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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
Dese mpenho dos Servi~os, designado par SIADAP 1, assenta num Quadro de Avalia~ao e
Responsabiliza~ao

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

0 sistema de gestao par objetivos e entendido como urn importante modelo e gestao estrategica, no
sentido em que reconhece como urn sistema de

comunica~ao

organizacional, que promove o

alinhamento de todas as unidades organicas com a estrategia da organiza~ao, permitindo o
acompanhamento dos objetivos e a avalia~ao do desempenho. Sendo urn instrumento de gestao que
procura evidenciar os varios recursos utilizados e os fatores que contribuiram para os resultados em
fun~ao

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

organiza~ao,

o que permite urn autoconhecimento que favorece a me lhoria continua

A autoavalia~ao dos servi~os (SIADAP 1) tern urn caracter anual e obrigat6rio, e nos termos do artigo
8Q da Lei nQ 66-B/2007 e parte integrante do Relat6rio de Atividades e deve traduzir os resultados e
desvios registados de acordo com o aprovado no QUAR do

Servi~o.

lmporta, a este prop6sito e desde ja, referir que a DMHDL entende o QUAR como urn importante
instrumento de gestao 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 melho ria continua

dos procedimentos e da qualidade do se rvi~o publico prestado.
Neste contexto e elaborado o presente Relat6rio de Autoavalia~ao tendo par referenda o Quadro de
Avalia~ao

e Responsabiliza~ao 2020, aprovado .

Este Relat6rio apresenta uma abordagem de relata das atividades desenvo lvidas em 2020, mostrando
urn breve resumo dos antecedentes de cada area/programa. Metodo logicamente, procedeu-se
identifica~ao

a

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 i nforma~ao, foi implementado
urn sistema de recolha de informa~ao, baseado num ficheiro unico com a i nforma~ao necessaria para
o calculo de urn conjunto de indicadores constantes no QUAR e outros dados complementares das
atividades desenvolvidas pela DMHDL e de outros
prossecu~ao

servi~os

que partilham e concorrem para a

de determinados objetivos, nomeadamente a GEBALIS e a DMPO.

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

a monitoriza~ao intercalar dos resultados alcan~ados, trimestralmente.
reportados a DMRH os dados relatives ao primeiro, segundo e terceiro semestres,

•

Procedeu-se

•

Foram

tendo sido validados os indicadores incluidos naquele instrumento de gestao, com resultados
bastante satisfat6rios.

3

I

I

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2020
II.

CARACTERIZA<;AO DA DIRE<;AO MUNICIPAL DE HABITA<;AO E
DESENVOlVIMENTO LOCAL

1. Natureza

Miss~o

tl

Atribuicoe~

Nos termos da Delibera<;ao nQ 305/AML/2018, de 3 de julho, foi aprovado o ajustamento

a Organica

dos servi<;os municipais, estrutura nuclear e estrutura flexfvel, do Municipio de Lisboa, sendo a DMHDL
a unidade organica que apoia, desenvolve, assegura e promove, na area da habita<;ao e do
desenvolvimento local, os objetivos determinados pelo executivo nestas materias, destacando-se,
entre outras, as seguintes atribui<;oes:
•

Desenvolver e implementar o Programa Local de Habita<;ao, assumindo a missao de (Re)
Habitar Lisboa de acordo com os objectivos de melhorar a qualidade do parque edificado
habitacional (publico e privado), a qualidade da vida urbana, a coesao territoria l, bem como
promover a coesao social e o desenvolvimento local, em articu la<;ao com os servi<;os
municipais competentes.

•

Contribuir para a adequa<;ao da oferta procura de habita<;ao atraves de novas metodologias
e instrumentos de dinamiza<;ao do mercado de habita<;ao, nomeadame nte, atraves da cria<;ao
de balsas de arrendamento e de habita<;ao a custos acessfveis desenvolvendo mecanismos e
parcerias de arbitragem e regula<;ao do mercado privado de arrendamento acessfvel;

•

Concep<;ao e implementa<;ao de polfticas e estrategias de interven<;ao no parque habitacional
publico, de incentivo reabilita<;ao do parque habitacional privado e de desenvolvimento
local;

a

a

Planear e priorizar a requalifica<;ao dos fogos existentes, em fun<;ao do diagn6stico das condi<;6es de
habitabilidade, em articula<;ao com o Departamento de Habita<;ao e Manuten<;ao de Ediffcios
Municipais, promovendo a eleva<;ao dos padroes de qualidade do parque habitaciona l em termos da
conserva<;ao, eficiencia energetica, acessibilidades e conforto;
Promover a melhoria das condi<;oes de habitabilidade na cidade de Lisboa, nomeadamente, atraves da
concep<;ao e elabora<;ao de programas de interven<;ao;
Promover a Estrategia de lnterven<;ao BIP/ZIP como estrategia de desenvolvimento loca l;
Defini<;ao programatica e desenvolvimento de projectos que visem a va loriza<;ao das frac<;6es nao
habitacionais em predios predominantemente habitacionais, promovendo a sua ocupa<;ao ao servi<;o
do desenvolvimento local.

4

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAc;Ao- 2020
Elaborar ou apoiar a elabora~ao de projetos regulamentares e legislativos nos dominios de Habita~ao,
Reabilita~ao

Urbana e Gestao Patrimonial.

a

•Promover o acesso
Habita~ao e Desenvolvimento Local
contribuindo para a melhoria das condi~oes habitacionais das
familias e para a coesao socio-territorial da cidade.

