peso do indicador: 40% 

Avalia~ao Qualitativa e Justifica~ao dos Desvios 

0 objetivo operacional 003 - "Assegurar a execufiiO dos programas de apolo a habltafiiO e 

desenvolvimento local" - integrado nos objectives estrategicos OE1 - "Promover programas de 

acesso o habitafao dirigidos a grupos diferenciados de popula~ao" - e OE2 - "Garantir uma gestao 

eficiente do Patrim6nio de Habita~ao Municipal", apresenta uma taxa de realiza~ao de 110%. 

0 indicador 5 - lncentivo ao arrendamento acessivel (numero de famflias abrangidas) - regista uma 

taxa de realiza~ao de 104 %, e um desvio de + 4 % em rela~ao a meta definida. 

0 indicador 6 - Percentagem de frac~oes vagas em obra a/etas a programas de habita~iio - regista 

uma taxa de realiza<;ao de 125%, e um desvio de +25% em rela<;ao a meta definida. 

0 indicador 7 - lncentivo o dinamiza~iio de actividades do Programa BIP/ZIP (numero de 

actividades aprovadas) - regista um total de 235 actividades resultantes dos 40 projetos aprovados 

na 8!! edi<;ao do Programa BIP/ZIP Lisboa 2018, o que representa uma taxa de realizac;ao de 108% e 

um desvio de 8% em rela<;ao a meta definida. 
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OBJETIVOS DE EFICIENCIA - PESO 35% 

004 - OBJETIVO OPERACIONAL4 
Promover a verifica~ao da situa~ao do Patrim6nio Habitacional e Nao 
Habitacional Municipal 

Peso do objectivo: 35% 

lndicador/es 

lndicador 8- Elabora~ao 

do Relat6rio Final com 

propostas de atua~ao 

Peso do indicador: SO% 

Meta Supera~ao Resultado 
2018 

Ate Ate 30/jun 
31/jul 14 de junho 

tndicador 9 - Numero de 2:,_500 
vistorias/fisca liza~6es 
realizadas 
Peso do indicador: SO% 

a 
~800 

> 800 

Avalia~o qualitativa e justifica~ao dos desvios 

1690 

Taxa de 
Realiza~ao 

125 % 

211% 

Classifica~ao 

Superado 

Superado 

0 objective operacional 004 - "Promover a verifica~oo da situa~oo do Patrimonio Habitacional e 

Niio Habitacional Municipal" esta integrado nos objetivos estrategicos OE 2 "Garantir uma gestiio 

eficiente do Patrim6nio Municipal" e OE 3 "Contribuir para a dinamiza~fio do Estrategia de 

Desenvolvimento Local de Base Comunitaria", apresenta uma taxa de real iza~ao de 168%. 

Relativamente ao indicador 8 - Elabora~oo do Relatorio Final com propostas de atua~oo - regista 

uma taxa de realiza~ao de 125% e um desvio de+ 25% em rela~ao a meta definida. 

Relativamente ao indicador 9 - Numero de vistorias/fiscaliza~oes realizadas - com urn peso de 50%, 

apresenta uma taxa de realiza~ao de 211% e um desvio de +111% em rela~ao a meta definida. 
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005 - OBJETIVO OPERACIONAL 5 
Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as unidades 

organicas) 

Peso do objectivo: 25% 

Meta 2018 Supera~ao Resultado Taxa de 
I ndicador I es realiza~ao 

lndicador 10- numero 
medio de dias para 10 ~5 4 125% 
liqu ida~ao de faturas 
(responsabilidade comum 
sempre que aplicavel) 
Peso do indicador: 40% 
lndicador 11 - numero 
medio de dias uteis de 
entrega dos relat6rios de 
avalia~ao de nfvel de 5 ~3 3 125% 
servi~o (contratos 
centralizados e 
responsabilidade comum 
sempre que aplicavel)) 
Peso do indicador: 30% 

lndicador 12 -taxa de 
cumprimento do 
calendario de 80% 100% 56% 70% 
planeamento e execu~ao 
or~amental definido 
(responsabi lidade comum 
sempre que aplicavel) 
Peso do indicador: 30% 

Avalia~ao qualitativa e justificas;ao dos desvios 

Classifica~ao 

Superado 

Superado 

Nao atingido 

0 objetivo operational 005- "Colaborar na baa gestiio dos recursos financeiros (comum a todas as 

unidades organicas)" tem como prop6sito a implementa~;ao de um modelo comum de gestao da 

CML na dimensao Gestao de Recursos. Destina-se a incentivar todas as unidades organicas a 

incrementar a eficiencia na gestao dos recursos financeiros que lhe estao alocados sendo medido 

atraves de tres indicadores que concretizam os aspectos considerados mais relevantes neste ciclo de 

gestao. 

Trata-se de um objetivo comum a todas as direc~oes municipals, sendo a sua monitor iza~ao e 

comunica~ao dos resultados da responsabilidade da Direc~ao Municipal de Finan~as (DMF), de 

acordo como exposto na ficha de objectivo enviada pela DMF. 
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De facto, os objetivos fi nanceiros comuns as organicas da CML sao ava liados pela DMF; 

trimestralmente, e ate ao 102 dia util domes seguinte, sao enviados o resultado dos indicadores para 

os servi~os respectivos. 

Relativamente ao indicador 10 - "Numero medio de dias para Jiquida~oo de faturas"- foi fixada a 

meta <ou = 10 dias, considerando-se como superac;ao um resultado <ou = a 5 dias. 

Resultado 12 trimestre : 3 dias 

Resultado 22 trimestre: 4 dias 

Resultado 32 trimestre: 2 dias 

Resultado 42 trimestre: 4 dias 

Resultado do ano de 2018: 3 dlas 

No ano de 2018, a DMHDL apresentou assim uma media de 4 dias, tendo atingido uma taxa de 

realiza~ao de 125% e um desvio de +25%. 

Relativamente ao indicador 11 - "Numero media de dias uteis de entrega dos relat6rios de 
avalia~iio de nivel de servi~o - contratos c~ntralizados" - foi fixada a meta de 5 dias, considerando

se como superac;ao um resultado <ou = a 3 dias. 

Resultado 12 trimestre: 3 dias 

Resultado 22 trimestre: 2 dias 

Resultado 32 trimestre: 3 dias 

Resultado 42 trimestre: 2 dias 

Resultado do ano de 2018: 3 

No ano de 2018, a DMHDL apresentou assim uma media de 3 dias, tendo atingido uma taxa de 

realiza~ao de 125% e um desvio de +25%. 

Relativamente ao indicador 12 - "Taxa de cumprimento do calendario de planeamento e execu~oo 

or~amental definido" - foi fixada a meta <ou = a 80%, considerando-se como superac;ao um 

resultado = a 100%. 

Resultado 12 trimestre: SO% 

Resultado 22 trimestre: 25% 

Resultado 32 trimestre: SO% 

ResuJtado 42 trimestre: 100% 

Resultado do ano de 2018: 56% 

No ana de 2018, a DMHDL apresentou assim um resultado de 56%, tendo atingido uma taxa de 

realizac;ao de 70% e um desvio de -30%. 
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De salientar que a propria Dire~ao Municipal de Finan~as elogiou formalmente a DMHDL pela 

supera~ao das metas em materia de prazo de liquida~ao das faturas e de envio dos relat6rios de 

servi~o no anode 2018 (indicadores 10 e 11). 

Ja quanto a monitoriza~ao feita relativamente a area da taxa de cumprimento do calendar io de 

Planeamento e Execu~ao Or~amental (indicador 12), em que a meta estabelecida nao foi cumprida, 

ficou demonstrada, na opiniao da DMF, a necessidade de melhorar o desempenho nessa area. 

OBJETIVOS DE QUAL/DADE- PESO 30% 

006 - OBJETIVO OPERACIONAL 6 
Melhorar OS sistemas de suporte a gestao dos programas de habita~ao 

Peso do objective: 75% 

lndicador Meta Supera~ao Resultado Taxa de Classifica~ao 

2018 realiza~ao 

lndicador 13: 
lmplementa<;ao Projeto 60 dias 30 dias 30 dias 
Piloto Concurso Centro ap6s ap6s ap6s 125% Superado 
Hist6rico aprova~ao aprova~ao aprova~ao 

CML CML daCML 
Peso do indicador:lOO% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

Este objetivo operacional 006 - "Melhorar as sistemas de suporte a gestoo dos programas de 

habita~oo" - integra-se em todos os objectives estrategicos, OE 1, OE 2 e OE 3 - 0 objetivo 

operacional 00 2- "Promo~oo do Estrategia de Desenvalvimento Local nos BIP/ZIP", integrado nos 

objetivos estrategicos OE3- "Contribuir para a Dinamiza~oo do Estrategia de Desenvolvimento Local 

de Base Comunitaria (DLBC)" e OE 2 - "Garantir umo gestoo eficiente do Potrim6nio de Hobita~oo 

Municipal" , apresenta uma taxa de realiza~ao de 125%, sendo pois transversal a todas as unidades 

organicas da DMHDL. 
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Tern como prop6sito, entre outros procedimentos, promover a implementa~ao do Projeto Pi lote 

Concurso Centro Hist6rico e, bern assim, a revisao dos procedimentos e do aplicativo de suporte ao 

RAHM. 

Para o indicador 13, com um peso de 100% e que permite aferir a implementafiio do Projeto Pilato 

Concurso Centro Hist6rico, foi estabelecida como meta 60 dias ap6s a aprova~ao pela CML, sendo a 

mesma superada no caso de o ser 30 dias ap6s a sua aprova~ao pela CML. 

0 resultado computado no final de 2018 demonstra uma taxa de realiza~ao de 125% e um desvio de 

+25%. 

007 • OBJETIVO OPERACIONAL 7 
Colaborar na boa gestao de recursos humanos (comum a todas as unidades 
organicas) 

Peso do objectivo: 25% 

Meta Supera~ao Resu ltado Taxa de Classifica~ao 
lndicador/es 2018 realiza~ao 

lndicador 14 - taxa de 
autoriza~ao dos 
trabalhadores em rede 50% ~70% 100% 200% Superado 
colaborativa face ao total 
de pedidos submetidos 
Peso do indicador: 25% 

lndicador 15 - taxa de 
trabalhadores como 
SIADAP 3 contratualizado 95% 100% 100% 105% superado 
como avaliador, para o 
ciclo 2017/2018 
Peso do indicador: 25% 
lndicador 16 - prazo de 
contratualiza<;ao da UO do 
Plano de Forma~ao com a 16 de abril 10 de abril Ate 16 de 100% atingido 
DMRH abril 
Peso do indicador: 25% 
lndicador 17 - prazo de 
implementa~ao do nucleo 
de apoio a preven<;ao de 31 de julho 15 de julho Ate 31 de 100% atingido 
Saude e Seguran~a no julho 
Trabalho (SST)- Funt;ao 
RH 
Peso do indicador: 25% 

0 objetivo operaciona l 009 - "Colaborar no boa gestlio de recursos humanos (comum a todas os 

unidades organicas)" - teve como prop6sito a implementat;ao de um modele comum de gestae da 

CML na dimensao Gestae de Pessoas, refort;ando o conceito da gestae de recursos humanos como 
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uma responsabilidade partilhada por todos os dirigentes em todas as Unidades Organicas da CML e 

estimulando as boas pr«:iticas neste dominic, apresenta uma taxa de realiza~ao de 126%. 

Relativamente ao indicador 14 - Taxa de autoriza~oo dos trabalhadores em rede colaborativa face 

ao total de pedidos submetidos - foi fixada para este indicador a meta de SO%, considerando-se 

como superayao urn resultado igual ou superior a 70 %. 

Relativamente ao indicador 15 - Taxa de trabolhadores com o SIADAP 3 contratua/izado com o 

avaliador, pora o ciclo 2017/2018- foi fixada a meta de 95%, considerando-se como supera~ao um 

resultado de 100 %. 

Relativamente ao indicador 16 - Prazo de contratualiza~oo da UO do Plano de Forma~oo com a 

DMRH - foi fixada como meta para este indicador a data de 16 de abril, considerando-se como 

supera~ao a data de 10 de abril. 

Relativamente ao indicador 17-Prazo de implementa~oo do nucleo de apoio a preven~oo de Saude 

e Seguranfa no Trabalho (SST)- FunfOO RH - foi fixada como meta para este indicador a data de 31 

de julho, considerando-se como superac;:ao a data de 15 de julho. 

Resultados: 

lndicador 14: Todos os pedidos recepcionados pela DMHDL para afecta~ao de trabalhadores no 

ambito deste indicador foram sat isfeitos e devidamente atendidos, pelo que o resultado aferido foi 

de 100%, com uma taxa de realiza~ao de 200% e um desvio de +100%. 

lndicador 15: - 0 SIADAP 3 FOI contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2017/2018 com todos 

os trabalhadores, pelo que o resultado aferido foi de 100%, com uma taxa de realiza~ao de 105% e 

urn desvio de +5%. 

lndicador 16: - 0 Plano de Formas:ao com a DMRH foi contratualizado ate 16 de abril, pelo que o 

resultado aferido resultou numa taxa de realizac;:ao de 100% e urn desvio de 0 %. 

lndicador 17 - 0 nucleo de apoio a prevenc;:ao de Saude e Seguran~a no Trabalho {SST)- Func;:ao RH 

foi implementado ate 31 de julho e tendo sido fixada como meta para este indicador a data de 31 de 

julho, considerando-se como superac;:ao a data de 15 de julho, pelo que o resultado aferido resultou 

numa taxa de realizac;:ao de 100% e urn desvio de 0%. 
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IV - SiNTESE DAS ATIVIDADES 

Gestoo de Candidatures Programas Municipais de Habita~oo 

Unidade Organica: Departamento de Politicas de Gestao Habita~ao (DPGH) 

Com o objective de diversificar o tipo de respostas na area da habita~ao a Dire~ao Municipal de 

Habita~ao e Desenvolvimento Local tern desenvolvido, desde 2009 urn conjunto de medidas e 

programas para tentar dar resposta aos diferentes segmentos de famllias que pretendem arrendar 

casa em Lisboa e nao tem capacidade econ6mica para aceder aos valores pedidos no mercado 

privado. Desde 2009 ha urn Regulamento que regula o acesso a habita~ao social (Regulamento do 

Regime de Acesso a Habita~ao Municipal - RRAHM) e, posteriormente foram sendo criados outros 

programas para dar respostas a outre tipo de popula~ao que tem nfveis de carencia e expectativas 

diferenciadas. 

Medidas e Projetos Desenvolvidos: 

Pedidos de Habifa<;oo Social, no ambito do Regime de Acesso a Habita<;oo 
Municipal 

No ambito do Regulamento do Regime de Acesso a Habita~ao Municipal durante o ano de 2018 

foram efectuadas 5.380 candidaturas a habita~ao municipal (RRAHM Geral em conjunto com a 

edi~ao da Bolsa Territorial), destas, 3961 candidaturas foram classificadas (74%) e 1419 foram 

consideradas improcedentes e nao classificadas (26%). Foram atribufdos ou afetos 208 fogos, 
representando 45% do conjunto anual de atribui~oes e afecta~oes, efectuadas pela DMHDL. 

Na distribui~ao pela localizac;ao geografica verifica-se uma maior incidencia de pedidos, da zona 

Oriental/Norte da cidade de Lisboa (Marvila/Santa Clara), representando 22% do numero de pedidos. 

28 





I 
RELATORJO DE ATJVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2018 

0 perfil do candidato em 2018 a umo hobitafoO social: 

0 requerente tipo reside em Lisboa ha mais de 5 a nos, na freguesia de Marvila em casa arrendada ou 

em casa de familia res. Do sexo femin ino, de nacionalidade portuguesa, inserida no grupo etario dos 

23 aos 32 anos, solteira, sem filhos, com o ensino Secundario (10Q, 11Q e 12Q ana) completo. A 

exercer uma profissao par conta de outrem, com um rendimento "per capita" de 0% - 20% em 

fun~ao de 1 I.A.S. (421,32 €), necessitando de um fogo de tipologia Tl. Os 10 candidatos mais 

pontuados, a um fogo de tipologia T1 obtiveram uma pontua~ao de 93,2 a 105,6. 

NUMERO DE PEDIDOS DE HABITA~O DO RRAHM GERAl 

JU 

a 1 z 

1 1 

No ana de 2018, verificou-se um decrescimo de 15% no numero de pedidos de habita~ao, em 

compara~ao com o ano transacto. 

Durante o ano de 2018, foi introduzida uma nova metodologia, a afecta~ao de fogos em reabilita~ao 

aos agregados candidatos ao RRAHM. 

0 numero de atribui~5es/afecta~6es foi de 208 fogos, representando um crescimento de 45% em 

compara~ao com 2017. 
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Programa Renda Convencionada 

0 Programa Renda Convencionada teve infcio em Janeiro de 2013, com o objetivo principal de 

criac;:ao de um mercado intermedio de arrendamento acessivel com valores inferiores aos valores 

medios praticados no mercado de arrendamento privado. Como objetivos complementares, procura 

proporcionar uma maior mistura de estratos diferenciados de populac;:ao nos bairros municipais, 

contribuindo para a sua requalificac;:ao e revital izac;:ao e criar condic;:oes para atrair jovens para a 

cidade atraves da oferta de rendas abaixo dos limites do programa "Porta 65 jovem", ou outro que o 

substitua. 

Este programa, ao Iongo das suas 20 Edic;:oes teve 23 193 candidatos para 375 fogos lanc;:ados a 

concurso evidenciando a adesao a este tipo de iniciativas. 

OMHDL 
Principais Actividades 

2015 2016 

Renda Convencionada 

I N° de edtr;6es (a) 4 31 21 31 

N° de fracr;6es em concurso (a) 73 321 431 59i 
--

N° de candidates (b) 309 373 1.068 3 0181 

l No de candidaturas {c) 690 4871 3.111 17 1581 
N" atribuic;oes 

I 
N° de fracr;6es afetas 

-- -
N° de fracr;6es arrendadas 43 25 261 77 

- -

I Valor medto da renda (euros) (d) 359 2851 313 330 
I -Nota A 1• ed1ryao do Program a Renda Con-.enctonada ocorreu em Janetro de 2013 

(a) Constdera-se o anode abertura. 

41 
41 

63 105 
-

8.752
1 

9673i 

39.0241 64.815 

I I 

39 

59 - 361 
302 201 

Total 
(2013 a 2018) 

- -
3 

23 1 

75 

93 

85 125 2 

305 

- -
e) 

(b) EXJstem candtdatos que concorrem as van as edi\=oes 0 numero de candidates de 2018 tnclui Ja os da 208 edtc;:.'}o 
lancada em Dezembro/18. 
(c) Rererente ao total das edtr;Oes abertas porano. Cada candtdato pode fazer mats que uma candidatura. 

(d) Nledia dos fogos efectJvamente arrendados 

(e) Nao se aplica 
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Actividades desenvolvidas em 2018 

Em 2018 foram lanc;:adas 4 novas edic;:oes do Programa Renda Convencionada (17!!, 18!!; 191! e 20 i! 

edic;:ao), com 105 fogos, com maior incidencia nas freguesias Beato, Marvila e Lumiar. A renda media 

do conjunto dos 105 fogos foi de 226 €. 

Bolsa de Habita~oes Programa Renda Convencionada - 2018, por 
Tipologia (Edi~oes 17! 18!! 19!! e 20!!) 

Tlpologia 

TO 4 

T1 5 8 12 14 

T2 3 21 4 22 

T3 

f 

2 1 2 

T4 1 

Total 10 36 21 38 

Valor Medio Renda por Edic;5o 200€ 206€ 282€ 220€ 
• com tntcto em fi nais de 2018 e termtnus em 15 janeiro de 2019 

Total 

10 

39 

50 

5 

1 

105 

226€ 

No decurso de 2018, foram recepcionadas 64 815 cand idaturas efectuadas por 9 673 candidates 

considerando-se aqui o total das candidaturas e candidates da 20!! edic;:ao cujo prazo de candidaturas 

terminou em 15 de Janeiro de 2019. 

Foram atribuidos 75 fogos, dos quais 39 foram fogos afetos com entrega de oficio. 

Total de Atribui~oes das Hab ita~oes Municipais por Freguesia 17! a 20 1 edi~ao 

I Freguesias Total de Fogos atribuidos 

I Ajuda 1 

Alcantara 2 

1--
Areeiro 1 

Beato 11 

Ben fica 4 

I Estrela 1 

Lumiar 9 

r-
Marvila 12 

Misericordia 2 

33 

I 



I 
RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2018 

Oliva is 13 

Parque das Na~oes 6 

Penha de Fran~a 2 

Santa Clara 5 

Santa Maria Maier 6 

Total 75 

Fases do processo 

1. Avalia~ao dos fogos municipals para selec~ao dos que cumprem os objectives do Programa, e 

verifica~ao da necessidade de obras para a sua reabilita~ao. Caso estas sejam inferiores a 

1000€, existe a possibilidade de se equacionar a atribui~ao do fogo com obras a realizar pelo 

arrendatario. 

2. Na prepara~ao do lan~amento de cada edi~ao, e efectuada a sua calendariza~ao, incluindo 

divulga~ao pelos diversos canais informativos internes e externos; perfodo de candidatura; 

visita aos im6veis etc. 

3. Na fase da candidatura e disponibilizado apoio tecnico aos potenciais candidates, com 

utiliza~ao de meios informaticos e telef6nicos. 

4. Gestae e produ~ao de conteudos a disponibilizar no site Rehabitar Lisboa; 

5. Apoio na prepara~ao do sorteio, divulgar;ao das candidaturas submetidas com sucesso no 

sftio http:/ /rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt/ 

6. Ap6s realiza~ao do sorteio, procede-se a analise das candidaturas sorteadas e a notificac;ao 

dos sorteados para apresenta~ao dos documentos originais (48h) e posterior marcac;ao da 

celebrac;ao dos contratos de arrendamento. 

7. Em cada edi~ao sao publicadas no site da camara Municipal de Lisboa a listas dos fogos 

arrendados. 
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20! Edi~ao da Renda Convencionada 

A ultima edi~ao de 2018 colocou a concurso e 38 fogos e recebeu, 24597 candidaturas efetuadas por 

2.773 candidates. Os 38 fogos encontravam-se localizados nas freguesias da Ajuda (1); Alvalade (2) 

; Beato (15); Campo de Ourique (2) ; de Marvila (9); Olivais (1); Parque das Na~oes (2); St!! Maria 

Maier (3); Sao Domingos de Benfica ( 2) e Sao Vicente (1) . A renda media dos fogos desta edi~ao foi 

de € 220 Euros. 

Cada candidate efectuou uma media de 9 candidaturas aos fogos disponibilizados nesta edi~ao que 

encerrou a 15 de Janeiro de 2019, optando-se por considerar os dados no relat6rio de 2018. 

Os tres fogos com maier numero de candidaturas foram os os fogos localizados na Rua das Amoreiras 

nQ 9112 Dto. (1314 candidaturas); Rua das Amoreiras nQ 91 R/C DtQ (1186) e Rua Alvares Carvalho 

Pereira lote 17 1Q C (1126 candidaturas). 

0 perfil dos candidates da 20 !! edi~ao pode ser definido como: isolado (61 %) jovem (media de 

idades de 36 anos) residente em Lisboa (52 %) com o rendimento media brute do agregado dos 

candidates de 1.041 Euros. 

