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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 Ava lia<;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 um importante modele e gestae estrategica, no 

sentido em que reconhece como um 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 um instrumento de gestae que 

procura evidenciar os varies recursos utilizados e os fatores que contribu iram 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 um 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. 

Este Relat6rio apresenta uma abordagem de relate das atividades desenvolvidas em 2019, mostrando 

um breve resume 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 

um sistema de recolha de informa<;ao, baseado num ficheiro unico com a informa<;ao necessaria para 

o calculo de um 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 DMMC. 

Relativamente ao processo de monitoriza<;ao deste instrumento de gestae, importa evidenciar: 

Procedeu-se a monitoriza<;ao intercalar dos resultados alcan<;ados, trimestralmente. 
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II. CARACTERIZA~AO DA DIRE~AO MUNICIPAL DE HABITA~AO E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Natureza, Missao e Atribui~oes 

Nos termos do Despacho nQ 5347/2015, de 21 de maio de 2015, a DMHDL e a unidade organica que 

apoia, desenvolve, assegura e promove, na area da habitac;:ao e do desenvolvimento local, os objetivos 

determinados pelo executivo nestas materias, destacando-se, entre outras, as seguintes atribuic;:oes: 

• Desenvolver e implementar o Programa Local de Habitac;: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, bem como promover a coesao 

social eo desenvolvimento loca l, em articulac;:ao com os servic;:os municipais competentes. 

• Contribuir para a adequac;:ao da oferta a procura de habitac;:ao atraves de novas metodologias e 

instrumentos de dinamizac;:ao do mercado de habitac;:ao, nomeadamente, atraves da criac;:ao de 

balsas de arrendamento e de habitac;:ao a custos acessfveis desenvolvendo mecanismos e parcerias 

de arbitragem e regulac;:ao do mercado privado de arrendamento acessfvel; 

• Concepc;:ao e implementac;:ao de polfticas e estrategias de intervenc;:ao no parque habitacional 

publico, de incentivo a reabil itac;:ao do parque habitacional privado e de desenvolvimento local; 

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

de habitabilidade, em articulac;:ao com o Departamento de Habitac;:ao e Manutenc;:ao de Ediffcios 

Municipais, promovendo a elevac;: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 intervenc;:ao; 

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

• Definic;:ao programatica e desenvolvimento de projectos que visem a valorizac;:ao das f racc;:oes nao 

habitacionais em predios predominantemente habitacionais, promovendo a sua ocupac;:ao ao 

servic;:o do desenvolvimento local. 

• Elaborar ou apoiar a elaborac;:ao de projetos regulamentares e legislativos nos domfnios de 

Habitac;:ao, Reabilitac;:ao Urbana e Gestao Patrimonial. 
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•Promover o acesso a habitac;ao e desenvolvimento local contribuindo para 
a melhoria das condic;oes habitacionais das familias e para a coesao s6cio
territorial da cidade. 

•Tornar o Municipio de Lisboa uma referenda em materia de Politica 
Publica de Habitac;ao e Desenvolvimento Local. 

•Rigor e Transparencia 

•lnovac;ao e Conhecimento 

•Responsabilidade e Compromisso 
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Estrutura Organica da DMHDL 

Direc;ao Municipal de Habitac;ao e Desenvolvimentol 
Local 

Departamento de Politicas e Gestao de 
Habita~ao 

(DPGH) 

(DMHDL)) 

I I 

Departamento Desenvolvimento Local 

(DOL) 

Divisao de Planeamento e 

I 

Divisao Gestao Habita~ao 
Municipal 

(DGHM) 

t-~' Desenvolvimento I (0-PD_) ___ _ 

-
Divisao de Interven~ao 
Municipal d e Habita~ao 

(DIMH) 

Ill . StNTESE DAS ATIVIDADES 

Divisao de Apoio a 
Interven~oes Locals 

(DAIL) 

Politicas de habita~ao- Contribute da Camara Municipal de lisboa 

o artigo 6SQ da Constitui~ao da Republica Portuguesa preve: 

! 

"1. Todos tern direito, para si e para a sua familia, a uma habitaqiio de dimensiio adequada, em 
condi98es de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. 

2. Para assegurar o direito a habitaqiio, incumbe ao Estado: 

a) Programar e executar uma politica de habita9iio inserida em pianos de ordenamento geral do 
territ6rio e apoiada em pianos de urbaniza9iio que garantam a existencia de uma rede adequada 
de transportes e de equipamento social; 
b) Promover, em colaborafiio com as regioes aut6nomas e com as autarquias locais, a 
construfiiO de habita98es econ6micas e sociais; 
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c) Estimulnr a constru(iio privndn, com subordinn(iiO no interesse geral, eo ncesso a hnbita(iiD 
propria au nrrendada; 
d) lncentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das popula(oes, tendentes a 
resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criafiiD de cooperntivas de 
hnbita(iiO e a autoconstrufiiO. 

3. 0 Estndo ndoptara uma politica tendente a estnbelecer um sistema de renda compativel com 
o rendimento familiar e de acesso a habita~iio propria. 

4. 0 Estndo, as regioes nut6nomns e as autarquins locais definem as regras de ocupa~iio, usa e 
transforma~iio dos solos urbnnos, designndnmente ntraves de instrumentos de planeamento, no 
quadro dns leis respeitnntes no ordenamento do territorio e ao urbanismo, e procedem as 
expropria~oes dos solos que se revelem necessarins a sntisfn~iio de fins de utilidade publica 
urbnnistica. 

5. E garan.tida n participn(iiO dos in.teressados nn elaborn~iio dos instrumentos de planeamento 
urban.istico e de quaisquer outros instrwnentos de plnneamento fisico do territorio. " 

Estas competencias encont ram-se actua lmente centralizadas no IHRU, I. P., que tern por missao 

assegurar a concretiza~ao da polftica definida pelo Governo para as areas da habita~ao e da 

rea bilita~ao urbana, de forma articulada com a po lftica de cidades e com outras po lfticas sociais e de 

sa lvaguarda e va loriza~ao patrimonial, assegurando a memoria do edifica do e a sua evo lu~ao, 

conforme definido pe lo Decreta-Lei n.Q 175/2012, de 2 de agosto com as a ltera~oes introduzidas pelo 

Decreta-Lei n.Q 102/2015, de 5 de Junho. 

Tambem nesse sentido, a Reso lu~ao de Conselho de Ministros n.Q 48/2015 publicada na 11! Serie do 

Diario da Republica n.Q 136 de 15 de Julho de 2015, veio aprovar a estrategia Nacional da Habita~ao 

para o periodo 2015-2031 e criar a Comissao Nacional da Habita~ao (CNH) composta essencialmente 

por representantes da Administra~ao Central, Associa~oes, Ordens profissionais de outros organismos 

com interesse na materia. 

Mais uma vez o IHRU assume o papel preponderante na materia, integrando nomeadamente a 

Presidencia do Conselho Directivo da CNH. 

Assim, e para que fique muito claro, incumbe primordialmente ao Estado a promo~ao das poHticas 

de habita~ao, colaborando com as regioes autonomas, com as autarquias e com os particulares na 

promo~ao da habita~ao. 

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

domfnio da habita~ao e das efetivas polfticas implementadas na cidade. 

De facto, o Municipio de Lisboa, no ambito das suas competencias na area da habita~ao, administra~ao 

e gestao do seu patrim6nio, tern vindo a desenvolver programas de arrendamento, que abrangem 

faixas diferenciadas de populac;ao com problemas de carencia habitacional grave e com dificuldade de 

arrendar/comprar casa em Lis boa face a disparidade entre os seus rendimentos e os valores praticados 

no mercado. 

0 Municipio promove a oferta de habitac;ao atraves da recoloca~ao do seu parque habitaciona l no 

mercado, de subarrendamento ap6s arrendamentos a privados, apoios financeiros a arrendamento e 

I 
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outros. Desta forma consegue, atraves dos registos de adesao na plataforma Habitar Lisboa para o 

acesso a programas de Habita!;ao, ficar a conhecer as efetivas carencias e carateriza!;ao da popula!;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 polfticas do Estado e a interven!;ao privada. 

Tal s6 e possfvel face ao vasto patrim6nio habitacional do municipio de Lisboa. De facto, fruto dos 

grandes programas de realojamento para erradica!;aO das barracas (estimadas em cerca de 20.000 

entre 1980 e 1993) e num quadro de investimentos fortemente comparticipado pela Administra!;aO 

Central, atraves do PIMP - Plano de lnterven!;ao a Media Prazo e do PER - Programa Especial de 

Realojamento, foram construfdos cerca de 17.000 fogos, concentrados em novas bairros municipais, 

que vieram engrossar o entao patrim6nio existente de outros Bairros ja anteriormente construfdos e 

de patrim6nio disperse proveniente de aquisi!;oes e processes de expropria!;aO do Municipio, 

tornando-se este entao o maior proprietario da capital. A aliena!;aO sistematica em Bairros Municipais, 

que decorreu ate 2013, diminuiu em aproximadamente 30% o patrim6nio do municipio nos referidos 

bairros. Estas fra!;oes estao muitas vezes vagas, induzindo em erro os demais residentes ao pensarem 

que ainda estao sob gestao do municipio. 

Avalia~ao da carencia habitacional na atualidade 

A dimensao e complexidade destas falhas de mercado e da sua genese esta a afastar muitas famflias 

do Direito a Habita!;ao adequada e a pre~os acessfveis. Par outro lado, as consequencias destas falhas 

de mercado criam obstaculos para a prossecu~ao dos objetivos de desenvolvimento social e 

econ6mico do concelho de Lisboa. 

As falhas de mercado residencial existentes em Lisboa podem resumir-se em 3 componentes 

principais : 

1. Disparidade entre pre~os de mercado da habita~ao e a capacidade financeira da maior parte 

das famflias, quer sejam famflias que ja residem em Lisboa, quer das que gostariam de residir, 

ou voltar a residir nesta cidade. 

Existe falha de mercado (pre!;OS inacessfveis) para todos os tipos de famflias estudados, com 

nfveis de rendimento baixos (inferiores ao limiar de pobreza), bern como para a maioria dos 

tipos de famflias com rendimentos intermedios. 

Existem alguns tipos de famflias especialmente vulneraveis aos pre~os de mercado elevados: 

a) Famflias unipessoais (urn adulto), sobretudo quando se trata de jovens adultos ou de 

maiores de 65 anos, pais sao escaloes etarios que tipicamente tern rendimentos mais 

baixos e onde o desemprego tern tido maior prevalencia; 

b) Famflias monoparentais (urn adulto com uma crian~a dependente); 

c) Famflias numerosas com 3 ou mais crian~as (ou adultos) a cargo, embora com muito 

menor expressao quantitativa do que as duas situa~oes acima referidas. 
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A disparidade de prer;os em Lisboa e muito superior a existente nos outros concelhos do Pafs, 

mesmo considerando que aqui os salaries sao em media mais elevados. lndicando a 

necessidade de concentrar;ao e articular;ao coerente de recursos e medidas de diversa 

natureza. 

d) Oferta insuficiente de fogos para arrendamento atendendo a dimensao da procura 

potencial em Lisboa versus a oferta disponfvel no mercado. 

e) A procura estimada para Lisboa em 2016 era cerca de 30.500 famflias, das quais mais 

de 20.000 querem arrendar casa (56%} ou arrendar com opr;ao de compra (10%}, e 

apenas cerca de 4.000 (13%} preferem comprar habitar;ao propria permanente. 

f) Se considerarmos apenas os segmentos de procura correspondentes as famflias de 

rendimentos intermedios (81% da procura}, o numero de famflias que deseja arrendar 

casa em Lis boa e cerca de 16.200, das quais 76% ja residem em Lisboa (retenr;ao) e as 

restantes vivem fora de Lisboa, essencialmente nos concelhos da Area Metropolitana 

de Lisboa (captar;ao}. 

g) Do lado da oferta para arrendamento, desde 2012 que o numero de fogos para 

arrendamento tern vindo a diminuir, atingindo em 2015 apenas cerca de 5 mil fogos 

usados e cerca de 450 novas para arrendamento habitacional. 

2. lnadequar;ao das caracterfsticas das habitar;oes disponfveis, e ou do habitat, as caracterfsticas 

e necessidades das familias (ver capitulo sabre Errol A origem da referenda nao foi 

encontrada.} 

Em sfntese, face a procura potencial atual, sao necessarias cerca de 16 mil casas para arrendar, de 

qualidade, de tipologia adequada, com prer;os acessfveis aos diversos nfveis de rendimento da 

popular;ao, bern localizadas e integradas em bairros com habitat de qualidade (espar;os verdes 

generosos e equipamentos adequados, bam servir;o de transportes, espar;os publicos de qualidade, 

limpos e seguros}. 

A oferta de mercado atual necessita de melhorar a sua adequar;ao (quanti dade, prer;o e caracterfsticas} 

e ser complementada por oferta publica para suprimir as falhas de mercado que persistirem. 

Adequa~ao do Quadro Regulamentar existente as novas carencias 

habitacionais de Lisboa - Regulamento Municipal do direito a Habita~ao 

0 XXI Governo Constitucional reconheceu, nos termos da Resolur;ao do Conselho de Ministros n.2 50-

A/2018 e no ambito das suas prioridades polfticas, o papel central da habitar;ao e da reabilitar;ao para 

a melhoria da qualidade de vida das popular;oes, para a revitalizar;ao e competitividade das cidades e 

para a coesao social e territorial. 

A habitar;ao, sendo urn direito consagrado constitucionalmente, e, cada vez mais, reconhecido como 

area estrategica e fundamental ao desenvolvimento humano e da vida em comun idade e a promor;ao 

da competitividade e coesao dos territ6rios. 

I 
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Esta Nova Gerac;ao de Polfticas de Habitac;ao reconhece, portanto, o papel imprescindfvel que os 

municipios tern na sua implementac;ao e reforc;a a sua intervenc;ao neste ambito, na esteira da logica 

de descentralizac;ao. 

A sua relac;ao de proximidade com os cidadaos e o territorio permite aos municipios ter uma noc;ao 

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

mobilizac;ao. 

Conforme previsto na Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro, na sua redac;ao atual, constituem 

atribuic;oes nucleares dos municipios, o ordenamento do territorio, o urbanismo, a habitac;ao e, em 

geral, a ac;ao social e a promoc;ao do desenvolvimento 

Os objetivos fixados no Programa de Governo da Cidade 2013-2017, no Programa Local de Habitac;ao 

{2009), no Plano Diretor Municipal (2012) e nas medidas propostas na Carta Estrategica de Lisboa 

2010-2024, visam, entre outros, tornar a cidade de Lisboa cada vez mais atrativa para residir, com 

prec;os acessfveis para os varios escaloes de rendimento familiar e consequente rejuvenescimento de 

populac;ao. 

0 Municipio de Lisboa tern vindo a promover a oferta de habitac;ao essencialmente para familias de 

rendimentos baixos, no ambito do arrendamento apoiado nos termos da Lei n.Q 81/2014, de 19 de 

dezembro, na redac;ao dada pela Lei n.Q 32/2016, de 24 de agosto, importando no entanto proceder a 

atualizac;ao do seu quadro regulamentar em materia de acesso a habitac;ao municipal, nomeadamente 

o Regulamento do Regime de Acesso a Habitac;ao Municipal, publicado no 1Q suplemento ao Boletim 

Municipal n.Q 814 de 24 de setembro de 2009. 

Nao obstante as politicas de habitac;ao desenvolvidas pelo Municipio de Lisboa, concluiu-se que existe 

atualmente urn enorme diferencial entre a oferta e a procura de fogos para arrendamento habitacional 

em Lisboa, tendo-se vindo a verificar nos ultimos anos urn crescente aumento no valor nas rendas 

praticadas, especialmente no centro da cidade, tornando-se o acesso a habitac;ao cada vez mais dificil. 

Sem prejuizo dos programas ja desenvolvidos, verifica-se a necessidade de estimular a promoc;ao de 

novos programas de arrendamento de habitac;oes a valores intermedios, permitindo as popu lac;oes 

aceder ou manter uma habitac;ao adequada no mercado, sem que isso implique uma sobrecarga 

excessiva sobre o orc;amento familiar. 

Paralelamente afigura-se urgente proceder ao aproveitamento do patrimonio imobiliario do 

Municipio, nomeadamente dos seus ediffcios devolutos, a grande maioria localizados em zonas 

centrais da cidade, reabilitando-os e afetando-os a arrendamento acessfvel. 

0 "Programa Renda Acessivel" do Municipio de Lisboa, aprovado atraves da Deliberac;ao n.Q 

168/AML/2017, publicada no 3.Q Suplemento ao B.M.1217 de 29 dejunho de 2017, tern como objetivo 

a colocac;ao no mercado de arrendamento, habitac;ao a prec;os acessiveis, destinada as familias de 

rendimentos intermedios, atraindo e fixando nova populac;ao no concelho. 

Este programa assume-se como urn dos eixos estruturais e transversais de uma polftica publica 

municipal de habitac;ao, atraves da requalificac;ao e revitalizac;ao do "parque habitacional" da Cidade, 

possibilitando as pessoas o acesso a uma habitac;ao condigna, financeiramente sustentavel. 
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Em suma, pretende-se prosseguir tres objetivos estrategicos, para garantir o acesso a habitac;:ao aos 

que nao tern resposta por via do mercado. 

Por urn lado, dar resposta as famflias que vivem em situac;:ao de grave carencia habitacional, atraves 

do arrendamento apoiado, cuja renda e calculada com base nos rendimentos do agregado. 

Por outro lado, atraves do programa de renda acessfvel, com uma oferta alargada de habitac;:ao para 

arrendamento a prec;:os reduzidos e compatfveis com os rendimentos dos agregados familiares, em 

termos da sua taxa de esforc;:o e tipologia, pretende-se colmatar as necessidades habitacionais das 

famflias cujo nfvel de rendimento e superior ao que usualmente confere o acesso a habitac;:ao em 

regime de renda apoiada, mas nao lhes permite aceder ao mercado de arrendamento habitacional. 

Outra forma de acesso a habitac;:ao acessfvel consiste na atribuic;:ao de urn apoio financeiro a agregados 

domesticos que tenham ou pretendam arrendar uma habitac;:ao no mercado privado em Lisboa e cujos 

rendimentos sejam compatfveis como apoio a prestar. 

Assim, reuniu-se num s6 diploma as regras de acesso a habitac;:ao com rendas acessfveis, aplicaveis aos 

varios programas de arrendamento da competencia do Municipio de Lisboa, que podem ter por objeto 

patrim6nio municipal, publico ou privado. 

Os Anexos ao Regulamento aprovado em 2019 foram parametrizados tendo em conta os estudos 

desenvolvidos pelo Municipio para caracterizar a procura de habitac;:ao que nao consegue aceder ao 

mercado de Lisboa, medindo as disparidades entre rendimentos das famflias e prec;:os de mercado, e 

segmentando a procura de habitac;:ao por tipo de agregado (em func;:ao da sua dimensao e composic;:ao) 

e escaloes de rendimento disponfvel. 

lnvestimento na reabilita~ao e constru~ao nova 

Ap6s o periodo de enorme investimento em construc;:ao nova- Bairros Municipais para realojamento 

dos Bairros de barracas (PIMP/PER) com forte entrega de habitac;:oes que terminou em 2003/2004, 

deixou praticamente de haver investimento em habitac;:ao municipal. Nao houve mais construc;:ao nova 

e as frac;:oes habitacionais tiveram ac;:oes de conservac;:ao residuais quer em termos de edificado quer 

em termos recuperac;:ao a nos que se seguiram. 

Com a aprovac;:ao do PIPARU de, aproximadamente, 12 milhoes de euros para reabilitac;:ao de frac;:oes 

vagas, no perfodo 2012-2016 foi possfvel finalmente avanc;:ar significativamente com a reabilitac;:ao 

dessas frac;:oes. A preparac;:ao de empreitadas e obras de frac;:oes dadas como vagas foi final mente vista 

como prioritaria na recolocac;:ao de habitac;:ao no mercado. 

Com a aprovac;:ao de 13 milhoes no emprestimo do Banco Europeu lnvestimento (BEl) para reabilitac;:ao 

de frac;:oes o Municipio conseguiu diminuir o passive de anos de desinvestimento e recuperar as 

fracc;:oes ja identificadas e encaminhadas para reabilitac;:ao, bern como a diaria gestao social e 

patrimonial das restantes fracc;:oes de que somos responsaveis. 

Anexa-se o investimento em habitac;:ao nos ultimos anos permitindo verificar-se urn consideravel 

aumento do investimento nesta area. 
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,-· 
lnvest imentos 2013-19 (a 31 de De z) 

Rublllta~o l 
Constru~o Nova Contratos Procrama 

Contratos Procrama Reabllita~o I 
Recenera~o- Subsldlo com CML- Procrama Recenera~io 

Total 
(Boavista +Padre 

Munidpal ao 
com CML -

Aqul h• mals Balrro I (n lor medio de 
Anos lnvestlmento em 

Crut + Crut 
Arrendamento 

Reablllta~ol 
• II - Reabllita~o I interven~o com Total 

Hablta~o 
Vermelha) Recenera~lo 

R•c•n•ra~o lundos pr6pr1os) 

CML Gebalis 

2013 8 137 580,71 £ 0,00£ 24 360,00£ 563 922,75 ( 0,00( 5 soo 000,00 ( 14 201 503.46 ( 

2014 8 611 326,72 ( 0,00( 116 735,00 ( 206 471,51 ( 0.00( 5 500 000,00 ( 14 317 798,23 { 

2015 10 513 797.89 ( 0,00( 262 260,00 ( 1759827.82 ( 2 SOD 000,00 £ s 500 000.00 ( 20 273 625,71 ( 

2016 8 374 795,93 ( 2 390 984,93 ( 392 129,00 ( 2 655 577,92 ( 2 046 179,60 ( 5 500 000.00 ( 20 967 538.38 ( 

2017 6 925 304.01 ( 5 415 221.61 ( 522 723.00 ( 0,00( 5689 25173£ 5 500 000,00 ( 23 529 777 ,35 ( 

2018 5 494 613,42 6 521940,62 527 349.00 ( 0,00( 5 145 175,80 ( 5 500 000,00 ( 17 694 46542 { 

2019 6 597 067,14 7 271 168,15 493 711.00 ( 0,00( 11 468 247,07 ( 5 500 000.00 ( 24 733 126.22 ( 

Total 54 654 485,82 ( 21 599 315,31 ( 2 339 267,00 ( 5 185 800,00 ( 26 848 854,20 ( 38 500 000,00 ( 110 !114 708,55 ( 

Bairros municipais- Contratos Programa com empresa Gebalis 

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

municipais comer;ou a dar resultados a partir do a no de 2012, com a reentrada na posse do municipio 

de centenas de fracr;oes desocupadas ou irregularmente ocupadas. 

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

atribufdas em regime de renda apoiada, calculada em funr;ao dos respetivos rendimentos, com valores 

de renda extrema mente baixos e englobando situa~oes de gestae social complicadas, com preserva~ao 

deficiente do bem publico que lhes e afetado. Situa~oes de vandalismo ou ma apropriar;ao das fracr;oes 

pelos anteriores residentes, bem como a degrada~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 reabilitar;ao 

total e nao apenas a pequenas obras para reafeta~ao. 

A reabilita~ao de fac~oes em Bairros municipais durante o a no de 2019 foi repartida entre o municipio 

e a Gebalis na tentativa de aumentar a celeridade de recolocar;ao das casas no mercado de 

arrendamento. 

Em 2019 estavam em curse os seguintes Contratos-Programa com a Gebalis Aqui Ha Mais Bairro I -

196 189,99€; Aqui Ha Mais Bairro II - 1 048 223,45€; CP 601/19 {Furnas) - 47 370,13€; CP 602/ 19 

{Cabrinha) - 118 165,93€. 

Reabilita~ao de Patrim6nio Disperse 

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

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

processes muito antigos de expropriar;ao ou aquisir;ao amigavel, no ambito de pianos de 
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reperfilamento de ruas ou pianos de urbanizac;:ao nao concretizados, doac;oes ou direitos de 

preferencia. Pode ser constituldo par frac;:oes, edifkios ou partes de ediflcios, muito antigos e em mau 

estado de conservac;:ao, podendo encontrar-se total ou parcialmente habitados ou mesmo devolutos, 

na sua maioria porque ja foram objeto de transferencia das familias par motivo de mas condic;oes de 

habitabilidade ou mesmo rufna. 

A reabilitac;:ao deste patrim6nio implica frequentemente a sua total desocupac;:ao, par norma com 

recurso a transferencia das familias, e envolve, na maioria das situac;:oes, obras gerais de cobertura, 

fachada, espac;:os comuns, que nao sao viaveis com a permanencia dos moradores nessas habitac;oes. 

A localizac;ao de grande parte deste edificado e a sua pequena dimensao, nao s6 em numero de frac;:oes 

como na dimensao reduzida das mesmas (areas), traduz-se, em termos de gestao de patrim6nio versus 

utilizac;:ao de recursos financeiros para a reabilitac;ao, numa equac;ao difkil de ponderar e/ou 

resolver, face aos resultados em termos tempera is e financeiros. 

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

idade muito avanc;ada, doenc;:as e patologias varias e dependentes a nlvel institucional, familiar ou 

de vizinhanc;:a da zona de residencia- bern como o tipo de contratos de arrendamento (RAU) que titula 

as habitac;:oes, geram muita resistencia a mudanc;:a par parte dos locatarios e implicam uma gestao 

social cuidada, o que esta na origem de uma diflcil previsao e implementac;ao da sua reabilitac;ao. 

0 custo de reabilitac;ao neste patrim6nio nunca pode ser reduzido ao valor m2 da reabilitac;ao da 

fracc;:ao, pais sendo o Municipio de Lisboa proprietario dos ediflcios, quando promove a sua 

reabilitac;:ao tern de garantir a qualidade da reabilitac;ao aos outros moradores e ao todo do edificado. 

A preparac;:ao da reabilitac;:ao de frac;oes vagas em Patrim6nio Disperse implica par isso uma multipla 

avaliac;:ao: da dimensao da intervenc;:ao a levar a cabo, da necessidade de desocupac;: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 claraboias, substituic;ao de colunas -

infraestrutura global, etc.), com necessidade de eventuallevantamento arquitet6nico par inexistencia 

de plantas no arquivo face a idade dos predios, para alem da verificac;ao frac;ao a frac;:ao das necessarias 

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

0 direito a habitac;ao, parser um bern essencial a vida e um direito constitucional, e sempre um tema 

polemico, com opinioes diversas e extremadas, sempre com pontos corretos e outros menos corretos, 

mas que ao Iongo dos tempos tern tido politicas mais ou menos ativas, tentando ajustar-se as 

realidades dos tempos. Quem trabalha nesta area sa be que se "corre" para ajustar a oferta a procura, 

na busca de soluc;oes e no empenho para uma maior concretizac;ao, mais rapida e mais diferenciada. 