•Tornar o Municipio de Lisboa uma referenda em materia de politica publica de
habita~ao e desenvolvimento Local

•Rigor e Transparencia
•ln ova~ao e Conhecimento
•Responsabilidade e Compromisso
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2. Estrutura Organica da DMHDL
Dire9ao Municipal de Habita9ao e
Desenvolvimento Local
(DMHDL))

Habita~ao

Departamento Desenvol vimento
Local

(DPGH)

(DOL)

Departamento de Politicas e Gestao de

Divisao Gestao
Municipal

Habita~ao

Divisao de Planeamento e
Desenvolvimento

(DGHM)

(DPD)

---- .---Divisao de Interven~ao
no Mercado de Habita~ao

I Divisao de Apoio
a
Locais
Interven~oes

(DAIL)

(DIMH)

Ill - SiNTESE DAS ATIVIDADES

Politicas de habita~ao- Contributo da Camara Municipal de Lis boa

0 artigo 65° da Constituiqao da Republica Portuguesa preve.
" 1. Todos tem direito, para si e para a sua familia, a uma habitat;iio de dimensiio adequada,
em condit;iies de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade
familiar.
2. Para assegurar o direito

ahabitat;iio, incumbe ao Estado:

a) Programar e executor uma polftica de habitat;iio inserida em pianos de ordenamento geral
do territ6rio e apoiada em pianos de urbanizat;iio que garantam a existencia de uma rede
adequada de transportes e de equipamento social;
b) Promover, em colaborat;iio com as regiiies aut6nomas e com as autarquias locais, a
construt;iio de habitat;oes econ6micas e sociais;
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c) Estimular a constru~iio privada, com subordina~iio ao interesse geral, e o acesso
habita~iio

a

propria ou arrendada;

d) lncentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das popula~oes, tendentes a
resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a cria~iio de cooperativas de
habita~iio

e a autoconstru~iio.

3. 0 Estado adoptara uma polftica tendente a estabelecer um sistema de renda compatfvel com
o rendimento familiar e de acesso

ahabita~iio propria.

4. 0 Estado, as regioes autonomas e as autarquias locais definem as regras de ocupa~iio, uso
e transforma~iio dos solos urbanos, designadamente atraw?s de instrumentos de planeamento,
no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do territ6rio e ao urbanismo, e procedem as
expropria~oes

dos solos que se revelem necessarias

a satisfa~iio de fins de utilidade publica

urbanfstica.
5.

E garantida

a participa~iio dos interessados na elabora~iio dos instrumentos de

planeamento urbanfstico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento !fsico do
territorio. "

A Resolu~ao de Conselho de Ministros n.Q SO_A/2018 refere que a aprova~ao, em 2015, da Estrategia
Nacional para a Habita~ao (ENH) teve como objetivo dar urn primeiro passo no sentido de uma
resposta as profundas altera~oes financeiras, econ6micas e sociais verificadas nos ultimos anos, bern
como ao distanciamento progressive entre o quadro normative e as polfticas publicas nesse domfnio.
Nao obstante o caminho que Portugal tern vindo a percorrer nestas materias, nomeadamente ao nfvel
da resolu~ao dos problemas quantitativos em materia de carencias habitacionais, os multiples desafios
que se colocam a polftica de habita~ao e reabilita~ao - econ6micos, funcionais, ambientais e sociais
- demonstram a necessidade de uma abordagem integrada ao nfvel das polfticas setoriais, das escalas
territoriais e dos atores, que represente uma mudan~a na forma tradicional de conceber e
implementar polftica de habita~ao.
Esta abordagem impl ica uma reorienta~ao da centraliza~ao da polftica de habita~ao no objeto «casa» -

para 0 objetivo -

0

«acesso

a habita~ao»

- , a

cria~ao

a

de instrumentos mais flexfveis e

adaptaveis a diferentes necessidades, publ icos -alva e territories, uma implementa~ao com base numa
forte coopera~ao horizontal (entre polfticas e organismos setoriais), vertical (entre nfveis de governo)
e entre os setores publico e privado, incluindo o cooperative, bern como uma grande proximidade aos
cidadaos.
Esta Nova Gera~ao de Polfticas de Habita~ao reconhece, portanto, o papel imprescindfvel que os
munidpios tern na sua implementa~ao e refor~a a sua interven~ao neste ambito, na esteira da 16gica
de de sce ntraliza~ao e de subsidiariedade plasmada no Programa do XXI Governo Constitucional.
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A sua rela~ao de proximidade com as cidadaos e o territ6rio permite aos municipios ter uma no~ao
mais precisa das necessidades presentes, das abordagens mais adequadas e dos recursos passfveis de
mobiliza~ao, sendo a sua a~ao instrumental na constru~ao e implementa~ao de respostas mais eficazes

e eficientes, orientadas para as cidadaos.
Considerando a

rela~ao

de proximidade com as cidadao que permite aos municipios ter uma

no~ao

mais precisa da realidade que se visa regular e promover, bern como acompanhar de fo rma mais
eficiente do que outras entidades publicas, as programas, designadamente atraves da identifica~ao in
loco das problematicas sociais existentes, do apoio aos agregados carenciados e aos proprietaries de
edificios com necessidades de
situa~oes

interven~ao,

da cedencia do seu patrim6nio edificado para fazer face a

de carencia social e ao acompanhamento da implementa~ao dos programas, foi concretiza