Moradas por n!! de candidaturas 

Moradas N2 candidaturas I 
~ -
Avenida Vergilio Ferreira, Lote 777 R/C Esq 719 

Calc;ada de Sao Vicente N!? 112 Dto 643 - -
Largo Maria Judite de Carvalho, N2 7 62 B 919 

Largo Mana Judite de Carvalho, n2 7 92 B 799 

Largo Vitoriano Braga Late 10 R/C D 367 ----
Rua Alexandre Vieira Late 34 3Q Esq 466 

--

Rua Alferes Carvalho Pereira, Lote 17 1Q C 1126 

Rua Antonio Joaquim Anselmo, Late J R/C A 475 

Rua Bento Gon~alves, Late 724 82 Esq 655 

Rua da Oliveirinha n2 26 32 Esq- Sotao 443 

Rua das Amoreiras NQ 9112 Dto 1314 - - 1-- -
Rua das Amoreiras n2 91 R/C Dto 1186 -· 
Rua Dr. Manuel Espirito de Santo, Late H 52 C 513 

RLJa Dr. Manuel Esplrito santo, Late H 32 D 
1-

546 

Rua Dr. Manuel Espinto Santo Late C 12 A 706 

Rua Dr. Manuel Esplrito Santo Late F 2Q D 493 

Rua Dr. Manuel Espirito Santo Late F 4Q C 485 

Rua Dr. Manuel Espirito Santo Late F 62 A 535 

Rua Dr. Manuel Espirito Santo Late F 62 B 509 

Rua Dr. Manuel Esplrito Santo Late G 12 C 456 --
Rua Dr. Manuel Espirito Santo, Late G 22 C 487 -

t Rua Dr. Manuel Espirito Santo, Late G 32 D 461 

445 Rua Dr. Manuel Esplrito Santo, Late G 72 C 
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Rua Dr. Manuel Espirito Santo, Lote H 12 D 543 

Rua Dr. Manuel Espfri to Santo, Late H 22 A 540 --- ---- - -
Rua Dr. Manuel Esplrito Santo, Lote H 62 D 502 

t-- --- -
Rua Ernesto Rodrigues Late C 12 A 430 
r-
Rua Ernesto Rodrigues Late C 42 B 810 

Rua Fre1 Joaquim de Santa Rosa de Viterbo N2 6 92 A 993 

Rua Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo n28 12 C 1023 

Rua Gilberta Freyre, Lote 748 R/C Esq 624 

Rua Jose Carlos Sa da Silveira Lote 19 42 Esq 462 

1 Rua Norberta de Araujo n2 18 12 Dto 906 

Rua Norberta de Araujo n!? 18A R/C Dto 776 
r---- ---
Rua Padre Carlos dos Santos Lote 37 12 C 827 

Rua Sousa Bastos Late B 22 A 404 

Rua Xavier de Magalhaes Lote 18 32 A 634 

~a Xav1er de Magalhaes Lote 20 22 D 375 

Total 24597 ~ 

Evolu~ao 2013 a 2018 

Entre 2013 a 2018 foram lan!;adas 20 edi~oes com 375 habita~oes a concurso, rendas entre €94 a 

€549, tipologias TO a T4 com ou sem garagem e/ou arrecada~ao. As t ipologias predominantes foram 

os fogos de tipologia T2 (140 fogos) e de tipologia T1 (134) 0 valor media de renda convencionada no 

conjunto de ed i!;6es foi 282 €. 

0 numero t otal de candidaturas recepcionadas on-line, nas 20 edi~oes, fol de 125.285 candidaturas 

respeitantes a 23.193 candidates, sendo que foram tambem contabilizadas todas as candidaturas 

desta edic;:ao, que terminou em 15 de Janeiro de 2019. 

Do total das 20 edi!;6es verifica-se que 49% dos candidates residiam fora do Concelho de Lisboa, mais 

de 55% sao jovens e 63% sao candidatos isolados. 
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Perfil Geral das Cand.idaturas incluindo a 20 • edi~ao 

ldade des Candidates Residencia des Candidates 

Ate 35 anos 68608 155% 

36-59 anos 49803 140% Concelho de Lisboa :64083 51% 

Mais de 60 anos 6877 1 5% Fora Concelho Lisboa :61199149% 

Tipo de Agregado 

Pessoas isoladas 

Casal c/ filhos 

Casal s/ filhos 

Pai ou Mae c/filhos 

Outros 

M edia do Rendimento Bruto do Agregado 

78851163% 

88381 7% 

13052110% 

18330115% 

67171 5% 

Renda Media dos Fogos 

da 1! a 20! Edi~~o 

282€ 

€ 1073 

No ana de 2018 verificou-se urn aumento do numero de togas colocados a concurso, (106) face ao 

ano de 2017 (63). Verificou-se tambem urn aumento bastante significative do numero de 

candidaturas (25%) comparativamente ao ano anterior e que consideramos ter a ver com a 

implanta~ao do programa j unto da popula<;ao a quem se destina; jovens e famflias com recursos 

econ6micos limitados, que nao conseguem encontrar na cidade de lisboa, uma habita~ao a pre~os 

compatfveis com os seus rendimentos. 
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NUmcro de c.Indtdato:./candidatura:. por edi~.'io do Programa renda Convcncionada 

Evolu~ao das candidat uras e dos candidates por edi~ao 

-·J de" " - , "lC 

Avalia~ao do Projecto Renda Convencionada 

Na aprecia~ao geral do Programa, destaca-se o facto de o numero de candidaturas ter vindo a 

aumentar significativamente, embora o numero de candidates tenha uma evolu~ao mais regular, o 

que demostra que os candidatos optam por efetuar varias candidaturas para avmentar a 

probabilidade de serem contemplados como sorteio de uma habita~ao. 

Subsidio Municipal oo Arrendamento (SMA) 

0 SMA e uma medida transit6ria de apoio dirigido aos agregados em situa~ao econ6mica diffcil, 

incluida no Plano de Emergencia Social do Municipio, tendo como objective a resolu~ao do seu 

problema habitacional atraves do arrendamento no mercado privado. 

0 Programa teve o seu infcio em Setembro de 2013 e ate f inal de 2018 foram lan~adas 16 edi~oes. 

Das 1.307 candidaturas foram aprovados 789 subsidies; 317 candidaturas esUio a receber subsfdio. 

Das restantes 472, verifica-se que 376 candidaturas terminaram a atribui~ao do subsfdio ap6s os 2 

anos de presta~oes mensais e 96 candidaturas cessaram a atribui~ao do subsidio por nao terem sido 

aprovadas em avalia~ao semestral. Foram pages os montantes totais de 1 845 556€ neste programa. 

Nas duas edi~oes de 2018, das 228 candidaturas foram atribufdos 146 subsfdios. 
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Em 2018 foram pagos 527.349€ que incluem todos os subsidies das 16 edir;oes (atribuir;oes e 

renovar;oes) ainda em pagamento. 

Prl ncipals AcUvldades 

N" edi(:OeS 

N" candida! 

N" de 001()5 

uras 

SUbSidiOS a!ObUidOS 

<----~------ -

2013 

t 
r 

I 2014 l 1l- 2 

88 12~t 
481 75 

DMHOL 
TOTAL 

2015 l 2016 I 2017 2018 

3! 4 41 2 16 

232 298 341 228 1307 

137 193 190 146 789 

A compos1r;ao dos agregados com candidaturas aprovadas sao maioritariamente: familia 

monoparenta l (34%), lsolados (28%), seguindo-se casal com filhos solteiros (15%) e casal sem filhos 

(11%). 

A idade varia entre os 24 e os 92 anos e na sua maioria sao solteiros (45%), verificando-se 

predominancia do genero feminino {77%) na apresentar;ao das candidaturas. 

Sao trabalhadores por conta de outrem, reformados/aposentados e desempregados. Os principais 

motivos que originaram as candidaturas foram a inscrir;ao no RRAHM, desemprego e a redur;ao de 

rendimentos. 

Evolu~ao do Programa de 2013 a 2018 

Em 2018 realizaram-se duas edir;oes do Programa SMA. Verificou-se urn crescimento significative de 

candidaturas (228), num total anual inferior aos anos anteriores. 0 numero de subsidies atribufdo 

seguiu a mesma tendencia. Em 2018 foram atribufdos 146 novas subsidies. 

A despesa total decorrente do pagamento dos subsfdios atr ibufdos, incluindo as manutenr;oes e 

renovar;oes, aumentou de 522.723 €, em 2017, para 527.349 €, em 2018. 
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Valor total dos subsidios pagos (Euros) 
600 000 

522 723 527 349 

500 000 

400 000 
392129 

300 000 262 260 

200 000 
116 735 

100 000 
24360 

0 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valor total dos subsidies pages (Euros) 

0 grafico apresenta a despesa com o SMA nos anos de 2013 a 2018- valor dos subsidies pagos (inclui 

as atribuis:oes e renovas:oes) por ano. 
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As atividades desenvolvidas sao, maioritariamente: 

Atendimento telef6nico e presencia!; envio de emails aos candidates e potenciais candidates; analise 

e instru~ao dos processes; elabora~ao de informa~oes para despacho das situa~oes a subsidiar, e de 

situa~oes a indeferir; analise e instru~ao de reclama~oes; verifica~ao semestral das condi~oes de 

manuten~ao do subsfdio aos beneficiaries; publicitac;ao das listas de candidates no site do Municipio; 

atualiza<;ao dos documentos de informac;:ao e apoio aos candidates e da Aplicac;ao informatica do 

SMA; elaborac;ao de relat6rios e analise de dados. 

Gestoo do Patrimonio de Habita~ao Municipal 

Unidade Organica. Departamento de Pohticas de Gestae Habitac;:ao (DPGH 

Gestoo de Fogos Habitacionais 

E da competencia da DMHDL a gestao das frac;:oes habitacionais ocupadas e vagas em Patrim6nio 

Disperse, e das frac;:oes vagas nos Bairros Municipals. Face ao aumento crescente dos pedidos de 

habitac;:ao e a escassez de frac;oes habitacionais prontas para atribuir e afetar aos diferentes 

programas de habita<;ao, a monitorizac;ao da situa~ao das fra~oes vagas e/ou indevidamente 

ocupadas e crucial para uma gestao eficaz e eficiente de um bem escasso. 

Para a gestao dos fogos municipals e feita a articulac;:ao com diversos servic;:os e entidades, 

nomeadamente, com a Direc;:ao Municipal de Gestao de Patrim6nio (DMGP), Direc;:ao Municipal de 

Projetos e Obras (DMPO), Direc;:ao Municipal de Higiene Urbana (DMHU), Gebalis, Empresa de 

Transportes, Policia Municipal, Departamento de Aprovisionamento (DA), Unidades de lntervenc;:ao 

Territorial e GEBALIS. 

ldentificam-se as principals atividades desenvolvidas: (i) Recec;:ao de chaves das f rac;:oes vagas, e/ou 

reabilitadas. (ii) Realizac;ao de fiscalizac;oes, de vistorias com o preenchimento e registo na aplicac;:ao 

ITE Municipal. (iii) Preparac;:ao de empreitadas na DMHDL e envio ao Departamento de Gestae de 

Empreitadas e Seguranc;:a para lanc;:amento do respetivo procedimento. (iv) Elabora<;ao de propostas 

para eventual demolic;:ao (v) Elaborac;:ao de listagens com a identificac;:ao nominal dos fogos, com base 

nas prioridades definidas e encaminhamento das chaves e plantas para o servic;:o responsavel pela 

preparac;ao de empreitadas de reabilitac;ao. (vi) Recec;:ao dos fogos reabilitados e verifica<;ao da 

documentac;:ao remetida pelo servic;:o promotor da empreitada, nomeadamente certificados, 

garantias de equipamentos. (vii) Calculo de rendas condicionadas e apoiadas. (viii) Registo e 

atualizac;:ao dos dados na aplicac;ao Arquitetura Patrim6nio e em outros ficheiros de trabalho. 

Desde 2012 ate f inal de 2018, os servic;:os DMHDL em articulac;:ao com a DMPO (responsavel pela 

realizac;ao das obras), reabilitou 1.602 frac;oes habitacionais vagas (276 em Patrim6nio Disperse e 

1.326 em Bairros Municipals); 
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No ano de 2018 foram reabilitados 226 fogos, sendo 166 em Bairros Municipals e 60 em Patrim6nio 

Disperse. 

No ambito dos Contratos Programa CML/GEBALIS e outros, foram reabil itadas 158 frac;oes. 

0 ponto de situac;ao a Dezembro de 2018 relativamente as obras em execuc;ao era de 246 frac;oes 

vagas (176-DMHDL e 70-Gebalis). 

De salientar que o total de numero de contratos celebrados em 2018, pela DMHDL foi de 512 que 

decorreu nao s6 da entrega de novas habitac;oes, mas tambem de contratos celebrados no regime de 

renda apoiada no ambito do projecto de verificac;ao da condic;ao de recurso. 

Verificafiio de Ocupafiio e Condifiio de Recursos 

0 Projecto VOCR - Casas para quem Precisa- procura garantir que as habitac;oes municipals sejam 

ocupadas pelas familias que delas efectivamente necessitam, exercendo aqui o Municipio a sua 

func;ao de responsabi lidade social, assente nos prindpios da equidade e da justic;a social. 

A implementac;ao da 2!! edic;ao da VOCR esta programada para o decorrer de 2019, mediante a 

aprovac;ao em Assembleia Municipal do Regulamento de Gestao do Parque Habitacional do 

Municipio de Lisboa (RGPH). 

Realojamento provis6rio dos agregados provenientes de edificios particulares abrangidos 

por projectos de requa/ificofiio urbanistica 

No decurso dos anos 90 e inicio de 2000, no ambito de diversos projectos de reconversao urbanistica 

que previa a recuperac;ao e reabilitac;ao de edificado particular em virtude do mau estado de 

conservac;ao, o Municipio de Lisboa assumiu a realizac;ao de obras coercivas e consequente o 

realojamento provis6rio dos agregados familiares. Para resoluc;ao dessas situac;oes habitacionais, as 

Unidades de Projecto apresentavam como alternativas o realojamento temporario em fogos 

municipals ou em fogos partlculares arrendados e, ainda a concessao de apoios financeiros para auto 

realojamento dos agregados. 

Em virtude da alterac;ao das competencias, em 2012 passaram para a gestao da DMHDL/DPGH 81 

processes: 58 processes de agregados realojados em fogo municipal, 16 processes de agregados 

realojados em fogos de arrendamento e 7 situac;oes de agregados com apoios financeiros. 

No decurso de 2012 a 2016, foram resolvidas algumas situac;oes, em que se verificou o regresso de 

familias aos fogos de origem, dada a conclusao das obras coercivas (Rua do Espirito Santo, n.Q 27, 

Rua dos Cordoeiros, n.Q 2/6, Beco dos Aciprestes, n.Q 12/14), a atribuic;ao de fogos municipals a titulo 

definitive e a ocorrencia de entregas voluntarias de chaves, devido ao falecimento dos ocupantes. 

Do universe dos 59 processes, 43 encontram-se conclufdos, dos quais 25 por realojamento definitive, 

9 por transferencia definitiva, 8 ocorreu a entrega voluntaria de chaves nao havendo Iugar a 

realojamento/transferencia e 1 agregado regressou ao fogo de origem, permanecendo em analise 16 

situac;oes em que 15 estao sob a gestao da DGHM e 1 do NAJ. 
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Transferencia das familias residentes em fogos arrendados pelo Municipio no mercado 

privado 

Nos ultimos anos, a CML assumiu a responsabilidade do realojamento de um numero elevado de 

familias que tiveram de ser desalojadas para a realiza~;ao de obras, no ambito de opera~;oes 

urbanfsticas de reabilita~;ao urbana, nomeadamente de Bairros Hist6ricos e na primeira fase do 

realojamento da escarpa do Bairro da Liberdade. Neste mesmo quadro, a CML promoveu, pelo 

menos desde 2003, o arrendamento de 284 fogos privados no mercado, par for~;a da falta de 

recursos habitacionais municipais, tendo que suportar mensalmente os encargos com as rendas 

contratualizadas com os respectivos senhorios 

Na sua maioria, constata-se que e inviavel o retorno das famflias aos fogos de origem por razoes 

varias; demoli~;ao dos fogos/ediffcios, nao execu~;ao das obras de reabilita~;ao, alterac;oes dos 

projetos urbanfsticos/ Pianos de Pormenor previstos para os territories circunstancias, enfim 

circunstancias diversas que prolongaram a despesa municipal contraida com estes arrendamentos. A 

actual situa~;ao de conten~;ao or~;amental exige que a CML tenha como prioridade de actua~;ao 

rescindir os contratos de arrendamentos entao celebrados com os proprietaries, por via da 

transferencia destas famfl ias para fogos propriedade do Municipio nos termos estabelecidos na 

Delibera~;ao n2 377 /CM/2012 de 14 de Junho. 

No ambito do procedimento em curso, ja foram rescindidos 264 contratos de arrendamento. Em 

2018 foram rescindidos 11 contratos de arrendamento, que representavam um encargo anual para o 

Municipio no montante de 83.978(. Em fase de rescisao 2 contratos no valor total de 13.112€. 

Existem ainda 20 fogos particulares com contratos de arrendamento actives suportados pela CML, no 

valor de 143.634(. Destes, 3 famflias receberam offcio de afetac;ao de fogo municipal de dest ino, cuja 

rescisao desses arrendamentos esta condicionada pela conclusao da reabilita~;ao desses fogos. 

Transferencia de agregados residentes em fogos municipais em Rulna ejou mas condiflies 

de habitabilidade 

Continuou a decorrer a intervenc;ao nas habitac;oes municipais classificadas em rufna, promovendo

se a transferencia dos agregados residentes para fogos municipais reabilitados, sempre que se 

mantem a necessidade de uma habitac;ao, estando em analise 4% e resolvidas 96% das situac;oes 

identificadas. 
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Concurso Habitar o Centro Hist6rico 

A CML aprovou, nos termos da Deliberat;ao nQ 9/CML/2018, o concurso excecional e transit6rio de 

atribui~ao dos fogos municipais a residentes nas freguesias do centro hist6rico, que cumpr issem os 

seguintes requisitos: 
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Ter contrato de arrendamento ou sucessivos contratos de arrendamento com a 

correspondente comunica<;ao a Autoridade Tributaria e Aduaneira, celebrados ha mais de 

cinco anos, num fogo localizado em determinadas freguesias do Centro Hist6rico; 

0 titular do referido contrato ter residencia numa das quatro freguesias ha mais de dez anos, 

sendo que os restantes membros do agregado familiar apenas deverao ter residencia na 

mesma freguesia; 

Se encontre em comprovado risco de perder a habita<;ao no prazo de urn ano ou tenha 

perdido a habita<;ao no a no anterior, a contar da data de abertura do presente concurso, por 

causas imputaveis ao senhorio; 

Preencher os requisites de acesso previsto no Regulamento do Regime de Acesso a 

Habita<;ao Municipal. 

0 concurso implicou a cria<;ao de uma bolsa de 100 fogos localizados nas freguesias do Centro 

Hist6rico a reabilitar pelos servi<;os competentes (ex OMPO/OHMEM, actual OHM). 

Neste ambito foram desenvolvidas as seguintes acc;oes: 

1. Constitui<;ao da balsa de fogos em articula<;ao com o OHM; 

2. Sessoes de trabalho que objectivaram a analise da proposta e consequente preparac;ao da 

sua implementac;ao, nomeadamente: contribute para a construc;ao da plataforma 

informatica e do formulario online e elaborac;ao do documento "Perguntas frequentes" a 

disponibilizar aos candidates; 

3. Realizac;ao de testes no aplicativo informatica; 

4. Realiza<;ao de sessoes informativas relativamente ao concurso e a submissao de candidaturas 

destinadas a elementos das quatro juntas de freguesia do Centro Hist6rico e aos 

atendedores municipals das Lojas Lisboa- Entrecampos e Baixa; 

5. Ajustes no aplicativo em ambiente de produc;ao; 

6. Abertura do concurso a 5 de mar<;o, com terminos a 5 de maio. Foram rececionadas 110 

candidaturas, das quais 59 nao cumpriam os requisites de acesso, e 51 cumpriam; 

7. Envio de emails aos candidates cujas candidaturas careciam de aperfei~oamento ou se 

encontravam incompletas, notificando-os para que procedam as rectificac;oes solicitadas; 

8. Envio de notificac;oes e analise das respostas as notifica<;oes para audiencia dos interessados 

remetidas aos 59 candidates que nao cumprem os requisites de acesso ou cujas candidaturas 

carecem ainda de documentos e/ou esclarecimentos; 

9. Das 59 candidaturas que inicialmente nao cumpriam os requisites, 12 ficaram procedentes 

ap6s audiencia dos interessados; 

10. Foram atribuidos fogos a 54 candidates, dos quais 32, por os fogos se encontrarem ainda em 

obra de reabil itac;ao, receberam apenas ofkios de afectac;ao. Em relac;ao as restantes familias 

foram entregues as chaves dos fogos ja reabilitados, podendo estas passar a habita-las de 

imediato. 
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Desocupa~ao de Fogos Municipais 

Procedeu-se a desocupa~ao com o apoio da Polfcia Municipal de 15 fogos que estavam vagos a 

aguardar obras e a reentrada de chaves (84). 

Foi utilizado o servi~o das transportadoras contratadas para desocupa<;6es e transferencias, com 

pagamentos em 2018 no valor de 8.778,19€. 

Gestao do Acervo Documental e Respostas a solicita~oes 

No ambito de gestao do Acervo Documental do DPGH, no decurso do ano de 2018 destacam-se as 

seguintes actividades: (i) visitas as instala<;5es do Arquivo para manutenc;:ao e verifica~ao das 

condi<;6es do espa<;o e da documenta~ao; (ii) relat6rios regulares com o ponte de situac;:ao das 

condi<;6es/anomalias das instala<;5es e da documentac;:ao; (iii) acompanhamento, sempre que 

solicitado, aos trabalhos de inspecc;:ao/ reparac;:ao das anomalias detectadas nas instala<;5es do 

Arquivo; 

Foram solicitadas, atraves de 162 processes, a consulta/reprodu<;ao de documentos/ certidao e 

foram produzidos 326 documentos e diligenciados 279 documentos/pec;as desenhadas, 

nomeadamente 117 em formato papel e 94 em formate digita l, bern como 63 documentos diverse 

de pec;:as desenhadas, 3 em Formato papel e 60 em formate digital. 

Aliena<;ao de fra~oes municipais 

No decorrer do ano de 2018 foram celebradas 206 escrituras de venda (138 de venda direta sem 

reserva de propriedade no valor de 2 611 242€ e 68 escrituras com reserva de propriedade no valor 1 

426 298€, perfazendo urn total 4 037 540€). Foram preparados 401 processes de alienac;:ao e 

remetidos 196 ao DMGP. 

0 Nucleo de Aliena<;oes ainda desenvolve outras actividades: fornecimento de documenta<;ao e 

informac;:ao a outras entidades, nomeadamente Gebalis, DDL e DMPO. 

Envio de documentac;ao sobre a informa<;ao do valor patrimonial tributario das fracc;:oes municipais 

para efeitos de calculo de renda apoiada, sendo que em 2018 foram remetidas a Gebalis 995 

cadernetas prediais. 