Efetivamente, o objetivo finale ter uma Lisboa com casas para todos, novas e velhos, ricos, remediados 

e pobres, ja residentes em Lisboa, em Portugal ou noutro local do mundo, que se queiram aqui fixar, 

com acessibilidades e equipamentos que permitam uma vivencia fel iz. Sao varios os fatores que 

concorrem para a concretizac;:ao deste fim: a vontade politica, o dinheiro eo tempo, a objetividade e 

o realismo, o empenho diario e a vontade de fazer acontecer. 
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Neste contexte as atividades desenvolvidas pela Dire~ao Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento 

local, durante o ano de 2019 foi a continua~ao dos trabalhos anteriormente desenvolvidos e 

aprovados no ambito do tratamento continuo do edificado disperse - Plano de lnterven~ao em 

Edificado Disperso. 

0 desenvolvimento deste Plano integrou-se nos objetivos estrategicos do Programa local de Habita~ao 

(PlH) aprovado pela Assembleia Municipal de lisboa em 12/01/2010, o Programa de lnterven~ao 

Estrategica no Patrim6nio Habitacional Municipal enos Devolutos Municipais (P IEPHM) aprovado pela 

Delibera~ao 412/CM/2010, em 28 de Julho de 2010), veio aprovar uma metodologia e constituir Grupo 

de Trabalho com a missao de definir os objetivos, criterios e prioridades de interven~ao neste 

patrim6nio, incluindo os diferentes usos potenciais e modalidades de i nterven~ao correspondentes 

(reabilita~ao, demol i~ao ou constru~ao nova, para arrendamento social, aliena~ao, cedencia ou outro 

fim), acompanhados de uma avalia~ao sumaria dos respetivos encargos ou resultados financeiros 

sendo a normal sequencia do trabalho anteriormente desenvolvido. A proposta 679/2011- Programa 

de Valoriza~ao do Patrim6nio - PVP (alterando o nome do antigo PIEPHM), submetida a considera~ao 

dos 6rgaos municipais foi aprovada em 14/ 12/2011, que incluiu: 

• Uma base para a avalia~ao estrategica dos varies modelos de interven~ao disponfveis para o 

Patrim6nio Habitacional Municipal; 

• Um conjunto de novos Programas de lnterven~ao (para venda e arrendamento) de patrim6nio 

de habita~ao municipal disperso, nomeadamente os Programas Reabilita Primeiro Paga Depois 

e a Renda Convencionada, respetivamente. 

• listagens dinamicas com a identifica~ao de edificios habitacionais municipais, ocupados e 

devolutos, seu estado de conserva~ao e apresenta~ao de propostas com a indica~ao 

programas de interven~ao mais adequados; 

0 Municipio e particularmente a area da Habita~ao tem desde o primeiro levantamento o 

conhecimento da situa~ao do patrim6nio disperse tendo actualizado e trabalhado na sua reconversao, 

transferencia de moradores e recupera~ao de edificado. 

A imp lementa~ao deste programa PVP, com a cria~ao dos diversos instrumentos utilizados para a sua 

implementa~ao e o sucesso do mesmo, face as circunstancias existentes a epoca - Estimulo a 

reabilita~ao com promo~ao de reabilita~ao pelo municipio e a liena~ao como motor de impulsao 

territorial da mesma e d isponibiliza~ao de mais habita~ao em lisboa foi largamente conseguida. 

Actualmente, face a altera~ao da realidade habitacional da cidade de lisboa nao obstante as politicas 

de habita~ao desenvolvidas pelo Municipio de lisboa, evoluiu-se para o novo plano de atua~ao - Plano 

de lnterven~ao em Edificado Disperso com grande enfoque na reabilita~ao de pat rimonio para 

afecta~ao directa ao Programa de Renda Acessivel. 

Assim, e na sequencia de diversas ac~oes que permitiram a actualiza~ao e reavalia~ao das propostas 

anteriormente feitas, nomeadamente: 

• Actualiza~ao da situa~ao de ocupa~ao dos imoveis municipais, por consulta das bases de dados 

existentes no servi~o (Arquitetura do Patrim6nio, lxi, SGPI e Geslis) e da existencia de contrato 

em SAP; 

• Averigua~ao de compromissos existentes; 
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• Valida~ao cadastral: ediffcios total e/ou parcialmente municipais; 

• Consultas on line ao Registo Predial para extra~ao das cadernetas prediais; 

• Compatibiliza~ao dos compromissos como estado de degrada~ao dos predios. 

• Verifica~ao da existencia de eventuais compromissos em conjuga~ao com as demais Dire~oes 

Municipais envolvidas. 

• Resolu~ao de situa~oes de ocupa~oes em ediffcios em mau estado de conserva~ao com vista a 

inclusao dos mesmos no programa. 

• Fotografia e classifica~ao dos ediffcios de acordo como c6digo SIG. 

• Pesquisa e sele~ao dos elementos graficos junto do Arquivo Municipal e sua coloca~ao no 

"s ite" para consulta on-line. 

• Averigua~ao dos procedimentos dos im6veis em estudo; 

Nos ediffcios/fogos "aparentemente" vagos, averigua~ao da existencia de relat6rios de fiscaliza~ao e, 

em algumas situa~oes, a realiza~ao de vistorias ao local. 

• Compatibiliza~ao com PDM e pianos existentes e em estudo; 

Foi feita uma avalia~ao global das potencialidades existentes e, sequencia das reunioes de trabalho 

com o Sr. Presidente da CML, Sra. Vereadora Paula Marques e Sr. Vereador Manuel Salgado, assim 

com do parecer da DMU e DMGP, foram propostas as op~oes estrategicas de interven~ao no edificado 

disperso com base nos criterios a seguir referenciados, dando continuidade as ac~oes actual mente em 

curso em conformidade com as mesmas. 

Constru~ao nova 

l!! DIREITO- PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO A HABITA~AO 

• Ap6s a aprova~ao em CML e AM da "Estrategia Local de Habita~ao" alicer~ada no Programa 

Local de Habita~ao, foi celebrado o Acordo de Colabora~ao ao abrigo do Programa 1Q DIREITO 

ente a CML eo Municfpio de Lisboa que visa financiar 4.500 habita~oes destinadas a familias 

carenciadas e envolve um investimento de cerca de 240 milhoes, dos quais 81 milhoes de 

euros sao comparticipa~ao a fundo perdido. 

• Foram assinados tres contractos de Comparticipa~ao entre o municipio de Li sboa eo lnstituto 

de Habita~ao e Reabilita~ao Urbana, designadamente: 

• Empreitada n.Q 46/DMPO/DHMEM/15 (SO agregados) - Reabilita~ao urbana da zona de 

alvenarias do Bairro da Boavista - fase 1; Empreitada n.Q 5/DMPO/DHMEM/DPH/16 ( 46 

agregados) - Reabilita~ao urbana da zona de alvenarias do Bairro da Boavista; Empreitada n.Q 

4/DMPO/DHMEM/DPH/2016 ( 48 agregados) - Reabilita~ao urbana da zona das alvenarias do 

Bairro Padre Cruz- Lote 1; 

• Deu-se ainda continuidade a prepara~ao de outras Candidaturas ao 1Q Direito, constantes na 

Estrategia Local de Habita~ao 2019/2024. 
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lmportancia do Desenvolvimento Local - Habitat 

0 municipio de Lisboa aprovou pela Deliberar;ao 1115/2009, em sessao de CML de 11 de 

Novembro e em Assembleia Municipal de 12 de Janeiro de 2010, os Objectives estrategicos do 

Programa Local de Habitar;ao de Lisboa (PLH) validados por um amplo processo de consulta 

publica, designadamente: "Melhorar a qualidade da vida urbana e a coesao territorial" e 

"Promover a coesao Social". 

0 municipio de Lisboa aprovou pela Deliberar;ao 616/2010, em sessao de CML de 17 de Novembro 

e em Assembleia Municipal de 1 de Marr;o de 2011, a Carta BIP/ZIP - Bairros e Zonas de 

lntervenr;ao Prioritaria de Lisboa, resultante da identificar;ao e caracterizar;ao territorial dos 

defices socio-economicos, urbanos e ambientais validados por um amplo processo de consulta 

publica, para a priorizar;ao e focalizar;ao da intervenr;ao municipal. Esta Carta, integrante do Plano 

Director Municipal de Lisboa em vigor, pressupoe uma delimitar;ao destes territories de caracter 

flexivel e actualizavel pelos seus indicadores. 

0 Programa de Parcerias Locais BIP/ZIP criado no quadro do PLH, nas suasja quatro edir;oes anuais 

em 2011 (Deliberar;ao 725/CM/2010), 2012 (Deliberar;ao 34/CM/2012), 2013 (Deliberar;ao 

CM/58/2013) e 2014 (Deliberar;ao 116/CM/2014), tern como objective a promor;ao e a capacitar;ao 

das organizar;oes e das parcerias locais de base comunitaria nos territories BIP/ZIP, somando hoje 

um total de 152 projectos de parceria local financiados com 473 organizar;oes envolvidas. 

A experiencia entretanto acumulada pela CML com a instituir;ao de diversos Gabinetes de Apoio 

ao(s) Bairro(s) de lntervenr;ao Prioritaria (GABIPs), entendidos como instrumento e metodologia 

participativa de intervenr;ao local transversa l na elaborar;ao e gestao de Pianos de intervenr;ao 

local em BIP/ZIP entre o Municipio, as Juntas de Freguesia e as Organizar;oes Locais de Base 

Comunitaria (OLBC) adaptados as caracteristicas e intervenr;6es especificas a cada territorio ou 

associar;ao de territories BIP/ZIP, designadamente na gestao de intervenr;oes com financiamento 

do Quadro de Referenda Estrategica Nacional (QREN) bern como na elaborar;ao de candidaturas a 

financiamento directo pela Comissao Europeia (PROGRESS) aos Pianos de Desenvolvimento Loca l 

de Base Comunitaria (PDLBCs) para o BIP - Bairro Padre Cruz em Carnide e para um conjunto de 

BIPs da Alta de Lisboa em Santa Clara e Lumiar. 

0 presente alinhamento do Programa de Governo da Cidade e da Estrategia Lisboa 2020, 

articulados com a adequar;ao organica e funcional dos servir;os do pelouro do Desenvolvimento 

Local, a capacidade de participar;ao das Juntas de Freguesia e a capacidade demonstrada das 

Organizar;6es Locais de Base Comunitaria para as actuais oportunidades e modelos de 

financiamento e a urgencia na Elaborar;ao de Pianos de lntervenr;ao. 

A partilha estabelecida e desenvolvida em diversas redes ao nfvel europeu e internacional com o 

reconhecimento das boas-praticas da Estrategia de Desenvolvimento Local de Lisboa. 

A construr;ao e implementar;ao de uma polftica e estrategia de desenvolvimento local de base 

comunitaria para o municipio focalizada na promor;ao da coesao soda-territorial e no combate as 

causas de prevalencia territorial da pobreza. 
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A constru~ao e imp lementa~ao de uma politica e estrategia de desenvolvimento local de base 

comunitaria assente na metodologia participativa das comunidades locais na sua defini~ao, 

execu~ao, monitoriza~ao e avalia~ao. 

A concerta~ao estrategica e operacional entre parceiros. 

A clarifica~ao de modelo, coordena~ao e articula~ao interna (CML) da pilotagem municipal. 

Estabi l iza~ao de modelo de participa~ao das Organiza~oes Locais de Base Comunitaria e de outros 

parceiros dos segundo e terceiro sectores. 

0 alinhamento e compatibiliza~ao com os instrumentos do Quadro Portugal 2020 e das 

oportunidades de financiamento com o modelo funcional e de participa~ao dos GABIPs e de 

elabora~ao dos PDLBCs entre o municipio e demais parceiros. 

lmplementa~ao nos termos das alfneas 1), aaa) do n.Q 1 do artigo 33.Q da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

Setembro, do modelo de GABIP - Gabinete de Apoio a Bairro de lnterven~ao Prioritaria, 

densificando e sistematizando este instrumento ja existente de operacionaliza~ao da estrategia de 

Desenvolvimento Locai/Estrategia BIP/ZIP, definindo a seguinte metodologia de constitui~ao de 

novos GABIP, suas competencias e seu funcionamento. Assegurando assim o devido 

acompanhamento permanente do processo de interven~ao integrado e implementa~ao de futures 

PDLBCs, bern como a compatibiliza~ao como instrumento de "Associa~ao(oes)" e/ou Cons6rcio(s) 

entre o Municipio e demais parceiros locais. 

A parceria na defini~ao do modelo de Plano de Desenvolvimento local de Base Comunitaria, 

segundo a estrategia municipal de Lisboa para o Desenvolvimento Local de Base Comunitaria 

elaborada pelo Pelouro da Habita~ao Desenvolvimento Local na prossecu~ao do Programa Local 

de Habita~ao, da Carta dos Bairros e Zonas de lnterven~ao Prioritaria e da cria~ao de GABIPs 

indispensavel na visao global e interven~ao articulada e que implica a elabora~ao conjunta de: 

• Plano integrado de correc~ao das carencias socio-econ6micas de urn determinado territ6rio 

(urbana); 

• Plano de interven~ao/aq:ao local transversal por oposi~ao a abordagem central sectorial; 

• Focaliza~ao no combate as causas da prevalencia de pobreza; 

• Planeamento e co-governa~ao partilhados entre a autarquia, o tecido empresarial e as 

organiza~6es locais de base comunitaria; 

Fundamentado na compreensao dos indicadores socio-econ6micos e do seu desfasamento face a 
media da cidade; 

• Concilia~ao dos defices estatfsticos com as expectativas expressas pela comunidade; 

• Focaliza~ao da interven~ao na resolu~ao das causas dos defices socio-econ6micos; 

• Capacita~ao dos indivfduos e das organiza~6es comunitarias para a resolu~ao sustentavel dos 

seus prob lemas/defices; 

• Emancipa~ao socio-econ6mica da comunidade pela capacidade competitiva e de exporta~ao 

de valor acrescentado; 
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• Estrategia de investimento equilibrado entre as areas de interven~ao do Plano de 

Desenvolvimento Local. 

IV.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Gestao de Candidaturas Programas Municipais de Habita~ao 

Unidade Organica. Departamento de Polfticas de Gestao Habita~ao (DPGH) 

Com o objectivo de diversificar o tipo de apoio na area da habita~ao este pelouro implementou ao 

Iongo dos ultimos anos uma diversidade de programas que tentam abranger popula~ao com nfveis de 

carencia e expectativas diferenciadas. 

Entrou em vigor do novo Regulamento Municipal do Direito Habita~ao aprovado em novembro de 

2019 pela Assembleia Municipal e publicado no Diario da Republica nQ 230, II Serie- Aviso nQ 

19251/2019 no dia 29 de novembro. Este Regulamento concentra os Programas de Renda Apoiada e 

Acessfvel e Subsfdio Municipal a Habita~ao Acessfvel e revoga os programas anteriores. 

Medidas e Projetos Desenvolvidos: 

Pedidos de Habita~ao Social, no ambito do Regime de Acesso a Habita~ao 

Municipal 

Ao abrigo do RRAHM, durante o ano de 2019 foram efetuadas 5921 candidaturas a habita~ao 

municipal. Destas, 4282 candidaturas foram classificadas (72%) e 1639 foram consideradas 

improcedentes e nao classificadas (28%). Foram atribufdos ou afetos 382 fogos, 

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

Oriental/Norte da cidade de Lisboa (Marvila/Arroios/Santa Clara), representando 30% do numero de 

pedidos. 
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A da 191 12 214 6 

Alc.an•ara 128 .20 148 12 

Alva lac:<! 151 26 177 18 

Are ro 101 1} 114 !I 

~rr,1 ~69 ~0 419 0 

Av-e das "'Cia 81 q 90 

Beato ~JS 2! 230 

e . ::; 50 0 ~-

B- ~ICa lOS ~1 239 

Campa de Our q e 107 10 127 

Campohde 175 15 190 0 

Car de 15.J 15 169 s 
E tr<e a 11~ .'0 135 1 

.. -n ar ]05 31 236 11 

M~r.1 a s.:s 65 610 57 

::~t rd a 92 7 , 0 

('I va s H9 1~ 274 29 

oarq ~;:. Ja .... a~ ,Js 77 10 87 64 

oe.,~a c~ Fta ~ ]63 :7 290 24 

c;,,ana C ara 383 ·n 416 86 

S.an· a •...,t.H .~ "-'tdu)r 147 IS 162 0 

~- t A to oJ ')8 61 0 

67 26 93 0 

Sao v ce ;e 169 15 184 3 

P1TA OF ~ROA 4277 537 4814 3 0 

5 1102 1107 2 

Perfil do Requerente: 

0 requerente tipo reside em Lisboa ha mais de 5 anos, em casa arrendada ou em casa de familiares. 

Do sexo feminino, de nacionalidade portuguesa, inserida no grupo etario dos 28 aos 32 anos, solteira, 

sem filhos, como ensino Secunda rio (10Q, 11Q e 12Q a no) completo. A exercer uma profissao por conta 

de outrem, com um rendimento "per capita" de 0-20% em func;ao de 11.A.S. (435,76 €), necessitando 

de urn fogo de tipologia Tl . Os 10 candidatos mais pontuados, para urn fogo de tipologia T1 obtiveram 

uma pontuac;ao de 96,4 a 110,4. 
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NUMERO DE PEDIDOS DE HABITA~AO DO RRAHM GERAL 

No ana de 2019, verificou-se urn crescimento de 10% no numero de pedidos de ha bita~ao, em 

compara~ao com o ana transacto . 

Durante o ana de 2019, o numero de atribui~oes/afeta~oes foi de 382 fogos, representando urn 

crescimento de 84% em compara~ao com 2018. 
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NUMERO DE FOGOS Al RIBUIDOS / AFETOS 

50 - 61 "'-.._ / 

/ l4 

.-- 93 
69 

/ 

382 

I 
208 

/ 
143 

As atribui<;:6es/afeta~6es concretizadas em 2019, representam 46% do total efetuado nos ultimos 4 

a nos. 

ATRIHUI~Of'> Of fOGO'> COMPARA(AOOOS ULTIMO'> 4 ANOS 

Em novembro de 2019 foi aprovado o Regulamento Municipal do Direito a Habita~ao que entrou em 

vigor em 6/ 12/2019. 

0 novo regulamento estabelece a forma e condi~oes de acesso a habita~ao adequada e com valores 

compatfveis com os rendimentos dos agregados, defin indo regras e criterios de se le~ao dos candidates 
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atraves de procedimento concursal. lnclui tres programas de acesso- Acesso a habitac;ao em regime 

de arrendamento apoiado, Acesso a habitac;ao com renda acesslvel e Subsldio municipal ao 

arrendamento acessfvel. 

0 regulamento revoga os despachos e disposic;oes regulamentares vigentes que lhe sejam contraries. 

Contudo preve a manutenc;ao dos regimes ate a implementac;ao do aplicativo informatica que permita 

a formalizac;ao da candidatura. 

Assim, apesar de nao ser possfvel apresentar novas candidaturas ao RRAHM desde 31/10/2019, as 

candidaturas mantem-se validas, tal como os procedimentos de afetac;ao e atribuic;ao de habitac;oes, 

ate a criac;ao de referido aplicativo. 

Durante o anode 2019, o grupo de trabalho constitufdo por diversos elementos da DMHDL, incluindo 

elementos da DGHM, realizou diversas reunioes de trabalho e efetuou inumeros testes para 

desenvolver a nova Plataforma Habitar Lisboa. 

A necessidade de criac;ao da referida plataforma decorre do proprio regulamento que preve que o 

procedimento de candidatura aos tres programas se realiza em sftio eletr6nico do Municipio de Lisboa 

e todas as comunicac;oes inerentes ao procedimento concretizam-se preferencialmente por meios 

eletr6nicos. 

Programa Renda Convencionada 

0 Programa Renda Convencionada teve infcio em Janeiro de 2013, como objetivo principal de criac;ao 

de urn mercado intermedio de arrendamento acessfvel 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 revitalizac;ao e criar condic;oes para atrair jovens para a cidade 

atraves da oferta de rendas a baixo dos limites do programa "Porta 65 jovem", ou outro que o substitua. 

Este programa teve 25 361 candidates para 395 fogos lanc;ados a concurso evidenciando a adesao a 

este tipo de iniciativas. 

Em 2019 foi lanc;ada 1 nova edic;ao do Programa Renda Convencionada (21 ~ edic;ao), com 20 fogos, 

com maior incidencia nas freguesias Penha de Franc;a, Estrela e Ajuda. A renda media dos 20 fogos foi 

de 305 €. 

Tipologia 2141 ed~o 

TO 7 

- J. 7 

12 6 

Total 10 

Valor medio rendas 305€ 
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No decurso de 2019, foram rececionadas 12 021 candidaturas efetuadas por 2 168 candidatos 

considerando-se a qui somente o total das candidaturas e candidatos da 21~ edi~ao, uma vez que foram 

considerados em 2018 o total de candidaturas e de candidatos da 20~ edi~ao cujo prazo de 

candidaturas iniciou a 19 de Dezembro 2018. Foram atribufdos 67 fogos, 64 com contratos de 

arrendamento e tres com offcio de atribui~ao. 