a transferencia de competencias para as 6rgaos municipais no dominic da

habita~ao,

ao abrigo do

artigo 17.Q da Lei n.Q 50/2018, de16 de agosto, nos termos do Decreta-Lei nQ 105/2018, de 29 de
Novembro.
Em Lisboa, e face a caracteristicas particulares da capital, o Municipio assume grande relevancia no
dominic 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

popula~ao

com problemas de carencia habitacional grave e com dificuldade de

a

arrendar/comprar casa em Lis boa face disparidade entre as seus rendimentos e as valores prat icados
no mercado.
Desta forma, o Municipio promove a

recoloca~ao

do seu parque habitacional no mercado com

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

da

popula~ao

que procura casa em Lisboa, conseguindo assim ajustar e dar a conhecer

as necessidades e potencialidades da oferta, promover uma gestao mais j usta e eficaz do seu vasto
patrim6nio habitacional e influenciando de alguma forma as polfticas do Estado e a

interven~ao

privada.
Tal s6 e possivel face ao vasto patrim6nio habitacional do municipio de Lisboa. No final de 2020 o
Municipio detinha um total de 3 988 edificios, aproximadamente 23 615

lnvestimentos em

fra~oes.

Habita~ao

Com a aprova~ao de 13 milhoes no emprestimo do Banco Europeu lnvesti mento (BEl) para reabilita~ao
de

fra~oes

recupera~ao

o Municipio iniciou a recupera!;aO do passive de anos de desinvestimento com a
das frac~oes ja identificadas e encaminhadas para reabilita~ao, bern como a diaria gestao

social e patrimonial das restantes frac~oes de que somas responsaveis.
A CML com vista a mais celere reabilita~ao contratualizou a CML contratualizou com a Gebalis diversos
contratos programa so Iongo dos anos de requalifica~ao e reabilita~ao de patrim6nio habitacional em
bairros sociais. Em 2020 estavam em curso:
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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€ ainda em vigor necessitam de controle diario para
processamento dos pagamentos a Gebalis. Enecessaria avaliar uma nova proposta de novo contrato
programa para reabilitac;:ao de frac;:oes.
A CML contratou em 2019 urn acordo financeiro como IHRU onde estavam previstos 4479 fogos com
urn investimento previsto de 239 Milhoes, tendo-se candidatado a uma de comparticipac;:ao a fundo
perdido de 81 M. Ate agora o municipio, para urn investimento de 80 Mil hoes ja contratados ja recebeu
do IHRU a fundo perdido 16 Milhoes.

E necessaria

dar continuidade

a selec;:ao de habitac;:oes para

preparac;:ao de outras Candidaturas ao 12 Direito, constantes na Estrategia Local de Habitac;:ao
2019/2024. Neste momenta estao contratados os seguintes empreendimentos:

Des i gna~io

N2 Fogos
contratados
I previstos

Valor de
lnvestimento

48

2 879 929,00 (

Financlamento Financlamentol

I comparticipa~ compartlcipa~io
io prevista

entradas

876 705,00 (

760 616,87 (

Constru~~o

Nucleo L2 B P Cruz (E4)

Constru~ao

Nucleo L3 Boavista (ES)

46

2 914 621,00 (

990 716,00 (

860 605,84 (

Constru~ao

Nucleo L3 Boavista (E46)

so

4 573 849,00 (

1 608 972,00 (

1448 074,80 (

130

11 604 520,00 (

4 061 582,00 (

3 189 421,39 (

274

21 972 919,00 {

7 537 975,00 €

6 258 718,90 {

130 fogos B. Cruz Vermelha
Sub-TOTAL - Constru~io Nova
Av Visconde Valmor, 48 48A 48B