Relativamente ao apoio prestado em materia de levantamento arquitect6nico e de plantas, foram 

elaboradas e revistas cerca de 1.217 plantas. Estas plantas foram utilizadas para actualizac;:ao e 

anexac;:ao da documentac;:ao digitalizada na aplicac;:ao informatica, Alienac;ao tm6veis Municipais; as 

bolsas de habita<;ao a afectar ao programa de Renda Convencionada; as empreitadas de reabilitac;ao 

pela DMPO; a preparac;ao e organizac;ao de processes de alienac;ao e ainda a constitui<;ao de 

processes de rectificac;ao de propriedades horizontais. 
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Principals 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Actividades 

Aliena~oes 

N° de fogos 
preparados 7.491 2.255 518 673 249 394 401 
para aliena~o 

N° de fogos 589 19 59 89 132 97 206 alienados (a) 

Valor receb1do 18.983.672 1.014.371 1.874 783 3124.080 4458 13 2.583 701 4.037.540 (euros)(a) 8 

(a)- Estao incluidas as escrituras do Bairro das Calvanas. 56 no valor de 2.081 .347,20€ em 2016. 8 no valor de 
297.242 40€ em 2017 e 12 no valor de 414.422.40€ ate final de 2018 
Nota - A alienar;ao a moradores do ano 2012 tern o acumulado desde 2008. Data de criar;ao do NAIM. 

Opero~oes de Realojamento 

Total 

11.981 

1.191 

36.076.286 

Umdade Organica Departame lto de Po 1t cas de Gestao -iab1ta~ao (DPGH) 

Quinta do Montanha I Azinhaga do Fonte do louro 

0 Projeto preve a constru~ao de um corredor verde que permita ligar as Avenidas Novas, o Parque 

da Bela Vista Sui, o Casal Vistoso e as Olaias. 

Desloca~ao ao local com os varios servi~os da CML, nomeadamente Dire~ao Municipal de Gestao 

Patrimonial e Direc~ao Municipal de Projectos e Obras a fim de planificar a demoli~ao dos 

alojamentos particulares ainda existentes na AzQ Fonte do Lauro, assim como definir as diligencias 

necessarias ao realojamento das familias af residentes. 

Foram realojados dois agregados e efetuadas varias diligencias para o rea lojamento de outra famflia . 

Para alem do realojamento das famflias ainda residentes, foi ainda analisada a situa~ao de outros 

dois agregados a resldi r em Residencia de Emergencia do SMPC, vitimas de um incendio na Az~ da 

Fonte do Louro. 

47 

I 
I 
I 

I 



t 

I 
I 

I 

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIACAO - 2018 

Nucleo Hobitoclonat Horta des Canas - Rue Guatdim Pais; Beco do Amorosa-8; Beco 

dos Toucinheiros -22 a 27 

No ambito do exerdcio do direito legal de preferencia foi adquirido pelo Municipio de Lisboa o 

Nucleo Habitacional Horta das Canas, sito na Rua Gualdim Pais; Beco da Amorosa-8; Beco dos 

Toucinheiros -22 a 27, atraves de Escritura Publica de Compra e Venda de 16/02/2018. 

A DGC procedeu a abertura de 2 registos de ocupa~ao, dos arrendatarios que residiam nas 

habita~oes, enviando ao Departamento de Polit icas e Gestao de Habita~ao/Divisao de Gestao e 

Habita~ao Municipal (DPGH/DGHM), as outras 10 situa~oes para analise, face a existencia de 

ocupa~oes com contratos em nome de arrendatarios nao residentes e outros sem qualquer vinculo 

ocupacional. 

lniciaram-se os procedimentos, mediante a realiza~ao de entrevistas e pedidos de documentos com 

vista a verifica~ao da regularidade das ocupa~oes para sequente abertura dos respectivos registos. 

Tendo a maioria dos agregados, procedido a entrega dos documentos solicitados, foram realizados 

os procedimentos inerentes ao pedido e calculo das rendas apoiadas e condicionadas bern como 

foram enviadas para despacho 6 propostas: 1 de transmissao do contrato de arrendamento; outra 

para arquivo do processo decorrente da entrega voluntaria de chaves, em virtude do alojamento se 

encontrar desabitado e as restantes 4 com propostas de celebra~ao de contrato de arrendamento 

apoiado. 

Deu-se continuidade aos procedimentos com vista as aberturas de conta, nomeadamente a recep~ao 

dos documentos necessaries a instru~ao processual e elabora~ao de propostas. 
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Campo das Amoreiras-n°-94/lras. do Quinta Alegre/Palacio do Marques do 

Alegrete 

Pedido de Fiscaliza<;:ao e acompanhamento ao terreno para realiza<;:ao da lnformaqao, sobre 

desocupa~ao de Pessoas, Animals, Bens, do espa~o Municipal supra. 

Bairro Soo Jooo de Brito 

Confirma~ao das casas em mapa, depois da solicita<;:ao de Novembro de 2017, com os pedidos de 

Realojamento de Fevereiro de 2018, tal como o pedido dos Questionarios existentes na Base de 

Dados sobre o Nucleo-006/138-Q. Alto do Pote d' Agua/Bairro Sao Joao de Brito. 

Desloca<;:ao ao Bairro Sao Joao de Brito com a finalidade de indicar os Alojamentos necessaries a 
liberta<;:ao dos Lotes/Espa<;:os para a viabiliza<;:ao do Projecto. 

Visita e entrega de postais, com vista ao recenseamento dos agregados residentes nas casas 

so licitadas pela U.I.T. Centro e elabora<;:ao de informa<;:oes com vista ao prosseguimento do 

realojamento, nas quais foram identificados os agregados, t ipologias necessarias, expectativas e 

interesses relativamente ao rea lojamento. 

Nesta sequencia foi ainda elaborada e Proposta de Realojamento das Familias residentes no Bairro S. 

Joao de Brito a fim de ser aprovada em Sessao de Camara. 

Ap6s a aprova<;:ao da Delibera<;:ao n2 691/CM/2018, deu-se inicio ao processo de realojamento dos 

agregados indicados pela Unidade de lnterven<;:ao Territorial Centro, com entrevistas, recolha de 

documenta<;:ao e visitas a fogos municipals a proper aos agregados. 

Quinta de Santo Antonio a Rua Castelo Branco Saraiva 

A Delibera<;:ao n.2 639/CM/2017 aprova o realojamento dos agregados residentes na Rua de Cima n.2 

1 a 14 e Rua de Baixo n.2 1 a 17, a Rua Castelo Branco Saraiva, nos termos dos Regulamentos em 

vigore da Lei n.2 81/2014, de 19 de dezembro, com as altera<;:6es introduzidas pela Lei n2 32/2016 de 

24 de agosto. 

Esta determina<;:ao deveu-se a necessidade premente de desocupar os alojamentos identificados, 

que apresentam manifesta degrada<;:ao e falta de condi<;:6es de habitabilidade e seguran<;:a, para 

posterior demoli<;:ao ou requalifica<;:ao das constru<;:6es existentes. 

Para prossecu<;:ao do citado processo de realojamento que abrange o universo de 29 agregados, com 

base no levantamento realizado em julho de 2017, deu-se inicio aoestudo das ocupa<;:6es e a analise 

e enquadramento das situa<;:oes ao abrigo do Regulamento de Opera<;:6es de Realojamento (ROR), 

que contempla nos seus Art. 0 s 102 e 14Q as requisites para determina<;:ao do direito ao realojamento. 
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Durante o ano de 2018 deu-se continua~ao aoestudo da situa~ao dos agregados, tendo em vista o 

realojamento. Assim, procedeu-se a selec~ao e indaga~ao de fogos para afecta~ao, visitas com as 

famflias a casas recuperados e elabora~ao de propostas de realojamento. 

Nesta sequencia, ficou concluida a analise de 22 processos relatives as familias, as quais receberam 

durante o ano de 2018, as chaves dos fogos que lhes foram afetos em diversas areas da cidade de 

lisboa. 

No que concerne aos restantes agregados que totalizam 7, e que se mantem a residir na Quinta de 

Santo Antonio, os respectivos processes estao em analise, para parecer jurfdico. 

Esta circunstancia, decorre do facto de alguns dos residentes nao terem a sua situa~ao de 

permanencia em Portugal regularizada ou ainda porque e necessaria aferir o direito ao realojamento. 

Relativamente a alguns anexos existentes que eram utilizados pelos ocupantes entretanto 

realojados, foi providenciada a demoli~ao dos mesmos. 

No decorrer de 2018, realizaram-se desloca~oes a Quinta de Santo Antonio, com o intuito de 

fiscalizar/averiguar novas ocupa<;:oes irregulares. 

Devido aos varios desemparedamentos realizados nos alojamentos e as ocupa<;:oes abusivas dos 

anexos, ja parcialmente demolidos, foram realizadas diligencias j unto da DMMC para se proceder a 

novos emparedamentos e a resolu<;:ao defin itiva dos anexos, mediante demoli~ao. 

('(1-.0<;/ Borrocos ~o Rio Seco/ Patio Seobra 

Visita domiciliaria a 2 (duas} Barracas do Patio Seabra (-P. D-1888 e P. D-1999), para se averiguar da 

perigosidade das mesmas e actualizar os agregados recenseados em 1993 no Nucleo-Rio Seco. 
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Desloca~ao ao terreno para entrega de postais de convocat6ria, para os Munfcipes residentes na Az. 

das Murtas, virem ao servi~o para se fazer a entrevista e recolha de documenta~ao, para elabora~ao 

das lnforma~oes com vista ao futuro Realojamento. 

Elabora~ao da lnforma~ao e Contrato para um dos dois Agregados a Rea lojar do referido local, t al 

como visita domiciliaria dos dois Municipes para aceita~ao dos fogos afectos aos dois agregados. 

Azlnhaaa da Sal~ada 

Trata-se de urn conjunto habitacional composto por alojamentos particulares e municipals, situados 

na Freguesia de Marvi la. 

A i nterven~ao da DMHDL centra-se no conjunto de fogos habitacionais municipals n2s 11, 13, 15, 17 

e 19 que abrangeu 6 agregados. Esta opera~ao decorreu da detec~ao de urn foco de insalubridade 

que resultou de uma ruptura na rede de esgotos em consequencia de ocupa~oes abusivas nas 

traseiras do ediffcio (Azinhaga do Planeta). 

Numa fase inicial foi efectuada uma visita conjunta da DGHM com a DMEM que efectuou uma 

vistoria tecnica ao edificado. Nesta sequencia foi decidido pela Sra. Vereadora Paula Marques o 

realojamento das famfl ias nos fogos municipals suprarreferidos. Para a sua concretiza~ao foram 

reservados fogos de t ipologia adequada na Quinta dos Ourives, entretanto reabilitados. 

No decurso de 2018, foram transferidos de habita~ao 3 dos 6 agregados inicialmente recenseados, 

tendo, entretanto, ocorrido o 6bito da ocupante isolada do n2 13. 
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Programa de Reabilita~ao dos Patios e Vilas de Lisboa 

Unidades Organtcas: DMHDL- Nucleo de Apo1o a Dire~ao Municipal Departamento de 

PolitiCi!s de Gestae Habita~ao (DPGH) 

0 Programa de Reabilita~ao de Patios e Vilas foi criado com o objective de dar melhores condic;oes, 

quer a nfvel do interior das habita~oes municipais, quer a nfvel dos espar;os exteriores dos Patios e 

Vilas, bem como preservar a sua memoria hist6rica. Numa primeira fase, as Vilas abrangidas pelo 

referido Programa sao: a Vila Romao da Silva, a Travessa Paulo Jorge, a Vila Bela Vista e a Vila Elvira. 

Todos as agregados residentes nas Vilas a serem intervencionadas foram informados do Programa de 

Reabilita~ao, via offcio, e presencialmente pelos Departamentos intervenientes: DMPO e DPGH. 

Na sequencia do Acordo de Colaborac;ao entre a CML (Vereadora Paula Marques) e o Centro de 

lnvestigar;ao CERIS -ISTR, como objective de promver a articulac;ao entre o grupo de investigac;ao do 

projecto "Reabilite - Plataforma para a Reabilitac;ao do Parque Habitacional Social" e a Direr;ao 

Municipal de Habita<;ao e Desenvolvimento Local a fim de: 

• Promover a partilha de dados relatives as vilas patios e bairros operarios de Lisboa; 

• Promover a identificac;ao de metodologias ee alternativas conducentes aos objectives do 

projecto; 

• Promover a partilha de resultados e conclusoes. 

Foi apresentado o aplicativo que foi desenvolvido, que quantifica as intervenc;oes de reabilitar;ao au 

demolic;ao de um (uns) edificio (s) com base nos custos econ6micos e ambientais. 

Embora o aplicativo possa ser academico, a equipa IST-CERIS propoe a sua aplica~ao as vilas 

operarias. 

Vila Romeo da Sliva 

A Vila Romao da Silva (propriedade totalmente municipal) situa-se na Rua Professor Sousa Camara, 

n2 138/140, freguesia de Campolide. E composta par 10 ediffcios de R/C e 12 andar perfazendo 33 

Habita~oes e 4 Frac~oes nao Habitacionais (3 afectas ao Clube Sport Lisboa e Amoreiras e 1 ao Grupe 

de Teatro lndependente o Palmo e Meio). 

No ambito do Programa suprarreferido, e no inicio do ano de 2018 foi efectuada uma deslocac;ao a 
Vila Romao da Silva. Estiveram no local os responsaveis pelas obras de reabilita~ao dos fogos para 

transferencia provis6ria das famflias residentes nos n2 8 e 9 daquela Vila . 

Estas visitas tiveram como objective dar a conhecer aos agregados as obras de requalificar;ao dos 

respectivos fogos destinados a sua transferencia. 

Foram entregues na Vila Romao da Silva pela Senhora Vereadora e com a presen~a do Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia de Campolide, as chaves dos primeiros fogos recuperados. 

Dada a necessidade de apoio aos moradores na mudanr;a dos seus haveres para as novas casas foram 

efectuados os contactos com a empresa transportadora e articula<;ao com os moradores. 
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No ano de 2018 foram atribuidos um total de seis fogos, aguarda-se ainda a conclusao das obras de 

requalifica~ao num fogo, para a t ransferencia provis6ria do agregado. 

No decorrer do ano procedeu-se anda ao acompanhamento das situa~oes dos moradores para 

resposta aos pedidos decorrentes de algumas queixas nos fogos ja intervencionados; 

acompanhamento decorrente de alguns conflitos de rela~oes de vizinhan~a, em articula~ao com os 

moradores e a PM. 

VIlA ELVIRA 

Esta vila situa-se na freguesia de Campolide, junto a Travessa do Tarujo n2 56/58. 

Trata-se de um edificado de 2 pisos que ladeiam em banda a Travessa do Tarujo. E composta por 34 

fracc;oes habitacionais; destas, 12 estao habitadas e 22 vagas. 

No ambito do Programa de Requalificac;ao dos Patios e Vilas, foi efectuada uma desloca~ao a Vila 

Elvira, com o objective de fazer o levantamento socio habitacional dos agregados residentes nessa 

Vila . 

53 

I 



I 
RELATORJO DE ATIVrDADES E AUTOAVALIACAO- 2018 

VILA BELA VISTA (Rua Alves Paiva Fragoso, n° 65) 

A Vila da Bela Vista fica situada na freguesia do Beato, faz parte de um nucleo habitacional municipal 

e particular. 

A reabllita~ao deste conjunto habitacional iniciou-se em 2017. 

A interve n~ao no edificado particular (seis habita<;oes - Vila Bela Vista n!!l a 4 e n!! 15 e 16) ocorreu 

durante o a no de 2017, apenas a nlvel das fachadas. 

Durante o ana de 2018 foi necessaria deslocalizar de forma faseada, para o n!! 5 desta vila, os 

agregados residentes nos n!!s 6 e 11, para realiza<;ao de obras de conserva~ao das suas casas, tendo 

este processo ficado conclufdo em janeiro de 2019. 

Os quatro fogos municipals vagos, situados nos n!!s 5, 8, 10 e 14, foram integrados no Programa 

Habitacional de Renda Convencionada. 

A interven~ao, prevista para o espa~o exterior, que e comum, consiste em uniformizar as fachadas de 

todos os im6veis (municipals e particulares), renova~ao do pavimento, regulariza~ao das zonas de 

circula~ao, melhorar os acessos as casas e instalar alguns canteiros/floreiras para embelezar a Vila. 

Foram requalificadas as fachadas de todos os im6veis da Vila, no final de 2018 encontrando-se em 

fase final a repavimenta~ao da rua. 

Travessa Paulo Jorge 

A Travessa Paulo Jorge fica situada na area administrativa da Freguesia de Belem. E composta por 25 

habita~oes de propriedade municipal e 10 particulares. 

A semelhan<;a da interven~ao noutras vilas, esta prevista a uniformiza~ao das fachadas de todos os 

ediffcios incluindo os particulares e a reabilita<;ao do interior dos alojamentos municipals que ainda 

nao se concretizou no ano transato. 
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A requalifica~ao das casas municipals implica uma eventual transfer~ncia temporaria dos moradores 

para fogos reabilitados deste conjunto, enquanto decorrerem as obras nas suas habita~oes . 

Durante o ana de 2018 foram transferidos a t itulo definitive dais dos agregados residentes nas 

portas n2 13 e 35, para os alojamentos reabil itados nos n2s 26 e 32, respetivamente. 

Atualmente estao vagos 11 fogos que aguardam reabilita~;ao. 

GABIP da Boavista 

No ambito do projecto de requalifica~;ao do bairro esta prevista a constru~ao de uma nova escola 

que abrange uma area superior a actual, pelo que sera necessaria realojar os moradores, cerca de 40 

familias, cujas habita~;oes se localizam nessa zona. 

Ap6s a tomada de decisao da construc;:ao da nova escola, surge a necessidade de alterar a 

calendariza~ao das fases de realojamento. 

Durante a constru~;ao do novo edificio, a escola ira funcionar em instalac;:oes modulares provis6rias 

que serao implantadas no terreno junto ao recinto desportivo da Casa Pia, cuja negocia~;ao para 

disponibiliza~ao do terrene decorreu durante 2018. 

Na sequencia da decisao de demolir integralmente a escola e edificar uma nova, foi aprovado e 

apresentado atraves de maqueta o projecto do novo edificio da escola e pra~;a adjacente. 

0 novo edificio ira incluir varias valencias Uardim-de-infancia, refeit6rio, insta la~;oes para associac;:ao 

musical entre outras valencias. A escola sera aberta a comunidade para desenvolvimento de 

actividades). 

Na zona em frente a escola irao desenvolver uma pra~a pelo que a lgreja actualmente existente ira 

ser transferida para outra zona do bairro, pretendendo-se a constru~;ao de um Centro Social 

Paroquial, uma capela mortuaria e cujo projecto foi desenvolvido pela CML. 

Preve-se o infcio da empreitada da "lnstala~ao da escola provis6ria" para Outubro de 2019, eo infcio 

da demoli~ao da escola em Janeiro 2020. 
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Foi apresentada a p lanifica~~o e as previsoes para as diversas empreitadas, a decorrer no bairro, 

assim como a operacionaliza~~o das pr6ximas fases de realojamento. 

Elaborou-se uma calendariza~ao para que os moradores visitem as moradias e os fogos situados nos 

predios, a fim de que possam optar pela solw;~o habitacional que mais lhes convenha e adaptada as 

suas necessidades e interesses. 

Deu-se infcio a estas visitas aos fogos par parte das familias realojadas provisoriamente. 

Foram realizadas as reunioes com as famflias da fase E "liberta~ao de terrenos para construc;ao da 

nova escola", em grupos de cerca de 10 familias cada. 

A fase E foi subdividida em duas subfases: 

Fase 1 e 2 com 40 alojamentos. 

Fase 3 com 20 alojamentos. 

A fase "E" de acordo com uma caracterizac;ao apresentada e constitufda por uma populac;ao 

envelhecida. 

Foi solicitada a colaborac;ao da SCML para apoiar no conhecimento que tern de alguns agregados da 

fase E. 

Foi feita a apresenta~ao do Projeto "Mem6rias do Bairro da Boavista" que se destina a fazer o registo 

das vivencias dos moradores dos fogos que irao ser demolidos. 

A Junta de Freguesia de Benfica ira dar apoio no processo de mudanc;a de casa as familias que o 

solicitarem desde que apresentem dificuldades de mobilidade, nao tenham apoios familiares ou de 

vizinhanc;a, ou sem recursos para pagar o transporte dos have res. 

As famflias da zona E, na sua maioria, preferem ser transferidas para os predios do "Triangulo". 

As familias da Zona B entregaram toda a documentac;ao e aguardam as visitas aos fogos para 

poderem optar, ou par permanecer no fogo onde estao actualmente, ou mudar para os fogos novos. 

Encontram-se a decorrer no bairro, diversas empreitadas de fogos novas: 

- Empreitada n.2 46/DMPO/DHMEM/2015 - Reabilitac;ao Urbana da Zona de Alvenaria do Bairro da 

Boavista- Fase 1: 50 fogos; Valor de Pagamento: 1.672.659,22€ 

- Empreitada n.2 5/DMPO/DHMEM/DPH/2016- Reabilitac;ao Urbana da Zona de Alvenaria do Bairro 

da Boavista- Fase 2: 46 fogos; Valor de Pagamento: de 1.357.034,79€. 

Os 46 fogos do denominado "Triangulo" estarao prontos no infcio de 2019. 

Estao em preparac;ao 3 empreitadas: Fases 01 + 02 + 2, num total de 106. Valor previsto: 6,9M 

56 



RELATORJO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAcAO- 2018 

GABIP do Bairro Padre Cruz 

Em 2010 foi criado o GABIP - Gabinete de Apoio ao Bairro de lnterven~ao Prioritaria do Bairro Padre 

Cruz para acompanhar a opera~ao QREN de requali fica~ao do bairro. 

No ana 2018 deu-se continuidade ao projecto de requalifica~ao do Bairro da zona dos alojamentos 

de alvenaria que abrangia 62 familias residentes na designada Fase A2. 

Os Tecnicos acompanharam os moradores aos respectivos fogos de destine, com o objective de 

auscultar, prestar todos os esclarecimentos necessaries e sistemat izar as suas pretensoes relativas as 

a ltera~oes de reabilita~ao a efectuar nos mesmos. 

Neste ambito, procedeu-se a conclusao do estudo das famflias (Fase A2) a fim de serem transferidas 

para os fogos reabilitados no Bairro Padre Cruz ou para outros Bairros municipals. Ap6s conclusao da 

Empreitada n.Q 4/DMPO/DCMH/2015 (Responsabilidade financeira da DMH), relativa a constru~ao 
do Quarteirao Pilato no Bairro Padre Cruz procedeu-se a entrega de chaves a algumas familias que 

optaram par estes fogos. 

No a no de 2018 a DMHDL efectuou o realojamento de 13 familias da Fase A2. 

Foram ainda auscultadas as famflias das Fases (AO e Al) que manifestaram interesse na transferencia 

para os fogos novas do "Quarteirao Pilato" e que reuniam os requisites necessaries para ocupayao 

dos mesmos, conforme Delibera~ao 234/ 2017 publicada no S.M. nQ120 de 17 de Abril de 2017. 
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Relativamente aos restantes agregados familiares oriundos da Fase AO e A1, que foram realojados 

temporariamente e que pretendem permanecer definitivamente nas mesmas habita~6es, foram 

elaboradas 15 propostas de atribui~ao definitiva de fogo e respectiva convola~ao do Acordo de 

Realojamento Temporario em Contrato de Arrendamento Apoiado. 