~R)~~- , ~~· ·' - z: 
~~~.rincip_a'is Actividades 
;..:--.... -· . - . 
~~.:.::;;: .. '- ... - .. - ~- . -·- ·, 

Renda Convencionada 

N° de edr~Oes ta) 

N° de frac~Oes ern concurso (a) 

N° de candrdatos (b) 

N° de c 'ldrdaturas (c 

NO atribUI~oes 

N° de fracr,:6es afetas 

N° de fracr,:6es arrendadas 

1 Valor medro da renda (eu os) (d) 

4 3 

73 32 

309 373 

690 487 

431 251 

359 2851 

: 3, 4 4 

43 59! 63 105 

1 068 3 018) 8 752 9673 

3 111 17 1 58 39 024 64 815 

39 

261 77! 59 36 

3131 3301 302 201 
Nota A 1" edrcao do Prog•ama Rerda Con~ncronada ocorreu em Janerro de 2013 
a Con dera se o d be1ura 
bl EJOstem candrdato qu concorrem as vanas edr9oes 

1 21 

20j 395 

2 168j 25 361 

12 021 137 306 

3 
372 

64l 

2581 e) 

(c) Re~ ente ao total das edu;:Oes abertas por a1o Cada cancl data pode fazer r""lars q.Je urn a Cc. drdatura 
d fl.o!Cdra dos fogos ef "'vamente arr ndados 

Niio e a:> rca 

0 perfil dos candidatos a 21~ edi~ao lan~ada em 2019, sao maioritariamente jovens {ate 36 anos), 

isolados e com rendimento ate 1 240 €, sendo que 52% residem no concelho de Lisboa. 

Fotos Programa Renda Convencionada- 21a Edic;co: 

Rua Caracol do Grac;a no 3- Freguesio Sco Vicente 
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Rua de Marvila N° 134 - Freguesia Marvila 

Rua General Themudo Barata W 13- Freguesia Penha de Franc;a 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO DIREITO A HABITA~AO 

Entrada em vigor do novo Regulamento Municipal do Direito Habitac;ao aprovado em novembro de 

2019 pela Assembleia Municipal e publicado no Diario da Republica nQ 230, II Serie- Aviso nQ 

19251/2019 no dia 29 de novembro. Realizac;ao de 17 a~6es de informac;ao e divulgac;ao do 

Regulamento Municipal e Plataforma Habitar Lisboa. Elaborac;ao de documentos de apoio (Perguntas 

Frequentes; Ajudas de apoio a Plataforma Habitar Lisboa e outros documentos). Foi lanc;ado o 1Q 

concurso para arrendamento de habitac;6es ao abrigo do programa de renda acessivel do municipio 

de Lisboa. 

ACESSO A UMA HABITAc;:AO COM RENDA APOIADA E ACESS(VEL 

No ana de 2018 foram afetas/atribuidas 621 novas habitac;oes reabilitadas (pela CML e GEBALIS) no 

ambito dos varios Programas em curso. Em 2019 a DMHDL atribuiu/afetou 429 habitac;oes no ambito 

dos varios programas em curso, dos quais 114 no periodo em referenda. 

Em 2019, no ambito dos varios programas municipais foram atribuidos/afetos 912 fogos (CML + 

Gebalis), dos quais 638 Fogos pela CML (RRAHM: 382; Renda Convencionada: 67; Op. de Realojamento: 

45; Transf. Definitivas e Provis6rias: 47; Concurso Centro Hist6rico: 84; Outros: 13). 
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REGIME DO ACESSO A HABITA~AO MUNICIPAL (RRAHM) 

Desde o infcio do RRAHM foram atribufdos 787 fogos (inclui as Balsas Territoriais}. Durante o 12 e 22 

mandata foram atribufdas 663 habita~oes . No perfodo em referencia foram atribu fdos/afetos 42 fogos. 

PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA 

Em 2019 a DMHDL atribuiu/afetou 429 habita~oes no ambito dos varios programas em curso, dos quais 

114 no perfodo em referencia 

BOLSA DE fOGOS PARA VfTIMAS DE VIOL£NCIA OOM~STICA 

Desde o infcio do projeto ate final de 2019, o Municipio disponibilizou 19 habita~oes municipais, tendo 

prestado apoio social e habitacional a mais de 29 pessoas vftimas de violencia sinalizadas pelas 

Entidades protocoladas, na area da violencia domestica e de genera. 

CONCURSO HABITAR 0 CENTRO HIST6RICO 1 

Atribui~ao de 4 fogos (para urn destes fogos ja tinha sido entregue offcio de afecta~ao a outro agregado 

que depois teve atribui~ao de outro fogo}; 

CONCURSO HABITAR 0 CENTRO HIST6RICO 2 
Atribui~ao de 16 fogos e entrega de 37 offcios de afeta~ao de fogos que, ate a data, estavam em obra. 

SUBSfDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO (SMA) 

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

inclufda 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 final de 2019 foram lan~adas 18 Ed i~oes. Das 

1 583 candidaturas recebidas foram aprovados 971 subsfdios. 

Em 2019, foram 480 beneficiaries que receberam pelo menos uma presta~ao do subsfdio SMA. 

As restantes 491 candidaturas terminaram a atribui~ao do subsfdio ap6s os 2 anos de presta~oes 

mensa is ou cessaram a atribui~ao do subsfdio par nao terem sido aprovadas em avalia~ao semestral. 

Nas duas Edi~oes de 2019, das 276 candidaturas foram atribufdos 180 subsfdios. 
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Desde o infcio do programa ate ao final de 2019, contabilizando todas as Edic;oes realizadas, foram 

pagos subsfdios no montante total de 2 339 267€ 

Os subsfdios das Edic;oes (atribuic;oes e renovac;oes) ainda em pagamento no a no de 2019 totalizaram 

493 711€. 

Em 2019 houve reduc;ao do nQ de Edic;oes. Nao obstante, o nQ de subsfdios pagos foi superior ao ano 

de 2018. 

--- - ·-

-----~ - 'Prindlpa.ls Actividados 
•r - ~ ,_ 

SMA 
0

ed•ry0es ~ - -
o cand1daturas 

o de no~.Cs subsfdios atribUidos 

1 2 3 4 4 2 2 

88j 120 232 298 341 228 276 

481 75 137 194 190 147 180 

Valor total dos subsidies pagos (euros) (a) 

18 

1.583 

971 

(a) 0 valOr ll'lclut o pagarrento dos subsidos e das renovar;Oes dos rresmos 0 subsid10 e atnbutdo por 12 rreses renovl\vel por ~gual periodo 0 valOr 
pago cor responde ao total dos pagarrentos efetuados a til 31/1212019 (tnclut edtyOes e renovar;Oes) 

0 perfil dos candidatos e maioritariamente: familia monoparental (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 apresentac;ao das candidaturas. 

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

motivos que originaram as candidaturas foram a inscric;ao no RRAHM, desemprego e a reduc;ao de 

rendimentos. 

As atividades desenvolvidas sao, maioritariamente: Atendimento telef6nico e presencia!; envio de 

emails aos candidatos e potenciais candidatos; analise e instruc;ao dos processos; elaborac;ao de 

informac;oes para despacho das situac;oes a subsidiar, e de situac;oes a indeferir; analise e instruc;ao de 

reclamac;oes; verificac;ao semestral das condic;oes de manutenc;ao do subsfdio aos beneficiarios; 

publicitac;ao das listas de candidatos no site do Municipio; atualizac;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. 

0PERA~DES DE REALOJAMENTO 

REALOJAMENTO PROVIS6RIO DOS AGREGADOS PROVENIENTES DE EDIFfCIOS PARTICULARES 

ABRANGIDOS POR PROJETOS DE REQUALIFICA~O URBANfSTICA 

Face ao trabalho desenvolvido, presentemente verifica-se que do universe dos 59 processes, 47 

encontram-se conclufdos, dos quais 27 por convolac;ao do realojamento provis6rio em definitivo, 11 

por transferencia definitiva para outros fogos municipais, 9 parter ocorrido a entrega voluntaria de 

chaves nao havendo Iugar a realojamento definitivo/transferencia e 1 agregado regressou ao fogo de 

origem, permanecendo em analise 11 situac;oes, sob a gestao da DGHM. 
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TRANSFERENCIA DAS FAMILIAS RESIDENTES EM FOGOS ARRENDADOS PELA CML NO MERCADO 

PRIVADO 

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

famflias residentes em area geografica de intervenc;:ao no ambito de operac;:6es urbanfsticas de 

reabilitac;:ao urbana, tendo para esse fim arrendado 284 habitac;:6es no mercado privado, par forc;:a da 

falta de recursos habitacionais municipais. 

GAARS 

0 Gabinete de Avaliac;:ao, Acompanhamento e Resposta Social foi criado pelo Despacho 

n26/GVPM/CML/19, de 19 de agosto de 2019. Tern como missao caracterizar as situac;:6es de maior 

vulnerabilidade social, assegurando o encaminhamento para dar respostas adequadas a cada situac;:ao 

e elaborac;:ao de parecer de suporte quanta a prioridade da desocupac;:ao. E constitufdo par sete 

elementos, dais da DMHDL/CML, dais do DDS/CML, dais do SCML e um da GEBALIS. As situac;:6es sao 

sinalizadas a rede social e/ou atendidas pelo grupo para avaliar as possfveis respostas sociais de acordo 

com a especificidade de cada uma delas, a fim de elaborar um parecer relativamente a prioridade da 

desocupac;:ao. Ponto de situac;:ao atual: Situac;:6es da GEBALIS - 11 resolvidas e 28 em analise; Situac;:6es 

da DHMDL -18 resolvidas, 13 sao de ocupac;:6es de espac;:os nao habitacionais. 

Foram atendidos 11 agregados com encaminhamento para rede social e efetuados 4 pareceres com 

indicac;:ao de desocupac;:ao. 

LEVANTAMENTO E ATUALIZA~AO DOS NUCLEOS P .E.R./P.I.M.P./S.P.R. PARA 0 PONTO DE 

SITUA~AO PRESENTE DE CADA NUCLEO. 
Levantamento e Actualizac;:ao dos 138 Nucleos do P.E.R./S.P.R. e 45 Nucleos do P.I.M .P., sabre o ponto 

de situac;:ao/estado de cada Nucleo, seja no que esta Exclufdo, Par Realojar, Par Demolir e Par lnformar. 

NUCLEOS COM POUCAS CASAS PARA DEMOLIR E NUCLEOS COM POUCAS CASAS PARA REALOJAR 
Elaborac;:ao de duas Listas distintas, uma sabre Nucleos com poucas Casas para Demolir e outra sabre 

os Nucleos com poucas Casas para Rea lojar (com a respect iva situac;:ao de Cadastro/Propriedade). 

LINHA SQS DESPEJO 
Foi criada a linha de atendimento SOS - Despejos e celebrado protocolo de colaborac;:ao com a 

Associac;:ao de lnquilinos para apoio jurfdico. Pagamentos em 2019: 4.373€ 

Em 2019 a linha registou 278 situac;:6es de mun fcipes lisboetas, 127 acompanhamentos e efetuou 418 

encaminhamentos (Internes: 211 e externos: 207) para apoio jurfdico, habitacional e social. 
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PROGRAMA DE AVAUAc;AO DE RESIU~NCIA SfSMICA EDIFICAc;OES SINGULARES 

Valida~ao do modelo de avalia~ao do fndice de Resiliencia Sismica e do simulador, com recep~ao de 

sugestoes/comentarios a implementar no simulador, incluindo visitas a imoveis municipais. 

PLATAFORMA HABITAR USBOA DE SUPORTE AOS PROGRAMAS DE ACESSO A HABITAc;AO 

A porta de entrada para o acesso aos programas municipais de Habita~ao - Plataforma HABITAR 

LISBOA, abriu no dia 12 de dezembro com o primeiro concurso do Programa Renda Acessfvel. No 

decurso do 1!! concurso para arrendamento de habita~oes ao abrigo do programa de renda acessfvel 

do municipio de Lisboa sao prestados esclarecimentos aos munfcipes atraves de correio eletronico e 

telefone que foram criados para 0 efeito, no ambito dos diversos programas tendo havido 8.379 

registos de adesao. 

Foi elaborada a contrata~ao para o desenvolvimento do aplicativo informatica de suporte aos 

programas de habita~ao no ambito do RMDH. Em curso a implementa~ao de novas funcionalidades 

neste aplicativo informatica de suporte a Plataforma. 

PROGRAMA RENDA ACESSfVEL- PRA 

Foram submetidas com sucesso na Plataforma HABITAR LISBOA 3.170 candidaturas ao PRA. 

12 DIREITO- PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO A HABITAc;AO 

No ambito do 12 Direito, que cria o Programa de Apoio ao Acesso a Habita~ao para garantia das 

condi~oes de acesso a uma habita~ao adequada as pessoas, e numa prime ira fase, ja foram aprovadas 

as seguintes candidaturas: 

• 2 Empreitadas de Reabilita~ao Urbana da zona de alvenarias do Ba irro da Boavista tendo sido 

construfdos 96 fogos com o investimento de 7 Milhoes de euros e com a comparticipa~ao do 

IHRU de 2,6 Milhoes de euros; 

• 1 Empreitada de Reabilita~ao Urbana da zona de alvenarias do Bairro Padre Cruz tendo sido 

construfdos 48 fogos com o investimento de 3 Milhoes de euros e com a comparticipa~ao do 

IHRU de 0,9 Milhoes de euros; 

• Aquisi~ao e Reabilita~ao de 8 Ediffcios com 253 fogos com o investimento de 60,5 Milhoes de 

euros e com a comparticipa~ao do IHRU de 14,6 Mil hoes de euros; 

Encontrando-se ainda em analise pe lo IHRU as seguintes candidaturas: 
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• Empreitadas de Reabilitar;ao de 355 fogos dispersos como investimento de 7 Milhoes de euros 

e comparticipar;ao prevista do IHRU de 2,8 Milhoes de euros; 

• Empreitada de requalificar;ao e conservar;ao dos n2s 35 e 37 com 20 fogos da Rua Eduardo 

Bairrada com o investimento de 0,9 Milhoes de euros e com a comparticipar;ao de 0,4 Milhoes 

de euros; 

• Empreitada de Requalificar;ao do Bairro da Cruz Vermelha estao em construr;ao 130 fogos com 

o investimento de 12,7 Milhoes de euros e comparticipar;ao de 4,9 Milhoes de euros. 

No ambito do acordo de fina nciamento do IHRU a CML, atraves do programa 1.2 Direito, foi necessario 

inscrever os candidatos ao RRAHM e ao HCH na plataforma do lnstituto, procedendo-sea atualizar;oes 

mensais das atribuir;oes e alterar;oes. 

PLANO DE INTERVEN~AO EM EDIFICADO DISPERSO (PIED) 

Na avaliar;ao resultante do trabalho ja desenvolvido, procedeu-se a atualizar;ao da listagem do 

edificado tendo em atenr;ao o seu estado e proposta de intervenr;ao no edificado disperso. Estao 

identificados 724 ediffcios (625 Totalmente Municipais e 99 Parcialmente Municipais), mais 52 ediffcios 

afetos ao PRA Concessao. Elaborar;ao de Relat6rios PIED 

REGULAMENTO GERAL DE PROTE~AO DADOS 

Elaborar;ao envio de proposta de minutas relativas a informar;ao Proter;ao de Dados, nomeadamente 

a Polftica de Privacidade da Plataforma Habitar Lisboa. 

Em curso a Avaliar;ao de lmpacto sobre Proter;ao de Dados no ambito do sistema de suporte ao novo 

Regulamento Municipal do Direito a Habitar;ao. 

Atualizar;ao de dados na Plataforma de Registo do Tratamento de Dados Pessoais. 

ALIENA~AO DIRETA DE FRA~OES MUNICIPAlS 

No decorrer do anode 2019 foram enviados 194 processos ao DMGP para alienar;ao e realizadas 186 

escrituras, num total de 4.571.368€. 

Elaboradas 185 per;as desenhadas em suporte papel/ digital; Enviadas 789 cadernetas a GEBALIS; 

Elaborar;ao de 217 plantas (actualizar;ao AIM); Compilar;ao de dados graficos ACAD I para envio a 

Gebalis de 4 Lotes do Bairro do Condado, 7 lotes do Casal dos Machados, 5 lotes do Bairro de Telheiras 

Sui e 2 do Bairro do Rego; Colaborar;ao como programa da Renda Acessfvel como fornecimento de 80 

plantas e 130 cadernetas prediais; Levantamento e retirada de 130 Certidoes Prediais de Predio e 

fracr;ao para a Bolsa de Candidatura do 12 Direito; Levantamento de areas e elaborar;ao de tabelas 
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referentes a 130 fraq;:oes do Empreendimento da Cruz Vermelha- Bairro dos Sete Ceus; Elabora~ao 

de trabalho sabre Quinta das Salgadas - Designa~ao de frac~oes, permilagem, descri~ao pred ial e 

artigo matricia l. 

APOIO AO SECTOR COOPERATIVO 

Acompanhamento da evolu~ao dos Empreendimentos Cooperatives nomeadamente Alto do Pina e do 

Vale Formoso de Cima - Parcela A e Parcela B. Medi~ao das areas constantes no processo de 

licenciamento da Parcela A; Elabora~ao de informa~ao relativa ao licenciamento do Projeto de 

Arquitetura do Empreendimento do Alto do Pina. Envio de documenta~ao solicitada pelo OJ relativa 

ao processo judicial da lmojovem, nos Empreendimentos da Av. Paulo VI e Av. Joao Paulo II e 

comparencia em sessao de julgamento do Processo relative as penhoras das fra~oes destes 

Empreendimentos. Reuniao com vista a obten~ao de urn acordo com os credores desta Cooperat iva e 

futura rece~ao destas fra~oes habitacionais. 

Elabora~ao de lnforma~ao detalhada relativa ao Processo de Penhora de bens da Cooperativa Coopemi 

no Empreendimento Cooperative da Cunha Leal. 

Analise da documenta~ao e faturas entregues pelos representantes da Uniao do Condado, com vista 

ao apuramento de valores gastos na realiza~ao de Projetos para o Empreendimento do Condado 

Poente e com vista a celebra~ao de urn acordo de reversao do Direito de Superffcie e elabora~ao de 

informa~ao para calculo dos juros compensatorios. 

Diligencias e pareceres varies dos servi~os para resolu~ao de 2 processes pendentes com a~oes 

judicia is em curso (Empreendimentos: Cunha Lea l e Joao Paulo II). 

ESPAc;os NAO HABITACIONAIS 

Programa de Atribui~ao de Espa~os nao Habitacionais nos Bairros Municipais 

para Fins Comerciais, Sociais, Desportivos, Culturais e Recreativos 

Atribui~oes de Espa~os nao Habitacionais 

Em 2019 foi atribuido urn total de 59 espa~os nao habitacionais destinados ao desenvolvimento das 

seguintes atividades: sociais- 21, cultura is- 131, comerciais- 5 e desportivas- 3. Classificados como 

Outras Atividades 2 foram ainda atribuidos 17 ENH: contratos de comodato - 7 ENH, cedencias a 

1 0 total de atribuic;:oes referentes a Atividodes Culturois, realizadas durante o ana de 2019, contempla 
as 11 ENH localizados no periferia do Biblioteca de Marvila (Direc;:ao Municipal de Cultura) que, par 
Despacho de 29 de agosto de 2017, do Vereadora de Habitac;:ao e Desenvolvimento Local, foram 
disponibilizados aquele servic;:o do CML. 
2 Classificadas como Outros o tividodes estao registadas as atribuic;:oes de espac;:os nao habitacionais 
que nao necessitam de parecer RAAML, efetuadas designadamente as Juntas de Freguesia, 
administrac;:ao publica. Servic;:os do CML e as empresas municipais. 
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servic;os municipais - 3 ENH (2 a DRMM e 1 a PM), armazens - 4 ENH, GEBALIS - 1 ENH e Secc;ao 

Desportiva da Casados Arcos de Valdevez, por demolic;ao do late 569 da Rua Botelho Vasconcelos, no 

Bairro do Condado- 2 ENH. 
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PROGRAMA BIP/ZIP 

A 1~ edic;ao do Program a BIP-ZIP Lisboa- Parcerias Locais foi realizada em 2011. No total das 9 edic;oes, 

ocorridas entre 2011 e 2019, foram admitidas 973 candidaturas, das quais foram aprovados 354 

projetos que contaram com a participac;ao de 1.300 entidades. 0 montante total dos projetos 

aprovados atingiu, em dezembro de de 2019, 14.152 euros. 

URBACT Ill- COM.UNITY.LAB 

Na sequencia da aprovac;ao da candidatura a 2~ fase da Rede de Transferencia Com.Unity.Lab 

(Programa URBACT Ill), que decorre entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, com a cidade de 

Lisboa como Lead Partner, e as cidades de Aalborg (DK), Bari (IT), Ostrava (CZ), Lublin (PL), Sofia (BG), 

Haia (NL) e Lille Metr6pole (FR) como Partner Cities, durante o a no de 2019, real izaram-se as seguintes 

atividades: 

Reuniao de Kick Off, com a presenc;a dos Lead Partners e Lead Experts das 23 Redes Europeias 

aprovadas, organizada pelo Secretariado URBACT, em Paris (17 e 18 de j aneiro); 

Transnational Meeting, com as cidades de Lisboa, Aalborg, Bari, Ostrava, Lublin, Sofia, Haia e Lille 

Metr6pole e os parceiros locais, em Bari {19 e 20 de marc;o);. 

Communication Workshop, organizado pelo Secretariado URBACT, com a presenc;a dos 

Communication Officers dos Lead Partners das Redes Europeias aprovadas, em Paris (3 e 4 de abril); 
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Transnational Meeting com as cidades de Lisboa, Aalborg, Bari, Ostrava, Lublin, Sofia, Haia e Lille 

Metr6pole e as parceiros locais. em Lublin (9 e 10 de abril); 

Transnational meeting Transnational Meeting com as cidades de Lis boa, Aalborg, Bari, Ostrava, Lublin, 

Sofia, Haia e Lille Metr6pole e as parceiros locais,. em Aalborg {6 e 7 de junho); 

Transnational Meeting com as cidades de Lisboa, Aalborg, Bari, Ostrava, Lublin, Sofia, Haia e Lille 

Metr6pole e as parceiros locais, em Haia {9 e 10 de outubro); 

Transnational Meeting com as cidades de Lisboa, Aalborg, Bari, Ostrava, Lublin, Sofia, Haia e Lille 

Metr6pole e as parceiros locais, em Lille Metr6pole {5 e 6 de novembro); 

Reuniao de Mid Term Reflection meeting, organizado pelo Secretariado URBACT, com a presen~a dos 

Lead Partners e Lead Experts das Redes Europeias aprovadas, em Paris {13 e 14 de novembro). 

HORIZON 2020- Open Heritage 

No ambito do Projeto Horizon2020 - OpenHeritage: Innovative financing, business and governance 

models for adaptive re-use of cultural heritage, que decorre entre junho de 2018 e junho de 2022 e no 

qual a DMHDL/DDL participa para constitui~ao do Cooperative Heritage Lab, a partir do Palacio 

Marques de Abrantes (BIP/ZIP 53), de modo a refor~ar um ecossistema de participa~ao e co

governa~ao local favoravel a promo~ao de processes criativos de capacita~ao e empreendedorismo 

social, econ6mico e cultural. 

Durante o ana de 2019 foi articulado com a Junta de Freguesia de Marvila o desenvolvimento de um 

programa funcional e de atividades de dinamiza~ao comunitaria e realizadas varias reunioes de 

trabalho com a equipa do Projeto Rock H2020 e com a Biblioteca de Marvila, para potenciar sinergias 

no que respeita ao desenvolvimento de atividades sinergicas para o territ6rio de Marvila. Ap6s a 

submissao do Plano de A~ao Local (versao preliminar), o projeto entrou numa segunda fase, durante 

a qual o Plano de A~ao sera testado, com vista a sua revisao e subsequente elabora~ao da versao final. 

Foi tambem apoiada a elabora~ao de programa funcional para o Palacio Marques de Abrantes, 

desenvolvido sabre a proposta de parceria local BIP/ZIP, em articula~ao entre as pelouros da Habita~ao 

e Desenvolvimento Local, Direitos Sociais e Cultura. 
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Destaca-se ainda a realiza~ao em Berlim, entre os dias 12 e 14 de maio, da terceira reuniao de 

consorcio, que contou com a participa~ao do DOL e a realiza~ao em Roma, entre os dias 8 e 10 de 

dezembro, da quarta reuniao, que contou com a participa~ao do GVPM e do DOLe incluiu uma visita 

ao Cooperative Heritage Lab de Roma. 

Monitoriza~ao na Area de Desenvolvimento Local (PLH) 

A Equipa de Monitoriza~ao do DOL, devido a necessidades permanentes de constru~ao de diagn6sticos 

socioecon6micos, como a compreensao das dinamicas existentes nos territ6rios prioritarios, promove 

de forma robusta a existencia de uma plataforma e modelo de monitoriza~ao inovadora, de agrega~ao 

de dados e informa~ao de/e para o Desenvolvimento Local. Modelo esse, fundamentado nos 

indicadores socioecon6micos, urbanfsticos, ambientais e de co-governa~ao/participa~ao, 

enquadrados nas variaveis utilizadas na atualiza~ao da Carta BIP/ZIP, e que suporta o calculo de urn 

fndice de Qualidade de Vida Urbana, permitindo a formula~ao de analises comparativas/evolutivas, da 

cidade e dos territ6rios BIP/ZIP como, ainda, a cria~ao de Fichas de Caracteriza~ao S6cio Territorial e 

outros conteudos. No ambito do acompanhamento da contrata~ao de Trabalho Especializado em 

Processos de Avalia~ao, Conce~ao e Monitoriza~ao de A~oes no ambito da Carta BIP/ZIP e do Programa 

BIP/ZIP- Parceria Locais foi proposta uma grelha de indicadores de monitoriza~ao, para ser trabalhada 

pela equipa externa que esta a desenvolver a Monitoriza~ao Dinamica dos Territ6rios BIP/ZIP. No que 

respeita a analise BIGDATA dos dados do Programa de Parcerias Loca is - BIP/ZIP encontra-se em 

verifica~ao interna o reajustamento a versao beta apresentada pela empresa. E de referenciar que o 

objetivo final desta plataforma passa pela promo~ao de uma Carta BIP/ZIP interativa, combinada com 

analise BIGDATA, a~oes de cocria~ao e inova~ao e urn modelo de comunica~ao criativo, que 

disponibilize dados/informa~ao/infografia a urn publico diverso- Academia, tecnicos e popula~ao em 
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geral. Decorrente da necessidade de se dispor de uma ferramenta de sistematizac;ao e divulgac;ao de 

toda a informac;ao do Departamento na web, elaborou-se a documentac;ao para o procedimento de 

contratac;ao. Para a monitorizac;ao do Programa de Atribuic;ao de Espac;os Nao Habitacionais (ENH) 

realizou-se o levantamento da atividade comercial nos bairros com ENH a concurso, com vista a analise 

espacial e colaborac;ao na indicac;ao de actividades preferenciais para cada ENH. Com vista a aferir a 

presenc;a de entidades e as respostas prestadas nos territorios BIP/ZIP e Bairros Municipais iniciou-se 

um processo metodologico de trabalho, que ira incidir, numa fase piloto, em dais territorios: Portugal 

Novo e Furnas. 

As atividades desenvolvidas sao, maioritariamente: Atendimento telefonico e presencia!; envio 

de emails aos candidatos e potenciais candidatos; analise e instruc;ao dos processos; elaborac;ao de 

informac;oes para despacho das situac;oes a subsidiar, e de situac;oes a indeferir; analise e instruc;ao de 

reclamac;oes; verificac;ao semestral das condic;oes de manutenc;ao do subsidio aos beneficiarios; 

publicitac;ao das listas de candidatos no site do Municipio; atualizac;ao dos documentos de informac;ao 

e apoio aos candidatos e da Aplicac;ao informatica do SMA; elaborac;ao de relatorios e analise de dados. 

Gestao do Patrim6nio de Habita~ao Municipal 

Unidade Organica: Departamento de Politicas de Gestao Habitac;ao (DPGH 

Gestao de Fogos Habitacionais 

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

Disperso, e das frac;oes vagas nos Bairros Municipais. 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 habitac;ao, a monitorizac;ao da situac;ao das frac;oes vagas e/ou indevidamente ocupadas e crucial 

para uma gestao eficaz e eficiente de um bern escasso. 

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

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

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

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

Territorial e GEBALIS. 

ldentificam-se as principais atividades desenvolvidas: (i) Recec;ao de chaves das frac;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 Gestao de 

Empreendimentos e Seguranc;a para lanc;amento do respetivo procedimento. (iv) Elaborac;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 verificac;ao da 

documentac;ao remetida pelo servic;o promotor da empreitada, nomeadamente certificados, garantias 
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de equipamentos. (vii) C31culo de rendas condicionadas e apoiadas. (viii) Registo e atualizac;ao dos 

dados na aplicac;ao Arquitetura Patrim6nio e em outros ficheiros de t rabalho. 

Realojamento provis6rio dos agregados provenientes de edificios particulares abrangidos 

por projectos de requalifica~ao urbanistica 

No decurso dos anos 90 e infcio 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 

realojamento temporario dos agregados familiares. 

Para resoluc;ao dessas situac;oes habitacionais, as Unidades de Projecto apresentavam como 

alternativas o realojamento temporario em fogos municipais ou em fogos particulares arrendados e 

ainda a concessao de apoios financeiros ao auto realojamento dos agregados. 

Em 2012, foi estabelecida uma nova metodologia de intervenc;ao entre a DMHDL/DPGH e UCT/UITCH 

relativa as competencias e gestae destes processes, ficando na responsabilidade da DMHDL a gestae 

dos processes de realojamentos provis6rios em fogos municipais, em fogos de arrendamento 

particular com propostas de atribuic;ao de fogos municipais e as situac;oes dos apoios financeiros ao 

realojamento. Neste ambito foram remetidos a DMHDL o universe de 81 processes, sendo 58 de 

agregados realojados em fogo municipal, 16 realojados em fogos de arrendamento e 7 com apoios 

financeiros ao realojamento. 

Entre 2012 e 2016, foram resolvidas diversas situac;oes, verificando-se o regresso de familias aos fogos 

de origem, dada a conclusao das obras coercivas, a atribuic;ao de fogos municipais a titu lo definitive e 

a entrega voluntaria de chaves. 

Em Novembro, foi aprovada a Deliberac;ao n.Q 610/CM/2016 publicada no Boletim Municipal n.Q 1187 

de 17 de Novembro, que determinou "o realojamento definitivo dos agregados familiares 

desa/ojados provisoriamente, de fogos particulares pela Camara Municipal de Lisboa, para 

realizafao de obras, no ambito de operaf oes de reabilitaf OO urbanistica", abrangendo o universe de 

59 processes, que incluem 41 realojamentos provis6rios em fogo municipa l, 12 em fogo particular de 

arrendamento, 3 em fogo particular reabilitado, 2 em Residencia de Emergencia do SMPC e 1 auto 

realojamento . 

Face ao trabalho desenvolvido, presentemente verifica-se que do universe dos 59 processes, 47 

encontram-se concluidos, dos quais 27 par convolac;ao do realojamento provis6rio em definitive, 11 

par transferencia definitiva para outros fogos municipais, 9 parter ocorrido a entrega voluntaria de 

chaves nao havendo Iugar a realojamento definitivo/transferencia e 1 agregado regressou ao fogo de 

origem, permanecendo em analise 11 situac;oes, sob a gestae da DGHM. 
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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. Nos 

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

residentes em area geografica de interven~ao no ambito de opera~oes urbanfsticas de reabilita~ao 

urbana, tendo para esse fim arrendado 284 habita~oes no mercado privado, por for~a da falta de 

recursos habitacionais municipais. 

Verifica-se ainda a impossibilidade de retorno das famflias aos fogos de origem por razoes varias; 

demoli~ao dos fogos/ediffcios, nao execu~ao das obras de reabilita~ao, altera~ao aos projectos 

urbanfsticos I Plano de pormenor, entre demais, circunstancias que vieram prolongar a despesa 

municipal contra fda para alem do previsto. A atual situa~ao de conten~ao or~amental, exige que a CML 

tenha como prioridade de atua~ao rescindir os contratos de arrendamentos entao celebrados com os 

proprietaries, por via da transferencia destas famflias para fogos propriedade do Municipio, em fun~ao 

da disponibilidade e adequa~ao dos fogos municipais e com base nas regras definidas na Del ibera~ao 

n2 377 /CM/2012, aprovada em Reuniao de Camara de 14 de Junho. No cumprimento desta medida 

foram rescindidos ate final de 2019, 269 arrendamentos, estando 15 contratos no ativo. 

Transferencia de agregados residentes em fogos municipais em Rufna e/ou mas condi~oes de 

habitabilidade 

Continuou a decorrer a interven~ao nas habita~oes municipais classificadas em ruina, promovendo-se 

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

a necessidade de uma habita~ao, estando 97% resolvidas e 3% em analise. 
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Distribui~ao por freguesias das situa~oes de Rufna em analise 

Alt;::'A 0 .! 

SEt!::.: 0 

c.;..wo ul'. c··s:Qi."r 0 3 3 

\.A.'.!?:"\L :l! 0 l 

'.:..\R'.~:..A 0 

'. !S!.R R lA 0 

l'I:'.;H;. Dt f;;:;._".;(A 0 .! 

s.:.o ·.:crx:-~ ~ 7 0 

TOTAL 3 18 21 

Concurso Habitar o Centro Hist6rico 

Concurso Habitar o Centro Hist6rico 1 