22

3 861849,38 (

1100 991,78 (

747 474,0 3 (

Av. da Republica, 4_4B

50

8 295 004,05 (

2 314 625,03 (

1 513 448,99 (

Av. da Republica, 102 -102C

21

6 694 725,00 (

1 925 078,00 (

1 377 282,95 (

Campo Grande, 6-6B

25

7 457 845,75 (

2 043 978, 30 (

1 492 696,08 (

Av. EUA, 37-37A
Av. EUA, 39 39A

44
47

9 799 356,99 (
10 482 421,31 (

2 714 046,00 (

1 773 572,28 (

2 878 686,00 (

1 880 171,40 (

Av. da Republica, 100

39

6 554 875,00 (

1 265 150,00 (

673 856,44 (

Av. da Republica, 106

4

1 591 800,75 (

433 200,30 (

Sub-TOTAL- PRESS

A atribui~ao de

Habita~ao

252

54 737 878,23 € 14 675 755,41 {

I

302 312,14 (
9 760 814,31 {

Municipal ap6s a sua constru~ao I reabilita~ao

A aprovac;:ao do Regulamento Municipal do Direito

a Habitac;:ao

permitiu estabelecer a forma e

condic;:oes de acesso a habitac;:ao adequada e com valores compatfveis com o rendimento dos
candidates, definindo ainda as regras e criterios de selec;:ao dos candidates atraves de procedimento
concursal, promovido pelo Municipio de Lisboa.
Sao destinatarios deste Regulamento os agregados familiares carenciados bern como os agregados
habitacionais com nfveis intermedios de rendimento.
Este Regulamento e aplicavel :
a) As habitac;:oes na propriedade ou posse do Municipio de Lisboa, com rendas calculadas em func;:ao
dos rendimentos dos agregados familiares a que se destinam, no regime de arrendamento apoiado
nos termos da Lei n.2 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.2 32/2016, de 24 de agosto.
b) As habitac;:oes que se destinam a agregados habitacionais de rendimentos intermedios que
pretendam ter residencia permanente em Lisboa, abrangendo todas as habitac;:oes cujo acesso seja
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gerido pelo Municipio de Lisboa, em regime de renda com valores acessfveis, independentemente da
propriedade, proveniencia e modelos de produ~ao ou gestao.
c) As habita~oes provenientes de creditos de opera~oes urbanfsticas com interesse municipal, nos
termos previstos no Plano Diretor Municipal de Lisboa e no Regulamento Municipal que aprova o
Sistema de Incentives a Opera~oes Urbanfsticas com Interesse Municipal.
d) Aos agregados habitacionais que tenham arrendado ou pretendam arrendar uma
mercado privado de arrendamento do concelho de Lisboa, mediante a candidatura

habita~ao

no

a atribui~ao de

subsfdio municipal ao arrendamento acessfvel.
As normas do presente regulamento aplicam -se aos varios programas de acesso

a habita~ao em

arrendamento acessfvel da competencia do Municipio de Lisboa que tenham par objeto patrim6nio
publico ou privado.
A regula~ao e normaliza~ao de todos os programas de acesso

a ha bita~ao promovidos pelo Municipio

de Lisboa, nomeadamente pelo pelouro da Habita~ao (Dire~ao Municipal de Habita~ao e
Desenvolvimento Local) garantem a

centraliza~ao

e total transparencia na

atribui~ao

de toda e

qualquer habita~ao perten~a do Municipio.
A clarifica~ao e separa~ao das competencias da CML e das competencias da empresa mun icipal
GEBALIS no que se refere

aatribui~ao de habita~oes e extrema mente importante, pais geralmente nao

e entendida nem tida em

considera~ao.

A CML e responsavel par todas as atri bu i~oes e reabilita~ao de fra~oes que ficam vagas e sao
reportadas ao Municipio.
A GEBALIS e responsavel pela gestao das fra~oes ocupadas devendo, sempre que ficam vagas,
assegurar o seu encam inhamento para que a CML possa promover a sua reafeta~ao . A GEBALIS
reabilita e promove transferencias internas no ambito da sua atividade de gestao habitacional.
Os diversos programas de acesso, de promo~ao de hab ita~ao e apoio
anos, sao indicadores da
•

preocupa~ao

do Municipio em materia de

a mesma, lan~ados nos ultimos

habita~ao :

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

social.
•

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

arrendar

•

habita~ao

em Lisboa aos

pre~os

de mercado.

PRA - Programa de Renda Acess fvel para classe media com rendimentos anuais dos 7.500 aos
40.000 euros, num modelo de concessao de obra publica com a

colabora~ao

de privados,

empresas, cooperativas, etc.
•

Regula~ao dos creditos

a

constru~ao

com o regime de frac~oes em valor maximo de

arrendamento.
•

Programa Mercado Social de Arrendamento- Colabora~ao como IHRU na sele~ao das famflias.

•

SMAA - Subsfdio Municipal ao Arrendamento Acessivel, programa de apoio ao arrendamento,

destinado a famflias com um rendimento que nao lhes permite suportar o arrendamento privado
onde residem.
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•

a Habitac;ao. Foi publicado o Decreta-Lei n.2 37/2018
programa 1.2 Direito, programa de apoio publico a

1.2 Direito - Program a de Apoio ao Acesso
de 4 de junho que veio implementar o

promoc;ao de soluc;oes habitacionais para pessoas que vivem em condic;oes habitacionais indignas
e que nao dispoem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitac;ao.
•

Renda Segura- Programa Renda Segura (PRS) foi aprovado par Deliberac;ao da Camara Municipal
de Lisboa n.2 68/CM/ 2020, constituindo-se como um dos eixos de acesso

a habitac;ao com renda

acessfvel, neste caso mobilizando propriedade nao municipal em regime de contrato de
arrendamento.
•

Foi aprovado o Regulamento Municipal do Direito

a Habita~ao,

publicado no DR, 2!! serie de

29/11/2019

Bairros Municipais- Gestao de obra para

recoloca~ao

no mercado

0 processo lanc;ado pela CML de Verificac;ao de Ocupac;ao e Condic;ao de Recurso a todas as frac;oes
municipais comec;ou a dar resultados a partir do ana de 2012, com a reentrada na posse do municipio
de centenas de fracc;oes desocupadas au irregularmente ocupadas.
A gestao como senhorio deste patrim6nio

e complicada,

na sua quase maioria as habitac;6es sao

atribufdas em regime de renda apoiada, calculada em func;ao dos respetivos rendimentos, com valores
de renda extrema mente baixos e englobando situac;oes de gestao social complicadas, com preservac;ao
deficiente do bem publico que lhes

e afetado.Situac;6es de vandalismo au ma apropriac;ao das fracc;oes

pelos anteriores residentes,bem como a degradac;ao das fracc;6es e a ma qualidade construtiva das
mesmas implica que, ap6s a vacatura dos locados, a CML tenha de proceder a obras de reabilitac;ao
total e nao apenas a pequenas obras para reafetac;ao.
A problematica da constante ocupac;ao abusiva das fracc;6es vagas e dos procedimentos necessaries
para a reentrada na posse do mesmo, o tempo necessaria para o cumprimento dos procedimentos
necessaries

a aplicac;ao do C6digo da Contratac;ao Publica para lanc;amento de em preitadas, o volume

de obras necessa ries a sua reabilitac;ao e a gestao simultanea de dezenas de empreitadas de
reabilitac;ao dispersas par toda a cidade coloca as prazos de recolocac;ao no mercado maiores do que
o que se pretenderia e do que as munfcipes esperariam.