Em reuniao de GABIP deu-se ainda infcio a programa~ao da nova fase de realojamento, Fase B1 (1) 

totalizando 58 agregados, que abrange as Ruas Rio Sado, Rio Lena, Sabor e Coura. Destes 58 

agregados fami liares, 30 serao estudados/analisados pelas duas Tecnicas da DGHM/CML afectas ao 

projecto e os restantes 28, serao estudados pela GEBALIS. 

No final da Reuniao todos os parceiros presentes foram visitar os novos fogos em constru~ao 

destinados as familias residentes na zona de alvenaria do Bairro Padre Cruz. 

Teve Iugar no Centro Cultural de Carnide uma Reuniao Geral com as familias residentes na Fase B1 

(1), que teve como objective explicar aos moradores as varias etapas do processo de realojamento; 

entrevistas, entrega de documentos, acordo de realojamento, contrato de arrendamento apoiado, 

visita aos fogos de realojamento, entre outros assuntos. 

Em paralelo decorreram ainda outras actividades do GABIP em articula~ao com outros servi~os. 0 

acompanhamento deste processo de realojamento e feito como habitualmente pelos parceiros da 

Comissao Executiva do GABIP, em articula~ao com a equipa de tecnicos da CML (2) e da GEBALIS (2), 

num modelo participative de co-gestao. 
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Continuar;ao do processo requalificar;ao zona casas de alvenaria a demolir 

Ja realojadas 175 familias desde o inicio do processo. Em/para realojamento 434. Fogos demol idos: 

210. Em construc;:ao 48 frac;:oes. Concluidos em 2018: 20 

- Empreitadas em curso 

Emp.!! 4/DMPO/DHMEM/DPH/16 para construc;:ao de 48 fogos. Valor de 2.668.550€. Pagamento: de 

1.635.719,58€. 

- Empreitadas em prepara~ao 

Estao em preparac;:ao 2 empreitadas: Lotes 3 e 4, num tota l de 90. Valor previsto: 5,8M 

Bolsa de Fogos Municipais para as Vftimas de Violencia 
Domestica 

Unidade Orgonica· 0 p 1: m to d Pol t ca d G tJo 1-'abltJc;ao 

(DPGH 

Ao abrigo da Deliberac;:ao n2 763/CM/2012, de 15 de Novembro, alterada pela Del iberac;:ao n2 

283/CM/1016, de 23 de Junho, a CML, atraves do Pelouro da Habitac;:ao e Desenvolvimento Loca l e 

dos Direitos Socials, celebrou em 21 de Outubro de 2016, os Protocolos de Colaborac;:ao com as 

entidades parceiras especializadas no apoio a vftima, designadamente a Associac;:ao Portuguesa de 

Apoio a Vitima- APAV-, a Associac;:ao de Mulheres Contra a Violencia (AMCV) e a Uniao de Mulheres 

Alternativa de Resposta (UMAR), no qual a CML da continuidade ao apoio habitacional ja 

disponibilizado (12 fogos), incrementando uma bolsa de 18 fogos municipais de car<kter transit6rio 

para apoiar o processo de autonomizac;:ao das vftimas de violencia domestica. 

Compete a estas entidades parceiras, a referenciac;:ao, de entre as vitimas, aquelas que reunem as 

condic;:oes de vir a beneficiar deste apoio e ocupar os fogos cedidos pela CML, sendo a sua atribuic;:ao 

formalizada por via de urn contrato de arrendamento apoiado para habitac;:ao transit6ria, com prazo 

de 2 anos, renovavel por urn ano, e ainda excepcionalmente por periodos sucessivos de urn ano, 

desde que devidamente fundamentada . 

Foram beneficiadas 20 vitimas de Violencia Domestica e utilizados 17 fogos, dos quais 2 atribufdos 

em 2018 (Utilizac;:ao de fogos volantes) . 

Linha SOS Despejos 

A Unidade de lntervenc;:ao lntegrada de Acompanhamento aos Despejos que a Camara de Lisboa pos 

em funcionamento a 1 de Junho de 2018, veio responder, desde logo as necessidades de informac;:ao 

demonstradas por muitos mun fcipes, em materias ligadas com situac;:oes de perda de habitac;:ao por 

oposic;:ao a renovac;:ao do contrato ou despejo, bern como a eventuais situac;:oes de bullying 

imobiliario. 
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lsolado 73 

Nucleo tipo casal c/fllhos c/ outra s pessoas 1 

Nucleo tipo casal c/filhos maiores 10 ' 

Nudeo tipo casal c/fllhos menores 35 

Nucleo tipo casal s/flihos 26 

Nucleo t1po casal s/filhos c/outras pessoas 1 

Nucleo t1 poi ndivlduos adul tos em coabita~ao 10 

Nucleo t•po mae c/filhos maiores c/outras pessoas 

J Nucleo tipo mae c/filhos menores c/outras pessoas r Nucleo tipo mae s6 c/filhos maiores 

INucleo tipo mae s6 c/tilhos menores 321 
Nucleo tipo pai c/filhos menores c/outras pessoas 1 

Nucleo tipo pa1 s6 c/filhos maiores 1 

Nucleo tipo pal s6 c/filhos menores 1 

outro 3 

Sem informa~ao 12 

Como se pede verificar as famflias que mais contactam a Unidade sao pessoas isoladas (73), casais 

com filhos menores (35) e maes com filhos menores (32). 

Verifica-se que o esca lao etario mais preponderante situa-se entre os 35 e os 54 anos, logo seguido 

dos indivfduos com mais de 65 anos. 

Escaloes Etarios 
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Os rendimentos dos municipes distribuern-se da seguinte forma: 

Rendimentos 

Sem tnforma~io 48 

Sem rendimentos 5 

Oesconhece 3 

mais de 1501( ll 

1301( · 1500( 9 

110H · l300( 16 

901( 1100( 16 

701{ - 900( 20 

501( . 700( 52 

301€ · 500( 37 

186€ · 300( 18 

0 10 lO 30 40 50 60 

As rendas dos contratos em que os senhorios estao a denunciar o contrato por oposis;ao a sua 

renovas:ao, ou por despejo judicial, situam-se entre 201€ e os 400€. 

Rendas 

Sem informa~ao 42. 

Maisde 701{ 3 

601€ · 700€ 12 

501( · 600( 16 

401€· 500( 33 

301( -400{ 40 

201€ · 300( 40 

101{ . 200( 24 

0€ . 100€ 25 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Sao varios os motivos de contacto com a linha, verificando-se, maioritariamente, situas:oes de risco 

de perda de habitas:ao nos pr6ximos 12 meses (177), por despejo judicial (27), por oposis:ao a 
renovas:ao do contrato de arrendamento (136), ou por aumento do valor da renda (14). 
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Risco de perda de habitac;ao nos ultimos 12 meses 

Oposl~ao a 
renova~ao 

77% espeJo jud•clal 
lS'o 

Despejo = aumento 
de renda 

8% 

Existem ainda, as situa<;oes em que se verificaram atos de pressao por parte dos senhorios (8) e por 

fim, as situa<;oes em que ocorreu a perda de habita<;ao nos ultimos 12 meses (7). 

Amea<;as 3 

Corte de luz e agua 2 

1 

~~---~· --- -. ..... ~--~ •• ~~-- -~ 4 - ... ,_l. -~- • -

- · · ~ ~ R~~~it~h~JiJi9s,u.t~l~.<l~i~~~'!~!!~ - -_-. ~~: 
DespeJO JUdicial 

Foram identificados fatores de vulnerabilidade em 139 situa<;oes, nomeadamente, famflias com 

menores a cargo, pessoas com mais de 65 anos, e pessoas com incapacidade superior a 60%. 
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S rua~iie5 de VU nerab1 1dade 

17 

Relativamente ao apoio jurldico, e ap6s a analise de cada caso, foram encaminhadas 56 situa~oes 

para o apoio da Associa~ao de lnquilinos Lisbonenses (AIL), das quais 24 ao abrigo do protocolo 

existente com a C.M.L. De acordo com o relat6rio da associa~ao, de Novembro de 2018, apenas 

foram atendidas, 12 situa~oes, das 22 credenciadas, vista que, 10 nao compareceram no 

atendimento. 

Foram, ainda, encaminhadas 123 situa~oes para o apoio existente nas Juntas de Freguesia da area de 

residencia, e 29 encaminhamentos para outras estruturas juridicas (IRU, Ordem dos Solicitadores e 

Agentes de Execu~ao, Julgados de Paz, etc.). 

Quanta ao apoio social, foram encaminhadas 49 situa~oes para o apoio da Santa Casa da 

Misericordia de Lisboa e 29 situa~oes para outras estruturas de apoio social (Seguran~a Social, Linha 

de Emergencia - 144). 

Para alem do apoio juridico, os municipes procuram, tambem, uma resposta habitacional, pelo que, 

dependendo de cada situa~ao, estes foram encaminhados para os programas habitacionais da 

C.M.L., nomeadamente, para o Programa Renda Convencionada (115) e/ou para o Programa de 

Arrendamento Social- RRAHM (84), e/ou para o Subsidio Municipal de Arrendamento (65). 

No decurso do ano de 2018 o nucleo desenvolveu a sua actividade no apoio juddico, em todos os 

projectos em curso no ambito das competencias da Divisao (nomeadamente o RRAHM, CHCH, 

Opera~oes Urbanisticas, Transferencias, Realojamentos, entre outras interven~oes). 

No ambito do Regulamento do Regime de Acesso a Habita~ao Municipal (RRAHM), relatives as 

candidaturas efetuadas a uma habita~ao municipal, nas transferencias de habita~ao e nas Opera~oes 

de Realojamento, instruiu e elaborou o respetivo parecer com proposta de decisao. 

0 Nucleo fez o enquadramento juridico integrado nos projetos para requalifica~ao urbana em zonas 

habitacionais. 

Na gestae corrente, elaborou varias minutas, nomeadamente de contratos de arrendamento, 

propostas e notifica~oes, bem como a instruc,:ao dos pareceres a remeter ao Departamento Juridico. 
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lnformou a Divisao de todas as altera~oes legislativas, esclarecendo duvidas, elaborando sfnteses dos 

diversos diplomas, esclarecimento dos municipes suscitados no ambito do enquadramento jurldico. 

PROHABITA- Arrendamentos 

Unidade Organica: Departamento de Politicas de Gestao Habitat;ao (DPGH) 

Em 2010/11 foram celebrados 2 Contratos de f inanciamento com o Institute de Habita~ao e 

Reabil ita~ao Urbana (IHRU), com vista ao arrendamento de habita~oes no mercado privado, para 

realojamento urgente de 30 fam ilias oriundas do B!! da Liberdade (por motives de seguran~a de 

pessoas e bens, devido ao deslizamento da escarpa) . 

Actualmente estao actives 4 contratos de arrendamento. Em 2018 o va lor total das rendas 

suportadas pelo Municipio de lisboa foi de 39.460€. 0 valor de comparticipa~ao do IHRU foi de 

4.607€. 

A redu~ao do numero de contratos ao Iongo dos anos tem sido possfvel atraves da transferencia das 

famflias para fogos municipais ou da entrega voluntaria das chaves por parte das famfl ias, 

possibilitando assim a denuncia dos contratos com os proprietaries. 

Gestao dos Espo~os Noo Habitacionais em Bairros Municipais 

Unidade Organica DPp rtd•ne11to de 'J ., nvo v rnento Local (DDLJ 

Fiscaliza~oes tecnicas em fra~oes habitacionais e noo habitacionais 

Em 2018 foram realizadas 1690 vistorias e fiscaliza~oes, a maioria a fogos municipais (78%). Foram, 

igualmente, realizadas 1.338 fiscaliza~oes e vistorias a fogos: 

1.326 - Fogos municipais 

12 - Fogos particulares. 

Em relat;ao aos GOPI, durante o ano, foram solicitadas 1.466 interven~oes na area da habitat;ao 

municipal e resolvidas, pelos servit;os da DMHDL, 935 interven~oes . 0 quadro abaixo representa as 

interven~oes realizadas pelo DOL ao nivel das fiscal izat;oes e fiscalizat;oes e interven~oes GOPI: 

Vistorias, fiscaliza~;oes e GOPI - 2018 

Vistorias e Fiscalizas;oes Total 

Espa~os nao habitacionais 352 

Fogos municipais (bairros municipais e patrim6nio disperse) (a) 1.326 
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Fogos particulares (b) 12 

Total de vistorias e fiscaliza~oes 1.690 

lntervenven~oes GOPI (c) Total 

N!! de interven<;oes solicitadas 1466 

N° de interven~;oes em execu~;ao 178 

N!! de interven~;oes entidade externa 353 

Nl! de interven<;oes resolvidas 935 

(c) {,OJ' I - l "'"t·l•J dl• 0(,JrT~'I1L1<l t:' Pedidu., dt:' In ten cnc;,ill, a;. in ten cnc;ucs 11\ ~.·rom iniciu pclo 

d~.-spatho n ' 41/P/2012. 

Gestoo dos Espac;:os nao Habitacionais 

Em 31 de dezembro de 2018 o total de espa~;os nao habitacionais era 1 490, dos quais 1 093 estavam 

atribufdos e 397 nao atribufdos. A taxa de ocupa~;ao tem permanecido estavel desde 2014, 

representando 73% em 2018. 

Os espa~os nao municipals localizados nos bairros municipals em edfficios sob gestao da GEBALIS, 

repartem-se por 19 freguesias, mas concentram-se em Marvila (387 ENH) e em Santa Clara (322 

ENH), o que, no seu conjunto, representa aproximadamente metade do total de espa~os nao 

habitacionais - 48%. 

A ocupa~ao dos espa~os nao habitacionais atribufdos destinava-se ao desenvolvimento das seguintes 

atividades: 
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Atividades desenvolvidas nos ENII- 2018 

Outras 
Atividade5 

22% 

ComuniUrias 
3% 

Recreativas 
2% 

Desportivas 
3% 

Culturais 
7% 

Comerciais 
19"/o 

Socia is 
44% 

Em 2018, no ambito da gestae dos espa<;os nao habitacionais, destaca-se a realiza<;ao das seguintes 

atividades: 

Atribui~ao de Espa~os nao Habltacionais 

Em 2018 foi atribufdo um total de 64 espa~os nao habitacionais, o numero mais elevado no neste 

perlodo de 2014 a 2018. Neste periodo de cinco a nos o valor da media de espa<;os nao habitacionais 

atribuldos e 49. 
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Atribui~oes de ENH - 2014/2018 

2018 64 

2017 57 

2016 36 

2015 35 

2014 

0 Despacho da Vereadora da Habitac;ao e do Desenvolvimento Local, de fevereiro de 2016, destaca 

as atribuic;oes de espac;os nao habitacionais para alargamento de atividades de entidades ja 

implantadas nos territories ou que pretendam permanecer em territories de diflcil fixac;ao, a 

Associac;oes de Moradores e a Juntas de Freguesia (par contrato de comodato), o que tem permitido 

aumentar significativamente o numero total de espac;os nao habitacionais atribufdos, com especial 

destaque para as atribuic;oes as entidades que pretendem desenvolver atividades sociais, total que 

aumentou de 8 atribuic;oes em 2016 para 30 em 2017 e para 35 em 2018. 

Atribuit;oes de espa~os nao habitacionais (2014-2018) 

35 

30 

26 

21 

16 
15 

14 
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10 
8 

11 

7 

4 
5 

2 
0 . 0 

8 
7 

6 6 

3 3 

0 1 

2014 2015 2016 2017 2018 

• Comerciais Comunit.iri.u Culturais Outras Atividades Sociais 

Os espac;os nao habitacionais atribufdos em 2018 destinam-se ao desenvolvimento das seguintes 

atividades: sociais- 35, desportivas - 7, culturais - 5 e comerciais - 2. Classificados como "Outras 

Atividades" regista-se, ainda, a atribuic;ao de 15 espac;os nao habitacionais, dos quais 7 por contrato 
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de comodato assinados com as Juntas de Freguesia de Carnide {3), Beato {2), Penha de Fran~a (1) e 

Olivais (1); 4 espac;os cedidos a servic;os municipais (DRMM - 3 e DME - 1), 1 a Funda~ao Cardeal 

Cerejeira (regularizac;ao da ocupac;ao como armazem), 2 ao Centro Intercultural Europeu e 1 ao 

Ginasio do Alto Pina. 

Atribui~oes de ENH por atividades- 2018 
Comerciai• 

2 
Culturais 

5 

Oulras Atividades 
15 

23% 
Desportivu 

7 
11% 

Sociais 
35 

55% 

Destaca-se que o total de atribuic;oes realizadas durante o ano de 2018 - 64, inclui a regulariza~ao 

das cedencias de 4 espac;os nao habitacionais e atribui~ao provis6ria de outros 8. 

A atribuic;ao de espac;os nao habitacionais decorre ainda do Programa 0 Bairro (com) Vida, concurso 

de espac;os nao habitacionais para atividades sociais, culturais, desportivas ou recreativas, sem fins 

lucrativos, no ambito do RAAML. Em 2018 atraves deste Programa foram atribufdos 15 espac;os nao 

habitacionais. 

Devolu~ao de Chaves e Oesocupa~oes dos Espa~os nao Habitacionais 

Em 2018 foram devolvidas voluntariamente a DPD/DDL as chaves de 27 espac;os nao habitacionais e 

desocupados 5. 

Atribui~oes/Desocupa~oes e Devolu~oes Voluntarias de Chaves 

Durante o perfodo de 2014 a 2018, o racio entre o numero total de atribuic;oes e o numero total de 

desocupa~oes e de devoluc;oes voluntarias de chaves a DPD/DDL e positive a partir de 2016, 

atingindo essa relac;ao o valor mais em elevado em 2018: + 32 espa~os: 
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Saldo Atribui~oes/Desocupa~oes e Devolu~oes Voluntarias de Chaves 

sa 

64 

60 57 

u 45 

~a 
39 

32 

:20 

c 
2014 2015 201& 2017 2018 

20 

·18 

• Atnbul!;oes " Oesocupal(iies OevoluQC)es de Chaves Saldo 

Pedidos de Espa~os nao Habitacionais 

Durante o ano foram recebidos 145 pedidos de atribui~3o de espa~;os nao habitacionais: 62 para 

desenvolvimento de atividades socias, 55 comerciais e 28 para desenvolvimento de outras 

atividades. Em 2018 o numero total de pedidos foi o mais alto desde 2014, com destaque para as 

areas sociais e comerciais: 

Pcdidos de ENil por Atividades 
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Processo de Verifica~ao Sistematica dos Espa~os nao Habitacionais 

Foram realizadas 352 vistorias e fiscaliza~oes a espa~os nao habitacionais. Por outro lado, durante o 

ano de 2018, dando continuidade ao processo de verificac;ao sistematica dos espac;os por atribuir, 

foram realizadas vistorias tecnicas e elaboradas 96 Fichas Tecnicas - Espa~os niio Habitacionais, 

onde sao registados os dados relatives as caracteristicas do levantamento arquitet6nico e ao estado 

de conservac;ao de cada urn dos espac;os nao habitacionais. 

Contrapartidas Mensais- Reavalia~ao, lsen~ao de Pagamento e Comparticipac;ao da 

CML 

Em 2018 foram analisados 14 pedidos de reavaliac;ao de contrapartidas mensais de espac;os nao 

habitacionais apresentados pelos respetivos titulares. 0 total das 13 reavaliac;oes deferidas, validas 

por um periodo de 5 anos, foi de 73 mil euros. 

Relativamente a isenc;ao do pagamento de contrapartidas mensais foram analisados 2 pedidos, 

ambos indeferidos. 

A comparticipac;ao da CML, que corresponde aos descontos previstos no ponto 7. 2 da 

TPORM/Anexo, totalizou aproximadamente 1366 973 € em 2018. 

Mudanc;as de Titularidade 

Durante o ano foram rea lizadas 2 mudanc;as de titularidade, todas reportadas a espac;os comerciais. 

Promo~ co do Desenvolvimento Local - Governa~ao Proxima e 
Participada 

Monitoriza~ao no Area de Desenvolvimento Local (PLH) 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DDL) 

BIGDATA 

A existencia de urn elevado volume de dados, das diversas edic;oes do Programa BIP/ZIP, de 2011 a 

2018, aliada a necessidade de conhecer os impactos das acc;oes e investimentos realizados nesses 

territories, consubstancia-se numa oportunidade de criac;ao de uma ferramenta de analise e 

visualizac;ao de dados em grande escala (BIGDATA) que contribua para a Estrategia de 

Desenvolvimento Local, nomeadamente na formac;ao de uma inteligencia territoria l que tern por 
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base a utiliza~ao do conhecimento e dados quantitativos e qualitativos e a partilha de informa~ao 

relevante sabre o Programa. 

0 Programa de Parcerias Locais- BIP/ZIP e uma das ferramentas de Desenvolvimento Local, que se 

inclui nas ac~oes que obtiveram o Selo de Boas Praticas do Programa URBACT Ill. Sendo esta uma 

oportunidade de difundir e aperfei~oar esta ferramenta. 

0 objecto desta contrata~ao e a cria~ao de uma Plataforma web online e offline com ferramentas de 

analise e visualiza~ao de dados em grande escala (Big Data), de todas as edi~oes do Programa de 

Parcerias Locais - BIP/ZIP (passadas, presentes e futuras), no que respeita a sua dimensao 

alfanumerica e territorial. Quanta aos objectives gerais: 

1 Sistematizar, visualizar, apoiar a analise e monitorizar os dados referentes ao Programa 

de Parcerias Locais- BIP/ZIP. 

2 Produzir conhecimento cdtico que possibilite a monitoriza~ao de ac~oes e actividades, 

promotores e parcerias, destinatarios e tematicas e financiamento, das candidaturas e 

dos projectos. 

3 Melhorar o acesso a informac;ao por parte dos diferentes publicos, atraves da partilha de 

conhecimento e capacitac;ao. 

4 Garantir um maior impacto das actividades futuras a desenvolver no Programa e 
tambem nos Territ6rios. 

5 Facilitar a implementac;ao do modelo de governa~ao colaborativa na cidade de Lisboa . 

• 
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Revisao da Carta BIP/ZIP 

No ambito da candidatura apresentada ao POR Lisboa - Promo~ao e Capacita~ao lnstitucional e apos 

ter sido desenvolvida a analise multissectorial de convergencia dos fndices socioeconomico, 

urbanfstico e ambiental para a apresenta~ao de proposta de actua l iza~ao da Carta BIP/ZIP, 

compreendendo a Fractura soda-territorial da Cidade de Lisboa actualizada, e efetuada a 

identifica~ao e a delimita~ao georreferenciada dos potenciais territories SIP/ZIP, surgiu a 

necessidade de complementar o trabalho desenvolvido adicionando novas variaveis ao processo 

analftico, nomeadamente: 

lmpacto do Programa BIP/ZIP nos Territories de lntervenc;ao Prioritaria 

Grau de Participa~ao- Parcerias/Comunidade 

lnvestimento Municipal - 2014/2017 

Oeste modo, para finalizar o processo de actualiza~ao da Carta BIP/ZIP, foi elaborado um Relatorio de 

Atualiza~ao da Carta BIP/ZIP, apresentado em julho de 2018, com a seguinte estrutura: 

TOMO I- fndice de Coesao Socio-territorial de Lisboa 

lntroduc;ao- Pertinencia da Revisao da Carta BIP/ZIP 

fndice de Coesao Socio-territorial - Fractura Socio-territorial da Cidade de Lisboa. 

ldentificac;ao de Unidades de Estudo para delimita~ao de Potenciais Bairros e Zonas de 

lntervenc;ao Prioritaria. 