A Proposta n.Q 9/2018 aprovou o concurso excecional e transit6rio de atribui~ao dos fogos municipais 

a residentes nas freguesias do centro hist6rico, que cumpriam os seguintes requisites: 

- 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 numa das freguesias do Centro Hist6rico (Santo Antonio, Sao Vicente, Santa Maria Maior e 

Misericordia); 

- 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 ana anterior, a contar da data de abertura do concurso, por causas imputaveis ao 

senhorio; 

- Preencher os requisitos de acesso previsto no Regulamento do Regime de Acesso a Habita«;ao 

Municipal. 

0 concurso implicou a cria«;ao de urn a balsa de 100 fogos localizados nas freguesias do Centro Hist6rico 

a reabilitar pelos servi~os competentes (ex DMPO/DHMEM, atual OHM). 

Neste ambito no a no de 2019 foram desenvolvidas as seguintes a«;oes: 
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- Analise das candidaturas, analise ap6s o perfodo de audiencia dos interessados e elabora<;ao de 

propostas de atribui<;ao, de improcedencia e de envio para parecer juridico; 

- Atendimento presencia!, via telefone e correio eletronico dos candidates inscritos no concurso; 

- Atribui<;ao de 4 fogos (para um destes fogos ja tinha sido entregue offcio de afecta<;ao a outro 

agregado que depois teve atribui<;ao de outro fogo); 

- Atualiza<;ao de dados no ficheiro para candidatura ao programa 1Q Direito 

Concurso Habitar o Centro Hist6rico 2 
A Proposta n.Q 244/2019 aprovou a segunda edi<;ao do concurso excecional e transitorio de atribui<;ao 

dos fogos municipais a residentes nas freguesias do centro historico (Santo Antonio, Sao Vicente, Santa 

Maria Maior e Misericordia) Arroios e Estrela, que cumpriam os seguintes requisites: 

- 0 candidate ser titular de contrato de arrendamento e ter residencia numa das freguesias ha mais de 

dez anos, sendo que os restantes membros do agregado familiar apenas deverao ter residencia nas 

freguesias; 

- Supletivamente e em fun<;ao da disponibilidade de fogos, o candidate, apesar de nao ser o titular do 

contrato de arrendamento, por morte desse, pode ser-lhe equiparado, desde que parente daquele e 

desde que habitasse o locado ha mais de 15 anos; 

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

habita<;ao no ano anterior, contado da data de abertura do perfodo de candidaturas e ate ao 

encerramento, por causas imputaveis ao senhorio; 

- Ter contrato de arrendamento ou sucessivos contratos de arrendamento celebrados ha mais de cinco 

anos, num fogo localizado nas freguesias referidas; 

- Preencher os requisites de acesso previsto no Regulamento do Regime de Acesso a Habita<;ao 

Municipal. 

0 concurso implicou a cria<;ao de uma balsa de 50 fogos, em reabilita<;ao, localizados nas seis 

freguesias, que posteriormente foi alargada a 75. 

Neste ambito foram desenvolvidas as seguintes a<;oes: 

- Adapta<;ao dos documentos: perguntas frequentes, declara<;ao de compromisso, lista de documentos 

a anexar a candidatura e guia de apoio a candidatura; 

- Realiza<;ao de testes para a introdu<;ao de ajustes no aplicativo informatica. 

- Analise das candidaturas, analise ap6s o perfodo de audiencia dos interessados e elabora<;ao de 

propostas de atribui<;ao, de improcedencia e de envio para parecer jurfdico; 

- Atendimento presencia!, via telefone e correio eletronico dos candidates inscritos no concurso; 

- Atribui<;ao de 16 fogos e entrega de 37 offcios de afeta<;ao de fogos que, ate a data, estavam em obra. 
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Programa de Renda Acessivel (PRA) 
Unidades Organicas: DMHDL- Nticleo de Apoio a Direc;ao Municipal 

Departamento de Polfticas de Gestao Habitac;ao (DPGH) 

0 Programa Renda Acessfvel iniciou-se em 12 de Dezembro de 2019, no ambito do Regulamento 

Municipal do Direito a Habitac;ao publicado no DR, 2!! serie - NQ 230 de 29/11/2019 e tem como 

objetivo a atribuic;ao de habitac;ao em arrendamento acessfvel atraves de procedimento concursal, 

promovido pelo Municipio de Lisboa. 

Sao destinatarios deste Programa os cidadaos nacionais maiores de 18 anos ou cidadaos estrangeiros 

detentores de tftulos validos de residencia no territ6rio nacional, maiores de 18 anos. Sao ainda, 

requisites obrigat6rios que o valor do Rendimento Global do Agregado Habitacional, em func;ao da 

composic;ao do Agregado Habitacional, deve ser igual ou superior ao valor mfnimo e igual ou inferior 

ao valor maximo indicados no Anexo IV do Regulamento. Assim como, a submissao das notas de 

liquidac;ao do IRS do Agregado Habitacional, a que se refere a alfnea g) do n.Q 3 do Artigo 4.Q do 

presente Regulamento. 

Foi lanc;ado o 1Q Concurso do Programa Renda Acessfvel em 12/Dezembro/2019 e terminus em 

31/Janeiro/2020, para 120 fogos municipais, cujas rendas variam entre 150 e 800€, conforme a 

tipologia das habitac;oes. 

Foram submetidas com sucesso na Plataforma HABITAR LISBOA 3.170 candidaturas ao PRA. 

Tlpologla 111 Concurso 

TO 2 

T1 45 

T2 52 

T3 20 

T4 1 

Total lZO 

Fotos do Programa Renda Acessfvel - 11! Edic;ao 

Rua Contra Almirante Ferraz, Torre 4- Freguesia Oliva is 
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Rua Frei Manuel do Cenaculo, Torre II- Freguesia Penha de Fran~a 

- ...;; -= = - ':::! 
""' = 

Rua Lufs de Sttau Monteiro, 1 (Lote C6}- Freguesia de Marvila 

/ yet: 

~ 

Rua Manuel Mendes, Lote 15- Freguesia Parque das Na~oes 

..J.() 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2019 

Rua Padre Joaquim Alves Correia, NQ 8- Freguesia Parque das Na~oes 

Rua de Sao Joao da Pra~a, 6-8; Beco do Guedes, 2-4- Freguesia Santa Maria Maior 

Rua Eduardo Bairrada NQ 35- Freguesia Ajuda 
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Rua Antonio Joaquim Anselmo, Lote J - Freguesia do Beato 

Rua Celestino Alves, Lote A- Freguesia do Beato 

Desocupac;:ao de Fogos Municipais 

Procedeu-se a desocupac;: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 servic;:o das transportadoras contratadas (Passadic;:o e Campo Santana) para 

desocupac;:oes e transferencias, com pagamentos em 2018 no valor de 8.778,19€. 

PRA Concessoes 

Adjudicac;:oes: 

Visto do Tribunal de Contas para o contrato de concessao da operac;:ao Gomes Freire (70 fogos) 

Operac;:oes efectuadas: 

Lanc;:amento dos concursos: Operac;:ao lntegrada Belem-Lumiar-Parque das Nac;:oes (218 fogos) e Vila 

Madeira (71 fogos). 

Os concursos ficaram desertos. 
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PRESS - Programa de Reconversao de Edificios da Seguran~a Social 
Reabilita~ao de 11 ediffcios a pas aquisi~ao ao MTSS. 

Efectuou-se a contrata~ao de empreitadas para a reabilita~ao de 6 ediffcios e de u-se in fcio as obras em 

4 ediffcios e 2 aguardam visto do Tribunal de Contas. Os restantes ediffcios estao em prepara~ao de 

empreitada. 0 investimento e de 27,2 Milhoes de euros. 

Gestao do Acervo Documental e Respostas a solicita~oes 
No ambito de gestae do Acervo Documental do DPGH, no decurso do ano de 2018 destacam-se as 

seguintes actividades: (i) visitas as instala~oes do Arquivo para manuten~ao e verifica~ao das condi~oes 

do espa~o e da documenta~ao; (ii) relatorios regulares com o ponto de situa~ao das 

condi~oes/anomalias das instala~oes e da documenta~ao; (iii) acompanhamento, sempre que 

solicitado, aos trabalhos de inspec~ao/ repara~ao das anomalias detectadas nas instala~oes do 

Arquivo; 

No ambito do " Direito a lnforma~ao" de acordo como CPA, no decurso de 2018: Consulta de Bases de 

Dados, nomeadamente LXi, Gescor, V2 e V3, X-Arq, GPLO e o Gesturbe; Consulta e fornecimento de 

documenta~ao existente/disponfvel, nomeadamente: processes privativos, processes de Empreitada, 

pe~as escritas e pe~as desenhadas de Arquivo em formate papel ou digital, etc; Resposta a processes 

de consulta/reprodu~ao de documentos/certidao; Elabora~ao de documentos, nomeadamente 

informa~oes, notifica~oes e emails. Foram solicitadas atraves de 162 processes a consulta/reprodu~ao 

de documentos/ certidao e foram produzidos 326 documentos e diligenciados 279 documentos/pe~as 

desenhadas, nomeadamente 117 em formato papel e 94 em formato digital, bern como 63 

documentos diverso de pe~as desenhadas, 3 em Formato papel e 60 em formato digital. 

Aliena~ao de fra~oes municipais 

No decorrer do anode 2019 foram enviados 194 processos ao DMGP para aliena~ao e realizadas 186 

escrituras, num total de 4.571.368€. 

Elaboradas 185 pe~as desenhadas em suporte papel/ digital; Enviadas 789 cadernetas a GEBALIS; 

Elabora~ao de 217 plantas (actualiza~ao AIM); Compila~ao de dados graticos ACAD I para envio a 

Gebalis de 4 Lotes do Bairro do Condado, 7 lotes do Casal dos Machados, 5 lotes do Bairro de Telheiras 

Sui e 2 do Bairro do Rego; Colabora~ao como programa da Renda Acessfvel como fornecimento de 80 

plantas e 130 cadernetas prediais; Levantamento e retirada de 130 Certidoes Prediais de Predio e 

frac~ao para a Bolsa de Candidatura do 1Q Direito; Levantamento de areas e elabora~ao de tabelas 

referentes a 130 frac~oes do Empreendimento da Cruz Vermelha- Bairro dos Sete Ceus; Elabora~ao 

de trabalho sobre Quinta das Salgadas - Designa~ao de frac~oes, permilagem, descri~ao predial e 

artigo matricial. 
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ARTICULA~AO INTERDEPARTAMENTAL DPGH/DGHM E DHM/DIH 

- Rua Augusto Rosa, n.2 60/72 
Estando em preparas;ao a intervens;ao nas zonas comuns, fachadas, logradouros e muros a tardoz, bem 

como reparas:oes nos fogos ocupados neste ediffcio municipal o DHM/DIH solicitou a colaboras:ao da 

DGHM para proceder a visita conjunta ao ediffcio e aos fogos ocupados. 

De acordo como vistoriado, a DIH conclui que os fogos ocupados requerem uma intervens;ao profunda, 

nao sendo compatfvel a sua reabilitas:ao com a ocupas;ao dos mesmos. Para prossecus;ao dos 

trabalhos e, considerando a existencias de fras:oes vagas e recentemente reabilitadas, foi sugerido pela 

DIH a rotas;ao interna de 3 familias. 

Assim, no ambito das competencias da DGHM, foram desenvolvidos todos os procedimentos inerentes 

aos 4 processes prioritarios que culminou na transferencia definitiva dos agregados. Face a inexistencia 

de mais um fogo recuperado, resta apenas um agregado para transferir, estando dependente da 

realizas;ao de obras numa das fras;oes que vagou. 

- Travessa Moinho de Vento, n.2's 19, 21 e 23 

No ambito da recuperas;ao de fras;oes/predios municipais Patrim6nio Disperse para serem atribufdos 

nos diferentes programas municipais, o DHM/DIH solicita a colaboras;ao do DPGH/ DGHM para efetuar 

a programas;ao da intervens;ao e respective faseamento nos ediffcios sitos na Travessa Moinho de 

Vento, n.os 19, 21 e 23. 

Esta intervens;ao abrange a recuperas:ao dos espas;os comuns, fogos vagos e fogos ocupados, que de 

acordo com o vistoriado requerem uma intervens;ao profunda, nao sendo a reabilitas:ao compatfvel 

com a sua ocupas;ao, sendo prioritario a intervens:ao do predio n.2 19. 

Quanto aos fogos ocupados verificou-se a necessidade de serem transferidos 5 agregados familiares, 

pelo que foram desenvolvidos os respetivos procedimentos nomeadamente, visita domiciliaria, 

entrevistas com recolha e analise de documentos e processual. 

Destas as:oes resultou a transferencia de 2 agregados e 1 reentrada na posse do fogo, em virtude do 

falecimento da arrendataria, permanecendo por resolver 2 transferencias, cujas familias aguardam a 

realizas;ao de obras nos fogos de destine situados neste conjunto habitacional. 
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DPGH/DGHM e UCT-UITOR 

Rua de Cima de Chelas, 41-45 e Rua de Cima de Chelas, 47-51 

A UCT-UITOR ap6s realiza~ao de uma vistoria conjunta com a DMMC/DHM ao im6vel sito na Rua de 

Cima de Chelas, 41-45, constante da lnforma~ao N2 48085/INF/ UCT-UITOR/ GESTURBE/ 2019, 

conclufram: 

-Que o im6vel supracitado se encontrava num estado irreversfvel de rufna, sendo de parecer " ... que 

a interven~ao mais racional (quer em termos ffsicos quer em termos financeiros) e a sua demoli~ao 

integral ." 

- 0 mesmo e ocupado por 4 agregados familiares, distribufdos por 4 fra~oes. 

- De acordo com a DMMC/DHM, a retirada dos moradores dos ediffcios deveria ser considerada 

urgente. 

-A equipa tecnica concluiu ainda que, a eventual demoli~ao desta constru~ao teria repercussoes no 

im6vel contfguo (n2s 47 a 51 da mesma rua}, com 2 fra~oes ocupadas. 

Em conformidade com o Despacho exarado pela Sra. Diretora da DMHDL na referida vistoria, foi 

encaminhada a UITOR a INF/947 /DGHM/DPGH/DMHDL/ CML/ 19, para confirma~ao da urgencia na 

retirada das famflias, a fim de serem referenciadas junto da Prote~ao Civil, caso tal se justificasse, assim 

como informar quanto a existencia de uma proposta aprovada em Reuniao de Camara que legitime o 

realojamento das famflias, ou, caso este procedimento ainda nao tenha sido desencadeado, requerer 

" ... que a mesma seja levada a CML pelos servi~os da UITOR em conjunto com a Habita~ao se assim for 

o entendimento superior". 

Ainda de acordo com informa~ao da UITOR, esta a decorrer o prazo de audiencia aos proprietaries 

para proceder a demoli~ao dos ediffcios. 

Opera~oes de Realojamento 

Unidade Organica D<."p'3rtam<."nto d<." Poilt1cas d<." G<."sti'\o Hab ta~ao (DPGH) 

Quinta da Montanha I Azinhaga da Fonte do louro 

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

Bela Vista Sui, o Casal Vistoso e as Olaias. 

Desloca~ao ao local com os varies servi~os da CML, nomeadamente Dire~ao Municipal de Gestae 

Patrimonial e Direc~ao Municipal de Projectos e Obras a fim de planificar a demoli~ao dos alojamentos 
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particulares ainda existentes na AzQ Fonte do Lauro, assim como definir as diligencias necessarias ao 

rea lojamento das famflias ai residentes. 

Foram realojados dais agregados e efetuadas varias diligencias para o realojamento de outra familia. 

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

agregados a residir em Residencia de Emergencia do SMPC, vftimas de urn incendio na Az~ da Fonte 

do Lauro. 

Quinta da Noiva 

A Quinta da Noiva e urn terrene municipal situado na freguesia do Areeiro, entre a Av. Almirante Gaga 

Coutinho eo Parque da Belavista. 

Este espa~;o e ocupado maioritariamente por armazens e oficinas existindo ainda 4 constru~;oes 

abarracadas com ocupa~;ao habitacional. 

Por motive de risco de pessoas e bens decorrente da queda de blocos da escarpa do Parque da 

Belavista foi decidido proceder a desocupa~;ao dos espa~;os habitacionais e nao habitacionais 

existentes no local. 

Nesta sequencia foram efectuadas no mes de fevereiro visitas conjuntas com varies Servi~;os da CML, 

nomeadamente: DMGP, Polfcia Municipal, Prote~;ao Civile DPGH/DGHM. 0 principal objective da visita 

era reconhecimento do terrene e das constru~;oes ali existentes, sendo o objective da DGHM o 

levantamento socio habitacional dos agregados residentes no local. 

Deu-se infcio aoestudo social dos agregados com vista ao seu realojamento. 

Durante o ano, foram efetuados os realojamentos necessaries dos residentes na Quinta da Noiva. 
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Nucleo Habitacional Horta das Canas - Rua Gualdim Pais; 

Beco da Amorosa-8; Beco dos Toucinheiros -22 a 27 

No ambito do exercfcio 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. 

Nessa sequencia a Divisao de Gestao de Contratos (DGC) procedeu a abertura de 2 registos de 

ocupa<;ao, dos arrendatarios que residiam nas habita<;oes, enviando ao Departamento de Polfticas 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 vfnculo ocupacional. 

Ap6s a aquisi<;ao do im6vel pela edilidade e, simultaneamente a ana lise processual com vista a 

regulariza<;ao ocupacional, foi necessaria transferir duas famflias face ao agravamento do estado de 

conserva<;ao deste nucleo habitacional. Assim, nos termos da visto ria tecnica consubstanciada na 

INF/ 231/DGHM/DPGH/DMHDL/CML/ 19, conclui-se haver agravamento da precaridade do edificado 

sendo proposto " ... a retirada dos residentes e a sequente demoli<;ao da constru<;ao, para evitar 

ocupa<;oes abusivas ... " . 

Assim, dos 10 alojamentos ocupados, foram transferidos 8 agregados familiares, permanecendo por 

resolver 2 situa<;oes, em que uma aguarda a execu<;ao de obras no fogo a atribuir e outra persiste por 

resolver, em virtude do agregado (constitufdo por dois irmaos), nao aceitar a atribui<;ao de um unico 

fogo . 

Projecto da Q. de Santo Ant6nio/R. de Cima/R. de Baixo 

A Delibera<;ao n.Q 639/CM/2017 subscrita pela Vereadora Paula Marques, publicada no 2Q Suplemento 

ao Boletim Municipal n.Q 1241 de 30/11/ 2017, nos termos do n.Q 1, aprova o realojamento dos 

agregados residentes na Rua de Cima n.Q 1 a 14 e Rua de Baixo n.Q 1 a 17, designada por Quinta de 

Santo Antonio, nos termos dos Regulamentos em vigore da Lei n.Q 81/2014, de 19 de Dezembro, com 

as altera<;oes introduzidas pela Lei nQ 32/2016 de 24 de agosto. Esta determina<;ao deveu-se a 
necessidade premente de desocupar os alojamentos, que apresentavam manifesta degrada<;ao e falta 

de condi<;oes de habitabilidade e seguran<;a, para posterior demoli<;ao ou requalifica<;ao das 

constru<;oes existentes. 

Em dezembro de 2017 e, tendo por base o levantamento realizado em julho, deu-se infcio aoestudo 

das 29 ocupa<;oes e consequente realojamento dos agregados, ao abrigo do Regulamento de 

Opera<;oes de Realojamento (ROR), sendo simultaneamente desencadeadas as diligencias necessarias 

junto da entao DMPO/DHMEM para o emparedamento imediatos dos fogos, a salvaguarda de futuras 

ocupa<;oes ilegais. 

Numa 11! fase, ate dezembro de 2018 efetuaram-se 22 realojamentos, restando 7 situa<;oes em que os 

ocupantes possufam a sua situa<;ao de residencia irregular no pafs e 1 dos processos estava no 

Departamento Jurfdico. 
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Em Maio de 2019, face as denuncias rececionadas e confirmadas pelo Nucleo de Fi scaliza~ao e 

levantamento efectuado pela Polfcia Municipal, verificou-se a reocupa~ao de cerca 23 alojamentos 

com a retirada dos emparedamentos e portas bloqueadoras, sendo os ocupantes abusivos 

provenientes de outras zonas da Cidade e outros de fora do Concelho. Face as circunstancias foi 

imprescindfvel o envolvimento e a interven~ao dos varios servi~os (DMHDL/DPGH, DMMC/DHM, PM, 

DDS), de forma a viabilizar a demoli~ao imediata deste conjunto habitacional. 

Para alem da articula~ao interdepartamental, destaca-se a excelente articula~ao com a equipa da 

SCML I UDIP Madre Deus (Penha de Fran~a e Beato), na recolha e partilha de informa~ao, realiza~ao 

de atendimentos/reunioes com os moradores (em grupo e individualmente), que contou tambem com 

a presen~a da Sra. Vereadora Paula Marques. Dos procedimentos desenvolvidos em parceria, que teve 

como objetivo principal a salvaguarda da situa~ao das famflias priorizando-se as famflias com filhos 

menores, foi promovido o encaminhamento mais adequado para os servi~os da SCML (quando a 

morada de residencia era em Lisboa) e para Seguran~a Social das respetivas areas de residencia 

(quando a morada de residencia era fora de Lisboa). 

Atraves dos diversos contactos efetuados com estes indivfduos/famflias, foi permanentemente 

referido do nao direito ao realojamento e da necessidade urgente da demoli~ao da Quinta, em virtude 

do mau estado de conserva~ao . Todo o processo de desocupa~ao dos alojamentos obedeceu aos 

prazos e formalismos regulamentares. 

Terminados o processo de realojamento que totalizou a atribui~ao de 27 fogos e a desocupa~ao dos 

ocupantes abusivos alguns reincidentes, procedeu-se a demoli~ao total do conjunto habitacional da 

Quinta de Santo Antonio na primeira de semana de Junho de 2019. 

Patio do Gaspar 

0 Patio do Gaspar situa-se na Rua Campolide, n9 185 e e composto por 15 constru~oes municipais que 

apresentam mas condi~oes de salubridade e seguran~a . 

Decorrente de situa~oes de graves falhas estruturais em algumas constru~oes e dos sinais de 

instabilidade e movimenta~ao acentuada e progressiva do terrene, foi decidido iniciar o realojamento 

dos moradores do Patio. 

Foram entrevistados os moradores do Patio, a fim de atualizar os agregados e solicitar documenta~ao 

atualizada. 

Levantamento de Situa~oes Habitacionais na Rua Praia de Pedrou~os 

No cumprimento de despacho Superior, tecnicas da DGHM procederam ao levantamento, no local, de 

situa~oes habitacionais no edificado municipal da Rua Praia de Praia de Pedrou~os, freguesia de Belem, 

numa area identificada, em mapas enviados pela Dire~ao Municipal de Gestao Patrimonial (DMGP), 

que engloba os n925 a 41. 

Na area delimitada, existem 13 fra~oes habitacionais, em que 11 estao ocupadas e 2 encontram-se 

vagas. 
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0 levantamento consistiu na identificac;:ao do edificado, e dos residentes nos fogos e foi 

complementado com a informac;:ao dos Processos de Agregado Familiar (PAF), o que permitiu fazer 

uma breve caraterizac;:ao social dos agregados residentes e uma previsao de tipologia dos fogos, se for 

necessario proceder a realojamento das familias. 

PROGRAMA DE REQUALIFICAc;AO DOS PATIOS E VILAS DE LISBOA 

Unidades Organicas: ~ ID - f\1 c o d Apo o a D r <;dO Mun c pa Depa t mll"tO de Po t1cas de 

GP t o t-iab1tac;:ao (DPGH) 

No final do sEkulo XIX e princfpio do sE:kulo XX, o desenvolvimento das industrias trouxe para Lisboa 

uma populac;:ao oriunda de outras zonas do pafs para trabalhar nas fabricas. A necessidade de mao-de

obra levou algumas empresas a construir alojamentos que constitufam uma forma de atrair e fixar o 

operariado e assim surgiram as Vilas Operarias. 

As vilas apresentam formas diferentes, relativamente a implantac;:ao no terreno: 

-As edificac;:oes sao construfdas em torno de urn espac;:o central, formando um patio eo acesso avila 

publicae feito atraves de urn portao (ex: Vila Romao da Silva) 

-As casas sao edificadas em correnteza, formando uma ou mais ruas (ex: Travessa Paulo Jorge) 

Nas primeiras decadas do sec. XX, as vilas sofreram uma evoluc;:ao no sentido de se alterarem as 

caracterfsticas iniciais e surgem uns nucleos habitacionais, de maior dimensao, dotados de 

equipamentos coletivos. 

0 Programa de Reabilitac;:ao de Patios e Vilas foi criado com o objectivo de dar melhores condic;:oes, 

quer a nfvel do interior das habitac;:oes municipais, quer a nfvel dos espac;:os exteriores dos Patios e 

Vilas, bern 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 os agregados residentes nas Vilas a serem intervencionadas foram informados do Programa de 

Reabilitac;:ao, via offcio, e presencialmente pelos Departamentos intervenientes: DMPO e DPGH. 

Vila Romao da Silva 

A Vila Romao da Silva (propriedade totalmente municipal) situa-se na Rua Professor Sousa Camara, n2 

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

Habitac;:oes e 4 Fracc;:oes nao Habitacionais (3 afectas ao Clube Sport Lisboa e Amoreiras e 1 ao Grupo 

de Teatro lndependente o Palmo e Meio). 
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No ambito do Programa supra referido, e no infcio do a no de 2018 foi efectuada uma deslocat;ao a Vila 

Romao da Silva. Estiveram no local os responsaveis pelas obras de reabilitat;ao dos fogos para 

transferencia provis6ria das famflias residentes no nQ 8 e 9 daquela Vila. 

Estas visitas tiveram como objectivo dar a conhecer aos agregados as obras de requalificat;ao dos 

respectivos fogos destinados a sua transferencia. 

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

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

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

efectuados os contactos com a empresa transportadora e articulat;ao com os moradores. 

No ano de 2018 foram atribufdos um total de seis fogos, aguarda-se ainda a conclusao das obras de 

requalificat;ao num fogo, para a transferencia provis6ria do agregado. 

Vila Elvira 

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

Ao Iongo dos a nos a Vila Elvira foi propriedade de varias entidades particulares e em 2004 foi adquirida 

pela EPUL, no ambito de um projecto de renovat;ao urbana que deveria ser implementado por esta 

empresa por Deliberat;ao da CML de 22 de Abril de 1999. 

Em consequencia da extint;ao da EPUL e pelo Auto de Transmissao (Proposta nQ 858/CML/12), 

aprovada em reuniao de Camara, foi formalizada a transmissao gratuita, a tftulo de reversao, de parte 

dos im6veis que pertenciam EPUL para o Municipio, entre os quais os sitos na Travessa do Tarujo. 
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Trata-se de urn edificado de 2 pisos que ladeiam em banda a Travessa do Tarujo. E composta por 34 

fraq:oes habitacionais destas, 12 estiio habitadas e 22 vagas. 

No ambito do Program a de Requalifica~ao dos Patios e Vilas, foi efectuada uma desloca~ao a Vila Elvira, 

como objective de fazer o levantamento socio habitacional dos agregados residentes nessa Vila. 

Bolsa de Fogos Municipais para as Vltimas de Vioh~ncia Domestica 

Unidade Organica Departame>nto de Poht•cds de Gestao Hab1ta~ao 
tnor.:u\ 

Ao abrigo da Delibera~ao n2 876/CM/2019, publicada no 32 Suplemento ao B.M. n2 1349, de 26 de 

dezembro, o Municipio de Lisboa, na sua continua missao de contribu ir para a preven~ao e combate 

a violencia domestica e melhorar a prote~ao concedida as pessoas vftimas em contexte de 

reorganiza~ao de vida, aprova a continuidade do apoio habitacional facultado pelo Municipio as 

pessoas vitimas de violencia domestica e de genera na cidade de Lisboa, atraves do refor~o da 

composi~ao da Balsa de Fogos para Vft imas de Violencia Domestica, criada pela Deli bera~ao n2 

763/ CM/ 2012, de 14 de Novembro, alterada pela Delibera~ao n2 283/ CM/ 1016, de 8 de Junho, bern 

como, o alargamento da parceria com a integra~ao de mais 2 organiza~oes ativas na area da violencia 

domestica e de genera e operantes da Rede Social de Lisboa. 

A Balsa de Fogos para Vftimas de Violencia Domestica, com o refor~o adicional de 28 fogos, passa 

assim a integrar urn total de 58 fogos municipais, a disponibilizar pelas 5 Entidades protocoladas, as 

quais compete, a referencia~ao de entre as pessoas vitimas de violencia domestica, aquelas que por 

se encontram em processo de autonomiza~ao social devam integrar a respetiva Balsa. A atri bu i~ao dos 

fogos e formal izada por via de urn contrato de arrendamento apoiado para habita~ao trans it6ria, com 

prazo de 2 anos, renovavel por perfodos de urn a no, nos termos da colabora~ao estabelecida. 
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Desde o infcio do projeto ate final de 2019, o Municipio disponibilizou 19 habita~oes municipais, tendo 

prestado apoio social e habitacional a mais de 29 pessoas vftimas de violencia sinalizadas pelas 

Entidades protocoladas, na area da violencia domestica e de genero. 

Linha SOS Despejos 

A Unidade de lnterven~ao lntegrada de Acompanhamento aos Despejos que a Camara de Lisboa pas 

em funcionamento a 1 de Junho de 2018, veio responder, desde logo as necessidades de informa~ao 

demonstradas por muitos munfcipes, em materias ligadas com situa~oes de perda de habita~ao por 

oposi~ao a renova~ao do contrato ou despejo, bern como a eventuais situa~oes de bullying imobiliario. 

Com este novo servi~o, fo i colocada a disposi~ao de todos os munfcipes da cidade de Lisboa, uma linha 

telef6nica gratuita, 800 919 075 - Linha SOS Despejo e urn endere~o eletronico: infodespejos@cm

lisboa.pt. Pretendeu-se, desta forma, para alem de dar informa~ao aos munfcipes, poder, tambem, 

obter urn conhecimento mais proximo das ocorrencias na cidade. 

Foi criada uma rede de parceiros internos e externos ao municipio de Lisboa que em articu la~ao com 

a Unidade ajudaram a encontrar respostas, nomeadamente, em termos de aconselhamento jurfdico e 

encaminhamento para institui~oes e servi~os competentes para cada situa~ao, em fun~ao das 

realidades muito diversas que foram sendo relatadas. 

Para isso, o Municipio reun iu diferentes organicas municipais, da Habita~ao, Polfcia Municipal e 

Unidades Territoria is. A Unidade tern, tambem, como parceiros as Juntas de Freguesia, a Santa Casa 

de Misericordia, a Associa~ao de lnquilinos Lisbonenses, os Julgados de Paz, o Tribunal Arbitral, entre 

outras entidades da sociedade civil. 

Em 2018, a linha registou 235 situa~oes de munfcipes lisboetas, e efetuou 350 encaminhamentos para 

apoio jurfdico, habitacional e social. 

Decorridos 7 meses desde a abertura desta linha de apoio, foram apoiados munfcipes de 23 Juntas de 

freguesia da cidade, com maior representatividade nas freguesias de, Arroios (23), Penha da Fran~a 

(17), Santa Maria Maior, Santo Antonio e Sao Vicente (15), Campo de Ourique (14). A unidade recebeu 

tambem pedidos de informa~ao de cerca de 48 famflias de fora de Lisboa (tanto da area metropolitana 

como do resto do pais). 

Nucleo Juridico da DGHM 

No decurso do anode 2019, o Nucleo Jurfdico prestou apoio aos Tecnicos da Area Social em todas as 

tarefas desempenhadas no ambito das competencias da Divisao. 

No ambito do Regulamento do Regime de Acesso a Habita~ao Municipal (RRAHM), relativamente as 

candidaturas formuladas a uma habita~ao municipal bern como aos Concursos Habitar o Centro 

Historico (CHCH), nas transferencias de habita~ao e nas Operac;:oes de Realojamento, instruiu e 

elaborou o respetivo parecer com proposta de decisao. 
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0 Nucleo fez o enquadramento jurfdico integrado nos projetos para requalificac;ao urbana em zonas 

habitacionais. 

Na gestao corrente, adaptou as diversas minutas, nomeadamente de contratos de arrendamento as 

regras do RGPD, analisou os pedidos formulados pelos arrendatarios residentes em habitac;ao sob a 

gestao da DMHDL, propostas e notificac;oes, bem como a instruc;ao dos pareceres a remeter ao 

Departamento Jurfdico. 

lnformou a Divisao de todas as alterac;oes legislativas, esclarecendo duvidas, elaborando sfnteses dos 

diversos diplomas e esclarecimento dos municipes no ambito dos processes em curso. 