Patrimonio Disperso do Municipio
0 Patrim6nio do Municipio de Lisboa localizado fora de Bairros municipais e caracterizado parser um
patrim6nio extremamente envelhecido, que passou para a propriedade da CML geralmente par
processos muito antigos de expropriac;ao au aquisic;ao amigave l, no ambito de pianos de
reperfilamento de ruas ou pianos de urbanizac;ao nao concretizados, doac;oes au direitos de
preferencia. Pode ser constitu fdo par frac;6es, ediffcios au partes de ediffcios, muito antigos e em mau
estado de conservac;ao, podendo encontrar-se total au parcialmente habitados au mesmo devolutos,
na sua maioria porque ja foram objeto de transferencia das famflias par motivo de mas condic;oes de
habitabilidade au mesmo rufna.
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A reabilitac;:ao deste patrim6nio implica frequentemente a sua tota l desocupac;:ao, por norma com
recurso

a transferencia das famflias, 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 diffcil de ponderar e/ou
resolver, face aos resultados em termos temporais e financeiros.
A faixa eta ria dos moradores neste patrim6nio e as sua caracterfsticas sociofamiliares- em gera l com
idade muito avanc;:ada, doenc;:as e patologias varias e dependentes a nfvel instituciona l, fam iliar ou
de vizinhanc;:a da zona de residencia - bern como o tipo de contratos de arrendamento que titula as
habitac;:oes, geram muita resistencia

amudanc;:a por parte dos locatarios e implicam uma gestao social

cuidada, o que esta na origem de uma diffcil previsao e implementac;:ao da sua reabil itac;:ao.
A preparac;:ao da reabilitac;:ao de frac;:oes vagas em Patrim6nio Disperse implica 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 refon;:o estrutural,
substituic;:ao de coberturas, arranjo de caixas de escadas e clarab6ias, substituic;:ao de colunas- infraestrutura global, etc.), com necessidade de eventual levantamento arquitet6nico por 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.
Neste contexte as atividades desenvolvidas pela Direc;:ao Municipal de Habitac;:ao e Desenvolvimento
Local, durante o ano de 2020, continuam enquadradas pelos eixos de intervenc;:ao e objectives
estrategicos do Municipio de Lisboa explanados no Governo da Cidade, pelo Programa Local de
Habitac;:ao e pelos objectives estrategicos e operacionais desta Direc;:ao Municipal.
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• Direito a

• Cidade de
Bairro
• Cidade +
Proxima dos
Cidadaos

Habi ta~ao

• Cidade
Reabilitada e
Rehabitada

• Cidade do
Cornercio

No essencial, o ano de 2020 ficou marcado pelo desenvolvimento e

consolida~ao

de projetos e

procedimentos definidos como prioritarios no anterior ciclo de gestao e a aposta em delinear novos
programas, de diferentes metodologias e de novas parcerias no ambito das Politicas Publicas de
Habita~ao.

0 acesso a novos recursos e instrumentos financeiros, nomeadamente atraves do Banco

Europeu de lnvest imento, a im ple menta~ao do Programa Lisboa XX I1, o programa naciona l 1Q Dto ,
vieram potenciar as medidas de coesao e incl usao social e de reabi l ita~ao do patrim6nio municipal
edificado e a

regenera~ao

urbana destes t errit6rios. Na area da

H abita~ao

Social o investimento

previsto para 2016-2021 e no montante de 112.553 milhares de euros, que inclui constru~ao nova,
reabilita~ao

de frac~oes, contratos programa com a GEBALIS eo projecto Sharing Cit ies.

IV.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS DIFERENTES AREAS
Gestao de Candidaturas Programas Municipais de

Habita~ao

Acessivel

Com o objectivo de diversificar o tipo de respostas na area da ha bita~ao a Dire~ao Municipal de
Habita~ao

e Desenvolvimento Local tern desenvolvido, desde 2009 um conjunt o de medidas e

programas para tentar dar re sposta aos diferentes segmentos de famflias que pretendem arrendar
casa em Lisboa e nao t ern capacidade econ6mica para aceder aos valores pedidos no mercado privado.

I

Deliberac;iio n" 372/AML/2016 (Contratar;iio emprcstimo de med io e Iongo prazo junto do Banco Europeu d e lnvestimento).
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Medidas e Projetos Desenvolvidos:
EIXO A- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E 0 AMBIENTE
Projeto Al- HABITA~AO PARA TODOS
r

PRO MOVER 0 ARRENDAMENTO ACESSiVEL

Plataforma HABITAR LISBOA
Unidades Organicas: DMHDL

"Juc eo de Aoo o

D

o Mun pa

A Plataforma HABITAR LISBOA, abriu no dia 12 de dezembro de 2019 com o primeiro concurso do
Programa Renda Acessfvel.