TOMO II- fndice de Participac;ao BIP/ZIP 

lmpacto do Programa BIP/ZIP nos Territ6rios de lntervenc;ao Prioritaria 

Grau de Participac;ao- Parcerias/Comunidade (fndice de Participac;ao) 

TOMO Ill- lnvestimento Prioritario: 

Ac~oes Chave do lnvestimento Municipal- 2014/2017 

TOMO IV -lndicadores de Monitoriza~ao: 

Proposta Final para uma nova Carta de Territories de lntervenc;ao Prioritaria 

TOMO V -lndicadores de Monitorizac;ao: 

Proposta de lndicadores de Monitorizac;ao dos Territ6rios de lntervenc;ao Prioritaria 

TOMO VI- Estrategia de Desenvolvimento Local: 

Conclusoes e Reflexoes 

Construc;ao de uma Estrategia de Actuar;ao 
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Programa BIP / ZIP Parcerias Locais 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DDL) 
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Edi~ao 2015 

No decurso do ano de 2018, foram rececionados e aval iados os relat6rios do segundo ano de 

sustentabilidade de 38 projetos que tiveram a sua fase de execu~ao entre 16 de outubro de 2015 e 

16 de outubro de 2016. 

Da analise final dos indicadores solicitados, foram aferidos os resultados para cada territ6rio BlP/ZIP, 

tendo sido identificadas as boas praticas. 

Edi~ao 2016 

Os projetos desta edi~ao realizaram a sua execu~ao entre 17 de outubro de 2016 e 17 de outubro de 

2017. Conforme previsto em ciclo e regras, os cons6rcios submeteram o relat6rio do primeiro anode 

sustentabilidade - 17 de outubro de 2017 a 17 de outubro de 2018 tendo os mesmos sido avaliados 

pela equipa tecnica da DAIL. Deu-se inicio ao acompanhamento do segundo ano de sustentabilidade 

destes projetos. 

Edi~ao 2011 

No ambito do acompanhamento dos 38 projetos aprovados, foram promovidos no anode execu~ao, 

visitas tecnicas de acompanhamento aos territories; aprecia~ao e valida~ao dos dais relatorios 

intercalares e do relatorio final, dos quais decorreram, dos quais foram , bern como processamento 

dos pagamentos das 4 tranches. Na sequencia deste processo, foram realizadas as reunioes com 

cada um dos consorcios (38) no inicio da fase de sustentabilidade dos projetos, dando-se inicio ao 

acompanhamento da sustenta~ao destes projetos nos territories BIP/ZIP. 

Apos a aprova~ao em Sessao de Camara do "Cicio e Regras" da 8.!! edi~ao do Programa BlP/ZIP 2018 

(Delibera~ao nQ136/CML/2018, de 28 de mar~o), foi realizado o Workshop BlP/ZIP "Divulga~ao e 

Capacita~ao: 0 Desafio do Desenvolvimento Local", a 7 de abril, na Escola Profissional Gustave Eiffel. 

Entre 7 de abril a 7 de maio, decorreu o periodo de candidaturas on-line desta edi~ao, tendo dado 

entrada na plataforma, 106 candidaturas. Ap6s esse periodo foi verificada a conformidade das 

candidaturas, da qual resultou a fase de notifica~ao para entrega de documentos em falta, por parte 

das entidades promotoras das candidaturas. 

Por Despacho n.Q 74/P/2018, foi constituido o juri para o Programa BIP/ZIP Lisboa- Parcerias Locais, 

a 24 de maio. Ap6s a sessao de informa~ao e esclarecimento do Juri, decorrem entre o dia 28 de 

maio e 8 de junho, as reunioes de avalia~ao das 106 candidaturas. A 12 de julho, com a aprova~ao da 

Proposta nQ451/2018, com a classifica~ao final e a transferencias de verbas para as 39 candidaturas 

aprovadas no programa BIP/ZIP de 2018, o Programa passou a contar, com 39 projetos apoiados, nos 

quais participavam 148 entidades (52 promotoras e 96 parceiras) que iriam promover cerca de 231 

atividades em 51 territories BIP/ZIP da cidade de Lisboa. Destaca-se que o Programa conta com a 

presen~a de 43 novas organiza~oes, 52 entidades promotoras, sendo que 25 sao novas entidades 

promotoras. A rede de parcerias formais do Programa BIP/ZIP soma ja 610 entidades distintas. 
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Na sequencia da aprova~ao pela CML da lista de classifica~ao final e da transferencia de verbas para 

as 39 candidaturas aprovadas no Programa BIP/ZIP de 2018 (Delibera~ao nQ451/CM/2018), foram 

celebrados os protocolos com as 52 entidades promotoras dos 39 projetos, com o valor total de 

apoio de 1 630 775€. 

Estes protocolos foram asslnados em 4 territ6rios distintos, promovendo sinergias entre os novas 

projetos e o Desenvolvimento Local desses territ6rios. Foi adicionalmente aprovado em Sessao de 

Camara a candidatura classificada em 40Q Iugar (Deli bera~ao 748/CM/2018 de 15 de novembro). 

Celebrado o protocolo com a entidade promotora, o programa de 2018 financia 40 projetos no valor 

de 1.680.757,00€. 
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PROGRAMA 2018 

40 
PROJETOS APROVADOS 

1.680.757€ 
FINANCIAMENTO BIP/ZIP 

727 324€ 
OUTRAS FONTES 

2 408 081€ 
TOTAL FINANCIAMENTO 

150 ENTIDADES 

PROMOTORAS E PARCEIRAS 

67 
TERRIT6RIOS BIP/ZIP 

0 .. .. 

PROGRAMA SIP/ZIP LISBOA-PARCERIAS LOCAlS 

H.• de Prcljtlos • 40 

• 

Na sequencia dos 40 protocolos celebrados, deu-se inicio ao acompanhamento dos projetos, tendo 

sido efetuada a transferencia, ate 31 de dezembro, da primeira tranche de cada um dos 40 projetos, 

no montante global de 504.227,00€ referente a primeira tranche. Foram realizadas as reunioes com 

cada um dos cons6rcios dos 40 projetos para iniciar o acompanhamento e apoio ao infcio desta fase 

de execu~ao dos projetos. 

NOVO PROGRAMA BIP/ZIP - BOAS PRATICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

No ambito do fortalecimento e incremento de parcerias locais em territories BIP/ZIP e da 

necessidade crescente de evolu~ao dos programas existentes e nos termos inscritos no Programa de 

Governo foi realizada a contrata~ao de entidade externa para prestar consultodoria como objective 

de apresenta~ao de proposta de um segundo Programa BIP/ZIP para iniciativas de maior maturidade 
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Os pressupostos previstos para o desenvolvido de um modelo de programa BIP/ZIP (2.0), inspirados 

na iniciativa de Boas Praticas URBACT: Certifica~ao de Boas Prchicas BIP/ZIP; Promo~ao de um Selo de 

Qualidade BIP/ZIP; Apoio e financiamento de redes de transferencia de Boas Praticas e Apoiar a 

estrutura~ao de novas redes de coopera~ao em BIP/ZIP que apresentem mais maturidade. 

Sera ainda necessaria desenvolver uma programa~ao de forma~ao e capacitar;ao dos tecnicos para a 

coordenar;ao e futura gestao do Programa. 

Neste sentido foi elaborada uma proposta de ciclo e regras para val ida~ao e subsequente 

desenvolvimento deste novo Programa. 

Novo Programa de Atribui~ao de Espa~os nao Habitacionais 

lniciativa Piloto Bairro do Horta Nova 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento local (DOL) 

A lniciativa Pilato de Atribui~ao de Espa~os nao Habitacionais da Horta Nova - Loja para Todos surgiu 

da necessidade de definir e testar um novo modelo de Programa de atribuir;ao dos espar;os nao 

habitacionais localizados nos bairros municipals. 

Os principals pressupostos em que assentou a definir;ao da sua estrutura foram os seguintes: 

Criar urn modelo mais simplificado e expedito de candidatura e de atr ibui~ao - processo de 

candidatura administrativamente mais simples: os candidatos melhores classificados 

apresentam, apenas na segunda fase, os documentos imprescindfveis a assinatura do 

Protocolo ou do Auto de Cedencia; 

Definir e ordenar previamente os usos priorit~rios compativeis para cada urn dos espa~os

verifica~ao, levantamento e divulga~ao previa das prioridades (comerciais ou nao comerciais) 

para cada bairro que vao dao encontro das necessidades da popular;ao residente e da 

comunidade 

Discriminar de forma positiva os candidatos das comunidades do Bairro e da Freguesia -

este fator reforr;a o criteria territorial, considerando durante o processo de avaliar;ao, uma 

ponderar;ao que valoriza as propostas de residentes ou de entidades do Bairro e da 

Freguesia, o que favorece a capacitar;ao das comunidades e dos agentes locais aumentando 

o sentido de perten~a e sucesso. 

Possibilitar a pondera~ao e a seler;ao entre propost as comerciais e nao comerciais - ao 

evitar a abertura de concursos separados - Programa Loja no bairo e Programa Bairro 

com(Vida) cria-se um unico programa para atribuir;ao de espar;os para o fim que se pretende 

(comerciais ou nao comerciais), mais simples e com capacidade de priorizar e decidir de 

acordo com as necessidades. 

Refor~ar a t ransparencia e equidade no processo de avaliar;ao e seler;ao 

Reforr;ar a celeridade na analise e na emissao de pareceres setorlais do munidpio - num 

unico programa para atribuir;ao, com a nomear;ao de um juri residente representante das 
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diferentes dimensoes tematicas correspontes as competencias de servi~os municipals, a 

valia~ao e mais n1pida e holistica. 

Em julho de 2018 foi aprovada a proposta que visava a concretiza~ao da iniciativa piloto de 

atribui~ao de espa~os nao habitacionais nos bairros municipals, tendo sido selecionados 3 espa~os do 

Bairro da Horta Nova. 

0 periodo de candidatura da lniciativa Pilato Bairro do Horta Nova- Lojo para Todos decorreu de 26 

de novembro a 7 de dezembro. Registaram-se 18 candidaturas apresentadas por 10 entidades 

distintas, sendo que a maior parte propunham o desenvolvimento de atividades comerciais- 11. 

o Juri, constiturdo por elementos da DMC, DDS, DE, DAFD e DEEE, procedeu a sua avalia~ao e 

entrevistou os candidatos com base nos criterios definidos no Programa Bairro (com) Vida e nos 

criterios especificos definidos com apoio da DMEI, para o caso de atividades comerciais. A Lista 

Provis6ria da classifica~ao f inal foi divulgada em janeiro de 2019. 
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Programo Bairro (com) Vida 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DOL) 

0 Programa Ba irro {Com)Vida2 era um concurso para atribui~ao de espa~os nao habitacionais, 

local izados nos bairros municipais para f ins cultu rais, desportivos, recreativos e sociais, enquadrado 

no Regulamento de Atribui~ao de Apoios do Municipio de Lisboa (RAAML). 

~.,..r:~.:O!:.--=-.-_ -

Candidartiras"-~ 
IQ OS 22 06 

0 Bairro {Com) Vida 
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0 periodo de candidaturas da 2! edi~ao decorreu de 19 de maio a 22 de junho de 2017. Foi colocada 

a concurso uma bolsa de 15 espa~os nao habitacionais disperses por 10 bairros municipais de 7 

freguesias distintas com destaque para Santa Clara (5), Marvila (4) e Lumiar {3). Registaram-se 91 

candidaturas apresentadas par 42 entidades distintas. Todas as candidaturas foram analisadas pela 
Comissao de Avalia-;:ao composta par elementos do DOL, DDS, DMED/DAFD/DPD, DMC/DAC e 

GEBALIS. 

Ap6s a publica~ao da lista Final de Classifica~ao foram assinados, em fevereiro de 2018, 15 

protocolos com as 11 entidades se lecionadas para implementa-;:ao das seguintes atividades: sociais-

11, culturais- 2 e desportivas - 2. 

Programa 0 Bairro (com)Vida 

to 0 ll 31 

Wl 192 

(I 42 (I 91 

II Ill 

2 A 11 edi~ao ocorrcu em 2015~? a 2' edi~ao em 2017. 
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Modelo de Co-governac;ao- Gabinete de Apoio aos Bairros de 
lntervenc;ao Prioritaria (GABIP} 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvlmento Local (DDL) 

Os GABIP sao estruturas de iniciativa municipal, descentralizadas para promover processos de co

governa~;ao local e representativas dos interesses e perspetivas de um ou mais Bairros/Zonas de 

lnterven~;ao Prioritaria. Assentam num modelo de co-governa~;ao que articula a participa~;ao ativa 

dos servi~;os da CML, empresas municipais, juntas de freguesia e associa~;oes locais em iniciativas de 

promo~;ao do Desenvolvimento Local. 

G \UIP- <.<tbin tc de \polO ao B,1irro de lntcnen~·lO PrioritJri.t 
==------

~·-·-.·-_:: 
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< .t\HI P d.t-. fun e-.. do ,\It" d.1 En .1 37 7 
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GABIP Almirante Reis 
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No ambito do GABIP Almirante Reis, que engloba os territ6rios da Pena, Anjos e Avenida Almirante 

Reis, deu-se continuidade a execu~;ao do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), para o qual 

contribuem varias i nstitui~oes locais. 

A 17 de janeiro e 6 de mar~;o realizaram-se duas reunioes da Comissao Alargada, com a presen~;a da 

Vereadora do Pelouro da Habita~;ao e Desenvolvimento Local e do Vereador do Pelouro da Educa~;ao 

e Direitos Sociais. Na primeira discutiram-se eixos de faseamento e de financiamentos potencias, 

para as a~;oes a inscrever no PDL. Na segunda, procedeu-se a revalida~ao do Plano de 

Desenvolvimento Local e a proposta da representatividade das Organiza~;oes de Base Local, par 

eixos, incluindo tambem outros servi~;os da CML, bern como a valida~;ao do Modelo de Acordo de 
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Colabora~ao com as entidades locals. Foi ainda realizado urn balan~o das atividades do GABIP 

Almirante Reis. 

A 9 de maio, em sede de reuniao da Comissao Executiva, integraram esta comissao institui~oes de 

ambito extraterritorial, como a Santa Casa da Miseric6rdia de Lisboa, MOVEA Sou Largo na Area do 

Envelhecimento eo ACeS Lx- Central I Area da Saude; GAT - Eixo lnterculturalidade. Refletiu-se ainda 

sobre a sustentabilidade e continuidade do GABIP-AR, tendo-se salientado a importancia da reflexao 

coletiva e do posicionamento individual de cada organiza~ao, no sentido de garantir a concerta~ao 

das diferentes visoes naquela que se considerar a decisao mais unanime e dinamica. 

GABIP das Torres do Alto da Eira 

0 GABIP das Torres do Alto da Eira, criado em 2012, visa a requalifica~ao faseada, das Torres do Alto 

da Eira, opera~ao integrada, com prazo previsto para cerca de 3 anos, mas que tern vindo a decorrer 

atraves da realiza~ao de varias empreitadas. 

A empreitada de execu~ao da Reestrutura~ao das lnstala~oes do Arquivo Municipal e Remodela~ao 

dos Pisos nao Residenciais, Terra~os, Envolvente Exterior e Espa~o Publico, encontra-se conclulda. 

A Renova~ao dos Equipamentos da Rede de lncendios, Carreteis e llumina~ao de Emergencia 

continua a aguardar teste. Encontra-se em fase de contrata~ao a inspe~ao/avalia~ao tecnica a 

realizar pelo LNEC (retorno de gases de combustao). Em desenvolvimento dos trabalhos necessarios 

a levar a cabo pela GEBALIS em articula~ao com a DMHDL, relativamente a estrategia de interven~o 

nos fogos habitados e ainda sem obra. De igual modo, foram tentadas varias reunioes com a DMT 

sobre a altera~ao da rede viaria das arterias envolventes bern como o correspondente 

estacionamento. lniciou-se e de u-se por conclufda a Emp.!! 2529/17 /DM HDL/DDL correspondente a 
reabilita~ao de 6 fogos habitacionais a integrar o Program ada renda Convencionada, na Torre 1. 

Desde setembro, que se encontram em analise as propostas do Acordo-quadro de projetos para 

possibilitar a contrata~ao dos projectos de especia lidades, tal como a execu~ao dos acabamentos dos 

espa~os nao habitacionais. 
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Orc;amento Participativo- lniciativas de Desenvolvimento local 

Untdade Organica: Departamento de Desenvolvimento Local {DOL) 

Avalia~ao e apoio no processo de valida~ao de propostas do Or~amento Participative de 2018, com 

incidencia em tematicas de Desenvolvimento Local em territories BIP/ZIP. 

Regenerac;ao Urbana- Cidade Reabilitada e Rehabitada 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvrmento Local (DOL) 

GABIP da Boavista 

No que concerne ao GABIP da Boavista, em junho e julho, realizaram-se reunioes onde foram 

apresentadas a planifica~ao e as previsoes para as diversas empreitadas a decorrer no bairro, assim 

como a operacionaliza~ao das pr6ximas fases de realojamento; visita aos fogos das moradias (Tl, T2 

eT3). Foi apresentado o Projeto "Mem6rias do Bairro da Boavista" que se destina a fazer o registo 

das vivencias dos moradores dos fogos que irao ser demolidos. 

No Bairro da Boavista estao em curso as duas empreitadas de constru~ao de nova habita~ao 

municipal (SO + 46 fogos) e a GEBALIS tem, igualmente, em curse obras de reabilita~ao dos fogos 

vagos para resposta as necessidades de realojamento e de transferencias: 

Empreitada n.2 46/DMPO/DHMEM/2015- Reabilita-;ao Urbana da Zona de Alvenaria do Bairro da 

Boavista- Fase 1: 50 fogos; Valor de Pagamento: 1.672.659,22€ 

Empreitada n.2 5/DMPO/DHMEM/DPH/2016- Reabilita~ao Urbana da Zona de Alvenaria do 

Bairro da Boavista - Fase 2: 46 fogos; Valor de Pagamento: de 1.357.034,79€. 

Os 46 fogos do denominado "Triangulo" estarao prontos no inicio de 2019. 

Estao em prepara-;ao 3 empreitadas: Fases 01 + 02 + 2, num total de 106. Valor previsto: 6,9M 

Todos os agregados da Fase B foram notificados para entrega de documentos, o que aconteceu de 

forma expedita, pela colaborac;ao dos agregados, estando quase todos os processes completes. 

No ambito do projecto de requalificac;ao do bairro da Boavista esta prevista a construc;ao de uma 

nova escola que abrange uma area superior a actual, pelo que sera necessaria realojar OS moradores, 

cerca de 40 famflias, cujas habita-;oes se localizam nessa zona. Ap6s a tomada de decisao da 

constru~ao da nova escola, surgiu a necessidade de alterar a calendariza~ao das fases de 

realojamento. Durante a constru<;ao do novo ediffcio, a escola vai funcionar em instalac;oes 

modulares provis6rias que serao implantados no terreno junto ao recinto desportivo da Casa Pia, 

cuja negociac;ao para disponibiliza~ao do terreno decorreu no ano 2018. 
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Na sequencia da decisao de demolir integralmente a escola e edificar uma nova, foi aprovado e 

apresentado, atraves de maqueta, o projecto do novo edificio da escola e da pra~a adjacente. 0 novo 

ediffcio vai incluir varias valencias (Jardim-de-infancia, refeit6rio, instalar;oes para assoclar;ao musical, 

entre outras). A escola sera aberta a comunidade para desenvolvimento de actividades. 

Na zona em frente a escola irao desenvolver uma prar;a, pelo que a lgreja actualmente existente ira 

ser transferida para outra zona do bairro, pretendendo-se a construr;ao de um Centro Social 

Paroquial, uma capela mortuaria e cujo projecto foi desenvolvido pela CML. 

Preve-se o inicio da empreitada da "lnstala~ao da escola provis6ria" para outubro de 2019, e o infcio 

da demoli~ao da escola em Janeiro 2020. 

Deu-se infcio a estas visitas aos fogos por parte das famflias realojadas provisoriamente. Foram 

realizadas as reunioes com as familias da fase E "libertar;ao de terrenos para construr;ao da nova 

escola" , em grupos de cerca de 10 famflias cada. 

A fase E foi subdividida em duas fases: 

Fase 1 e 2 com 40 alojamentos. 

Fase 3 com 20 alojamentos. 

A fase "E" de acordo com uma caracteriza~ao apresentada e constituida por uma popular;ao 

envelhecida. Foi solicitada a colaborar;ao da SCML para apoiar no conhecimento que tem de alguns 

agregados da fase E. Em rela~ao aos realojamentos foram efetuados os atendimentos 

individualizados aos agregados da Fase E e identificadas as pretensoes de realojamento de cada 

agregado, nomeadamente, a localiza~ao, a manutenr;ao das redes de vizinhan~a e o registo de 

situar;oes de mobilidade reduzida. 

A Junta de Freguesia de Benfica ira dar apoio no processo de mudanr;a de casa as familias que o 

solicitarem desde que apresentem dificuldades de mobilidade, nao tenham apoios familiares ou de 

vizinhanr;a, ou sem recursos para pagar o transporte dos haveres. Na sua maioria, as famflias da zona 

E preferem ser transferidas para os predios do "Triangulo". 

Realizou-se a 18 de outubro de 2018 a visita tecnica do BEl a empreitada de constru~ao de 50 fogos 

de habitar;ao, em curso, e que estao destinados aos agregados inseridos neste processo de 

requalificar;ao. 
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GABIP do Bairro Padre Cruz 

Em 2010 foi criado o GABIP - Gabinete de Apoio ao Bairro de lnterven~ao Prioritaria do Bairro Padre 

Cruz para acompanhar a opera~ao QREN de requalifica~ao do bairro. 

No ambito das atividades desenvolvidas pelo GABIP do Bairro Padre Cruz, durante o ano de 2018, foi 

dada continuldade ao projeto de requalifica~ao da zona dos alojamentos de alvenaria, que abrangia 

62 famflias residentes, na designada Fase A2. 

Os tecnicos acompanharam os moradores aos respetivos fogos de destine com o objetivo de 

auscultar, informar e sistematizar as altera~oes de reabil ita~ao que serao efetuadas. Neste ambito, 

procedeu-se a conclusao do estudo das familias (Fase A2) a fim de serem transferidas para os fogos 

reabilitados no Bairro Padre Cruz ou para outros Bairros Municipals. Ap6s conclusao da Empreitada 

n.24/DMPO/DCMH/2015 (responsabilidade financeira da DMH), relativa a constru~ao do Quarteirao 

Pilato no Bairro Padre Cruz, procedeu-se a entrega de chaves a algumas familias que optaram por 

estes fogos. No a no de 2018, a DMHDL efetuou o realojamento de 13 familias da Fase A2. 