PROHABITA- Arrendamentos 

Unidade Organica: Departamento de Polfticas de Gestao Habitac;ao (DPGH) 

As Rendas suportadas pela CML foram no valor de 18.805€; A Renda Apoiada para os agregados foi de 

5.332€ e a Comparticipac;ao do IHRU foi de 5.234€. Em 2019 estiveram ativos 2 contratos com 

financiamento. 

Gestao dos Espa~os Nao Habitacionais em Bairros Municipais 

Unidade Organica [)ep<lrtarne>nto de> DP'iE'I'lVO vm1r>nto Loca (DOL) 

Fiscalizac;oes tecnicas em frac;oes habitacionais e nao habitacionais 

A DMHDL, durante o anode 2019, efetuou 1859 fiscalizac;oes/vistorias em frac;oes habitacionais e nao 

habitacionais. 

Gestao dos Espa~os nao Habitacionais 

Em 31 de dezembro de 2019 o total de espac;os nao habitacionais localizados nos bairros municipais 

em ediffcios sob gestao da GEBALIS era 1492, dos quais 1142 estavam atribufdos e 3503 nao atribufdos. 

3 No total de 350 espa<;os nao habitacionais ocupados encontram-se 155 abusivamente ocupados 
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A taxa de ocupa~ao dos espa~os nao habitacionais diminuiu de 20144 (76%) ate 2018 (73%), tendo 

subido em 2019 para 77%. 

As atividades desenvolvidas nos espa~os nao habitacionais atribufdos sao as seguintes5: 

Atividades Desenvolvidas nos Espa~os nao 

Outras 
Atividades 

22°o 

Comunitarias 
3 oo 

Habitacionais- 2019 

Recreativas 
2°10 

Atribui~ao de Espa~os nao Habitacionais 

Em 2019 foi atribufdo um total de 59 espa~os nao habitacionais dest inados ao desenvolvimento das 

seguintes atividades: sociais- 21, culturais- 136, comercia is- 5 e desportivas- 3. Classificados como 

Outras Atividades 7 foram ainda atribufdos 17 ENH: contratos de comodato - 7 ENH, cedencias a 

servi~os municipais - 3 ENH (2 a DRMM e 1 a PM), armazens - 4 ENH, GEBALIS - 1 ENH e Sec~ao 

Desportiva da Casados Arcos de Valdevez, par demol i~ao do late 569 da Rua Botelho Vasconcelos, no 

Bairro do Condado - 2 ENH. 

4 No analise do gestoo dos espoc;:os noo habitocionois considero-se como referenda o ana de 2014, 
otendendo oo infcio do primeiro mandata do otuol Vereoc;:oo (novembro de 2013) . 

s As Atividades Comunit6rias correspondem as Associac;:6es de Morodores, cujos poreceres RAAML sao 
efetuados pelo DDS. 
6 0 total de otribuic;:6es referentes a Atividades Culturois, reolizodos durante o ana de 2019, contemplo 
os 11 ENH localizodos no periferio do Biblioteco de Morvilo (Direc;:oo Municipal de Culturo) que, por 
Despocho de 29 de ogosto de 2017. do Vereodoro de Hobitac;:oo e Desenvolvimento Local. forom 
disponibilizodos aquele servi<;:o do CML. 
7 Classificadas como Outras atividades estoo registodas as otribuic;:6es de espac;:os noo habitocionais 
que noo necessitom de parecer RAAML, efetuadas designodomente as Juntos de Freguesia. 
odministroc;:oo publico. Servic;:os do CML e as empresas municipois. 

5-l 
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No perfodo de 2014 a 2019 o valor medic de espa~os nao habitacionais atribufdos e 52, sendo a 

evolu~ao do total de atribui~oes representada da seguinte forma: 
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Considerando a evolu~ao das atribui~oes consoante os diferentes tipos de atividades a desenvolver 

nos espa~os nao habitacionais verifica-se que as atividades socias permanecem uma constante, de 

acordo com a seguinte representa~ao gratica: 
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Atribui~oes de Espa~os nao Habitacionais por Areas de Atividade 
(2014-2019) 
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Devolw;ao de Chaves e Desocupa~oes dos Espa~os nao Habitacionais 

Em 2019 foram devolvidas voluntariamente a DPD/DDL as chaves de 13 espac;os nao habitacionais e 

efetuados 8 desocupac;oes. 

Atribui~oes/Desocupa~oes e Devolu~oes Voluntarias de Chaves 

Durante o perfodo de 2014 a 2019, a diferenc;a entre o numero total de atribuic;oes eo numero total 

de desocupac;oes e de devoluc;oes voluntarias de chaves e positiva a partir de 2016, atingindo essa 

relac;ao o valor mais em elevado em 2019: 38 espac;os. 

Pedidos de Espa~os nao Habitacionais 

Durante o ano foram recebidos 150 pedidos de espac;os nao habitacionais: 60 para desenvolvimento 

de atividades socias, 57 comerciais e 33 para desenvolvimento de outras atividades. Em 2019 o numero 

total de pedidos foi o mais alto desde 2014, com destaque para as areas sociais e comerciais. 
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Contrapartidas Mensa is- Reavalia!;ao, lsen!;ao de Pagamento e Comparticipa!;ao da CML 

Apresentados pelos respetivos titulares, em 2019 foram analisados 6 pedidos de reavalia~ao de 

contrapartidas mensais de espa~os nao habitacionais. 0 tota l das 13 reavalia~oes deferidas, validas 

por urn perfodo de 5 anos, foi de 19 mil euros. A comparticipa~ao da CML, que corresponde aos 

descontos previstos no ponto 7.2 da TPORM/Anexo, totalizou 2 mil euros em 20198. 

lnquerito- Verifica!;ao Sistematica da Ocupa!;ao dos Espa!;os Nao Habitacionais 

Foi elaborada a proposta para a real i za~ao online do inquerito Verifica~ao Sistematica da Ocupa~ao 

dos Espa~os nao Habitacionais, a lan~ar em janeiro de 2020, com o objetivo de caracterizar as 

atividades desenvolvidas nos 1142 espa~os nao habitacionais atribufdos, que se encontram sob gestao 

da DPD/DDL/DMHDL. Este inquerito aborda os seguintes temas: ldentifica~ao do responsavel pela 

entidade; l dentifica~ao do responsavel do espa~o nao habitacional; Dura~ao da atribui~ao; Tipo de 

atividade; Perfodos de abertura ao publico, Publico-alvo e Participa~ao em Programas de lncentivo ou 

de Apoio. 

Processo de Verifica!;aO Sistematica dos Espa!;OS nao Habitacionais 

A DMHDL, durante o ano de 2019, registaram-se 1 636 vistorias e fi sca liza~oes real izadas a fra~oes 

habitacionais e a nao habitacionais, sendo que o total entre fogos municipais e espa~os nao 

habitacionais se distribui de forma muito aproximada (49% e 46% do total, respetivamente) . As 

restantes foram realizadas 79 a fogos particulares (ap6s a saida dos inquilinos). 

Em rela~ao aos GOP I, foram solicitadas 1 014 interven~oes na area da habita~ao municipal e resolvidas, 

pelos servi~os da DMHDL, 403 interven~oes. 

Em 2019 foram elaboradas 73 Fichas Tecnicas (registado de dados relativos as caracterfsticas do 

levantamento arquitet6nico e ao estado de conserva~ao de cada urn dos espa~os nao habitacionais). 

0 quadro abaixo representa o total das interven~oes realizadas, durante o ano de 2019, ao nfvel das 

vistorias e fiscal iza~oes, interven~oes GOPI e da realiza~ao de fichas tecnicas: 

s Vide Delibero<;:ao n°860/CM/20 12, publicodo no 1 o suplemento d o BM n°983, de 20 d e dezembro de 

2012 

37 
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Vistorias s Fiscaliza~oes, GOPJ e Fichas Tecnicas- 2019 

Fogo.., municip i!L' (b,llrrn., munidpa t' l' patr>monin dt»pt'rsn) 80 1 
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Promo~ao do Desenvolvimento Local - Governa~ao Proxima e Participada 

Monitorizar;ao na Area de Desenvolvimento Local {PLH) 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local {DOL) 

BIG DATA 

No que respeita a analise BIGDATA dos dados do Programa BIP/ZIP- Parcerias Locais foi proposto um 

reajustamento a versao beta. E de referenciar que o objetivo final desta plataforma passa pela 

promo~ao de uma Carta BIP/ZIP interativa, combinada com analise BIGDATA, a~6es de cocria~ao e 

inova~ao e um modelo de comunica~ao criativo, que disponibilize dados/informa~ao/infografia a um 

publico diverso- academicos, tecnicos e popula~ao em geral. Decorrente da necessidade de se dispor 

de uma ferramenta de sistematiza~ao e d ivulga~ao de toda a informa~ao do DOL na web, iniciou-se o 

respetivo procedimento de contrata~ao. 

• 
0 
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Programa BIP/ZIP Parcerias Locais 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DOL) 

A 1~ edic;ao do Program a BIP-ZIP Lisboa- Parcerias Locais foi realizada em 2011. No total das 9 edic;oes, 

ocorridas entre 2011 e 2019, foram admitidas 973 candidaturas, das quais foram aprovados 354 

projetos que contaram com a participac;ao de 1 300 entidades. 0 montante total dos projetos 

aprovados atingiu, em dezembro de 2019, 14 152 mil euros. 
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No ambito deste Programa destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas durante o ana de 2019: 

Edi~ao 2019 

Com a aprovac;ao, par unanimidade, de mais 44 projetos para a 9~ edic;ao, o Programa atinge um total 

de 354 projetos que, numa rede de parceiros com 625 entidades distintas, dinamizam a Energia BIP/ZIP 

a partir dos territories de intervenc;ao prioritaria da cidade. Na sequencia da Proposta 

n2656/CML/2019, da Vereadora da Habitac;ao e Desenvolvimento Local, a CML deliberou, no dia 25 de 

setembro, igualmente par unanimidade, aprovar a Classificac;ao Final das 92 candidaturas 

apresentadas ao Programa BIP/ZIP Lisboa 2019 - Parcerias Locais e a atribuic;ao do apoio financeiro 

estas candidaturas que obtiveram as melhores classificac;oes. 

Esta 9~ edic;ao do Programa conta com 44 projetos apoiados, em que participam 135 entidades (49 

promotoras e 86 parceiras) que irao promover cerca de 300 atividades em 53 territories BIP/ZIP da 

cidade de Lisboa. 0 valor total do pagamento da 1~ tranche a estes 44 projetos totalizou 497.273€. 

Sinal da grande vitalidade do Programa eo facto de em 2019 contar com a presenc;a de mais 15 novas 

organizac;oes. Destaca-se que das 49 entidades promotoras, 17 sao novas entidades promotoras que 

irao receber pela primeira vez verbas BIP/ZIP. 
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A rede de parcerias formais do Programa BIP/ZIP soma ja 625 entidades distintas, entre Juntas de 

Freguesia e organiza~oes da sociedade civil, as quais se vai agregando uma rede comunitaria de outras 

entidades e pessoas singulares que potenciam a execu~ao e sustentabilidade dos projetos. Destaca-se 

a participa~ao de 13 Juntas de Freguesia so como parceiras de 22 projetos dirigidos aos seus territ6rios, 

numa perspetiva de apoio a sua execu~ao e sustentabilidade, assim como enquadrando estes projetos 

na globalidade da participa~ao e intervenc;ao local incrementando a coesao socio territorial. 

0 montante total de apoio do Municipio, para estes 44 projetos, e de 1.657.572€ (497.273€ no anode 

2019 e 1.160.299€ no anode 2020). Estes projetos contam, ainda, com o valor de 523.02€ angariado 

pelas pr6prias parcerias, que junto ao financiamento municipal, totaliza um valor de 2.180.597€ ao 

servi~o das comunidades dos territories de interven~ao prioritaria. 

As celebra~oes dos protocolos com as promotoras dos 44 projetos aprovados realizaram-se em quatro 

sessoes territoriais: Zona Oriental - Bairro Bensaude, a 8 de outubro; Zona Norte - PER 11, a 9 de 

outubro; Zona do Centro Hist6rico- Campo de Santa Clara, a 11 de outubro e Zona Centro e Ocidental 

- Bairro Portugal Novo, a 12 de outubro. Na sequencia dos protocolos, ainda, em outubro, iniciaram

se as reunioes, com cada um dos 44 cons6rcios dos projetos, para apoio ao inlcio de execu~ao (de 9 de 

outubro de 2019 a 9 de outubro de 2020. 
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Edi~ao 2018 

Em 2019 concluiu-se o processo de avaliac;:ao do Relatorio Final de Execuc;:ao dos 40 projetos da Edic;:ao 

de 2018 do Programa BIP/ZIP, o que originou a transferencia da 4!! e ultima tranche, no valor global de 

502 857€. Foram realizadas reunioes com os cons6rcios para enquadramento e apoio a fase de 

sustentabilidade dos projetos e enviados os elementos referentes a sua sustentabilidade e a respetiva 

Analise SWOT. 

Edi~ao 2011 

Os projetos da edic;:ao de 2017 foram acompanhados pela equipa t~:knica dos BIP/ZIP, sendo enviados 

e analisados os Relat6rios referentes ao primeiro a no de sustentabilidade (8 de setembro de 2018 a 8 

de setembro de 2019). 
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Edi~ao 2016 

Os projetos da edi~ao de 2016 foram acompanhados pela equipa tecnica dos BIP/ZIP, sendo enviados 

e analisados os Relatorios referentes ao segundo ana de sustentabilidade (17 de outubro de 2018 a 17 

de outubro de 2019). 

Edi~oes 2011 a 2019 

Foram sistematizados diversos dados e informa~ao sabre as diferentes edi~oes do Programa, 

necessaries para os varios trabalhos contratualizados pelo DOL: avalia~ao do impacto do Programa 

BIP/ZIP, proposta de um novo Programa (Novo Programa BIP/ZIP 2.0 Lisboa- Desenvolvimento Local), 

roteiros das presen~as ffsicas BIP/ZIP e processamento de dados (BIGDATA) no ambito do Programa 

BIP/ZIP- Parcerias Loca is. Foram, tambem, atualizados os dados do Programa BIP/ZIP par territories 

e iniciada a recolha de informa~ao BIP/ZIP sabre as varias entidades. 

WELLBEING City Award 

Em maio de 2019 a candidatura do Municipio de Lisboa ao Wellbeing City Award 2019, atribufdo pela 

NewCities Foundation, foi a vencedora na categoria de Sustentabilidade Ambiental, com o Plano de 

Acessibilidade de Lisboa. 

A NewCities Foundation e uma organiza~ao internacional sem fins lucrativos, sedeada no Canada e 

com presen~a na Suf~a e nos Estados Unidos (https:/ /newcities.org/). E com pasta par lfderes 

reconhecidos dos setores publico, privado e academico, que refletem sabre questoes de urbanismo, 

inova~ao, arquitetura e design e polftica. 

Em setembro de 2018 lan~aram o Wellbeing City Award, o primeiro premia internacional do genera. 

Baseado num processo de candidatura de cidades, pressuponha reconhecer e premiar cidades que 

prioriza ssem e alcan~assem o bem-estar dos seus cidadaos, atraves de polfticas e a~oes solidas 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 foram reconhecidas quatro cidades. Alem dos vencedores de cada categoria foi 

tambem selecionado um vencedor geral entre as cidades finalistas, o Wellbeing City 2019. 

No dia 21 de novembro de 2018, o Municipio de Lisboa submeteu a sua candidatura, atraves da 

EMLE2020, para as categorias de Sustentabilidade Ambiental e Comunidade, elaborada sob 

coordena~ao do DOLe com a colabora~ao da DMAEVCE/DAEAC e do DDS. As candidaturas a primeira 

edi~ao dos premios foram avaliadas par um juri de especialistas. Foram consideradas 100 cidades de 

27 pafses. A cerimonia de entrega de premios decorreu dias 19 e 20 de junho, em Montreal. A cidade 

de Milao foi a principal vencedora dos premios, com o reconhecimento da iniciativa Civic 

Crowdfunding a valer-lhe a distin~ao maxima. 
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NOVO PROGRAMA BIP/ZIP - BOAS PRATICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

No ambito do fortalecimento e incremento de parcerias locais em territ6rios 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 com o objectivo de 

apresenta~ao de proposta de urn segundo Programa BIP/ZIP para iniciativas de maior maturidade 

Os pressupostos previstos para o desenvolvido de urn modelo de programa BIP/ZIP (2.0), inspirados 

na iniciativa de Boas Praticas URBACT: Certifica~ao de Boas Praticas BIP/ZIP; Promo~ao de urn 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 capacita~ao dos tecnicos para a 

coordena~ao e futura gestao do Programa. 

Neste sentido foi elaborada uma proposta de ciclo e regras para valida~ao e subsequente 

desenvolvimento deste novo Programa. 

lniciativa Pilato Bairro da Horta Nova 

Unidades Organicas· Departamento de Desenvolvimento Local {DOL) 

A lniciativa Piloto de Atribui~ao de Espa~os nao Habitacionais da Horta Nova- Loja para Todos surgiu 

da necessidade de definir e testar urn novo modelo de Programa de atribui~ao de espa~os nao 

habitacionais localizados nos bairros municipais. Em julho de 2018 foi aprovada a proposta que visava 

a concretiza~ao desta iniciativa piloto, tendo sido selecionados 3 espa~os do Bairro da Horta Nova. 

I 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2019 

0 perfodo de candidatura da lniciativa Pilote Bairro da Horta Nova- Loja para Todos decorreu de 26 

de novembro a 7 de dezembro de 2018. Registaram-se 18 candidaturas apresentadas por 10 entidades 

distintas, sendo que a maior parte propunha o desenvolvimento de atividades comerciais - 11. 0 Juri, 

constitufdo por elementos da DMC, DDS, DE, DAFD e DEEE, procedeu a sua avalia<;ao e entrevistou os 

candidates com base em criterios definidos no Programa Bairro (com)Vida e, para as atividades 

comerciais, em criterios especfficos definidos com apoio da DMEI. A Lista Provis6ria da classifica<;ao 

final foi divulgada em janeiro de 2019. Em junho e agosto foram assinados os protocolos de cedencia 

com o Grupo Desportivo de Transplantados de Portugal (2 ENH) e com uma entidade privada para 

desenvolvimento de atividades comerciais (cabeleireiro) encerrando-se, deste modo, a iniciativa 

Pilote. 

0 perfodo de candidatura da lniciativa Pilote Bairro da Horta Nova- Loja 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. 

0 Juri, constitufdo por elementos da DMC, DDS, DE, DAFD e DEEE, procedeu a sua avalia<;ao e 

entrevistou os candidates com base nos criterios definidos no Programa Bairro (com)Vida e nos 

criterios especfficos definidos com apoio da DMEI, para o caso de atividades comerciais. A Lista 

Provis6ria da classifica<;ao final foi divulgada em janeiro de 2019. 

Programa Loja para Todos - Programa de Atribui~ao de Espa~os nao 

Habitacionais nos Bairros Municipais para Fins Comerciais, Sociais, 

Desportivos, Culturais e Recreativos 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DOL) 

Na Reuniao de Camara, de dia 30 de maio, foram aprovadas as Normas do Programa de Atribui<;ao de 

Espa<;os nao Habitacionais em Bairros Municipais para Fins Comerciais, Sociais, Desportivos, Culturais 

e Recreativos (Delibera<;ao n2341/CM/2019) e revogados o Programa Loja no Bairro e o Programa 

Bairro (com)Vida 

Como novo modelo de gestae e de atribui<;ao de ENH, este Programa resulta da necessidade de 

responder de forma mais adequada as necessidades dos candidatos e/ou da comunidade, atraves de 

uma metodologia mais expedita de atribui<;ao dos ENH, entretanto testada na lniciativa Pilote do 

Bairro da Horta Nova- Loja para Todos. Este Programa assenta nos seguintes pressupostos: a) Modele 

mais simplificado e expedite de candidatura e atribui<;ao; b) Defini<;ao previa e ordena<;ao de usos 

prioritarios compatfveis para cada espa<;o; c) Discrimina<;ao positiva de candidates das comunidades 

do bairro e da freguesia; d) Possibilidade se pondera<;ao e sele<;ao entre propostas comerciais e nao 

comerciais; e) Refor<;o da transparencia e equidade no processo de avalia<;ao e sele<;ao; f) Mais 

celeridade na analise e na emissao de pareceres sectoriais do municipio. Foi, igualmente, aprovada a 

sua promo<;ao e divulga<;ao as Juntas de Freguesia e as entidades locais. 
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Modelo de Co-governa~ao - Gabinete de Apoio aos Bairros de lnterven~ao 

Prioritaria (GABIP) 

Unidades Organicas: Departamento de Desenvolvimento Local (DOL) 

Gabinete de Apoio aos Bairros de lnterven~ao Prioritaria (GABIP) 

Os GABIP sao estruturas descentralizadas de iniciativa municipal criadas para promover processos de 

co-governac;ao locale para representar os interesses e perspetivas de um ou mais Bairros e/ou Zonas 

de lntervenc;ao Prioritaria. Assentam num modelo que articula a participac;ao ativa dos servic;os da 

CML, das empresas municipais, das juntas de freguesia e das associac;oes locais em iniciativas de 

promoc;ao de Desenvolvimento Local. 

Desde a primeira edic;ao do Programa BIP/ZIP ate a edic;ao do ana de 2019 (inclusive), o seguinte 

quadro sistematiza, para cada GABIP, o total dos projetos aprovados e o total da rede de entidades 

com intervenc;ao nesses territ6rios: 
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- -- ~- - ~ ~ -

~ --- -~ . >-
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GABIP Almirante Reis 

0 GABIP Almirante Reis englobava os territ6rios da Pena, Anjos e Avenida Almirante Reis. Durante o 

ana de 2019 foi dada continuidade aos trabalhos de implementac;ao do Plano de Desenvolvimento 

Local (POL) pelo Gabinete Local e pela rede de parceiros envolvidos na sua operacionalizac;ao. Foram 

realizadas as ultimas Comissao Executiva e Alargada, em setembro e outubro, respetivamente, a fim 

de proceder ao encerramento do GABIP, conforme determinava o protocolo assinado entre a Camara 

Municipal de Lisboa e a Fundac;ao Aga Khan. 

GABIP das Torres do Alto da Eira 

0 GABIP das Torres do Alto da Eira, criado em 2012, visa a requalificac;ao faseada das Torres do Alto 

da Eira, operac;ao integrada que tern vindo a decorrer atraves da realizac;ao de varias empreitadas. 
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Continua a aguardar-se o teste aos renovados Equipamentos da Rede de lncendios, Carreteis e 

llumina~ao de Emergencia e a realiza~ao da reuniao com DMT, para encontrar solu~ao para o 

parqueamento indevido e para a ma util i za~ao/transgressao do circuito via rio. Encontra-se em fase de 

contrata~ao a inspe~ao/avalia~ao tecnica a realizar pelo LNEC (retorno de gases de combustao). 

Foi definida a estrategia de trabalho relativa aos fogos habitados ainda nao intervencionados e por 

despacho da Vereadora do Pelouro ira ser criada uma equipa com elementos da DHM e da GEBALIS, 

por forma a vistoriar todos os 74 fogos abrangidos e decidir qual a melhor solu~ao : atribui~ao de 

compensa~ao financeira pela verba gasta mediante apresenta~ao dos respetivos comprovativos de 

pagamento ou lan~amento de empreitadas de reabilita~ao desses fogos. Esta ultima situa~ao revela

se mais complexa, uma vez que envolvera o desalojamento/realojamento temporario das famflias. 

Aguarda-se, igualmente, a execu~ao dos projetos de especialidades com vista a execu~ao dos 

acabamentos dos espa~os nao habitacionais. Para analise, foi entregue a EPAL, o projeto de rede 

interna de aguas das instala~oes do Arquivo Municipal e dos Espa~os nao Habitacionais. 

GABIP da Boavista 

0 GABIP Boavista foi constitufdo no quadro do Projeto Eco-Bairro Boavista Ambiente+, um Modelo 

lntegrado de lnova~ao Sustentavel, em maio de 2011, e tem como principal missao a requalifica~ao do 

Bairro da Boavista promovendo e agilizando o trabalho conjunto entre os servi~os da CML e as 

Entidades Parceiras Locais. 

Neste processo tem tido particular destaque o realojamento das famflias residentes nas casas de 

alvenaria, sendo que ate a data foi realojado, da Fase A, Be E1, um total de 150 agregados. 0 numero 

de famflias a realojar e 191 e o numero de famflias de outras fases, transferencias/realojamentos e 

cancelamentos de contratos e 169. 

Relativamente as empreitadas conclu fdas destacam-se a Emp. 5/DMPO/DHMEM/DPH/16 para 

constru~ao de 46 fogos, no valor de 3 M€ e a Emp. 46/DMPO/DHMEM/15 para constru~ao de 50 fogos, 

no valor de 4,5M€. Encontram-se em prepara~ao a Emp. 28/DMMC/DHM/DPH/2019 para constru~ao 
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de 46 fogos, no valor de 4,5M€ e a Emp. 2/DMMC/DHM/DPH/2020 para construc;:ao de construc;:ao de 

50 fogos, com o valor de 3,5M€ 

GABIP do Bairro Padre Cruz 

A aprovac;:ao da candidatura ao Quadro de Referenda Estrategica Nacional (QREN), ao Programa 

Parcerias para a Regenerac;:ao Urbana- Bairros Crfticos, em agosto de 2009, pela Comissao Diretiva do 

POR Lisboa, no ambito dos artigos 9.Q e 11.Q do Regula menta especifico Politica das Cidades- Parcerias 

para a Regenerac;:ao, com a qual o processo de reabilitac;:ao e requalificac;:ao do Bairro Padre Cruz se 

reestruturou, passando a assentar num trabalho conjunto, regular e complementar entre os varios 

Servic;:os CML e as Entidades Parceiras Locais. Desta forma, em abril de 2010, foi formalizada a 

constituic;:ao do GABIP Padre Cruz. Neste processo tern tido particular destaque o processo de 

realojamento das famflias residentes em casas de alvenaria. 

Em 2019 deu-se continuidade ao projeto de requalificac;:ao do Bairro, com o infcio de uma nova fase 

de realojamento B1 (1) e B1 (2), que totaliza 37 agregados da Rua Rio Sabor 41 a 59 e 62 a 80, Rua Rio 

Coura 61 a 79 e 62 e 80 e Rua Rio Alva 61 a 79. Neste ambito, procedeu-se ao estudo das famflias a 

fim de serem transferidas para os fogos nos Lotes novas ou para outros fogos reabilitados no Bairro 

Padre Cruz. A DMHDL acompanhou os moradores aos respetivos fogos de destino com o objetivo de 

auscu ltar e prestar os esclarecimentos necessaries. 

No ana de 2019, a DMHDL efetuou ainda o realojamento de 20 famflias da Fase B1 (1) e B1 (2) e da 

Fase (A2). Foram auscultadas as famflias das Fases (A2) que manifestaram interesse na transferencia 

para estes fogos e que reuniam os requisitos necessaries para a sua ocupac;:ao, conforme Deliberac;:ao 

nQ234/2017, publicada no B.M. nQ120, de 17 de abril de 2017. Ap6s visitas foram transferidas 2 

famflias. 

Em paralelo decorreram ainda outras atividades do GABIP em articulac;:ao com outros servic;:os. 0 

acompanhamento deste processo de realojamento e feito como habitualmente pelos parceiros da 

Comissao Executiva do GABIP, em articulac;:ao com a equipa de tecnicos da CML (2) e da GEBALIS (2), 

num modelo participative de cogovernac;:ao. 
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Destaca-se como empreitada concluida a Emp. 4/DMPO/DHMEM/DPH/16 para constru~ao de 48 

fogos, no valor de 3 M€ e como empreitadas em prepara~ao a Emp 54/DMMC/DHM/DPH/2019 para 

constru~ao de 70 fogos, no valor de 6,5 M€ e a Emp. 1/DMMC/DHM/DPH/2020 para constru~ao de 20 

fogos, no valor de 2 M€. 

GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao 

0 GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao, constituido em 2013, tern como missao a promo~ao da coesao 

s6cio urbanfstica, atraves da implementa~ao e monitoriza~ao de processes de regenera~ao, 

reabilita~ao, requalifica~ao urbana e regulariza~ao cadastral, urbanistica e financeira em 5 territ6rios 

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 tern, ainda, como objetivo a promo~ao da articula~ao inter-servi~os municipais e 

entidades externas. 

0 ponto de situa~ao do trabalho desenvolvido durante o ano pelo GABIP Ex- SAAL e Autoconstru~ao e 

o seguinte: 

GABIP EX-SAAL - Bairro PRODAC NORTE - Processo de aliena~ao e consequente regulariza~ao cadastral 

e urbanistica - em curso. Dos 88 lotes que constituem o bairro, 59 foram alienados; 
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GABIP EX-SAAL- Bairro PRODAC SUL- Processo de aliena~ao e consequente regulariza~ao cadastral e 

urbanfstica- em curso. Das 458 fra~oes foram alienadas 141, das quais 35 em 2019; 

GABIP EX-SAAL - Bairro Horizonte e Cooperativas do Beato- Processos de Loteamento conclufdos em 

articula~ao com os servi~os da CML - em processo de aprova~ao e discussao publica. Em aberto, 

conversa~oes como IRHU; 

GABIP EX-SAAL - Bairro Portugal Novo - Procedimentos previos aos processos de loteamento, 

incluindo a articu la~ao da CML como IHRU; 

GABIP EX-SAAL- Bairro Fonsecas e Cal~ada -Cooperativas de Habita~ao Econ6mica Unidade do Povo e 

25 de Abril - Conclufdo o processo de regulariza~ao. 

Estrategia Lisboa 2020 - Fundos Europe us 

Unidades Organicas: 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 Desenvolvimento 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 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 Acessibil idades do 

Bairro Horizonte (freguesia da Penha de Fran~a), no valor total de €860.486,22 cofinanciado em 50% 

pelo FEDER. Em articula~ao com a Equipa de Missao Lisboa-Europa 2020, foram submetidas estas 

candidaturas, no ambito do Aviso n2 Lisboa-43-2016-10, em dezembro de 2017. 

As 4 interven~oes candidatadas foram aprovadas a 25 de maio de 2018 e os respetivos termos de 

aceita~ao assinados pela Vereadora da Habita~ao e Desenvolvimento Local a 5 de julho de 2018. Todas 

as Opera~oes tem Projetos de Execu~ao conclufdos . No entanto, ap6s a submissao das candidaturas, 

ocorreram altera~oes ao C6digo dos Contractos Publicos (CCP), obrigando estes projetos a «previa 

revisao» o que implicou um pedido de reprograma~ao financeira e da execu~ao das obras, junto da 

CCDR-LVT, entretanto aprovado. Foram conclufdas as Revisoes de Projeto para as tres interven~oes 

em espa~o publico, encontrando-se nesta fase para lan~amento das empreitadas. 

LISBOA-08-4943-FEDER-000053 -Melhoria das acessibilidades no Bairro Horizonte -Requalifica~ao 

do Espa~o Publico 

Conclusao/revisao do projeto de execuc;ao intervenc;ao em espac;o publico na freguesia da Penha de 

Franc;a e envio para DMMC (EMP/2545/18/DMHDL/DDL). 

LISBOA-08-4943-FEDER-000060 - Parque Urbano na Encosta Nascimento Costa 
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Conclusao/revisao do projeto de execuc;ao intervenc;ao em espac;o publico, na freguesia do Beato e 

envio para DMMC para lanc;amento da empreitada (E07 / 20/ DMEVAE/DPCEV). 

LISBOA-08-4943-FEDER-000051 - Requalifica~ao do Espa~o Publico da Encosta do lavrado 

Conclusao/ revisao do projeto de execuc;ao intervenc;ao em espac;o publico, na f reguesia da Penha de 

Franc;a e envio para DMMC (E07 / 20/ DMEVAE/ DPCEV). 

REQUALIFICA~AO DA CASA COMUNITARIA DA NASCIMENTO COSTA 
PLANO DE AC~AO LOCAL USER+ SAAL VALE DE CHELAS 

lnterven~ao localizada no territ6rio do Projecto USER, no BIP/ZIP 57 -
Empreendimento Municipal Rua Nascimento Costa, na Freguesia do 
Beato 

70 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2019 
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PARQUE URBANO NA ENCOSTA NASCIMENTC' ,..,..,.. .... 
PLANO DE AC~AO LOCAL USER+ SAAL VALE ( 

lnterven~ao localizada no territ6rio do Projecto 
USER, no BIP/ZIP 60- Cooperativas Rua Joao 
Nascimento Costa/Carlos Botelho, na Freguesia 
do Beato 

REQUALIFICA~AO DO ESPA~O PUBLICO DA EN COSTA DO LAVRADO 
PLANO DE AC(.AO LOCAL USER+ SAAL VALE DE CHELAS 

lnterven~ao localizada no terri t6rio do Projecto USER, no BIP/ ZIP 46-
Quinta do Lavrado, na Freguesia da Penha de Fran~a 
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MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NO BAIRRO HORIZONTE