Bem-vindo

a Plataforma

...•

RENDA

No perfodo compreendido entre 01 de janeiro 2020 e 31 de dezembro de 2020 foram registados

13.875 registos de adesao na Plataforma HABITAR LISBOA, dos quais 11.059 foram registados e
atualizados com sucesso e os restantes incompletos.
0 numero total de registos de adesao submetidos na PHL, ate ao 31 de dezembro correspondeu a

18.264 dos quais 14.385 regi stados com sucesso e os restantes incompletos {3 .879). 0 numero de
Registos de adesao aumentou 2692% entre 2019 e 2020
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Plataforma HABITAR LISBOA

TOTAL

REGISTADO

• Ano 2020

Ano 2019

INCOMPLETO

0

2000

4000

6000

8000

10000

Plataforma HABITAR LISBOA

12000

14000

16000

Acessos

Destacaram-se as seguintes atividades:
1.

lmplementac;ao de novas funcionalidades no ambito da Gestae Processual do Programa de
Renda Acessfvel:
a.

lmplementac;ao e testes ao algoritmo do Sorteio do Programa de Renda Acessfvel

2.

Realizac;ao de uma Auditoria Externa ao algoritmo do sorteio

3.

Execuc;ao de uma bateria de testes de aceitac;ao das funcionalidades implementadas

4.

Atualizac;ao do Manual de Apoio ao Utilizador e Perguntas Frequentes.

5.

Carregamento de fotos (cerca de 1.000) para o 12 Concurso do Programa Renda Acessfvel com
120 habitac;oes e respetivas plantas.

6.

Validac;ao e atualizac;ao da informac;ao dos 153 im6veis com origem Programa Renda Segura
na plataforma, nomeadamente o tratamento grafico das fotos (cerca de 1500) carregadas
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pelo proprietario validadas pela informa~ao da fiscaliza~ao de forma a refletir o estado atual
da habita~ao tal como se esta mobilado .
7.

Levantamento de requisites funcionais e execu~ao de testes finais para a abertura do
Programa do Arrendamento Apoiado.

8.
9.

Lan~amento
Realiza~ao

do Programa de Arrendamento Apoiado

de treze a~oes de (in)forma~ao envolvendo mais de tres centenas de

colaboradores dos seguintes servi~os e entidades (DMHDL, Divisao do Atendimento, Juntas
de Freguesia; Santa Casa de Misericordia de Lisboa; Gebalis; ONGs e outras Associa~oes.
10. Envio de notifica~oes aos utilizadores registados (+ 14 mil) na Plataforma informando da
abertura de novos Concursos de Renda Acessivel e de Arrendamento Apoiado.
11. Atendimento nao presencia I: Resposta aos emails dos municipes e atendimento telef6nico.
12. Numero de chamadas atendidas na linha telef6nica de apoio

a Plataforma HABITAR LISBOA

(808 203 232/218 170 552) ascenderam a mais de 11.200
a.

Aten~ao,

nao esta contabilizada o atendimento telef6nico realizado em outras

extensoes e telefones da Dire~ao Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local.
13. Apoio aos tecnicos da Divisao de Atendimento
14. Analise de dados do Perfil dos Utilizadores registados na Plataforma HABITAR LISBOA e dos
Candidates aos programas RENDA ACESSfVEL E ARRENDAMENTO APOIADO.

Subsidio Municipal ao Arrendamento Acessivel (SMAA)
Unioadt!S

Orgam~;;as;

uMnDL- NuCieo de Ap010 a D1rec;ao IVtuniCipal

Departam(>nto de Poltt cac; de Gestao

1-!ab1ta~ao

(DPGH )

Em 2020 nao foram lan~adas novas Edi~oes de candidaturas ao Programa SMA (a ultima Edi~ao teve
atribui~oes

em outubro de 2019).

Pnncipais Actividades
SMA . Subsidio Municipal de Arrendamento
1
88
.!8

fJO edu;oes
f JO C3tlditfatura5

r~~ de novos sucs1dJOS atnbUJdos

2

3

4

.t

2

2

'2C

232

298

137

19-S

3-11
190

228
1-H

276

75

0
0
0

180

I 'alor total des subs1d1os ;>agos teuros) 1a)l

18

1 5€:~
9"' I

2-t 3601 116 7351 ~62 2601 392 •291 522 7231 527 3491 .t93 1111 327 9951 2 667 2621
,a 0 .alar m·:IUJ '= paga~lento do~ suoSI•JIOS e oas ceno-.a~~es cos 'nes~os 0 s~.~~s \!:: e atncuido cor 1: meses reno.a.el porti)ual r::erioco 0
vii" ra_;:c e 202~ c: r<>s -.n • .- ac·l:;tar ccs a:~a-enl,;; ef.otu.;;dos ate 3i,1212u20 mclUJ eifi~oes e reno.a~ot:s

Quadro 1 - Subsidio Municipal de Arrendamento
Em 2020 mantem-se a "gestao" das atribui~oes e a renova~ao das atribui~oes por mais doze meses,
tendo sido renovadas as

atribui~oes

da 17!!

Edi~ao

e da 18!!

Edi~ao,

que cumpriam as

condi~oes

de

manuten~ao (17!! Edi~ao: renovadas 73 atribui~oes, mas para o SMA/2893/2018/2, ap6s a renova~ao,
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foi de imediato suspensa e nao recebeu nenhuma prestac;ao do segundo ano; 18l! Edic;ao: renovadas
84 atribuic;oes).
No total foram renovadas 157 atribuic;oes, mas s6 156 receberam subsidio no segundo ano de
atribuic;ao.