Tiveram inicio as obras de demoli~ao das primelras 3 bandas vagas da Fase A2, com a remo~ao de 

estruturas e do amianto pelas concessionarias; procedeu-se a demoli~ao da restante fase para, no 

terrene Iiberto, realizar a constru~ao de nova habita~ao municipal; construiu-se urn ediffcio de 

habita~ao municipal; a GEBALIS realizou obras de reabilita~ao nos fogos que foram vagando por 

forma a responder as necessidades de realojamento e transferencias existentes. 

Foram, ainda, auscultadas as familias das Fases (AO e A1) que manifestaram interesse na 

transferencia para os fogos novos do "Quarteirao Plloto" e que reuniam os requisites necessaries 
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para ocupac;ao dos mesmos, conforme Deliberac;ao n2234/CML/2017, publicada no B.M. n2120, de 

17 de abril de 2017. Relativamente aos restantes agregados familiares oriundos da Fase AO e A1, que 

foram realojados temporariamente e que pretendem permanecer definitivamente nas mesmas 

habitac;oes, foram elaboradas 15 propostas de atribuic;ao definitiva de fogo e respectiva convolac;ao 

do Acordo de Realojamento Temporario em Contrato de Arrendamento Apoiado. 

Os parceiros da Comissao Executiva iniciaram a analise das necessidades relativas ao realojamento 

da proxima fase (81), tendo em conta o recenseamento realizado em 2014, nomeadamente as 

t ipologias adequadas aos 58 agregados af residentes. Relativamente as residencias assistidas foram 

realizadas 3 entrevistas (pessoas que reuniam os criterios necessaries) para a ultima residencia 

individual disponlvel, tendo side a proposta da SCML vaiidada. Foram, ainda, analisadas as seguintes 

questoes: pedidos de espafYOS nao habitacionais e garagens; pedidos de t ransferencia; pedidos de 

desratizalj:ao; sinalizalj:ao de situa~j:oes de carencia social aos parceiros e articulac;ao de respostas. Foi 

apresentada uma proposta para serem inciufdos, numa Bolsa Territorial - RRAHM, de cerca de 15 

fogos localizados na zona nova do bairro, de diffcil atribuilj:ao. 

Por ultimo de referir que se realizou uma reuniao com as famflias residentes na Fase 81 para explicar 

aos moradores as etapas do processo de realojamento, realizac;ao de entrevistas, entrega de 

documentos, acordo de realojamento, contrato de arrendamento apoiado, visita aos fogos de 

realojamento, etc. 0 numero de agregados em causa totaliza 58 e abrange as Ruas Rio Sado, Rio 

Lena, Rio Saber e Rio Coura. 

Continua~ao do processo requalifica~ao zona casas de alvenaria a demolir 

Ja realojadas 175 famflias desde o inicio do processo. Em/para realojamento 434. Fogos demolidos: 

210. Em construc;ao 48 fra~oes. Conclufdos em 2018: 20 

Empreitadas em curso: Emp.~ 4/DMPO/DHMEM/DPH/16 para constru~ao de 48 fogos. Valor de 

2.668.550€. Pagamento: de 1.635.719,58€. 

Empreitadas em prepara~ao: Estao em preparac;ao 2 empreitadas: Lotes 3 e 4, num total de 

90. Valor previsto: 5,8M 
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GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao 

0 GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao, constitufdo em 2013, tern como missao a promo~ao da coesao 

socio-urbanistica, atraves da implementa~ao e monitoriza~ao de processes de regenera~ao, 

reabitita~ao, requalifica~ao urbana e regulariza~ao cadastral, urbanfstica e financeira em 5 territories 

identificados na Carta BIP/ZIP: Bairro Fonsecas e Cal~ada (Aivalade); Bairro PRODAC- Norte e Sui 

(Marvila); Bairro Horizonte (Penha de Fran~a); Cooperativas do Beato (Beato); Bairro Portugal Novo 

(Areeiro). Com vista a resolu~ao do regime de propriedade de 1 328 fogos, o GABIP Ex-SAAL e 

Autoconstru~ao promove a articula~ao inter-servi~os municipals e entidades externas. No ano de 

2018 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

PRODAC Norte (totes) e PRODAC Sui (fra~oes) 

Continua~ao dos processes de aliena~ao nos territories no ambito da regulariza~ao cadastra l; 
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Bairro Horizonte 

Ficou concluida a execur;ao da nova conduta de abastecimento de gas, ap6s corte da conduta antiga, 

por motives de seguranr;a e iniciou-se o estudo e arranque dos procedimentos previos para a 

execur;ao do loteamento com vista a regularizar;ao cadastral. 

Cooperativo do Beato 

0 projeto de loteamento foi apresentado pela Divisao de Estudos Urbanos no Grupo de Trabalho 

"Casa", aos Parceiros do GABIP, por forma a ser validado por esta assembleia, encontrando-se 

atualmente em analise urbanfstica. Ainda, para este territ6rio, foi promovida, em conjunto com 

alguns dos Parceiros Locais, uma visita e levantamento de situar;6es crfticas, facilitando a construr;ao 

de um documento impulsionador de uma intervenr;ao especffica, consoante a tematica, dos servir;os 

municipais; 

Portugal Novo 

Foi elaborado um relat6rio quanta a hist6ria da relar;~o da CHE Portugal Novo com a CML, e, por 

conseguinte, com o ex-FFH. Neste territ6rio, o GABIP tem participado nas reuni6es do Grupo 

Comunitario, bem como tem estado presente no processo de igni<;ao do Grupo de Seguran<;a com 

vista implementar;ao do Policiamento Comunitario neste Bairro. 

, 
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Estrah~gia Lisboa 2020 - Fundos Europeus 

Unidades Orgfmicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DOL) 

PEDU/PAICD 

Na sequencia do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais, o Municipio de Lisboa 

apresentou a CCDR-LVT o Plano Estrategico de Oesenvolvimento Urbano (PEDU). Neste ambito, a 

DMHDL apoiou a elabora~ao do Plano de A~ao lntegrado para as Comunidades Desfavorecidas 

(PAlCO) - incidindo a sua interven~ao em Territ6rios Prioritarios (BIP/ZIP) -tendo sido candidatadas 

(Aviso n!? Lisboa-43-2016-10), 4 interven~oes, 3 em espa~o publico e 1 em edificado: Parque Urbano 

da Encosta Nascimento Costa e Casa Comunitaria Nascimento Costa (freguesia do Beato), Espa~o 

Publico da Quinta do Lavrado e Acessibilidades do Bairro Horizonte (freguesia da Penha de Fran~a), 

no valor total de €860.485,90, cofinanciado em 50% pelo FEDER. 

As candidaturas foram submetidas em articula~ao com a Equipa de Missao Usboa-Europa 2020, nos 

dias 19 e 22 de dezembro de 2017, tendo sido aprovadas a 25 de maio de 2018- e os respectivos 

termos de aceita~ao assinados pela Vereadora da Habita~ao e Desenvolvimento Local a 5 de julho de 

2018. 

Concluidos os Projetos de Execu~ao relatives as 3 interven~oes em Espa~o Publico (estando o da Casa 

Comunitaria Nascimento Costa em fase de conclusao), foi, entretanto, necessaria proceder a sua 

"previa revisao", devido as altera~oes ao C6digo dos Contratos Publicos (CCP) ocorridas ap6s a 

submissao das candidaturas; esta altera~ao implicou a prepara~ao de um pedido de Reprograma~ao 

financeira e da execu~ao das obras junto da Autoridade de Gestae. 
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A candidatura Lisbon Local Development Strategy for Neighbourhoods or Areas of Priority 

Intervention (BIP/ZIP): an integrated toolbox foi selecionada como "URBACT Good Practice City 

Label". No seguimento desta distin~ao, foi submetida e aprovada a candidatura a primeira fase da 

Rede de Transferencia como Lead Partner, com as cidades de Aalborg {Dinamarca) e Bari {ltalia) 

como Transfer Cities, no dia 9 de janeiro. 

Na sequencia desta aprova~ao, realizou-se em Lisboa, com a presen~a da Vereadora do Pelouro da 

Habita~ao e Desenvolvimento Local, a reuniao de lan~amento {Kick Off Meeting) da Rede de 

Transferencia Com.Unity.Lab, nos dias 24 e 25 de maio. 

lniciou-se entao uma primeira fase de trabalho com analises territoriais in sito, em Barl e Aalborg, 

para desenvolver urn entendimento comum da Boa Pratica a transferir, desenhar a metodologia para 

a execu~ao dessa transferencia e, ainda, definir a estrategia de alargamento (obrigat6rio) da rede ate 

5 novas cidades europeias. Assim, ap6s varios convites e manifesta~oes de interesse por parte de 

outras cidades, e analisado o seu contexte local (atraves da aplica~ao de urn questionario onde foi 

aferida a motiva~ao e/ou experiencia no desenvolvimento de abordagens participativas e de co

governa~ao para a melhoria da coesao s6cio-territorial), foi acordado entre os parceiros iniciais o 
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alargamento da rede a Ostrava (Republica Checa), Lublin (Pol6nia), Sofia (Bulgaria), Haia (Holanda) e 

Lille Metr6pole (Frans:a). 

No cumprimento das regras do URBACT, foram realizadas visitas de trabalho aos novos parceiros e, 

tambem, urn encontro transnacional em lisboa, nos dias 11 e 12 de setembro, que contou com a 

presens:a de todos os parceiros e do Secretariado URBACT. Esta reuniao incluiu visitas aos territories 

BIP/ZIP, workshops sobre o potencial de transferencia de cada uma das ferramentas de 

Desenvolvimento Local e, ainda, a definis:ao dos pr6ximos passos, nomeadamente a candidatura a 2! 

fase, submetida a 3 de outubro e aprovada a 4 de Dezembro de 2018. 

TM Hagu 

• f Ban 
Lisbon 

URllACT LISBON CITY LAB 

Foi apoiada a concretizas:ao de reuniao tematica URBACT, que decorreu em Lisboa no dia 12 de 

setembro sobre o tema "How can we increase levels of citizen participation in urban decision

making?" e promoveu a discussao, reflexao e partilha sobre processes de participas:ao cidada em 

contexte do Desenvolvimento Local das cidades. A reuniao contou com a participas:ao da cidade de 

Lisboa como orador e com a presens:a de diversas cidades europeias e representantes da Comissao 

Europeia. 

UJUJACT CITYFESTlVAL- LISBOA 

Foi apoiada e copromovida a realizas:ao no Pateo da Gale em Lisboa, nos dias 12, 13, 14 de setembro, 

o principal evento anual do Secretariado URBACT. 

A escolha de Lisboa para este evento internacional surge no seguimento da aposta forte do 

Municipio na participas:ao sustentada em projetos iniciativas URBACT que a faz ser reconhecida 

como uma das cidades Europeias mais dinamica no desenvolvimento econ6mico, participas;ao cidada 

e na sua co-governas:ao local. Este evento, realizado como apoio e representas:ao da CML, atraves da 

VPM, contou com cerca de 600 participantes, oriundos de mais de 100 cidades europeias, para a 

partilha de ideias e experiencias inovadoras para a promos:ao do Desenvolvimento Urbano lntegrado 

(http://2018cityfestival.urbact.eu/index.html) 
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MARIE 51 I ODOWSK \-CURlE 

A DMHDL/DDL, atraves do Pelouro da Habita~ao, e parceira do ISCTE-IUL, que integra o cons6rcio 

europeu na candidatura MARIE Sktodowska-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN) com 

o projeto RE-DWELL Delivering affordable and sustainable housing in Europe, submetida no dia 17 de 

janeiro. 

0 projeto e liderado pelo Prof. leandro Madrazo, da Universitat Ramon llull, Barcelona. A 

candidatura propoe uma Research and Training Activity com o titulo "local development strategy 

and good practices of citizen participation in lisbon Neighbourhoods or Areas of Priority Intervention 

(BIPZIP)" no seguimento da parceria associada ao curso de territ6rios colaborativos (IPPS-IUL, CML, 

ASF). 

A atividade passara a fazer parte de uma linha de investiga~ao de doutoramento a desenvolver no 

programa doutoral em arquitetura do ISCTE-IUL. A participa~ao do municipio de lisboa nao envolve 

recursos financeiros, apenas apoio na disponibiliza~ao de informa~ao para a realiza~ao desta 

investiga~o. 

HORlZO 2020-C\LL-OPfNHFRITAGf 

No ambito da abertura de call para candidaturas ao Horizon2020 - SCS-22-2017: Innovative 

financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural heritage, a CML, atraves 

do Pelouro da Habita~ao e Desenvolvimento local, Lisboa propoe concretizar o seu laborat6rio local 

no BIP/ZIP 53 - Marvila Velha, tendo como principa ls objetivos a criac;:ao de urn "HUB" comun itario a 

partir do Palacio Marques de Abrantes, e que possa refor~ar o ecossistema de participa~ao e co

governa~ao local favoravel a promo~ao processes criativos de empoderamento e empreendedorismo 

social, econ6mico e cultural. Pretende, igualmente, sustentar urn contexto de Regenerac;ao Urbana 

alicer~ado no modelo e estrategia de Desenvolvimento Local do municipio. Esta candidatura foi 

aprovada em dezembro de 2017. 

A 23 de janeiro, foi assinada pela Vereadora do Pelouro da Habitac;ao e Desenvolvimento Local, a 

Declara~ao de Honra solicitada a todos os membros do cons6rcio (representado por 16 entidades, de 

11 paises), necessaria a valida~ao e financiamento para a fase de execuc;ao desta candidatura e, em 

julho, o Consortium Agreement (documento administrative subscrito por todas as 16 entidades). A 

primeira reuniao do cons6rcio, que marcou o lanc;:amento do projeto e na qual o DOL esteve 

presente, decorreu em Budapeste (24 a 26 de junho) e contou com a participac;ao de todas as 
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entidades do cons6rcio. A segunda reuniao foi realizada em Barcelona (28 e 29 de novembro), que 

contou com a participa~ao do DOLe de todas as entidades do cons6rcio. Foram tambem iniciados os 

contactos com diversas organiza~oes com vista a constitui~ao do Grupe de A~ao Local, em 

articula~ao com o Projeto Rock H2020. 

\\ ELLBEI 'G C n \ " mn 

A candidatura do Municipio de Lisboa, ficou entre as 16 finalistas do Wellbeing City Award, atr ibufdo 

pela NewCities Foundation. A NewCities Foundation e uma organiza~ao internacional sem fins 

lucrativos, sedeada no Canada e com presen~a na Sul!;a e nos Estados Unidos 

(https:/ /newcities.org/). t composta por Hderes reconhecidos dos setores publico, privado e 

academico, que refletem sobre questoes de urbanismo, inova~ao, arquitetura e design e polltica. 

Em setembro de 2018 lan~aram o"Wellbeing City Award", o primeiro premio internacional do 

genero. Baseado num processo de candidatura de cidades, pressupoe reconhecer e premiar cidades 

que priorizaram e a lcan~aram o bem-estar dos seus cidadaos, atraves de politicas e ac~oes s61idas 

em saude publica, ambiente sustentavel, com vista a criar comunidades fortes e alicer!;adas numa 

robusta economia local. Estas quatro especificidades foram a referenda para a constru~ao de quatro 

categorias: Saude Publica, Sustentabilidade Ambiental, Comunidade e Economia e Oportunidades. 

Para cada uma delas serao reconhecidas quatro cidades. 

No dia 21 de novembro de 2018, o Municipio de Lisboa submeteu atraves da EMLE2020, a 

candidatura ao premio, para as categorias de Sustentabi lidade Ambiental e Comunidade. 0 

preenchimento do formulario e a e labora~ao dos documentos anexos foi realizado entre t res 

servi~os: DDHDL/DDL (coordena~.ao), DMAEVCE/DAEAC e DDS. Alem das categorias a que se 

apresentou a candidatura, foram ainda consideradas iniciativas da area da saude. 

No ambito desta candidatura Lisboa foi galardoada com o premio "Sustainainble Environment" do 

WELLBEING CITY AWARD. 
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Plano de lntervenc;ao em Edificado Disperso - PIED 

Unidade Organica: DMHDL- Nucleo de Apoio a Dtre~ao Municipal 

Houve necessidade de se fazer um novo enquadramento para a interven~ao no patrim6nio edificado 

disperse do Municipio, tendo por base a politica seguida desde 2011, decorrente da aprovac;ao e 

implementa~ao do PVP - Programa de Valoriza~ao do Patrim6nio - alicer~ado no Programa local de 

Habita~ao (PLH}. 

Pela sua importancia, e embora possa eventualmente considerar-se que extrapola um pouco o 

ambito do presente relat6rio de actividades e auto-avaliac;ao referente a 2018, foi decidido referi-lo 

nesta sede, com algum detalhe. 

A implementac;ao do programa PVP, com a criac;ao dos diversos instrumentos utilizados para o seu 

desenvolvimento e OS objectivos a que se propunha, face as circunstancias existentes a epoca -

estfmulo a reabil itac;ao com promo~ao de reabilita~ao pelo municipio e alienac;ao como motor de 

impulsao territorial da mesma e disponibilizac;ao de mais habitac;ao em lisboa - foi positivamente 

alcan~ado . 

Face a alterac;:ao da realidade habitacional da cidade de lisboa, nao obstante as polfticas de 

habitac;ao desenvolvidas pelo Munidpio, constatou-se a existencia de urn enorme diferencial entre 

a oferta e a procura de fogos para arrendamento habitacional em Lisboa, tendo-se vindo ainda a 

verificar nos ultimos anos um crescente aumento no valor nas rendas praticadas, especialmente no 

centro da cidade, tornando-se o acesso a habitac;ao cada vez mais dificil. 

Os novas desafios que foram, ent retanto, definidos, em materia de oferta de Habitac;ao com Rendas 

Acessfveis, como um dos eixos principals assumidos pelo actual Executivo, impos urn novo olhar e 

uma nova estrategia sabre o uso do chamado patrim6nio municipal disperse, a quem se destina, 

como potencia-lo e como reabilita-lo. 

0 object ive de colocac;:ao no mercado de arrendamento de um numero consideravel de habitac;oes 

em arrendamento acessfvel com valores intermedios, permitindo as populac;:oes aceder a uma 

habitac;:ao adequada no mercado, sem que isso implicasse uma sobrecarga excessiva sabre o 

or~amento familiar, devera ser sempre uma prioridade a implementar em varies eixos. 

Sem prejulzo de outros programas em curso com modelos diferenciados de neg6cio, como o 

Programa de Renda Acessfvel - PRA a Operac;:ao de Entre Campos, a Operac;ao com a Seguranc;:a Social 

com afectac;:ao de patrim6nio municipal a esse fim, a reabilita~ao directa pelo municipio tem sido 

levada a cabo, porem, sem a dimensao agora apresent ada. 

Com base na experiencia adquirida pelos servic;os que tern competencia em materia de intervenc;ao 

na Habitac;ao, desde o primeiro levantamento, sabre a situac;ao do patrim6nio disperse, alargou-se a 

possibilidade de aproveitamento desse patrim6nio municipal, nomeadamente dos seus ediffcios 

devolutos, reabilitando-os e avaliando o aproveitamento de vazios urbanos municipals com 

capacidade construtiva para a viabilidade de constru~ao de nova habita~ao. 
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Assim, e na sequencia de diversas a~oes e actividades que permitiram a atualizac;ao e reavaliac;ao das 

propostas anteriormente feitas, nomeadamente: 

• Atualizac;ao da situac;ao de ocupac;ao doa imoveis municipais, por consulta das bases de dados 

existentes no servic;o (Arquitetura do Patrim6nio, lxi, SGPI e Geslis) e da existencia de contrato 

em SAP; 

• Averiguac;ao de compromissos existentes; 

• Validac;ao cadastral: ediffcios total e/ou parcia lmente municipais; 

• Consultas on line ao Registo Predial para obtenc;ao das cadernetas prediais; 

• Compatibilizac;ao dos compromissos com o estado de degradac;ao des predios; 

• Verificar;ao da existencia de eventuais compromissos em conjugac;ao com as demais Direc;oes 

Municipais envolvidas; 

• Resoluc;ao de situac;oes de ocupac;oes em ediffcios em mau estado de conservac;ao com vista a 
inclusao des mesmos no programa; 

• Fotografia e classificac;ao dos ediffcios de acordo com o c6digo SIG; 

• Pesquisa e selec;ao dos elementos graficos junto do Arquivo Municipal e sua colocac;ao no "site" 

para consulta on-line; 

• Averiguac;ao dos procedimentos des im6veis em estudo; 

• Nos edificios/fogos "aparentemente" vagos, averiguac;ao da existencia de relat6rios de 

fiscalizac;ao e, em algumas situac;oes, a realizac;ao de vistorias ao local; e 

• Compatibilizac;ao com PDM e pianos existentes e em estudo, 

foram avaliadas globalmente as potencialidades existentes e, na sequencia de reunioes de trabalho 

como Sr. Presidente da CML, Sra. Vereadora Paula Marques e Sr. Vereador Manuel Salgado, tambem 

com o parecer da DMPO, DMU e DMGP, foram propostas as opc;oes estrategicas de intervenc;ao no 

edificado disperse com base nos criterios e defini~oes a seguir referenciados. 

EDIFiCIOS C/ FRA~OES EM OBRA ou PARA OBRA 

Conjunto de edificado municipal que pelas suas caracterfsticas de ocupac;ao e estado de conservac;ao 

se justifica a reabilitac;ao pontual das frac;oes devolutas. As mesmas ja se encontram na 

DMPO/DHMEM, em grande maioria ja em empreitada ou em preparac;ao, englobando as 100 frac;oes 

do concurso do Centro Hist6rico. 

OPERA~OES A PROMOVER PELA CMl 

Edificios ou conjuntos de edificios que, pela sua proximidade, possibilidade de reabil itac;ao total des 

mesmos ou eventual demolic;ao e reconstruc;ao com ampliac;ao do numero de pisos, reformulac;ao de 

tipologias ou utilizac;ao de logradouros ou pequenos espac;os contfguos permitem a otimizac;ao dos 

espac;os e viabilizac;ao de mais habitac;oes. 

Algumas destas operac;oes ja esUio em desenvolvimento na DMPO/DHMEM. 
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OPERA~AO COOPERATIVAS 

Parceria e dinamiza~ao com cooperativas que estejam interessadas em recuperar patrim6nio 

municipal para uso habitaclonal, em regime de direito de superffcie. 

EDIFfCIOS A DEMOLIR 

Conjunto de ediffcios em que, pelo seu enquadramento urbanfstico, pianos, unidades de execw;:ao, 

estado de conserva«;ao - rufna, viabilidade econ6mica, desobstru~ao de logradouros, compromissos 

diversos de alargamento ou constrw;ao de vias, espa~os verdes se optou pela proposta de 

demoli~ao. 

OPERA~OES PARA ESTUDO DMU 

Ediffcios relativamente aos quais, pelo seu enquadramento urbanfstico e ap6s pre-avalia~ao pela 

DM U, se considera necessario definir uma nova estrategia na zona, nomeadamente loteamentos, 

unidades de execu~ao e estudos urbanfsticos, f ichas de edificabilidade, dependendo das s itua~oes 

identificadas. 

COMPROMISSOS EXISTENTES 

ldentifica~ao de ediffcios do Patrim6nio Disperso para os quais existem compromissos ja assumidos 

na CML, excluindo-se os mesmos das a~oes a implementar pelo municipio. 