REQUALIFICAc;:AO DO ESPAc;:O PUBLICO 

PLANO DE AC~O LOCAL USER+ SAAL VALE DE CHELAS 

lnterven~ao localizada no terri tcirio do Projecto 
USER, no BIP/ZIP 47- Bairro Horizonte, na 
Freguesia da Penha de Fran~a 

Contratos Programa GEBALIS (CP GEBALIS) -lnterven~ao em Bairros Municipais 

- Aqui Ha Mais Bairro I 

Em execu~ao : CP 398/15: Em 2019, foi pago o montante total de 4.473.739€. Acresce o montante de 

473.753€, certificado pelo ROC relativo ao financimento PEDU. 

- Aqui Ha Mais Bairro II 

Em execu~ao: CP 349/18 Em 2019, foi pago o montante total de 6.994.508€. 

- lnterven~ao Quinta do Cabrinha 

Aprovada a Delibera~ao n.Q 602/ 2019, no valor total de 640.000€. Remetido para visto do Tribunal de 

Contas 

- lnterven~ao Bairros das Furnas 

Aprovada a Delibera~ao n.Q 601/2019, no valor total de 1.400.000€. Remetido para visto do Tribunal 

de Contas 

Atualiza~ao do Cadastro Municipal Edificado 
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Colabora~ao no processo de actualiza~ao do patrim6nio habita~ao municipal e na atual iza~ao de 

moradas atraves da inclusao do c6digo Signa aplica~ao da Gebalis GPH. 

Enquadramento de Estagio em Servi~o Social 

Orienta~ao de um processo de estagio de uma a luna do 22 a no de Servic;o Social do ISCTE entre j aneiro 

e maio, que compreendeu: 

- A elaborac;ao de um Plano de Estagio para lnserc;ao na institu ic;ao de acolhimento. 

- Acompanhamento do tecnico em visitas domici liarias a agregados fami liares para estudo de 

transferencia de habitac;ao por motivo de rufna, mas condic;oes de habitabilidade, insalubridade e 

outros previstos na lei. 

- Acompanhamento de atendimentos ao munfcipe no ambito do RRHAM. 

- Deslocac;ao ao Bairro Padre Cruz e Bairro da Boavista no ambito dos projetos de requalificac;ao a 

decorrer visando transferencia dos moradores das alvenarias. 

- Acompanhamento na elaborac;ao do Relat6rio Final de Estagio apresentado no ISCTE, com indicac;ao 

do Plano a desenvolver no ano letivo de 2019/2020. 

Programa E4- REFORMA E DESCENTRALIZA~AO 

Contratos de Delegac;ao de Competencias (CDC) - Desenvolvimento Local 

Foram analisados os seguintes Contratos de Delegac;ao de Competencias- Desenvolvimento Local: 

Benfica - Bairro da Boavista - Contrato de Delegac;ao de Competencias com a Junta de Freguesia de 

Benfica para implementa~ao do Projeto da Padaria Comunitaria - 46.520.00€; 

Beato - Bairros EX-SAAL- Casa da Juventude do Beato- Contrato de Delegac;ao de Competencias com 

Junta de Freguesia do Beato para implementac;ao do Projeto de Desenvolvimento Local - Casa da 

Juventude do Beato - 249.210,00€. 

Projeto de Avalia~ao de Resiliencia Sismica do Edificado 

Unidade Organica: DMHDL- Nucleo de Apoio a Direc;ao Municipal 

Na avaliac;ao resultante do trabalho ja desenvolvido, procedeu-se a atualizac;ao da listagem do 

edificado tendo em aten~ao o seu estado e proposta de intervenc;ao no ed ificado disperso. Estao 

identificados 724 ediffcios (625 Total mente Municipais e 99 Parcialmente Municipais), mais 52 ediffcios 

afetos ao PRA Concessao. Elaborac;ao de Relat6rios PIED 
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Avalia~ao de Resiliencia Sismica do Edificado 

Valida~ao do modelo de avalia~ao do lndice de Resiliencia Sismica e do simulador, com recep~ao de 

sugest5es/comentarios a implementar no simulador, incluindo visitas a im6veis municipais. 

Atualiza~ao da Carta de Solos de lisboa para Classifica~ao da Vulnerabilidade Sismica 

lntegra~ao no Modelo do lndice de Resiliencia Sismica do Edificado dos indicadores da Nova Carta de 

Solos. 

Guia de Boas Praticas na Area do Refor~o Sismica do Edificado 

Desenvolvimento final de plataforma interactiva a disponibilizar a sociedade civil de boas praticas de 

refor~o. 

Para a divulga~ao no sftio do Municipio de Lisboa deste Programa foi elaborado e enviado um conjunto 

de conteudos para o Departamento de Marca e Comunica~ao para atualiza~ao e publicita~ao no sftio 

lisboa.pt. 

Portal Lisboa Habita~ao 

Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoio a Dire~ao Municipal 

Regulamento Municipal do Direito a Habita~ao 
Entrada em vigor do novo Regulamento Municipal do Direito Habita~ao aprovado em novembro de 

2019 pela Assembleia Municipal e publicado no Diario da Republica nQ 230, II Serie- Aviso nQ 

19251/2019 no dia 29 de novembro. Este Regulamento concentra os Programas de Renda Apoiada e 

Acessfvel e Subsfdio Municipal a Habita~ao Acessfvel e revoga os programas anteriores. 

Realiza~ao de 17 a~5es de informa~ao e d ivulga~ao do Regulamento Municipal e, consequentemente 

da Plataforma Habitar Lisboa que envolveu quer colaboradores internes (tecnicos da DMHDL e 

tecnicos da DRM} quer entidades externas: Juntas de Freguesia, Gebalis, Santa Casa de Misericordia 

de Lisboa; ONGs e Associa~5es . 

Elabora~ao de documentos de apoio (Perguntas Frequentes; Ajudas de apoio a Plataforma Habitar 

Lisboa e outros documentos). Foi lan~ado o lQ concurso para arrendamento de habita~5es ao abrigo 

do Programa de Renda Acessfvel do municipio de Lisboa. 
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Estrategia local de Habita~ao 

0 XXI Governo Constitucional determinou, no ambito das suas prioridades polfticas, o papel central da 

Habita<;ao e da reabilita<;ao para a melhoria da qualidade de vida das popula<;6es, para revitaliza<;ao e 

competitividade das cidades e para a coesao social e territorial. 

A "Estrategia Local de Habita<;ao" alicer<;ada no Programa Local de Habita<;ao, instrumento que de 

acordo com a porta ria 230/2018 de 17 de Agosto (porta ria que regula o DL 37/2018 de 4 de Junho

Programa de apoio a habita<;ao- 1Q Direito) viabiliza a apresenta<;ao de candidaturas a financiamento 

nao s6 do Municipio de Lisboa como de outras entidades que apresentem candidaturas que se alinhem 

com a estrategia apresentada, foi aprovada em 16/07/2019- Delibera<;ao n.Q 329/AM/2019- BM- 5Q 

Suplemente do BM 1327 de 25/07/2019 e foi enviada ao IHRU a 11/03/2019 para analise e propostas 

de altera<;6es por parte daquele lnstituto. 

0 Acordo de Colabora<;ao, no ambito do 1Q Direito foi assinado em 17/07/2019. 

Esta sistematiza a proposta do Municipio de Lisboa a nfvel da sua Politica Habitacional, identificando 

as linhas estrategicas para os pr6ximos 6 anos e priorizando as suas interven<;6es ao nfvel da 

constru<;ao e da reabilita<;ao de habita<;6es. 

Aposta na reabilita<;ao de ediffcios localizados quer no patrim6nio disperso, quer em bairros 

Municipais, totalmente devolutos ou com frac<;6es habitadas, de forma a dotar as habita<;6es de 

verdadeiras condi<;6es de habitabilidade, de seguran<;a e tambem de mobilidade, sempre que possfvel 

tecnicamente. 

Permite a prossecu<;ao de uma polftica planeada, calendarizada e sustentada financeiramente, tendo 

por base os diagn6sticos e estudos da carencia habitacional efectuados, bern como do estado de 

conserva<;ao do seu patrim6nio. 

1~ DIREITO- Programa de Apoio ao Acesso a Habita~ao 
No quadro da Nova Gera<;ao de Politicas de Habita<;ao aprovada pela Resolu<;ao do Conselho de 

Ministros 50-A/2018 foi criado o Program a 1Q Direito, programa publico de acesso a habitac;ao de apoio 

a promo<;ao de solu<;oes habitacionais para pessoas que vivem em condi<;6es habitacionais indignas e 

nao disp6em de capacidade financeira para acesso a uma habita<;ao no mercado (Decreto-Lei 37/2018 

de 4 de Junho), foi celebrado o Acordo de Colaborac;ao entre CML e o lnstituto de Habita<;ao e 

Reabilita<;ao Urbana para solu<;ao habitacional de 4.479 agregados, com urn investimento previsto ate 

2024 de 239 Milh6es de euros, prevendo uma comparticipa<;ao a fundo perdido de mais de 81 Milh6es 

de euros. 

Nesse ambito e numa primeira fase, ja foram aprovadas as seguintes candidaturas : 

• 2 Empreitadas de Reabilita<;ao Urbana da zona de alvenarias do Bairro da Boavista tendo sido 

construfdos 96 fogos com o investimento de 7 MilhOes de euros e com a comparticipa<;ao do 

IHRU de 2,6 Milh6es de euros; 
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• 1 Empreitada de Reabilitac;ao Urbana da zona de alvenarias do Bairro Padre Cruz tendo sido 

construfdos 48 fogos com o investimento de 3 Milhoes de euros e com a comparticipac;ao do 

IHRU de 0,9 Milhoes de euros; 

• Aquisic;ao e Reabilitac;ao de 8 Edificios com 253 fogos como investimento de 60,5 Milhoes de 

euros e com a comparticipac;ao do IHRU de 14,6 Milhoes de euros; 

Encontrando-se ainda em analise pelo IHRU as seguintes candidaturas: 

• Empreitadas de Reabil itac;ao de 355 fogos disperses como investimento de 7 Mil hoes de euros 

e comparticipac;ao prevista do IHRU de 2,8 M ilhoes de euros; 

• Empreitada de requalificac;ao e conservac;ao dos nQs 35 e 37 com 20 fogos da Rua Eduardo 

Bairrada como investimento de 0,9 Milhoes de euros e com a comparticipac;ao de 0,4 Milhoes 

de euros; 

• Empreitada de Requalificac;ao do Bairro da Cruz Vermelha estao em construc;ao 130 fogos com 

o investimento de 12,7 MilhOes de euros e comparticipac;ao de 4,9 Milhoes de euros. 

No ambito do acordo de financiamento do IHRU a CML, atraves do programa l.Q Direito, foi necessaria 

inscrever os candidates ao RRAHM e ao HCH na plataforma do Institute, procedendo-sea atualizac;oes 

mensais das atribuic;oes e alterac;oes. 

Fotos do Programa de Apoio ao Acesso a Habitac;ao - 1Q DIREITO 

Fotos das 2 Empreitadas de Reabilitac;ao Urbana da zona de alvenarias do Bairro da Boavista: 
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foto da Empreitada de Reabilitac;ao Urbana da zona de alvenarias do Bairro Padre Cruz: 

Atualiza~ao do Cadastro Municipal Edificado 

Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoio a Direc;ao Municipal 

Colaborac;ao e participac;ao com a Divisao de Cadastro no processo de atualizac;ao do patrim6nio de 

habitac;ao municipal, em Patrim6nio Disperso e em Bairros Municipais, nomeadamente com a 

identificac;ao de ficheiros partilhados de informac;ao a disponibilizar a GEBALIS. 

Atualizac;ao da informac;ao na aplicac;ao Arquitetura de lnformac;ao do Patrim6nio dos Fogos em 

Patrim6nio Disperso que passaram para a Gestao da GEBALIS e de fogos alienados no ambito da hasta 

publica como n2 08/HP/DA/CCM/ 2017. 

Sistema de Gestao Planeamento e lnterven~oes (SGPI) 

Unidades Organicas: DMHDL - Nucleo de Apoio a Direc;ao Municipal 

Analise da informac;ao disponibilizada na nova aplicac;ao SGPI e apresentac;ao de proposta de novas 

funcionalidades/melhorias como objetivo de facilitar a produc;ao do relat6rio de monitorizac;ao ao BEl, 

no ambito da Habitac;ao Social e a gestao eficiente do parque de habitac;ao municipal no dominio das 

obras. 

Regulamento Geral sobre Prote~ao de Dados (RGPD) 

Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoio a Direc;ao Municipal 

Sistematizac;ao do Sl da Habitac;ao e levantamento das bases de dados e aplicac;oes utilizadas em 

relac;ao as quais existem dados pessoais dos candidates a programas de habitac;ao e aos residentes em 

habitac;ao municipal. 
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Prepara~ao dos instrumentos de trabalho para revisao e adapta~ao dos formularies e defini~ao de 

procedimentos a adoptar de acordo com o novo RGPD: tipo de dados existentes, os perfis de acesso 

dos utilizadores e dos colaboradores; dos processos e procedimentos administrativos e tecnicos. 

Folhetos Programas Municipais de Habita~ao (em portugues, ingles e frances) 

Produ~ao de Relatorios e outros documentos 

Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoio a Dire~ao Municipal 

Departamento de Polfticas de Gestao Habita~ao (DPGH) 

Departamento de Desenvolvimento Local (DOL) 

• Elabora~ao de Relat6rios de Actividades com periodicidade mensa l, bimensal e anual, com 

uniformiza~ao da apresenta~ao qualitativa e quantitativa dos dados sobre 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 Gestao; 

• 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 gestao e monitoriza~ao dos programas. 

• Analise de dados sobre o Patrim6nio de Habita~ao Municipa l. 

Atividades juridicas (generalidades) 

Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoio a Dire~ao Municipal 

Estudo e elabora~ao de informa~oes, pareceres, relat6rios e outros trabalhos sobre diversas materias 

de ambito juridico para apoio a Dire~ao Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local; 

Elabora~ao e acompanhamento da sequencia de procedimentos por ajuste direto, no ambito do CCP; 

Estudo e elabora~ao em conjunto com a Dire~ao Municipal de Gestao Patrimonial de proposta de 

Hasta Publica para venda de fra~oes aut6nomas; 

Elabora~ao de propostas de programas no ambito da Habita~ao; 
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Participa~ao tecnica na composi~ao de juris de procedimentos de ajuste direto no ambito do C6digo 

dos Contratos Publicos; 

Agendamento e prepara~ao das reunioes, ordens de trabalhos, elabora~ao e expedi~ao de oficios, 

reda~ao das atas das reunioes de assembleia geral da GEBALIS, na sequencia da designa~ao da Diretora 

Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local como Presidente da Mesa de Assembleia Geral da 

referida empresa municipal. 

Participa~ao nas Reunioes Publicas e Descentralizadas 

Atendimento tecnico: Em data anterior as Reunioes Publicas e Descentralizadas e efectuado 

atendimento presencia I dos municipes par tecnicos da DMHDL e sao recebidas fichas de atendimento 

par e-mail e telefone. 

Reunioes Publicas: em 2019 11 reunioes, tendo sido feitas 312 fichas de atendimento (206 pedidos 

presenciais e 106 com pedidos efectuados par e-mail/telefone), com uma media de 28 fichas par 

reuniao. Para resposta as questoes/fichas da competencia da DMHDL foi necessaria verificar 

antecedentes, recolha e tratamento de informa~ao e elabora~ao de 57 Memorandos. 

Reunioes Descentralizadas: em 2019 11 reunioes, tendo sido feitas 276 fichas de atendimento (58 

pedidos presencia is e 218 com pedidos efectuados par e-mail/telefone), com uma media de 25 fichas 

par reuniao. Para as questoes/fichas da competencia da DMHDL foi necessaria verificar antecedentes, 

recolha e tratamento de informa~ao e elabora~ao de 8 Memorandos. 

No ambito da prepara~ao da Reuniao Descentralizada e ainda organizado relat6rio de apoio com os 

dados relatives a cada uma das freguesias onde se realiza a Reuniao, nomeadamente caracteriza~ao 

da freguesia, n!1 de habitantes, n!1 de habita~oes e ocupantes municipais, n!1 de habita~oes municipais 

vagas e respetiva reabilita~ao, atribui~ao de habita~ao, descri~ao dos projetos BIP ZIP em curso, bem 

como avalia~ao do investimento efetuado. 

REUNIOES PUBLICAS E DESCENTRALIZADAS 

2019 

H2 

no 

I • 

• f' fA<, 
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IV.RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

Recursos humanos 

A Direc;ao Municipal de Habitac;ao e Desenvolvimento Local contava, em 31 de Dezembro de 2019, 

com um total de 149 trabalhadores em efetividade de func;oes. 

0 grupo de pessoal com o maior numero de efetivos e o de Tecnico Superior, que regista 91 

trabalhadores. 

37 

Funcionarios na Total idade da DMHDL por 
Cargo/Carreira 

3 
8 

7 

• Dirigentes 

• Tecnicos Superiores 

• Assistentes Tecnicos 

Assistentes Operacionais 

Outros 

Total funcionarios DMHDL par carreira/genero 
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Funcionarios na Totalidade da DMHDL por 
Carreira/Genero - 2019 
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Forma~ao 

A forma~ao desenvolvida em 2019 enquadrou-se no Plano Anua l 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 alem 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. o papel do Nucleo de Apoio a Forma~ao foi, a semelhan~a de a nos anteriores, 

facilitar o relacionamento da DMHDL como DDF, nomeadamente na promo~ao, divulga~ao das ac~oes 

de forma~ao, bem 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 participantes). 

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 140 participantes em 124 

a~oes de forma~ao, assim divididas por categoria profissional : 
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A~oes de Forma~ao por Categoria Profissional-
2019 

T l'l111(< ~~ '-lu pl'n< >rl'" 110 

htl l'tl ].)l 

Estas 124 a~oes de forma~ao resultaram num total de 1.331,50 horas assistidas, assim distribufdas por 

categoria profissional e por numero de participantes: 

12tH I 

l!Hh I 
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II 

Participantes por Categoria Profissional/n2 A~oes de 
Forma~ao e Horas de Forma~ao Assistida - 2019 

3 

I L'lllll\ , ... 

Das 124 participa~6es em aq:oes de forma~ao interna dos funcionarios da DMHDL sobressaem as 

realizadas na area tecnica (24) e na Gestao e administra~ao (36) 
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A~oes Realizadas por Areas de Forma~ao -
2019- TOTAL 
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No que diz respeito a forma~ao externa dada aos funcionarios da DMHDL e dos departamentos a 
mesma afetos (DPGH e DOL), a mesma teve a participa~ao em 9 a~oes de forma~ao, divididas por 5 

grandes areas de forma~ao: 
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A~oes Realizadas Forma~ao Extema -
2019 
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Recursos f inanceiros 

A execu<;ao financeira (pagamentos) do or<;amento de 2019 foi a seguinte: 

Taxa de Execu~ao 

Or~amento Orc;:amento 
Pagamentos em Pagamentos em 

Atividades Pagamentos relac;:ao ao rela~ao ao 
inicial Final 

Orc;:amento lnicial Or~amento Final 

Funcionamento 4900€ 3 882 € 300€ 6% 8% 

lnvestiment o 29 438 073 € 31431390 € 22 218 397 € 75% 71% 

Deve-se ter em aten<;ao que a utiliza<;ao de recursos financeiros versus os resultados obtidos, no 

or<;amento da DMHDL engloba dota<;oes cuja execu<;ao nao dependem desta unidade organica, 

nomeadamente os Contratos Programas com a GEBALIS e as obras de reabilita<;ao e de conserva<;ao 

sob responsabilidade da DMPO (lan<;amento e acompanhamento) pelo que se considerou 

indispensavel a analise da taxa de execu<;ao financeira retirando estes valores. 

A taxa de execu<;ao para despesas de investimento e de 83%, conforme quadro seguinte: 

Taxa de Execu~ao 

Atividades {Sem 
Orc;:amento Orc;:amento 

Pagamentos em Pagamentos em 

Gebalis e sem Pagamentos relac;:ao ao relac;:ao ao 

Obras DMMC}* 
inicial Final 

Orc;:amento lnicial Orc;:amento Final 

Funcionamento 4900€ 3 882 € 300 € 6% 8% 

lnvestimento 2 666 704 € 3 154 679 € 2 630 845 € 99% 83% 

Na perspectiva de avalia<;ao da execu<;ao financeira em fun<;ao dos compromissos e nao em fun<;ao do 

or<;amento f inal de investimento, a taxa de execu<;ao e de 75% e de 89% (se nao se incluir as dota<;oes 

afetas GEBALIS e Obras). 
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I Taxa de Execu~o 

Or>o~mento Or>o~mento 
Pagamentos em Pagamentos em Oos pagamentos em 

Atlvidades 
inidal Final 

Pagamentos rela~o ao rela~o ao Compromissos rela~3o aos 
Or~mento !nidal Or>o~mento Final compromissos 

Funcionamento 4900( 3 882 ( 300( 6% 8% 1589 ( 19% 

lnvestimento 29 438 073 ( 31431390 ( 22 218 397 ( 75% 71% 29 738 934 ( 75% 

I Taxa de Execu~o 

Ativldades (Sem 
Orca men to Or~ men to 

Pagamentos em Pagamentos em Dos pagamentos em 
Geballs e sem 

lnicial Final 
Pagamentos rela~3o ao rela,3o ao Compromlssos rela,Jo aos 

Obras OMMC)• Or>o~mento I nidal Orcamento Final compromlssos 

Funcionamento 4900( 3 882 ( 300( 6% 8% 1589 ( 19% 

lnvest imento 2 666 704 ( 3 154 679 ( 2 630 845 ( 99% 83% 2 947 002 ( 89% 

• Omissao das Rubricas Contratos Programa Geba lis e obras (Projeto Sharing Cities, Construc;ao Nova 

e Reabilitac;ao/ Conservac;ao DMMC) 

~r;ooo ooo.oo t 
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1000,1 1( 

0 JUt 

Recursos Financeiros 
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AUTOAVALIA~AO 

Quadro de Avalia~ao e Responsabiliza~ao- QUAR 

1. Objetivos Estrategicos e Operacionais 

Ancorados na missao, visao e valores e nos desafios que se colocam a curto e medio 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 2019, tres objetivos estrategicos e dez objectivos operacionais, 

sendo 4 (quatro) de efic<kia, 3 (tres) de eficiencia e 3 (tres) de qualidade, para os quais foram 

estabelecidos 27 (vinte sete) indicadores de desempenho. Nos pontos seguintes procede-se a sua 

caracteriza~;ao. 

Objetivos Estrategicos 

OEl 

• Promover program as de acesso a habita~;ao dirigidos a grupos diferenciados 
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 Comunit<hia(DLBC) 
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Objetivos Operacionais 

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

Qualidade, que integram o Quadro de Avaliac;:ao e Responsabilizac;:ao (QUAR) 2019 da DMHDL. 

OBJETIVOS DE EFICACIA - 35% 

001. Promover o Diagn6stico e Avaliac;:ao das Necessidades de Habitac;:ao em Lisboa. 

002. Adaptar os Regulamentos e Programas Municipais de Habitac;:ao e Desenvolvimento Loca l a nova 

situac;:ao da carencia habitacional e nao habitacional 

003. Promoc;:ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP 

004. Colaborar na implementac;:ao do Regulamento Geral de Protec;:ao de Dados (RGPD) no Municipio 

de Lisboa 

OBJETIVOS DE EFICIENCIA - 35% 

005. Assegurar a divulgac;:ao e execuc;:ao dos programas de apoio a Habitac;:ao e Desenvolvimento 

Local. 

006. Promover a verificac;:ao e a dinamizac;:ao de ocupac;:ao do Patrim6nio Municipal de espac;:os nao 

habitacionais. 

007. Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as unidades organicas da CML) . 

OBJETIVOS DE QUALIDADE - 30% 

008. Reforc;:ar o sistema informac;:ao integrado da Habitac;:ao e do Desenvolvimento Local no Porta l 

Habitar Lisboa 

009. Reforc;:ar as Plataformas e Redes Colaborativas de Habitac;:ao e Desenvolvimento Local 

010. Colaborar na boa gestao de recursos humanos (comum a todas as unidades organicas da CML) . 

0 grau de execuc;:ao do conjunto dos objetivos operacionais foi aferido por 27 (vinte sete) indicadores 

cujos resultados contribuem para os parametros de aval iac;:ao em que se inserem e para a avaliac;:ao 

f ina l. 
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QUADRO DE AVALIACAO E RESPONSABILIZACAO • 2019 

UO· DIRECAO MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Missao: Promover o acesso a habita~iio e desenvolvimento local contribuindo para a melhoria das condi~oes habitacionais das 
familias e para a coesao socio-territorial da cldade. 

Visao: Tomaro Municipio de Lisboa uma referencia em materia de Polltica Publica de Habita~o e Desenvotvimento Local. 

Objetivos Estrategicos (OE) 

OE 1 Promover programas de acesso a habita~iio dirigidos a grupos diferenciados de popula~o. 

OE 2 Garantir uma gestao eficiente do Patrim6nlo de Habita~iio Municipal. 

OE 3 Contribuir para a dinamiza~iio da Estrategia de Desenvolvimento Local de Base Comunitaria. 

Objetlvos Operacionals (00) 

00 1 

Promover o Diagn6stico e Avalia~o das 
Necessldldes de Habita~lo em Usboa 

002 

Adaptar os Regulamentos I Progmnas 
Municipais de Ha~ e O.envolvfmento 

local i nova sltua~o da cartncla 
habitlcional e nlo habltlclonll 

003 

Pro~o da Estrat6gia de 
lle$envolvimento local nos BIPIZIP 

00 4 

Peso do 
objetlvo: 30% 

lndicador 1 
peso 40% 

lndlcador2 
peso60% 

Peso do 
30% objetlvo: 

lndlcador 3 
peso 50% 

lndlcedor4 
peso 50% 

Peso do 
objetlvo: 30% 

lndicador5 
peso 20% 

lndlcador6 
peso 50% 

lndicador7 
peso 30% 

Peso do 
objetlvo: 10% 

Data En !reg a do Relat6rio 
Diagn6stico da Procura do ano 

2018 

Data Enlrega tnmestral do 
Relat6rio Diagn6stico da Procura 

do ano corrente 

En !reg a ao e~ecubvo de Proposta 
do Regulamento MuniCipal do 

Dire1to a Habite~~;lio 

Entrega ao e~ecutivo de Proposta 
de Modelo de Gestae e de 

Desenvolv1mento local 

Prepareii;OO e lanc;amento de 
Programa BIPIZJP 2 • Boas 

Praticas 

Entrega de Relat6rio Anual de 
rnonitorizat;lio Prograrna BIP/ZIP 

Actualizaclio da Carta BIP/ZIP-
Momtonzattlio • Proposta de 
elabore~~;lio de plataforma de 

indicadores 

OE1 eOE3 

OE1 , OE2 e 
OE3 

OE3 

15/mai 1/mai 

ultimodiado 15 d1as depols do 
!'00s seguinte trimeslre trimeslre 

1' semestre 31/mai 

1'semeslre 31/mai 

Prepare~~;ao 
Prepare~~;lio novo novociclo e 

regras ate clclo e regras ate 

dezl2019 OuV2019 

ate 15-02-2019 antes de 
01-02-2019 

Apresenlaf;ao Apresentacao e 
e aprove~~;ao no aprove~~;ao no 

2'semeslre 1'semestre 
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lndicador8 
Taxa de concretizatrao da revisao 
documental ern confonnidade com 75% ~90% 

Colabonr na implemenu~o do 
peso 65% oRGPD 

Regula menlo Geral de P~o de Oados 
(RGPD) no Municipio de Usboa 

Taxa de concretizayao da 
lndlc:aclor 9 
peso35% 

adequayao contratual em 60% ~80% 
contormidade como RGPD 

EFIC~ 

005 
Peso do 40% objetlvo: 

Aumentar o arrendamento 
acessivel (N" de tamilias 600 700 lndicldor 10 abrangidas nos Programas Renda 

peso 40"' Apoiada e Renda Convencianada) 

Aumentar o valor total de 
subsidies pages em cada ano ~520.000 ~525.000 

lndlcldor 11 NOTA: Em 2019 houve red~J93o do 

Asseguru a drvulga~o e execu~o dos peso20% n• de Ed~s. Nllo obstante. o n• 

programas de apolo i habiu~o e de subsidies pagos foi superior ao OE1 e OE2 
desenvolvlmento local anode 2018 

Acompanhamento, apoio e 

lndlc:aclor 12 
divulgayao das atividades do 

peso40% 
Programa BIP/ZIP (n• de atividades ~225 ~225 

apoiadas e divulgadas) 
(n" de abvidades apoiadas) 

006 Peso do 35% objetivo: 

lndlc:ador 13 
Percentagern de processes de 

peso30% 
espayos nao habitacionais 

analisados ~75% >76% 

Promovw a vertflcl~ ea clnarnlzl~ de lndk:ador 14 
Vistorias e FrscalizayOes entre 900 a 

peso40% habita::ionais e nao habitacionais 1000 >1000 
ocup~ do Pllrim6nlo Municlpll de realizadas OE1 eOE2 

espa~ nlo hlbltlclonals 

lndlcador 15 
Entrega de Relat6rio Semestral de 30/ago 31~ul Monitorizayao e Avaliayao do 

peso 30% Estado de Ocupayllo 

007 Peso do 25% objetivo: 

Numero media de dias para 

lndic:aclor 16 liquidayao de faturas 

peso40% (responsabilidade comum sernpre 10 
que aplicavei) 

Numero media de dias uteis de 
lnclk:ador 17 entrega des reiat6rios da avaliayao 

Colabour na boa gestio dos recursos peso30% de nlvel de servit;o (contrates 5 
financeiros centralrzades e responsabilidade 

(comum a todu u unldades orglnicas) oomum sempre que aplrcavel) 

Taxa de cumprimento do 
calendilrio do planeamento e 

lndlcador 18 
execuc;ao or~mental dE1finido 100% 

(responsabilidade comum sempre 
peso 30% que aplicavel) 
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008 

Refor~r o sistema lnfonn~lo lntegrado 
da HabitJ~o e do Dtsenvolvlmento local 

no POital Hablt;tr lisboa 

009 

Ref~ as PlaWonnaa e Redes 
Colaboratlvaa de H1blta~o e 

Desenvotv1mento local 

0010 

Colaborar na boa gestio de recuraos 
humanoa 

(comum a lodas 11 unldadea orginlcas) 

ExpU~Io da fOrmula utiltzlda 

Peso do 
objetlvo: 40% 

tndlcldor 19 
pnoJO% 

lndlcldor 21 
peiO 50% 

Peso do 35% objetlvo: 

tndlcldor 22 
pno35% 

lndlcador 23 
peiO 30% 

lndlcador 24 
peso 35% 

Peso do 25% objetlvo: 

lndtcador 25 
peiO 30% 

lndlcldor 26 
peso 40% 

lndlcador 27 
peso 30% 

Geooeferenc1~ do Patrim6nio 
de Habd~ Municipal (N" de 

im6ve1s sem SIG atualizados IN' 
de im6vels com sig existentes) 

Disponibilizar m6dulos de dados 
abertos sobre Habitar;ao e 

Desenvotvimento local ern Usboa 

Oesenvolver novos m6dulos nas 
Ptataformas de Habitat;ao e 

Oesenvotvimento local 

Oesenvotver e executar 
Programas e Projetos co-

financiados de Desenvolvimento 
local (n' de iniciativas) 

Articul~ e sinergia com Redes 
de co-govern~ e DlBC 

N' de iniclativas e atividades em 
articulat;ao com Programas 

nacionais e internaciooais na area 
da Habit~ e do 

Oesenvotv1mento local 

Taxa de autoriz~ dos 
trabalhadores em rede colaborativa 

face ao total de pedidos 
subrnetidos 

Taxa de trabalhadores com o 
SIADAP 3 cootratualizado com o 
avaliador, para o ciclo 201912020 

ate ao final do 1' T rimestre 

N" de documentos do MGOP 
entregues ao eleito respetivo 

:::_90% 

Oe10e2 

entre 70% a 
90% 

taxa de 
exec~ entre 

70%e90% 

10 

5 

50% 

80% 

95% 

:::_90% 

taxa de exec~ 
superior a 90% 

>10 

>5 

~70% 

100% 

5 

0 resultado obtido em cad a par~tro (EfiC<icia, EfiC~ia e Qualidade) e apurado por uma m6dia ponderada da c1assifical;ao obtida em cad a um dos indicadores que concorrem para 
esse paratnetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado como peso do objetivo que incorporam. 

91 



I 
RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2019 

Recui'IOI Hu11111no1 (1 3111212019) 

Oirigentes • Oir~ superior 
Dirigentes • Dir~ intermedia e Chefes de equipa 
Tllcnico Superior 
Enfermeiro 
Educador de lnfancia 
Especialista de informa!ica 
Coordenador T ecnico 
Tecnico lnrormatica 
Fiscal Municipal 
Assistente T ecnico 
Assistente Operacional 

~o(E) 

Funcionamento 

tnvestvnento 

Meios disponivels 

TOTAL 

nota 

ffaliyos PllnNdos 

3 
4 

91 

8 
37 
3 

149 

Pontv•~ 
l'llnudl 

0 
0 
0 
0 
0 

Funcionamenlo: 0 valor nao executado de func1onamento e relabvo aos procedimentos "taxi 
voucher" 

lnvestimento: 1,6M sem comprornisso: 1, 1M sao de financiamentos, dos quais, 0,7M CP 
Gebalis 1 0,5M restante or~amento 

7,5M de cornprornissos que ficaram por executar: 3,5M Contratos Programa Gebalis 1 2,1 M LX 
XXII1 ,6M Projeto Sharing Cities! 0,3M o restante ~amen to 

lnvestimento: 1 ,6M sem Cornpromisso: 1, 1M sao de financ1amentos, dos quais, 0, 7M CP 
Gebalis I 0,5M restante ~amento 

7,5M de cornprornissos que ficaram por executar 3,5M Contratos Programa Gebahs 12.1 M LX 
XXII1,6M Projeto Sharing Cities! 0,3M o restante ~to 
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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. 

~2-~:-~=~J ~~~~~:1:;:-~_-_- ~-~~-::.~~- .h-~_-:---_ --:-:~: --~ -~~~~d~~'t-::-~~~~~-=-~~: ~; 

iOgjetivosDperad~onais~·?:_~-:::2·::~ ':.~~;~_:: .- .. : .<R·': r· :::.:<-i.:.Classifiea~ao ~-
~~~2- .. ~~~-:-~::::~:;J;;z·:;;~- ~::~~-~: ~------------~---~:-.~-~2~~-~~.:::_.;:~~--.:.:.~..;..~: 