PROGRAMA RENDA SEGURA
Umdadec; Orgamcas· D'\111-'D - NllciPO d Ap010 a ') re~;ao Mun c1pal ~epartamt>nto de Po 1t1cas d.:!
GP t o Hab1td~ao (DPGH)

1. Participac;ao nas reunioes de trabalho para a implementac;ao do Programa Renda Segura sob
gestao da Direc;ao Municipal de Gestao Patrimonial.
2.

ldentificac;ao de requisitos para a integrac;ao do Programa de Renda Segura na Plataforma HABITAR
LISBOA.

3.

Adaptac;ao da imagem grafica do Programa Renda Segura para a integrac;ao da aplicac;ao da Renda
Segura na plataforma HABITAR LISBOA.

4.

Realizac;ao de testes na aplicac;ao da Renda Segura e Plataforma HABITAR LISBOA.

5.

Analise e validac;ao de dados dos im6veis do Programa da Renda Segura a afetar ao Concursos nQ
2, 3 e 4 do Programa da Renda Acessivel.

6.

Validac;ao e atualizac;ao da info rmac;ao dos 153 im6veis com origem Programa Renda Segura.

7.

Validac;ao e monitorizac;ao da informac;ao das habitac;oes particulares arrendadas para serem
afetas ao Programa Renda Acessivel.
Quadro Resumo- Programa RENDA SEGURA
lmoveis particulares arrendados pelo Municipio de Lisboa
por Tipologia segundo a Freguesia

Freguesia
Ajuda

TO

T1

T2

6

2

2

T3

T4

10

Alcantara

2
2

Alvalade
Areeiro

6

Avenidas Novas

2

4

2

2
5

5

Beato

2

3

11

8
7

2

7

3

Ben fica
Campo de Ourique

3

3

Arroios

Belem

Total

4

4
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Cam pol ide

2

3

8

9

Carnide
Estrela
Lumiar

4

5

Marvila

3

5

2

7

Miseric6rdia

5

2

8

Olivais

5

Parque das Nac;oes

4

5

4

11

Penha de Franc;a

5

Santa Clara

2

5
5

14

Santo Ant6nio

3

4

Sao Domingos de Benfica

6

8

Santa Maria Maior

3

Sao Vicente
Total

10

6

4

3

2

50

55

31

9
7

153

Programa Renda Acessivel
Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoio a

D1re~;ao

MU'liCipal

Departame'1to de Polit•ca~ de Gestdo Hdbltdr;cJo (DPGH)

Em 2020 no ambito dos Programas de Renda Acessfvel (anterior Programa de Renda Convencionada),
fo ram lanr;ados 3 Concursos de Renda Acessfvel (PRA 2, 3 e 4) no total de 153 fogos, tendo sido
receciona das 8 881 candidaturas.
Relativamente ao Programa Renda Acessfvel (PRA 1, 2 e 3) foram atribufdos I afet os urn total de 225
fogos.
PRA2
0 2Q Concurso de Renda Acessfvel decorreu entre 14 de agosto e 14 de setembro, com 30 fogos (18
atribufdos e 12 afetos) com origem no Programa de Renda Segu ra (fogos arrendados no mercado
privado pelo Municipio para subarrendamento no ambito do Programa Renda Acess fvel), tendo sido
receciona das 2872 candidaturas.
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PRA3
0 32 Concurso de Renda Acessivel, decorreu entre 21 de outubro a 5 de novembro, com 75 fogos (21
atribufdos e 54 afetos) com origem no Programa de Renda Segura (fogos arrendados no mercado
privado pelo Municipio para subarrendamento no ambito do Programa Renda Ace ssfvel), tendo sido
rececionadas 3031 candidaturas.
PRA 4
0 42 Concurso de Renda Acessivel decorreu entre 21 de Dezembro e 20 de Janeiro 2021. As habita~oes
tem origem no Programa de Renda Segura, com 48 fogos arrendados no mercado privado pelo
Municipio para subarrendamento no ambito do Programa Renda Acessivel. Foram submetidas 2978
candidaturas.

Concurso

Periodo
Candidat

Data Sorteio

N2

Total

Origem

Candidaturas

fogos

Fogos

12 Dez.
PRAl

2019/31

1~

Mar.

20~0

3170

120

Muni cipal

Jan. :!020

1-! Ago. /
PRA2

14 SPt

:?1 S.:>t. 2020

2872

30

2020

PRA 3

21 Out./
5 ov 12 Nov . 2020

3031

75

2020

21 Dez.

PRA4

2020/20 25 Jan. 2021
Jan . 20.11

Caracteriza~ao

2978

48

Renda
Segura

Renda
Segura

Renda
Segura

Tipologia

N2 Fogos

TO

Tl

2
45

T2

52

T3

20

T4

1

TO

0

Tl
T2

13
g

T3

6

T4

3

TO
T1

9
18

T2

27

T3

18

T4

3

TO
T1

1
19

T2

20

T3

7

T~

1

dos candidates ao Programa Renda Acessivel

Perfil do candidato
Os candidates sao maioritariamente de nacionalidade portuguesa (95%), residentes no concelho de
Lisboa (55%), com uma media de idades de 38 anos, de genera feminino (59%), com nfvel de
escolaridade superior (44%) ou secundario (35%), traba lhadores por conta de outrem (85%), com
agregado fam iliar constitufdo por 1 pessoa (54%), a residirem em habita~ao de familiares/amigos

(4 2%) ou arrendada (40%) e com um rendimento medio mensa ! disponfvel no valor de €1. 154,85.
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GENERO

Idade
•

Media - 38 anos

RESIDENCIA DO CANDIDATO

•

•
SITUA<;AO PERANTE 0 TRABALHO
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NIVEL DE E)COLARIDAOE

NUMERO DE ELEMENTOS DO AGREGADO
C)

.