ALIENA~AO 

Edificios relativamente aos quais, pelas suas ca racteristicas construtivas, mas condi~oes de 

habitabilidade, l ocal iza~ao, dlmensao, custo de intervenc;ao demasiadamente elevados face ao 

numero espectavel de fogos a reabilitar e ainda a avalia~ao da urgente necessidade de, em conjunto 

se promover em tempo utll uma revitaliza~ao da zona onde se localizam, se propoe a respetiva 

aliena~ao com fins exclusivamente habitacionais. 

AliENAtAO A JOVENS 

Com re la~ao a ediflcios unifamiliares de reduzidas dimensoes, frac;oes localizadas em editrcios 

predominantemente particulares com problemas de condomfnio e com os mesmos criterios expostos 

acima, propoe-se estimular a aqu isi~ao por jovens para habita~ao propria e permanente seguindo os 

principios orientadores do Regulamento para venda de fra~oes municipais habitacionais a jovens 

atraves de concurso por sorteio (BM 930 22 suplemento 5 Dezembro 2011) evitando assim a 

especula~o imobiliaria de uma corrente hasta publica. 
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QUADRO A- RESUMO DO PLANO DE INTERVENy\0 EM EDIFICADO DISPERSO 

CLASSIFICA~O 

A- EDIFfCIOS OCUPADOS 

B - EDIFfCIOS c/ FRA~AO (0ES) 

EM ou PARA OBRA 

C- OPERA~AO A PROMOVER 

PELA CML (32) 

D - OPERA~AO COOPERATIVAS 

(8) 

E- ALIENA~O (Ediflcios) 

F - ALIENAy\0 a JOVENS 

G - ESTUDO DMU (24) 

1- COMPROMISSOS 

H- A DEMOLIR 

TOTAL 

Nao Total Fogos 
Habltacionais 

Edificios Municipals Habltacionals 

251 811 147 664 

189 1050 144 906 

60 343 41 302 

12 83 10 73 

11 172 9 63 

27 27 

52 153 20 133 

19 44 10 34 

59 159 7 142 

680 2842 388 2317 

Desta proposta, e face as opc;oes apresentadas, temos: 

Habitacionais 

Ocupados 

664 

561 

97 

10 

6 

25 

4 

32 

1399 

Habitacionais 

Devolutos 

0 

347 

205 

63 

57 

104 

30 

110 

916 

8 - EDIFfCIOS c/ FRA~AO (OES) EM ou PARA OBRA - Estao atualmente em curso a reabilitac;ao de 

347 frac;oes devolutas, 

C - OPERA~OES A PROMOVER PELA (32} - Estao em curso algumas das operac;oes. Estima-se a 

disponibilizac;ao, ap6s intervenc;ao, de um conjunto 385 habitac;oes. 

D - OPERA~OES COOPERATIVAS (8) - Vai ser preparado, ap6s avaliac;ao econ6mico financeira e 

avaliac;ao de possibilidades modele de neg6cio, em conjunto com o movimento cooperative soluc;oes 

de procedimento para esta operac;ao. 

E - ALIENA~O (Edifkios) - Sera remetida para a DMGP o conjunto dos 11 edificios para ser 

preparada uma hasta publ ica com indicac;ao da obrigatoriedade de uso habitacional e capacidade 

construtiva dos mesmos. 

F - ALIENA~AO JOVENS - A DMHDL preparara os procedimentos necessaries a concretizac;ao e 

implementac;ao deste sorteio a jovens. 

G - ESTUDO DMU (24) - A DMU ja tern em curso alguns dos estudos referenciados que irao permitir a 

utilizac;ao de areas consideraveis para viabilizar a construc;ao em atuais vazios urbanos de novas 

operac;oes de Renda Acessfvel. 

I - COMPROMISSOS - Serao abatidos no cadastre municipal os ediffclos que nao podem ser 

utilizados face aos compromissos existentes. Existem mais compromissos identificados, mas que nao 

foram alvo dos estudos por ja se encontrarem registados. 
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H- DEMOU~AO - Sera enviada para a DMPO a identifica~ao dos ediffcios para, ap6s nova valida~ao 

pela DMU, preparar empreitada de demoli~ao, limpando assim edificado urbana nao reabilitavel e 

espa~os com compromissos urbanisticos degradados e que em nada dignificam o patrim6nio 

municipal esquecido na cidade. Serao abatidos no cadastre municipal ap6s demoli~ao. 

De referir que da totalidade do patrim6nio habitacional analisado para serem levadas a cabo as 

opera~oes identificadas sera necessaria promover a transferencia de 174. 

CO'VCrTIZ leAD EM 2018. 

Apresenta~ao documentada da sistematizas;ao de todo o patrim6nio habitacional municipal edificado 

disperse com uma proposta de estrategia de interven~ao nos mesmos com identifica~ao da sua 

actual situas;ao para decisao do executive quanta ao seu destino. 

Universe de analise 1.036 predios (terrenos e ediffcios). 

Regulamento Municipal de Acesso a Habita~ao: 
l 11 1 I · \! 111Up1 

Em 2018 foi finalmente ultimado o regulamento que val sistematizar todas as formas de acesso a 

habita~ao, para avalia~o final e previa aprecia~ao pelo executive antes da submissao ao plenario da 

Camara Municipal de Lisboa. 
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Programa de Renda Acessivel (PRA) 

lJnidndes Organicas: DMHDl- Nucleo de Apoio a Dire~ao Municipal 

15 Locations 

0 
0 

PRA CO~CESS<)f.'; 

15 Locations 
23 Estimated operations 

Av Marechal Teixeira Rebelo 
Rua de 

Pa~o da Ran1ha - R. Sarracas 
Rua Gomes Fretre 

Ola•as 
Vale 

de Santo Antonio 
Restelo, Terreno Embatxadas 

Rua Pardelha Sanchez 
R. Pro( Orlando Rtbetro, G2 

B. Laranjeiras 
Alto da AJuda 

Furnas 
Parque da Bela Vtsta Este 

rv Qta Marques de Abrantes 
Bela Vtsta Oeste 

. I" II : Ill II': II \1 1\ . I 1\llll\IU 'II\ \I f ''II t I .I' I 
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• Opera~oes Adjudicadas: 

-Santa Maria Maior/Arroios- Rua de Sao Lazaro - adjudicada em reuniao de Camara Municipal 

de Lis boa a 23/07/2018 (Proposta 568/2018)- contrato de concessao outorgado em 

13/09/2018; 

- Arroios- Rua Gomes Freire- Proposta adjudicada em reuniao de Camara Municipal de Lisboa a 

11/10/2018 (Proposta 424/2018). 

• Atividades 

Em 2018 procedeu-se, nomeadamente, as sequintes atividades em colabora~ao com a equipa do 

PRA: 

Revisao da proposta de caderno de encargos-tipo. Esta versao incorpora o apresendizado com os 

dois primeiros concursos e foi pensada para modelos de avalia~ao em que os concorrentes nao 

apresentam projetos na sua proposta. A proposta sera essencialmente de natureza econ6mica e 

financeira, e respetivo sistema de garantias. 

Colabora!;ao na resposta ao pedido de esclarecimentos, de retificar;:oes de erros e omissoes do 

Concurso Publico- Opera~ao Renda Acessfvel da Rua de Sao Lazaro. 

Elabora~ao da proposta de adjudicar;:ao da concessao com financiamento, conce~ao, projeto, 

constru~ao/reabilita!;ao, conserva~ao e explora!;aO de bens im6veis do Munidpio de Lisboa, no 

ambito do "Programa Renda Acessfvel", sitos na Rua de Sao Lazaro - Processo n.2 

27 /CPI/DA/CCM/2017, bem como para a ratifica~ao das delibera~oes referentes a erros e 

omissoes e, ainda, a ratificar;:ao das deliberar;:oes referentes a designa~ao de peritos e consultores 

para apoiarem o juri do procedimento no exercfcio das suas fun~oes. 

Elaborar;:ao de proposta de aprovar;:ao da minuta do contrato, e coloca~ao das per;:as processuais na 

plataforma ACINGOV ate a outorga do contrato. 

Organizar;:ao das per;:as processuais para entrega no Tribunal de Contas. 
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Colaborac;:ao na elaborac;:ao do Caderno de Encargos e Programa de Procedimento da operac;:ao renda 

acessivei-Gomes Freire. 

Elaborac;:ao da minuta da Proposta a submeter a CML para aprovac;:ao da operac;:ao renda acessfvei

Gomes Freire e da minuta da proposta de Deliberac;:ao eo relat6rio final do PRA Gomes Freire. 

Colocac;:ao das pec;:as processuais na plataforma ACINGOV ate a fase da adjudicac;:ao 

Revisao das pec;:as processiais relativas aos procedimentos a lanc;:ar no ambito do PRA Concessoes, 

nomeadamente, Operac;:ao de Renda acessfvel da Vila Madeira e de Belem, Lumiar e Parque das 

Nac;:oes. 

Elaborac;:ao de conteudos e de dados solicitados para apoio ao Sistema de lnformac;:ao do Portal de 

Habitac;:ao. 

Participac;ao em reunioes tecnicas de trabalho no desenho do modele do 51 de suporte ao Programa 

de Renda Acessfvel e dos Programas de Habitac;ao. 

PRESS - Programa de Reconversao de Edificios da Seguranc;a 
Social 

PRESS 
PROGRAMA DE RECONVERSAO 
DE EDIFfCIDS DA SEGURAN<;A SOCIAL 

~o~=-d . I 

··-
\ 

Foi assinado o memorando de entendimento entre o municipio e o Ministerio do Trabalho e da 

Seguranc;a Social permitira reconverter 11 ediffcios im6veis, da SS cujo valor patrimonial esta 

avaliado em 57 milh6es de euros, em 250 apartamentos e 226 quartos para estudantes que integram 

o Programa de Renda Acessfvel da cidade de Lisboa. 
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Os ediffcios em causa localizam-se em zonas nobres da capital portuguesa. Seis situam-se na 

freguesia de Alvalade, dois no Areeiro, um nas Avenidas Novas. 

Encontram-se em desenvolvimento os projectos para 8 dos edificios em questao. 

Plataforma de Acesso aos Programas de Apoio a Habitac;ao do 
Municipio: 

Un1d d s Orgarmas DMI-iDL- r-Jul lOdE' Apoto a D1re~ o MurliC.'Pdl 

Desenvolvimento, nesta 1!! fase, da Plataforma integrada Habitar lisboa tendo como objetivos 

melhorar o servi~o ao Cidadao e cumprimento RGPD. 

As principais funcionalidades: o acesso registo unico aos programas de habita~ao do municipio, a 

disponibiliza~ao de dados relatives ao diagn6stico das carencias habitacionais e caracteriza~ao 

sociodemogratica da procura manifesta. 

Atualizac;ao do Programa Local de Habitac;ao: 

Ln1d d Or an1c DMHDL N IC co de Ape o Dtre~dO Mun1c pal 

Recolha e analise de lndicadores no domfnio da Habitac;ao e Reabilita~ao Urbana para apoio a 
actualizac;ao do Programa Local de Habitac;ao de Lisboa. 

Elaborac;ao de uma apresenta~ao da Estrategia do Programa Local de Habita~ao do Municipio de 

Lisboa no ambito da Nova Gera~ao de Politicas de Habita~ao. 

Prepara~ao e elaborac;ao de Relat6rio relative a Estrategia Local de Habita~ao do Municipio de Lisboa 

em articulac;ao com o Programa l Q Direito. 

A valiac;ao de Resiliencia Sismica do Edificado 

Un1dad Or clniCa DMI-iDL- '\JlJ(: eo de Ap010 a Dtrec;ao Muntcrpal 

FtcHA DE CARACTERIZA~AO f AVALIACAO DO IN DICE FlESILtfNCJA EDIFICAC6ES SINGULARES: 

Avalia~ao e apresentac;ao final do modelo de calculo do lndice de Resiliencia Sismica do Edificado. 

Execuc;ao de urn conjunto de testes ao modelo proposto e identifica~ao das funcionalidades (novas) a 

incluir na aplicac;ao informatica - Prot6tipo de Avalia~ao de Resiliencia Sfsmica Edificado Singular. 
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Trabalho desenvolvido entre a DMHDL e o Inst itute Superior Tecnico. 

A TUALIZA~AO DA CARTA DE SOLOS DE LIS BOA PARA A CLASSIFICA~AO OA VULNERABILIDADE SISMICA 

Entrega do relat6rio final e ficheiros shapefile para integrar o calculo do fndice de resiliencia sismica 

do edificado. 

Este t rabalho resultou da Microzonagem sismica baseada em dados de sondagens geotecnicas. 

Este t rabalho foi coordenado entre a DMHDL/Centro Europeu de Riscos Urbanos em parceria com as 

servi~os municipais SMPC, DMGP/DC e DSI/DGIG. 

LA~~Vendli 

f~reoollpo -· ... 
• 

• i 
['1pl"S..51101~ .... e..e..~t¥re f•J . .. ,., __ ,. 

P ..... a.~ 

Fonte: Relat6rio Classi fica~ilo do Comportamento Sfsmico dos Solos da Cidade de Lisbon". Cana de classificay!o 

dos solos do concelho de Lisboa 

G UIA DE BOAS PRATICAS NA AREA DO REFOR<;O SiSMICO DO EDIFICADO 

Desenvolvimento de uma plataforma interactiva a disponibilizar que ira permitir a divulga~ao de 

boas praticas e a participa~ao da sociedade civil (Entidades e Cidadaos). 

Trabalho desenvolvido em parceria como Institute Superior Tecnico e colabora~ao do Departamento 

de Marca e Comunica~ao. 
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) LISB04 

Guia de Boas Praticas - Refor~o Sismica 

• • 
• • 

• 

" • 
• • 

Analise de indicadores no domfnio da Habitat;ao e Reabilifat;do 
Urbana 

Unrdode" Or d 1 a r</'1-iDL Nudeo d!:' Apo o a[) re~ or\ 1 1 

Apuramento de projetos entrados na CML e emissao de alvaras de constrw;ao entre 2007 e 2017. 

Analise de dados sobre o racio dos alojamentos locais, entre 2008 e 2017, para a Cidade, em 

comparac,:ao com os fogos licenciados nas quatro freguesias e Sta. Maria Maior, Misericordia, Sto. 

Antonio e S. Vicente. 

Apuramento do prec,:o do m2 das intervenc,:oes na Cidade em 2015 e 2016 (na zona do PUALZE). 

ldentificac,:ao e selec,:ao de varios terrenos disponfveis para construc,:ao. Apos resposta do 

Planeamento (DMU/DP). Foram enviados para analise superior, nove locais para futuras 

intervenc,:oes. 

Extrac;ao de dados referentes a valores de arrendamento habitaciona l na cidade de Lisboa. 

Apuramento de dados relatives aos programas de habitac,:ao a disponibilizar na plataforma Dados 

Abertos CML: Programas de Apoio a habitac,:ao: conjunto de dados de identificac;ao do tipo de 

programa, nome, tipo de medida, descric;ao, entidade responsavel; contactos, conteudos 

informativos adicionais; Estatlstica Candidaturas Programa Renda Convencionada: conjunto de dados 

da oferta de habitac;:ao por edic,:ao e t ipologia e numero de candidates. 
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Portal Lisboa Habita~ao 

U 1d.adt>s Qrganicas· DMHDL- Nucleo de Ap01o a D re~ao Municipal 

No ambito do desenvolvimento de novo Portal do Municipio e, nomeadamente de Habita~ao foram 

desenvolvidas reunioes de trabalho com o Departamento de Marca e Comunica~ao sabre os novas 

conteudos a disponibilizar; com os servi~os da DMHDL na actualiza~ao do catalogo de servi~os, de 

formularies e de publica~6es online. 

Elabora~ao de urn documento de trabalho relative aos requisites genericos do novo Portal de 

Habita~ao, nomeadamente tendo em aten~ao os novas programas de Habita~ao a promover pelo 

Municipio de Lisboa. 

Reuni6es de trabalho com a Equipa DSI. 

Atualiza<;ao do Cadastro Municipal Edificado 

UnJdad_s Organtcas: D'\111-J.J - NJcleo de Apo1o 1 D e~ao Mumctpa 

Colabora~ao no processo de atualiza~ao do patrim6nio de habita~ao municipal, nomeadamente a 

atualiza~ao de moradas atraves da inclusao do C6digo SIG na aplica~ao GPH - Gestae Bairros 

municipais- GEBALIS). Universe: 13 mil registos. 

Regulamento Geral sobre Protec;ao de Dodos (RGPD) 
1 ,cl .. d <, 01 ganiCQ:.. !... v - •. .~~..eo de Apo1o a D rec; o Mun1c pa 

Constitu i~ao de uma equipa interna para proceder ao levantamento dos procedimentos de registo e 

tratamento de dados pessoais e posterior registo na aplica!;ao informatica de suporte, bern como 

articula!;ao com a EPIRGPD. 

Avalia~ao de metodologias de trabalho existentes e identifica!;aO de propostas de melhoria de 

metodos e tecnicas organizativas: defini~ao de regras no ambito da gestae de ficheiros partilhados 

nos Servidores, na area publica dos Servi~os de Habita!;ao; na publicita~ao e gestae de conteudos, 

nomeadamente nas listas de candidaturas aos programas de habita!;ao, tendo em aten~o o novo 

Regulamento Geral de Protec~ao de Dados. 

Elabora!;ao e participa~ao em ac~6es de sensibiliza!;ao de colaboradores do servi~o no ambito do 

novo Regulamento de Protef;ao de Dados Pessoais; 

106 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA(:AO- 2018 

Articula«;ao com a Equipa de Projeto para a implementa«;ao do Regulamento Geral de Protes;ao de 

Dados: reunioes com a EPIRGPD e a empresa assessoria LCG. 

Analise do Relat6rio PIA. 

Atualizas:ao de conteudos no site do Municipio e Rehabitar Lisboa. 

Elabora~ao de Relat6rio de Atividades e Autoavaliac;ao dos 
Servic;os e Relat6rios Trimestrais de Monitorizac;ao - SIADAP J 

s Or dn M DL- rvuc eo de A o J r o M.J'l c p I 

No ambito do SIADAP 1 (Sistema lntegrado de Gestao e Avalia«;ao do Desempenho dos Servi«;os) foi 

elaborado e enviado o Relat6rio de Atividades e Auto-Avalias;ao dos Servi«;os referente ao ano de 

2017, e elaborados e apresentados os Relat6rios de Monitorizas:ao do QUAR 2018 referentes ao 

primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2018. 

Gestao dos Contratos Programa GEBALIS (CP GEBALIS) 
u ntdades o~ 1 n c s ::i"vlHDL- Nucl€'0 de Ap I rcs;ao Mu.,ictpal 

Procedeu-se ao acompanhamento financeiro de 3 contratos programa, tendo sido transferido para a 

Gebalis, em 2018, o montante total de 5.145.175,80€. 

Do contrato em execus:ao, o CP25M, foi transferido o montante de 3.399.075,67€. No entanto, 

acresce a execus:ao da Gebalis, neste contrato, o montante de 1.167.363,90€ relativo ao 

financiamento obtido no ambito do PEDU. 

Procedeu-se ao encerramento do contrato programa do Bairro da Cruz Vermelha, celebrado em 

2017. Foi transferido para a Gebalis, no ambito deste contrato, o montante total de 246.100,13€. 

Aprovas:ao do contrato programa, Aqui Ha Mais Ba irro II, designado de CP27,SM. Em 2018 procedeu

se a transferencia do a 

diantamento previsto, no montante de 1.500.000€. 
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Gestao e Manutent;oo dos Sistemas de lnformat;oo e dos sites 

lJn d der, Or an' OMHDL N1..c eo de Ap010 o ~un c pal 

Atualiza~ao continuada de conteudos no site ReHabitar Lisboa e Habitacao. 

Reunioes de trabalho com a equipa do Departamento de Marca e Comunica~ao relativamente a 
atualiza~ao de conteudos na area da Habita~ao no futuro site do Municipio "LISBOA''. 

No apoio aos aplicativos informaticos de suporte atividade da DMHDL: Gestao e manuten~ao dos 

perfis de acesso; Extra~ao e analise de dados; Monitoriza~ao e controlo de qualidade da informa~ao; 

Levantamento e novas requisites funcionais nas aplica~oes informaticas, nomeadamente no RAHM, 

SMA e Arquitetura lnforma~ao do Patrim6nio. 

No ambito da gestae de conteudos dos sites na area de Habita~ao procedeu-se a publicita~ao de 

notkias, a atualiza~ao de diversos conteudos, nomeadamente Perguntas Frequentes (FAQ's) e Guias 

de Apoio; Na elabora~ao de conteudos mais interativos e sua disponibiliza~ao na pagina principal. 

Gestao e monitoriza~ao do mailing list e estatisticas do site. 

Produt;oo de Re/at6rios e outros doc umentos 

Un1d des Orgafl DM DL - Nuc eo de Ap o cJ D r Mun c pal 

DPGH-~epar tdrnento de PohtiC.d'\ dP llcst .10 Habitd~ao 

DOL Dep<l tamento d De volv1mer:to Local 

• Elabora~ao de Relat6rios de Actividades com periodicidade mensal, bimensa l e anual, com 

uniformiza~ao da apresenta~ao qualitativa e quantitativa dos dados sabre as actividades 

desenvolvidas na DMHDL no ambito social e patrimonial, relacionadas com a habita~ao 

municipal e espa~os nao habitacionais; 

• Elabora~ao de apresenta~oes, nomeadamente para a Comissao de Habita~ao, entre outros; 

• Relat6rios de Gestae; 

• Elabora~ao de documentos de trabalho para apoio as Visitas do Presidente do Municipio as 

Juntas de Freguesia e de apoio as Reunioes Descentralizadas; 

• Recolha, tratamento e organiza~ao dos dados enviados pelos servi~os; 

• Prepara~ao e apoio tecnico as Reunioes Descentralizadas e ao Atendimento do Publico; 

• Resposta a pedidos institucionais no ambito das competencias da DMHDL. 

• Elabora~ao de outros relat6rios de gestae e monitoriza~ao dos programas. 

• Analise de dados sabre o Patrim6nio de Habfta~ao Municipal. 
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Gestao de Processos e Organizaq.oo de Arquivo 

Un1d C1" o~ ',m ca Jpp Yt mento d Po ucas de Gcst o Ya01tar;ao (DPGH) 

Durante o ano de 2018 o Nucleo de Arquivo do Departamento de Politicas e Gestao de Habitar;ao 

(DPGH) realizou todas as atividades inerentes a um arquivo corrente, porem ha a destacar que foram 

inseridos em GESCOR 2380 Processes de Agregado Familiar (PAF) . No referido ano rececionamos 

1.090 PAF com cancelamento de conta, oriundos da GEBALIS e enviamos aquela empresa 303 as 

quais foram recebidos e enviados com as respectivos protocolos. 