EFICACIA 

DDl.Promover o diagnostico e avalia~ao das necessidades 
de habitac;ao em lisboa. 

DD2. Adaptar os regulamentos e programas municipais de 
habitac;ao Desenvolvimento Local a nova situac;ao da 
carencia habitacional e nao habitacional 

DD3. Promoc;ao da Estrategia de Desenvolvimento Local 
nos BIP/ZIP 

DD4. Colaborar na implementac;ao do Regulamento Geral 
de Protec;ao de Dados (RGPD) no Municipio de lisboa 

EFICIENCIA 

DD5. Assegurar a divulgac;ao e execuc;ao dos programas 
de apoio a habitac;ao e desenvolvimento local 

DD6. Promover a verificac;ao e a dinamizac;ao de ocupac;ao 
do Patrimonio Municipal de espac;os nao habitacionais 

DD7. Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros 
(comum a todas as unidades organicas da CML) 

QUALIDADE 

DDS. Reforc;ar o sistema informac;ao integrado da 
Habitac;ao e do Desenvolvimento Local no Portal Habitar 
Lis boa 
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125% SUPERADD 

125% SUPERADD 

101% SUPERADD 

126% SUPERADD 

149% SUPERADD 

119% SUPERADD 
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009. Refor~ar as Plataformas e Redes Colaborativas de 
Habita~ao e Desenvolvimento local 

010. Colaborar na boa gestao de recursos humanos 

QUAR- EXECU(:AO GLOBAL 

170% 

125% 

131% 

ATINGIDO 

SUPERADO 

SUPERADO 

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

alcanc;ados, constata-se que a taxa de realizac;ao do QUAR DMHDL de 2019 fo i de 131 %, no que 

respeita aos 27 indicadores, 21 foram superados, 6 foram atingidos. 

Aplicados os respectivos factores de ponderac;ao, a avaliac;ao da DMHDL em cada urn dos parametros 

foi a seguinte : 

Eficacia Eficiencia Qualidade 

123% 132% 139% 

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

deta lhada da concretizac;ao dos objetivos operacionais, bern como a fundamentac;ao para os desvios 

verificados nos respetivos indicadores. 
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Resultados alcan~ados por objefivo 

Sem prejufzo da informa<;ao adicional constante no QUAR 2019 em anexo, de seguida apresentam-se 

os resultados obtidos, just ificando os desvios verificados. 

Os resultados alcan<;ados no cumprimento dos objectives operacionais do QUAR 2019 sao os 

seguintes: 

OBJETIVOS DE EFICACIA -PESO 35% 

001 - OBJETIVO OPERACIONAL 1 

Promover o diagn6stico e avalia~ao das necessidades de habita~ao 

em Lisboa. 

Peso do objetivo: 30% 

lndicador/es Meta (s) Supera~ao Resultado Taxa de 
Realiza~ao 

lndicador 1 - Data 
entrega do 
relat6rio 
d iagn6stico da 

15/ mai 1/mai 
abril 125% 

procura do ano 
2018 
Peso do 
indicador: 40% 
lndicador 2 - Data 
Entrega trimestral 
do Relat6rio ultimo dia do 15 dias depois 15 dias 
Diagn6stico da Mes seguinte do trimestre depois do 125% 
Procura do ano trimestre trimestre 
corrente 
Peso do 
indicador: 60% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

Classifica~ao 

Superado 

superado 

0 objetivo operacional- 001- "Promovero Diagn6stico e Avaliafiio das Necessidades de Habitafiio 

em Lisboa"- apresenta uma taxa de realizac;:ao de 125%. 
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0 indicador 1- Data entrega do relat6rio diagn6stico da procura do ano 2018- regista uma taxa de 

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

0 indicador 2- Data Entrega trimestral do Relat6rio Diagn6stico da Procura do ano corrente- regista 

uma taxa de realizac;:ao de 125%, e um desvio de +25% em rela~ao a meta definida. 

002 - OBJETIVO OPERACIONAL 2 
Adaptar os Regulamentos e Programas Municipais de Habita~ao e 
Desenvolvimento local a nova situa~ao da carencia habitacional e nao 
habitacional 
Peso do objetivo: 30% 

Meta 
lndicador/es 

Supera~ao Resultado Taxa de 
Realiza~ao 

lndicador 3- Entrega ao 
executive de Proposta 
do Regulamento 1Q semestre 
Municipal do Direito a 
Habita~ao 

Peso do indicador: SO% 

lndicador 4 - Entrega ao 
executive de Proposta 1Q semestre 
de Modele de Gestae e 
de Desenvolvimento 
Local 
Peso do indicador: 50% 

31/mai 

31/mai 

Aval ia~ao Qualitativa e Justifica~ao dos Desvios 

4 de marc;:o 125% 

maio 125% 

Class ifica~ao 

superado 

Superado 

0 objetivo operacional 002 - "Adaptar os Regulamentos e Programas Municipais de Habita~ao e 

Desenvolvimento Local a nova situac;:ao da carencia habitacional e nao habitacional", apresenta uma 

taxa de rea l iza~ao de 125%. 

0 indicador 3 - Entrega ao executive de Proposta do Regulamento Municipal do Direito a Habitac;:ao, 

regista uma taxa de realiza~ao de 125%, considerando que esta foi entregue ao executive a 4 de mar~o. 

0 indicador 4- Entrega ao executive de Proposta de Modele de Gestao e de Desenvolvimento Local

regista uma taxa de realizac;:ao de 125%, tendo sido superado o objective dado que o relatorio foi 

entregue em maio de 2019. 
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003- OBJETIVO OPERACIONAL 3 
Promo~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP 
Peso do objective: 30% 

Meta Supera~ao Resultado Taxa de Classifica~ao 

lndicador/es Realiza~ao 

lndicador 5 -
Prepara~ao e 

Preparac;:ao Prepara~ao 
lan~amento de 
Programa BIP/ZIP 2-

Novo ciclo Novo ciclo 
junho 125% Superado 

Boas Praticas 
e regras e regras 

Peso do indicador: 
ate dez/2019 ate out/2019 

20% 
Jndicador 6 - Entrega 
de Relat6rio Anual de 
monitoriza~ao ate 15-02-2019 antes de 

janeiro 125% Superado 
Programa BIP/ZIP 01-02-2019 
Peso do indicador: 
50% 
lndicador 7 -
Actualiza~ao da Carta 
BIP/ZIP-

Apresentac;:ao 
Monitoriza~ao -

Apresenta~ao e e 
Proposta de 

aprova~ao aprova~ao maio 125% Superado 
elabora~ao de 
plataforma de 

no 22 semestre no 12 

indicadores 
semestre 

Peso do indicador: 
30% 

Avalia~ao Qualitativa e Justifica~ao dos Desvios 

0 objetivo operacional 003 - "Promo~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP", 

apresenta uma taxa de realiza~ao de 125 %. 

0 indicador 5 - Prepara~ao e lan~amento de Programa BIP/ZIP 2- Boas Praticas- regista uma taxa de 

realiza~ao de 125%, e urn desvio de +25% em rela~ao a meta definida. 

0 indicador 6 - Entrega de Relatorio Anua/ de monitoriza~iio Programa BIP/ZIP - regista uma taxa de 

realiza~ao de 125%, e urn desvio de +25% em rela~ao a meta definida. 

LJ7 
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0 indicador 7 - Actualiza~ao da Carta BIP/ZIP- Monitoriza~ao- Proposta de elabora~ao de plataforma 

de indicadores- regista uma taxa de realiza~ao de 125%, e um desvio de +25% em rela~ao a meta 

definida. 

004- OBJETIVO OPERACIONAL 4 

Colaborar na implementa~ao do Regulamento Geral de Prote~ao de 

Dados (RGPD) no Municipio de Lisboa 

Peso do objectivo: 10% 

Meta Supera~ao Resultado Taxa de Classifica~ao 

lndicador/es Realiza~ao 

lndicador 8-
Taxa de 
concretiza~ao da 
revisao 
documental em 75% >90% 76% 101% atingido 
conform idade 
como RGPD 
Peso do 
indicador: 65% 
lndicador 9-
Taxa de 
concretiza~ao da 
adequa~ao 

contratual em 60% >80% 71 % 118 % atingido 
conformidade 
como RGPD 
Peso do 
indicador: 35% 

Avalia~ao Qualitativa e Justifica~ao dos Desvios 

0 objetivo operacional 004 - Colaborar na implementa~ao do Regulamento Geral de Prote~ao de 

Dados (RGPD) no Municipio de Lisboa", apresenta uma taxa de realiza~ao de 101%. 

0 indicador 8 - Taxa de concretiza~ao da revisao documental em conformidade como RGPD regista 

uma taxa de realiza~ao de 101%, e um desvio de +1% em rela~ao a meta definida. 

0 indicador 9 - Taxa de concretiza~ao da adequa~ao contratual em conformidade como RGPD- regista 

uma taxa de realiza~ao de 118%, e um desvio de +18% em rela~ao a meta definida. 
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OBJETIVOS DE EFICIENCIA -PESO 35% 

005 - OBJETIVO OPERACIONAL 
Assegurar a divulga~ao e execu~ao dos programas de apoio a 
habita~ao e desenvolvimento local 

Peso do objectivo: 40% 

Meta Supera~ao Resultado 
I ndicador I es 

lndicador 10- Aumentar o 
arrendamento acessfvel (NQ de 
famflias abrangidas nos 
Programas Renda Apoiada e 
Renda Convencionada) 600 700 818 
Peso do indicador: 40% 
lndicador 11 - Aumentar o valor 
total de subsfdios pagos em 
cada ano 
NOTA: Em 2019 houve redu~ao 
do nQ de Edi~oes. Nao obstante, 490.000 ~525.000 493.711 
o nQ de subsfdios pagos foi < 520.000 
superior ao ano de 2018 
Peso do indicador: 20% 
lndicador 12 -
Acompanhamento, apoio e 
divulga~ao das atividades do 
Programa BIP/ZIP (nQ de 
atividades apoiadas e ~225 ~225 295 
divulgadas) 
Peso do indicador: 40% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

Taxa de Classifica~ao 

Realiza~ao 

136% Superado 

101% atingido 

131% Superado 

0 objectivo operacional 005 - "Assegurar a divulga~ao e execw;ao dos programas de apoio a 
habita~ao e desenvolvimento local" apresenta uma taxa de realiza~ao de 132%. 

Relativamente ao indicador 10 - Aumentar o arrendamento acessfvel (NQ de famflias abrangidas nos 

Programas Renda Apoiada e Renda Convencionada) apresenta uma taxa de realiza~ao de 136 %, e urn 

desvio de 36% em rela~ao a meta definida. 

Relativamente ao lndicador 11 - Aumentar o valor total de subsfdios pagos em cada ano 

NOTA: Em 2019 houve redu~ao do nQ de Edi~oes. Nao obstante, o nQ de subsfdios pagos foi superior 

lJl) 
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ao anode 2018 apresenta uma taxa de realiza~ao de 101%, e urn desvio de +1% em rela~ao a meta 

definida. 

Relativamente ao indicador 12 - Acompanhamento, apoio e divulga~ao das atividades do Programa 

BIP/ZIP (n2 de atividades apoiadas e divulgadas)- apresenta a supera~ao do objectivo com uma taxa 

de realiza~ao de 131% e urn desvio de 31 % em rela~ao a meta definida. 

006 - OBJETIVO OPERACIONAL 6 
Promover a verifica~ao e a dinamiza~ao de ocupa~ao do Patrim6nio 

Municipal de espa~os nao habitacionais 

Peso do object ivo: 35% 

Meta Supera~ao Resultado 
lndicador/es 

lndicador 13 -
Percentagem de ~75% >76% 85% 
processos de espa~os 
nao habitacionais 
analisados 
Peso do indicador: 30% 
lndicador 14- Vistorias 
e Fiscaliza~oes 
habitacionais e nao 
habitacionais realizadas entre 900 a 1000 >1000 1938 
Peso do indicador: 40% 
lndicador 15- Entrega 
de Relat6rio Semestral 
de Monitoriza~ao e 30/ago 31/ jul junho 
Avalia~ao do Estado de 
Ocupa~ao 

Peso do indicador: 30% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

Taxa de Classifica~ao 

realiza~ao 

113% Superado 

194% Superado 

125% superado 

0 objetivo operacional 006 - "Promover a verifica~ao e a dinamiza~ao de ocupa~ao do Patrim6nio 

Municipal de espa~os nao habitacionais" apresenta uma taxa de realiza~ao de 149%. 

Relativamente ao indicador 13 - Percentagem de processos de espa~os nao habitacionais analisados

regista uma taxa de realiza~ao de 113%, e urn desvio de +13% em rela~ao a meta definida. 

Relativamente ao indicador 14 - Vistorias e Fiscaliza~oes habitacionais e nao habitacionais realizadas 

- apresenta a supera~ao do objectivo com uma taxa de realiza~ao de 194% e urn desvio de +94% em 

rela~ao a meta definida. 
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Relativamente ao indicador 15 - Entrega de Relat6rio Semestral de Monitorizac;:ao e Avaliac;:ao do 

Estado de Ocupac;:ao - regista uma taxa de realizac;:ao de 125%, e urn desvio de +25% em relac;:ao a meta 

definida. 

007 -QBJETIVO OPERACIONAL 7 
Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros 

Peso do objective: 25% 

Meta Supera~ao 

lndicador/es 

lndicador 16 - Numero 
medio de dias para 
liquidac;:ao de faturas 10 ~5 

(responsabilidade 
comum sempre que 
aplicavel) 
Peso do indicador: 40% 
lndicador 17 - Numero 
medio de dias uteis de 
entrega dos relat6rios da 
avaliac;:ao de nfvel de 5 $3 
servic;:o (contratos 
central izados e 
responsabilidade comum 
sempre que aplicavel) 
Peso do indicador: 30% 
lndicador 18 - Taxa de 
cumprimento do 
ca lendario do 
planeamento e execuc;:ao 
orc;:amental definido 80% 100% 
(responsabilidade 
comum sempre que 
aplicavel) 
Peso do indicador: 30% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

Resultado Taxa de Classifica~ao 

realiza~ao 

6 125% Superado 

2 125% Superado 

83% 104% Superado 

0 objetivo operacional 007- Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros tern como prop6sito a 

implementac;:ao de urn 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 

Ill! 
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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 urn objetivo comum a todas as direc~oes municipais, sendo a sua monitoriza~ao e 

comun ica~ao dos resultados da responsabilidade da Direc~ao Municipal de Finan~as (DMF), de acordo 

como exposto na ficha de objectivo enviada pela DMF. 

De facto, os objetivos financeiros comuns as organicas da CML sao ava liados pela DMF; 

trimestralmente, e ate ao 109 dia util do mes seguinte, sao enviados o resultado dos indicadores para 

os servi~os respectivos. 

Relativamente ao indicador 16- "Numero medio de dias para liquidaroo de faturas" - foi fixada a 

meta 10 dias, considerando-se como supera~ao urn resultado ~5 dias. 

Resultado 19 trimestre: 3 dias 

Resultado 29 trimestre: 4 dias 

Resultado 39 trimestre: 2 dias 

Resultado 49 trimestre: 9 dias 

Resultado do anode 2019: 6 dias 

No ano de 2019, a DMHDL apresentou assim uma media de 6 dias, tendo atingido uma taxa de 

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

Relativamente ao indicador 17- "Numero medio de dias uteis de entrega dos relat6rios de ava/iaroo 
de nivel de serviro - contratos centralizados" - foi fixada a meta de 5 dias, considerando-se como 

supera~ao urn resultado ~3 dias. 

Resultado 19 trimestre : 4 dias 

Resultado 29 trimestre : 1 dias 

Resultado 39 trimestre: 3 dias 

Resultado 49 trimestre: 1 dia 

Resultado do anode 2019: 2 

No ano de 2019, a DMHDL apresentou assim uma media de 2 dias, tendo atingido uma taxa de 

real iza~ao de 125% e urn desvio de +25%. 

Relativamente ao indicador 18 - "Taxa de cumprimento do calendario de p/aneamento e execuroo 
orramental definido" - foi fixada a meta de 80%, considerando-se como supera~ao urn resultado de 

100%. 

Resultado 19 trimestre : 100% 

Resultado 29 t rimestre: 50% 

Resultado 39 trimestre: 83% 
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Resultado 42 trimestre: 100% 

Resultado do ano de 2019: 83% 

No ano de 2019, a DMHDL apresentou assim um resultado de 83%, tendo atingido uma taxa de 

realiza~ao de 104% e um desvio de +4%. 

De sa lientar que a propria Dire~ao Municipal de Finan~as elogiou formalmente a DMHDL "pela 

supera~ao da meta estabelecida para o n• dias de entrega dos relat6rios dos contratos centralizados 

de limpeza e de vigilancia e pelo cumprimento das metas estabelecidas quanta ao numero media para 

liquida~ao de faturas e calendario de planeamento e execu~ao or~amental: ficamos contentes com o 

resultado !" 

OBJETIVOS DE QUAL/DADE- PESO 30% 

0 08- OBJETIVO OPERACIONAL8 
Refor~ar o sistema informa~ao integrado da Habita~ao e do 
Desenvolvimento local no Portal Habitar lisboa 
Peso do objectivo: 40% 

lndicador Meta Supera~ao Resultado 

lndicador 19: 
Georreferencia<;ao do 
Patrim6nio de Habita<;ao 
Municipal (N2 de 
im6veis sem SIG ~90 95% 96% 
atualizados / N2 de 
im6veis com SIG 
existentes) 
Peso do indicador:30% 

lndicador 20: 
Disponibilizar m6dulos 
de dados abertos sabre 
Habita~;ao e ~5 ~6 5 
Desenvolvimento Local 
em Lisboa 
Peso do indicador:20% 

10~ 

Taxa de Classifica~ao 

realiza~ao 

107% Superado 

100% Atingido 
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lndicador 21: 
Desenvolver novas 
modules nas 
Plataformas de 
Habita~ao e 
Desenvolvimento Local 
Peso do indicador:SO% 

entre 
70% a 
90% 

~90% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

95% 136% Superado 

Este objetivo operacional 008 - "Refor~ar o sistema informa~ao integrado da Habita~ao e do 

Desenvolvimento Local no Portal Habitar Lisboa" - apresenta uma taxa de realiza~ao de 120%, sendo 

pais transversal a todas as unidades organicas da DMHDL. 

Relativamente ao indicador 19 - Georreferencia~ao do Patrimonio de Habitac;:ao Municipal (NQ de 

imoveis sem SIG atualizados /NQ de imoveis com sig existentes) - regista uma taxa de rea lizac;:ao de 

107%, e urn desvio de +7% em rela~ao a meta definida. 

Relativamente ao indicador 20 - Disponibilizar modules de dados abertos sabre Habitac;:ao e 

Desenvolvimento Local em Lisboa- apresenta a superac;:ao do objective com uma taxa de realizac;:ao de 

100% e um desvio de 0% em relac;:ao a meta definida. 

Relativamente ao indicador 21 - Desenvolver novos modulos nas Plataformas de Habitac;:ao e 

Desenvolvimento Local- regista uma taxa de realizac;:ao de 136%, e um desvio de +36% em relac;:ao a 
meta definida. 

009 - OBJETIVO OPERACIONAL 9 

Reforc;:ar as Plataformas e Redes Colaborativas de Habitac;:ao e 
Desenvolvimento Local 
Peso do objective: 35% 

lndicador Meta Supera~ao Resultado 

lndicador 22: 
Desenvolver e executar 
Programas e Projetos co- taxa de taxa de 
financiados de execuc;:ao execuc;:ao 75% 

104 

Taxa de Classifica~ao 

realiza~ao 

100% atingido 
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Desenvolvimento Local entre 70% superior a 
(n2 de iniciativas) e 90% 90% 
Peso do indicador:35% 
lndicador 23: 
Articula~ao e sinergia 
com Redes de co-
governa~ao e DLBC 10 >10 17 170% superado 
Peso do indicador:30% 

lndicador 24: 
N2 de iniciativas e 
atividades em 
articula~ao com 
Programas nacionais e 5 

>5 
12 240% superado 

internacionais na area 
da Habita~ao e do 
Desenvolvimento Local 
Peso do indicador:35% 

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios 

Este objetivo operacional 009 - "Refor~ar as Plataformas e Redes Colaborativas de Habita~ao e 

Desenvolvimento Local"- apresenta uma taxa de realiza~ao de 170%, sendo, pais, transversal a todas 

as unidades organicas da DMHDL. 

Relativamente ao indicador 22 - Desenvolver e executar Programas e Projetos co-financiados de 

Desenvolvimento Local {n2 de iniciativas)- regista uma taxa de realiza~ao de 100%, e urn desvio de 0% 

em rela~ao a meta definida. 

Relativamente ao indicador 23 - Articula~ao e sinergia com Redes de co-governa~ao e DLBC -

apresenta a supera~ao do objectivo com uma taxa de realiza~ao de 170 % e urn desvio de + 70% em 

rela~ao a meta definida. 

Relativamente ao indicador 24- N2 de iniciativas e atividades em articu la<;ao com Programas nacionais 

e internacionais na area da Habita~ao e do Desenvolvimento Local- regista uma taxa de realiza~ao de 

240%, e urn desvio de 140% em rela~ao a meta definida. 

0010- OBJETIVO OPERACIONAL 10 
Colaborar na boa gestao de recursos humanos (comum a todas as unidades 
organicas) 

Peso do objectivo: 25% 

Ill=) 
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Meta Supera~ao Resultado Taxa de Classifica~ao 

lndicador/es 2018 realiza~ao 

lndicador 25- taxa de 
autorizac;ao dos 
trabalhadores em rede 50% ~70% 100% 125% Superado 
colaborativa face ao total 
de pedidos submetidos 
Peso do indicador: 30% 
lndicador 26- taxa de 
trabalhadores com o 
SIADAP 3 contratua lizado 80% 100% 100% 125% superado 
como avaliador, para o 
ciclo 2019/2020 ate ao 
final do 12 Trimestre 
Peso do indicador: 40% 
lndicador 27 - N2 de 
documentos do MGOP 
entregues ao eleito 4 5 5 125% Superado 
respetivo 
Peso do indicador: 30% 

0 objetivo operacional 010 - "Colaborar no boa gestiio de recursos humanas (camum a todas as 

unidades orgonicas)" - teve como prop6sito a implementac;ao de um modelo comum de gestao da 

CML na dimensao Gestao de Pessoas, reforc;ando o conceito da gestao de recursos humanos como 

uma responsabi lidade partilhada por todos os dirigentes em todas as Unidades Organicas da CML e 

estimulando as boas praticas neste domfnio. 

Relativamente ao indicador 25 - Taxa de autoriza~iio dos trabalhadores em rede colaborativa face 

ao total de pedidos submetidos - foi f ixada para este indicador a meta de 50%, considerando-se como 

superac;ao um resultado igual ou superior a 70 %. 

Re lativamente ao indicador 26 - Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado cam o 

avaliador, para o ciclo 2017/2018- foi f ixada a meta de 80%, considerando-se como superac;ao um 

resultado de 100 %. 

Relativamente ao indicador 27 - N!! de documentos do MGOP entregues ao eleito respetivo foi fixada 

como meta para este indicador de 4 documentos, considerando-se como superac;ao a entrega de 5 

documentos. 

Resultados: 
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lndicador 25: Todos os pedidos recepcionados pel a DMHDL para afecta~;ao de trabalhadores no ambito 

deste indicador foram satisfeitos e devidamente atendidos, pelo que o resultado aferido foi de 100%, 

com uma taxa de realiza~;ao de 125% e urn desvio de +25%. 

lndicador 26: Foram contratualizados com todos os trabalhadores o SIADAP 3 para o ciclo 2019/2020 

ate ao final do 12 trimestre, pelo que o resultado aferido foi de 100% com uma taxa de realiza~;ao de 

125% e urn desvio de +25%. 

lndicador 27: Foram entregues em tempo os 5 documentos, pelo que o resultado aferido fo i de 100% 

com uma taxa de realiza~;ao de 125% e urn desvio de +25%. 

V. PROPOSTA FINAL DE AVALIA(:"AO 

A actividade da DMHDL foi assegurada com regularidade ao Iongo do ano de 2019 e o ba lan~;o final 

apresentado neste Relat6rio e muito positivo, como se constata das evidencias apresentadas. 

Assim, ap6s a leitura e analise dos dados e dos principais indicadores apresentados salienta-se o 

seguinte: 

Foi superado o QUAR {131%) e todos os para metros de avalia~;ao- eficacia {123%), eficiencia {132%), 

e qual idade {139%). 

0 Relat6rio dispoe de informa~;ao sobre a evolu~;ao hist6rica positiva e significativa sobre os resultados 

das ac~;oes desenvolvidas. 

Os objectivos de eficiencia apresentados no QUAR foram superados e concretizam o esfor~;o de 

optimiza~;ao de recursos, isto e, de melhoria dos processos. 

A informa~;ao inclulda no presente Relat6rio de Auto-Avalia~;ao esta de acordo com o n2 2 do artigo 

15~ da lei n266-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redac~;ao atualizada. 

Tendo presentes os resultados alcan~;ados, a expressao qualitativa da avalia~;ao da DMHDL situa-se, 

nos termos do disposto no artigo 182 da Lei n2 66-B/2007, de 28 de dezembro, na men~;ao de 

desempenho BOM (atingiu todos os objectivos, superando alguns), numa percentagem global de 

execu~;ao de 131%. 

De real~;ar o empenho, dedica~;ao e esfor~;o evidenciado pelos colaboradores e servi~;os da DMHDL 

para o cumprimento dos objetivos. No decorrer do proximo a no propomo-nos desenvolver ac~;oes que 

envolvam ainda mais a participa~;ao dos nossos colaboradores. 

E tendo em aten~;ao os novos desafios na area das Pollticas Publicas de Habita~;ao e no cumprimento 

do Programa Lisboa XXI, a aposta no refor~;o de competencias dos colaboradores e urn dos objectivos 

do ciclo bienal de gestao 2017/2018. 

lUi" 
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A DMHDL pretende, com o esforc;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. 

VI. QUAR 2019 EXECUTADO 

lOR 
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QUADRO DE 

1 Promovar programaa do ac.uo t habiU~Io dlrlgldoa a grupoa dltoroncladoa do popula~lo. 

1 Gllnntlr uma gutlo oflclonta do Pattlm6n._ do H.lblta,lo Municipal. 

3 Contrlbulr para a dlnamlaa,lo da Estnt6giA do Deaonvolvimonto Lou I do haa Comllnft,rla . 

Oltjetlvoa Ope.raclonal• (00) 

Data Entrega cso Relat6r10 
lndlcador 1 O~gnOstko da Procure do OEl e OE3 15/mal 1/mal 

Promov•r o O;agn6stAco a 
, ••• 40~ ano 2018 

Avalla"o daa Hacouldadaa 
lSdlu do Habfta~o om Usboa lndkad.,.l Data Entrega trlmestral do Utttmo dla do 

puotSO~ 
RelatOrio Olagn6stJco da mts seoulnte depois do 
Procura do ano corrente trlmestre trtmestre 

Entreoa ao uecudvo dt: 
Proposta do Aeoutamento OEl, OE2 e 

t • semestre ll/mat 
Hunlc6Qal do OWt:1to a OEl 

Habita,lo 

Enb"ega ao execudvo de 
Proposta de Mode)() de 

1c umestre 31/ mal GestJoede 
Oesenvolvlmento Local 

Jndkador 5 Prepara~lio e lan~amento de 

pe•o 20~ 
Programa 81P/ ZIP 2 · Boas 

Pratkas 

Jndtudor 6 
Entrega de Re~t6rto Anual at<! antes de 

Protao~o da lbtt•t•gla de ~oSO._ 
de monltortzat;lo Programa 

15·02-2019 Ol-o2-2019 
O.senlfolvlmento Loul no• BIP/ ZIP OEl 

IIJP/ZlP lndludor 7 
•••• 30~ Actuallzat;lo da Carta Apresentat;lo Apresenta~o 

lndlcedor 9 
pOlO 35~ 

BIP/ ZIP • Honttortza(Ao -
Proposta de elaborat;Ao de 
pt.taforma de lndk:adores 

Taxa de concrettzat;Ao da 
revJslo documental em 

conformidade com o RGPO 

Taxa de concrettzat;lo da 
adequat;lo contratual em 

conformldade com o RGPO 

e aprovat;lo e aprovat;lo 
no no 

20 semenre to nmestre 

75'10 

obril 125'10 superou 

15 dliS 
depots do 125'10 superou 
trtmestre 

4 de mar(t 125'10 superou 

molo 125'10 supe rou 

supe rou 

janeiro 125'10 superou 

malo 125'10 superou 

76'10 101'10 

71'10 118'10 atlnghl 
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Aumentar o arrendamento 
ace.ssivel (NO de famaJu 

abrangklas nos Programas 600 700 818 I~ aupe_rou 
lntlludor 10 Renda Apoiada e Renda 
..... 40~ Convendonada) 

Aueour•r a dn,uftaclo • 
oxocu~o doa progremaa do 

OEI e OE2 490 000 < apolo A habltaclo o 
lndluctor 11 Aumentar o valor total de 

520.000 ... 525.000 493 711 IOI'!Oo 
deaonwohllmonto loc•l ., ••• 20cr,b subskUos pagos em cada atlnglu 

Acompanhamen[O, apolo e 
divu)Oa~Bo das atlvldade:s 

lndkador 12 do Programa 8JP/Z1P (nO de 
~ 225 ... 225 ..... 40 ... advklades apoledas e 295 131% superou 

dlvulgadas) 

lndlcador 13 
Percentagem de proceuos: 

, ••• )0~ 
de espa~os nlo .s. 75'!0, >76CM, 85~ lll'!Oo supuou 

habitacionais analtsados 

ProMowor a wortfkacAo • o 
Vtstortas e Ascattuc:clts 

do OCIIINCh tlo lntlladorl.t 
habftldonaiS e nlo OEI • 0£2 

entrt 900 a >1000 1938 194'!0o Patrlm6ftfo -..nkii!NI do ..... 40~ 1000 superou 

oapacoa .... ttolllttedonola habltacionals reaUzadas 

fnU'ega de Re.latOrio 
lndlc.edor 15 Sem~str-at de Monltortza~Jo 

Wogo ll/jul junho 125~ 1uperou peeolO~ ~ Avalia~Jo do Eltado de 
Ocup.a~lo 

Pe .. do objotivo: 25.._ 

Ntimero mectlo de dlas para 
IJMitcador 18 hquida,lo de faturas 10 ss 125'!0, superou ,. •• .tO~ {reiponsabilldade comum 

sempre que apUdvel} 

Ntimero mf,dlo de din Utels 

l ndtcador 17 de entrega dos relat6nos de 

Colaborar fta boe goatlo dos , ••• 301M. 
avalla~lo de nfvel dt 

servl(;o (contratos Sl 125'10 Juperou recur••• ttnancotro• centralfz:ados e (cemum a todea .a• unld•dos responsabllldade comum 
oraln"••> sempre. que apltdvel) 

Tau de cumprimento do 
ulend.ina do planeamento 

e execl!(lo or,•menQI 
I~ 83'!0, 104~ odnglu ·--la de'flnldo (responsabitidade 

pe .. lOfMt comum sempre que 
aphdvel) 

-PeN do objotlvo: 40~ 

Georreferencii,Jo do 

hu•lc..dor 19 
PatnmOnio de liablta(:IO 

, ••• 30~ 
Municipal (NO de lm6vels .>.90'!0o 95'!0o 96'!0, 107CM. superou 

sem SIG atuallzados f NO de 
tmOvefs com s5Q exlstentt$) 

Rofor,•r o alatama Otsponlbllitar mOdulos de 
lnform•(lo 1ntogrodo do Indlc•dor zo dados abertos sobre 

Habtt•~lo o do , ••• 2:0~ Hablta~lo e ~5 .>.6 I~ 
•tlnglu 

Oeeonvolvlmonto Loul no Oesenvolvlmento Local em Oe 1 Oe2 
Portll Hab1Uir U•bol Us boa 

Oesenvolver novos 
Jndlcador 21 m0duto5 nas Plataformas de 
poeo SOCMt Hablta~lo e entre 7~ a .>.90'!0o Oesenvolvlmento Local 90'!0, 

95'!0, 136'!0, superou 

Oe~nvolver e executJr tan de taxa de 
lndlc..dor 22 Pf09ramas e Projetos co· 

exec~lo execu(.Jo 
,. .. Js~ Rnanclados de entre J04M. e superior a 75'!0, I~ ·-Oesenvolvtme.nto Local (no 

90'!0o 90'!0o de lnkiattvn) 

Jndlc.ador 2l Artkula~lo e slnergla com 

..... ]0~ 
Redes de co-QOvem~lo e 10 >10 17 170'!0o supe_rou 

Ol8C 

NO de lnkl•ttvn e 
atfvidades em artiCula-;Jo 

lndlcador l4 com Programas nadonals e >5 12 240'!0o superou 
,. •• l54M» internadonals na 'rea da 

Habibu;lo e do 
Desenvolvimento Local 
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Taxa de autor1za~o dos 

lndludor 25 
trabalhadores em rede 

50'10 • 70'10 100% 125'10 superou 
colaborat:tva face ao total de: poeo JOCM. pedldos submetJdos 

Cotaborar ... boa e••tJ• d• Taxa de rnbetn.dores com 
roc.urcos humano• liHIIc.a~or J6 

o SlAOAP J conb'atuallzado 
(comum • todas •• unldada• como avaWador, par• o 100'10 100'10 125'10 superou 

orelnlua) 
..... .ao~ dclo 2019/2020 abf: ao nnat 

do 1 o Tnmestre 

~tudor 27 NO de documentos do 
125'10 

peM lOCMII MGOP entregues •• e~ltD s~rou 

respetfvo 

obtklo em cade par•metro (Efk., Claf Efid~ndll e QuaiiCiade) 4: apurado por uma midla pooderada ca. dusmca~lo obtkfa em cada um ctos lnc:Uca<k>rts que concorrem para esse pa"*metro, uou.rando 
ponde.rldorts o peso de c.tda um dos lndicadores conjU91'dO com o PHO do objetivo que .,corporam 

AmbitO 

QuantiUitlva 

A, •vali~l:40 r.no~l do d~~f"flh( d• .fll'l~ '\ ... pr~ • qu.htall'll""!nffl 

•l 0Mr.ft'" bom, etin11u todosos objet1vos, superendo W.Uns; 
hl ~~~ At~6rio. •tin&lu todos os objetlvos ou os m.b re•v.ntn.; 
. ~·· r-~ .• ,;.. lnsu8dtnte nlo Mlnllu ot ob etlvos mllh rele.,..tH. 
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