Atividades juridic as (generalidades) 

ullldddP'O Or onic.d DMHDL- 1\uc leo de ApOIO d ~rer;oo Mum<.lpdl 

• Estudo e elaborar;ao de informar;oes, pareceres, relat6rios e outros trabalhos sabre diversas 

materias de ambito jurfdico para apoio a Direr;ao Municipal de Habitar;ao e Desenvolvimento 

Local; 

• Elaborar;ao e acompanhamento da sequencia de procedimentos por ajuste direto, no ambito do 

CCP; 

• Conclusao da analise e instrur;ao de processes referentes a realojamentos em patrim6nio 

municipal/arrendado pelo Municipio, na sequencia da determinar;ao da realizar;ao de obras 

coercivas ou desocupar;oes de ediflcios em perigo de rufna nas zonas das ex-Unidades de Projecto 

e atendimento telef6nico e presencia! no ambito destes processes; 

• Elaborar;ao da minuta de protocolo para apoio e acompanhamento do processo de realojamento 

do Bairro Padre Cruz a celebrar entre a Camara Municipal de Lisboa e a Associar;ao de Moradores 

do Bairro Padre Cruz; 

• Elaborar;ao da minuta de protocolo de cooperar;ao a celebrar entre Municipio de Lisboa e 
Associar;ao dos lnquilinos Lisbonenses para prestar;ao de servir;os juridicos aos munfcipes 

carenciados residentes em Lisboa; 

• Enquadramento dos acordos quadros que permitirao a realizar;ao de empreitadas e elaborar;ao 

de projetos para a reabilitar;ao do patrim6nio imobiliario sob gestae do Municipio, em mau 

estado de conservar;ao com vista a atribuir;ao de fogos com renda acessivel, para submeter a 
aprovar;ao dos 6rgaos municipals; 

• Analise crftica do Programa 12 Direito. 

• Elaborar;ao da proposta de despacho de subdelegar;ao de competencias na Diretora Municipal de 

Habitar;ao e Desenvolvimento Local, bem como de delegar;oes de competencias nos perfodos de 

ausencia da Vereadora. 

• Estudo das alterar;oes ao Novo Regime do Arrendamento Urbano. 

• Elaborar;ao da minuta de Contrato-programa, a celebrar com a GEBALIS - Gestao do 

Arrendamento da Habitar;ao Municipal de Lisboa, E.M., S.A.. para a atribuir;ao de subsidio a 
explorar;ao. 
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• Resposta a municipes no ambito de varias materias. 

• Estudo e analise das novas politicas de habita~ao e respetivos programas. 

• Revisao das normas do programa - concurso extraordinario de atribui~ao de habita~oes nos 

bairros hist6ricos. 

• Elabora~ao de proposta para aprovar o infcio de procedimento de elabora~ao do Regulamento de 

Acesso a Habita~ao Municipal Acessfvel, para efeitos de constitui~ao como interessados e de 

apresenta~ao de contributes, pelos interessados e consulta publica. 

• Participa~ao tecnica na composic;ao de juris de procedimentos de ajuste direto no ambito do 

C6digo dos Contratos Publicos. 

Programa de Apoio ao Movimento Cooperativo 

Foram realizadas varias diligencias, pareceres e propostas pelos servi~os envolvidos para resolu~ao 

dos processes pendentes a nfvel de cada Cooperativa, nomeadamente: Analise da cedencia de 

terrenos, elabora~ao de propostas e acompanhamento tecnico dos empreendimentos. Estao 3 

Empreendimentos com acc;oes judiciais em curso. Destes, 1 dos processes transitou em julgado 

encontrando-se em processo de execu~ao. 

Participa~oo nas Reunioes Publicas e Descentralizadas 

Atendimento tecnico: Em data anterior as Reunioes Publicas e Descentralizadas e efectuado 

atendimento presencia! dos municipes por tecnicos da DMHDL e sao recebidas fichas de 

atendimento pore-mail e telefone. 

Reunioes Publicas: em 2018 realizaram-se 11 reun1oes, tendo sido analisadas 362 fichas de 

atendimento (213 pedidos presenciais e 149 com pedidos efectuados por e-mail/telefone), com uma 

media de 33 fichas por reuniao. Para resposta as questoes/fichas da competencia da 

DMHDL foi necessaria verificar antecedentes, recolha e tratamento de informa~ao e elabora~ao de 

70 Memorandos. 

Reunioes Descentralizadas: em 2018 realizaram-se 10 reunioes tendo sido analisadas 325 fichas 

atendimento (80 pedidos presencia is e 245 pedidos efect uados por e-mail/telefone), com uma media 

de 33 fichas por reuniao. Para as questoes/fichas da competencia da DMHDL foi necessaria verificar 

antecedentes, recolha e tratamento de informa~ao e elabora~ao de 1 Memoranda. 

No ambito da prepara~ao da Reuniao Descentralizada e ainda organ izado relat6rio de apoio com os 

dados relatives a cada uma das freguesias onde se realiza a Reuniao, nomeadamente caracterizac;ao 

da freguesia, n!! de habitantes, n!! de habitac;oes e ocupantes municipais, n!! de habita~oes municipais 

vagas e respetiva reabilitac;ao, atribui~ao de habita~ao, descri~ao dos projetos BIP ZIP em curso, bern 

como avalia~ao do investimento efetuado. Foram elaborados 10 relat6rios de apoio a estas reunifies 

e organizados 178 anexos. 
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REUNUJES PUBLICAS E DESCENTRALIZADAS 

400 
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Fid1as Mem.orandos Anexos 

V. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

1. Recursos humanos 

A Dire~ao Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local contava, em 31 de Dezembro de 2018, 

com um total de 150 trabalhadores em efet ividade de fun~5es. 

0 grupo de pessoal com o maior numero de efetivos e o de Tecnico Superior, que regista 90 

trabalhadores. 

40 

Funcionarios na Totalidade da DMHDL por 
Cargo/ Carreira 

12 7 

• Dirigentes 

• Tecnicos Superiores 

Assistentes Ttknicos 

Assistentes Operacionais 

Outros 
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2. Formac;ao 

'Total funcionarioc; DM• IDL por cargo/carreira 

Funcionarios na Totalidade da DMHDL por 
Carreira/Genero 

75 

15 

Tecnicos 
Superiores 

28 

12 

1 0 

Assistentes Assistentes 
Tecnicos Operacional 

10 

2 

Outros 

Total funcionario., DMHDL pur c.lrrl!ira/gcncro 

• Feminino 

Masculino 

A forma~ao desenvolvida em 2018 enquadrou-se no Plano Anual de Forma~ao (PAF) do Municipio de 

Lisboa relativa ao bienio 2018/2019 e resultou do levantamento de necessidades de forma~ao que os 

colaboradores e os servi~os identificaram e reportaram para o Departamento de Desenvolvimento e 
Forma~ao (DDF). Para ah~m das a~oes de forma~ao diretamente relacionadas com PAF realizaram-se 

a~oes de forma~ao pontuais e necessarias para o melhor desenvolvimento das competencias dos 

funcionarios da DMHDL. 0 papel do Nucleo de Apoio a Forma~ao foi, a semelhan~a de anos 

anteriores, facilitar o relacionamento da DMHDL com o DDF, nomeadamente na promo~ao, 

divulga~ao das ac~oes de forma~ao, bern como a realiza~ao de todos os procedimentos (inscri~ao, 

selec~ao e prioriza~ao de cursos de forma~ao; convocat6ria e avalia~ao e certifica~ao dos 

pa rtici pantes). 

Relativamente aos dados referentes a forma~ao interna dada aos funcionarios da DMHDL e dos 

departamentos a ela afetos (DPGH e DOL), a mesma teve a participa~ao de 84 participantes em 140 

a~oes de forma~ao, assim divididas par categoria profissional: 
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A~oes de Forma~ao por Categoria Profissional 

Fiscalizac;ao 3 

Educadora lnfancia .1 
Administrativos 29 

Tecnicos Superiores 105 

Dirigentes 2 

0 20 40 60 80 100 120 

Estas 140 ar;:oes de formar;:ao resultaram num total de 1.225,30 horas assistidas, assim distribufdas 

por categoria profissiona l e por numero de participantes: 

900 
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400 
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200 
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0 

Participantes por Categoria Profissional I Horas de 
Forma~ao Assistidas 

867,8 

Participantes 

2 14 • Horas Assistidas 

Das 140 participac;oes em acr;:oes de formar;:ao interna dos funcionarios da DMHDL sobressaem as 

realizadas na area da Informatica na 6tica do Utilizador {91) e na area do Direito {22). 
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A~oes Realizadas por Areas de Forma~ao 

Linguas e Literaturas Estrangeiras 

Informatica na 6tica do Utilizador 

Hotelaria e Restaura~;ao 

Gestao e Administra~ao 

Direito 22 

Desenvolvimento Pessoal • 4 

Contabilldade e Fiscalidade 3 

Ciencias lnformaticas I 2 

Biblioteconomia, Arquivo e Documenta~ao ' 1 

Arquitetura e Urbanismo 3 

0 20 40 60 80 100 

Estas 140 participas:oes realizadas nestas 10 grandes areas, dividem-se em 26 as:oes de formas:ao 

administradas em 2018. 

No que diz respeito a formas:ao externa dada aos funcionarios da DMHDL e dos departamentos a 
mesma afetos (DPGH e DDL), a mesma teve a participas:ao de 8 Tecnicos Superiores em 5 as:oes no 

total de 78 horas, divididas por 4 grandes areas de formas:ao: 

Areas da Forma~ao Externa 

• Area de Constru~;ao Civil e 
Engenharia Civil 

• Direito 

Qualidade 

• Trabalho Social e 
Orienta~ao 

Quanto a Formas:ao para o Exterior, realizaram-se 5 as:oes em 2018, com a participas:ao de 8 Tecnicos 

Superiores da DMHDL. 
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Areas da Forma~ao para o Exterior 

3. Recursos financeiros 

Biblioteconomia , Arquivo 
e Documenta~ao 

Florlcultura e Jardlnagem 

saude 

Trabalho Social e 
Orienta~ao 

A execuc;ao financeira (pagamentos) do or~amento de 2018 foi a seguinte: 

Taxa de Execu~ao 

Pagamentos em Pagamentos 

Atividades 
Or~amento Or~amento 

Pagamentos 
rela~ao ao em rela~ao ao 

inicial Final Or~amento Or~amento 

lnicial Final 

Fu nclonament o 5 100( 5013 ( 1396( 27% 28% 

lnvestimento 25132 564 ( 20 491079 ( 14 406159 ( 57% 70% 

Deve-se ter em atenc;ao que a utilizac;ao de recursos financeiros versus os resultados obtidos, no 

orc;amento da DMHDL engloba dotac;oes cuja execuc;ao nao dependem desta unidade organica, 

nomeadamente os Contratos Programas com a GEBALIS e as obras de reabilitac;ao e de conservac;ao 

sob responsabilidade da DMPO (lanc;amento e acompanhamento) pelo que se considerou 

ind ispensavel a analise da taxa de execuc;ao financeira retirando estes valores. 
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A taxa de execu~ao para despesas de invest imento e de 77%, conforme quadro seguinte: 

Taxa de Execu~ao 

Atividades (Sem 
Pagamentos em Pagamentos 

Gebalis e sem 
Or~amento Or~amento 

Pagamentos 
rela~ao ao em rela~ao ao 

Obras DMMC)* 
inicial Final Or~amento Or~amento 

lnicial Final 

Fund onament o 5 100 € 5 013 € 1396 { 27% 28% 

lnvestimento 3 243 325 € 3 272168 { 2 533 909 € 78% 77% 

Na perspectiva de ava li a~;ao da execu~;ao financeira em fun~;ao dos compromissos e nao em func;:ao 

do or~;amento final de invest imento, a taxa de execuc;:ao e de 77% e de 90% (se nao se incluir as 

dota~;oes afetas GEBALIS e Obras). 

' - . -----,-,~-- -- -------- .- .. . .- ~-~-.-.---=- -- ~- ._ -\.,:--··_ ... - . - ·-- - .. _ .. ____ --
-- - . - -· Ano-2018---..e- - · --- · Taxa de Execu~ao 
--... -~ . - ..._ . - - - ~ - . ____ ,. -

Pagamentos Pagamentos 

Orc;:amento Orc;:amento 
em rela~ao em rela~ao 

Atividades 
inicial Final 

Pagamentos ao ao Compromissos 
Or~amento Or~amento 

lnicial Final 

Funclonamento 5100€ 5013€ 1396 { 27% 28% 3 106€ 

lnvestimento 25132 564 { 20 491 079 € 14 406159 € 57% 70% 18 757 294 ( 

Taxa de Execu~ao 

Pagamentos Pagamentos 
Ativldades (Sem 

Orc;:amento Or~amento 
em re la~ao em rela~ao 

Gebalis e sem 
inicial Final 

Pagamentos ao ao Compromissos 
Obras DMMC)* Or~amento Or~amento 

lnicial Final 

Funcionamento 5 100€ 5 013€ 1396 { 27% 28% 3 106 { 

lnvestimento 3 243 325 € 3 272 168 € 2 533 909 { 78% 77% 2 805 869 € 
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Dos 
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em rela~ao 

aos 
compromissos 

45% 

77% 

Dos 
pagamentos 
em rela~ao 

aos 
compromissos 

45% 

90% 
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* Omissao das Rubricas Contratos Programa Gebalis e obras (Projeto Sharing Cities, Constrw;ao Nova 

e Reabilita-;;ao/Conserva-;;ao DMMC) 

Recursos Financeiros 

Estimado (Or~amento Final) • Realizado 

20 491079 { 

14 406159 { 

5 013 { 1396 { 

Funcionamento lnvestimento 
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VI. PROPOSTA FINAL DE AVALIA~AO 

A actividade da DM HDL foi assegurada com regularidade ao Iongo do ano de 2018 eo balanc;o final 

apresentado neste Relat6rio e muito positive, como se constata das evidencias apresentadas. 

Assim, ap6s a leitura e analise dos dados e dos principals indicadores apresentados salienta-se o 

seguinte: 

Foi superado o QUAR (120%) e todos os parametres de avaliac;ao eficacia (107%), eficiencia (130%), e 

qualidade (125%). 

0 Relat6rio dispoe de informac;ao sabre a evolur;ao hist6rica positiva e significativa sabre os 

resultados das acc;oes desenvolvidas. 

Os objectives de eficiencia apresentados no QUAR foram superados e concretizam o esforr;o de 

optimizac;ao de recursos, isto e, de melhoria dos processes. 

A informa<;ao incluida no presente Relat6rio de Auto-Avaliar;ao esta de acordo com o n2 2 do artigo 

lSi! da lei n266-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redacc;ao atualizada. 

Tendo presentes os resultados alcanr;ados, a expressao qualitativa da avaliac;ao da DMHDL situa-se, 

nos termos do disposto no artigo 182 da Lei n2 66-8/2007, de 28 de dezembro, na menc;ao de 

desempenho BOM (superou a maioria, atingiu alguns, e apenas nao foi possivel atingir 1), numa 

percentagem global de execur;ao de 120%. 

De realr;ar o empenho, dedicar;ao e esforc;o evidenciado pelos colaboradores e servic;os da DMHDL 

para o cumprimento dos objet ivos. No decorrer do proximo ano propomo-nos desenvolver acc;oes 

que envolvam ainda mais a participac;ao dos nossos colaboradores. 

E tendo em atenr;ao os novas desafios na area das Politicas Publicas de Habitar;ao e no cumprimento 

do Programa lisboa XXI, a aposta no refon;o de competencias dos colaboradores e um dos objectives 

do ciclo bienal de gestao 2017/2018. 

A DMHDL pretende, com o esforr;o de materializar a sua Visao, afirmar-se como um servic;o de 

referenda na area da Gestao das Politicas Publicas de Habitac;ao, pautando a sua conduta pela 

satisfac;ao sustentada das necessidades e expectativas das partes interessadas e no respeito pelos 

princfpios eticos, e e nesse sentido que continuara a trabalhar, contribuindo para que lisboa seja 

uma Cidade para as Pessoas. 
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VII. QUAR 2018 EXECUTADO 
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0« l P'tomo..,or progr•me-s de •c...o. hliblt..~Jo tllfr .. ...._ • t rupo• difer• JK:Ydo. ~. ,.pliffa"o, 

01 "2 tiar-.ll'dr um• ..._..... efld._.. do PatrlnMnJo tile .... h:ll""o ,....lcipaL 

01: S CoMI'fbvtr p• n • dlne-mb.•~ 4 • ltttat69hi .. O.••~••lm•~ Loalde k ae c:..ttmltirll . 

t"r01110wer • lhw . .Haa cio dOC ll'ldfUCIHl O.tll Etltr-ega TnrnHtr.a do ul\llno Cl•• dQ 
l,cliudo,•• do twbtt.~.o • , .......... Relate no ae atu.ttl u;:to 01! 01'2 f"'''hle9tJ.fQ 

L.eat CW.ga .. ,at • ln<*.ldof~ r''""" 
AuNe~Jo ••5 ~·-- 411• 

... , .... ~ .... u. .... 

...-._.~,Me• 

lndlu'-2 Prepeta(;IO~ til~ M ,"0,...~1 

.... .JO,_ P"OQUimil BIP/ZlP 2 • Boi"S ou •~u •. ,.,f 
Pm!us 

-...,..'-'• de htutigle •• lnd~diH' l 
o. ...... otwn•nto L.ou.J noa a-n~ eeao ~~" !Nn"Qa 6e Re!atiri"IO All~ 

de mcNtOtluc&o Proon'ltr a oeJ 
&JP/ZJP 15/fev 

, .,,u:·ador 4 flabou~o de Proposu novo 
o•Hll'\tt Program• At.tecAo Et;:.~os Of.2 I OfJ u;nov 

NaOH.at!Qetonlll 

11114~for I I"' ....avo..::• .... ~ 
".-J.j ¥01 c~· de ,._m-.:s .......... 

Hr•rtQ'dll:.s) 

ladk-•dor • 
PettentaQem !!~ "t3~ 

• ••Kllf•• ... ., .... ~. -·- va;•• em otrl IWl 1 -,. •• _....,.,..IHU(.Io.e ,.. • .,..,.,dot habltl(:h Cfl•OEl 
••nMetvtme•co toc;.~t 

11\dla.Oil 
lnc:MDva • otnamtra~.lo de , .... o~ 

eovJcsaoe.s do Progr.tti'PIJ 
.,$217 8lP/ZlP 

(nO d• etlvid•CH •poi.Ou} 

~~~t~~a.u•tr' !l'lbor~ CIO lltt .. tbno Final 
.~, ...... 

.... 10~ C.Oift popot,t.t.S ch! •CL~A~ 
,.,..,...., ••• ,.. q~· •• 8k.aa;.le 
40 ............. tM .. UClOMI e tde 

~eroOt 
OE.ZtOU ... ~.no..· Mo.Mkip• l lfll•hw•or t ... ~~ .l. SO) • .:£.. ,.. .. .., .. ,.....- 100 

N o m.edlo de Gias p..u 
~nt~~lc:ador 10 IIQu..~U"o ee taw.s 10 ..... ~ (fupons•b•hd•-de comum 

1e.mpre que epllcAvel) 

NUmua mfdJO c:..e e~oas Ute•s 

C:. .. IMr4r N M4l a..ue 40• 
an4tu.dot U de •no-e911 dos rel•i:Of ~~n dl 

''"..,.... fin.aiKlllr-Oa ..... - avat•~!o de m~· oe w.rv•.;o 

( c:Ofll.-• ted.a••• -"4.tM• 
tcorunms antn:ilndcl'i e 
r •5PO"wt. d.ade ~fl'wn o'"'"'ee•) ~peQ .. e~••) 

Tl.w 01: W!-cr-men;o OW 
a•"'dtllOdog.~e"""tOe 

lM~•or U t•ec:..t;;ao ~-enmt c.e.f;rWo ~ ... -- (res:oo"'tWWt Md*e c.or-:11~ 
.-.-.p~ Qu~ aph(Aot"t.!) 

tSd1U w~cllo 
Clepols do mfts~~ 10011. 
trlmesue """""" 

.,.,~,-u.~o --~. Propos:a. 
fillll o.-ra 

_ ..... 
·~ "if'l'l~ 

Odo~lttlrat 

1/'-v 
.mftg ... 

antu de 1· 125 .. 
t... 

elaDorl;&o e 

l0/0U!. api'O'VO-ptO 
antudllO· 

>000 !21 104 .. 

>800.0 ·- us .. 

>217 2JS .oe ... 

6!tlCjuMo l,.Ja,.MO 125<1> 

• SJQ ..... '""" 

<5 US'Mo 

<l 115"1> 

ICC .. 561lo ~ 

tuperou 

-
-
IIJPf/"OIJ 

--
.... .... 

t uperou 

... ..,.,.. 

·-
_ .. 

119 



I 
RELATORJO DE ATTVIDADES E AUTOAVALlA(:AO- 2018 

tmptamtnu~!o P111)1'eo Pltom 0El,OE2t 
60 Clln &DOJ JO aiu .apos JO ~-~·•.P6S 
1prov•cao aprov~~~o aprovatao 125'11. SUiPerGU Concuno Car;uo Kst6flco OE) 

C>'l. CMl CMl 

TIWIIU.dOr J.4 
Tax a de evtonza~.!o GOi 
tre~alllillores. em rec!t ...... :u... t0141bO,...ttva f•t• •o toe.! Cl• 

SO 'II> l: ?Oti! 100 .. 2~ superou 

~diOo.s su:~metloos 

l"dJu¢c, IS raxa de tnba.lnadores com o , .... J"' SlAOAP l contraO-J.altlado 95 .. 100,. 100'!1. 10!,'11> •upero-u 
c:cm a av•lledor. o~u·11o o CiCio 

na frD• va:ttlo da ,.tt;;unCll 201712018 
hun\JI~S. 

(comum a tCHtliJ 11 uttl'ded.• 
oreantc:u) Ptuo de c;or.tr•tu•lilut;lo da 

~d~oru 
UO ao Plano de Fonna~lo Hi de abnl 10 de abril •~ 16abrtJ t OO'Ib adngllt 

p-.o,l.~ com a DMRH 

ln•fndorl1 
P•Jo~ Pruo d• lrnplemertta~lo do 

nUdea de apoto A pr·evcH\(!C! 
31 ~JUihO t5fj<e ju!'t'IO 

de S.Ucie e Segura~ no 

n•~lho (SST) - ·-• "" 
ttt lt a. wlho lllO'!O •~nou 

•m ada oarJm~tro { EI\t.ic161 Er~~naa e Quahdade) ~ apurado p.or uma mld;& ponder-aGo~ da dusrftca~o o~ em cada um cos lndiCbdore.s que concorrem C)llr~ tttSe P"rlm•n, uUI!ttndo como 
IOO<ld••·adcoros o ~o de c:•da um do• JndJr:.edor•5 conJug•do c:om o pe:50 do ob;etlvo QUt \ncorporam 

Mal o• dls pontvels 

orp ... mo(C.) 

rwnclonamento 
lnv• -""'•nto 

TOTAl. 

• 
89 

., 
!52 

lftkna tlo 

SOil 
20.f!IH O'N 

nota f-IIIIC!.f.tl•~mo;Ov.tlo, No •~•nrt.tdo.«t• l""ac ... I!W!Ito • ,.U1.-•m ~Koc•du~t•ntO"' ~•-' ~clo•l"' 

lt~~•11nw-fotO:l,7'o'l•"'(oMo,Ornh.s~l. I~M;;I.-.dtrln•ll(b,I'G!n10ti\XXI' 11mJt't!!SJ\tri11Ctltlfl t 011trll'lJI0.)!iMnti~IIUOr(U'IUIIO 

1,7MUtXXI I O,lMPro)'tto51w.nnaCitlel I 0,2 ... ~tintat~• ~t o•\am4e"'" 

IOH 

120 



I 