I~

'

•

Situa~ao

Habitacional dos agregados

SITUAc;:AO HABITACIONAL
J[
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,.

GERIR A 0FERTA DE HABITA~AO MUNICIPAL

a

Regime do Acesso Habitaqao Municipal (RRAHM)
Umdade.s Organicas. uepdndmento ae

~-'O

lt•CclS ae uesrdo

Haolta~ao tUh.:m 1

aHabitac;ao Municipal (RRAHM) foi revogado com a entrada em
vigor do novo Regulamento Municipal do Direito a Habitac;ao (RMDH) em 6 de dezembro de 2019.
0 Regulamento do Regime de Acesso

Em 26/12/2019 foi publicada a ultima lista de classificac;ao definitiva com os pedidos de habitac;ao
rececionados entre 01/12/2018 e 31/10/2019. Esta lista foi utilizada para afetac;ao de fogo s ate ao
infcio das candidaturas ao Programa do Arrendamento apoiado, em 19/10/2020. Foram efetuadas 4
afetac;oes de fogos aos 86 candidatos mais pontuados por tipologia, constantes desta lista.
Durante o anode 2020 foram atribufdos 195 fogos no ambito do RRAHM .
TIPOLOGIA
FREGUESIA

TO

Tl

T2

13

T4

TS

TOTAL

Alcantara

0

7

1

0

0

0

8

Alva lade

c

3

1

0

0

0

4

Aree•ro

0

0

1

0

0

0

1

c

5

0

0

c

0

5

8-?ato

1

2

3

0

0

0

6

Campo de Ounque

c

c

6

0

0

0

6

Carr11de

0

1

1

0

0

c

2

Estrela

0

1

0

0

0

0

1

l<~miar

0

1

4

0

0

0

5

Marv1la

0

13

18

7

2

1

41

Oliva is

c

3

14

4

4

0

25

0

10

20

3

0

0

33

Penha de Fran~a

0

5

4

1

0

0

10

Sa'1ia Clara

0

12

15

15

2

c

44

Santa Clara

0

0

0

1

0

0

1

Sao Vicente

0

c

2

0

0

c

2

0

0

0

1

0

0

1

1

63

90

32

8

1

195

Ave~idas

1 ovas

TOTAL

Na distribuic;ao por freguesia, 74% dos fogos foram atribufdos nas freguesias Oriente/norte da cidade
(Santa Clara, Marvila, Parque das Nac;oes e Oliva is).
De acordo com a composic;ao dos agrega dos famili ares, a tipologia mais atribufda foi o T2
representando 46%.
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No ambito do acordo de financiamento do IHRU

aCML, atraves do programa l.Q Direito, foi necessaria

inscrever os candidates ao RRAHM e ao HCH na plataforma do Institute, procedendo-sea atualiza~oes
mensa is das atribui~oes e altera~oes.

Programa do Arrendamento Apoiado {PAA)
Durante o anode 2020, o grupo de trabalho constituido por diversos elementos da DMHDL, inclu indo
elementos da DGHM, continuou a participar em diversas reunioes de trabalho e efetuou inumeros
testes na Plataforma Habitar Lisboa, nomeadamente ao nivel do desenvolvimento da candidatura e da
gestao processual do Programa do Arrendamento Apoiado.
Em 19/10/2020 come~aram a ser efetuadas as candidaturas a este Programa e ate ao f inal de
dezembro de 2020 foram submetidas 2941.
Em 17/12/2020 procedeu-se
encontravam

a afeta~ao

de 30 habita~oes municipais aos candidates que se

a data mais bem pontuados por tipologia.

PERFIL DO CANDIDATO AO PAA2

/dade do Titular
•

37% dos utilizadores tern menos de 35 anos

•

56% dos utilizadores tern idade entre os 35 a 65 anos

•

Apenas 8% tem idade superior a 65 anos

•

ldade do candidate (moda): 35 anos

•

ldade do ca ndidate (mediana): 39 anos

•

ldade do candidate (media aritmetica): 42 anos

Tipo/ogia do agregado habitacional
A dimensao media do agregado e de 2,2
A Dimensao do agregado com maier frequencia e de 1
•

Agregado com apenas 1 pessoa predomina correspondendo a 39%

•

Agregado com 2 pessoas (28%)

•

Agregado com 3 pessoas (18%}

•

Agregado com 4 pessoas (10%}

•

Restantes agregados com mais de 4 pessoas 5%

•

As familias monoparentais (1 adulto com menores) representarn 26% do total dos agregados
habitacionais registados. Sendo que 1 adulto com um menor (66%); 1 adulto com dais menores
(25%}; 1 adulto com tres menores (7%)

0 uni verse de ana lise: registos de adesao completes com ca ndidaturas Arrendamento Apo iado
(PAA)3 na Plata forma Habitar Lisboa, extracr;iio din 08 janeiro de 2021

2
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Situa~oo

•

perante o emprego

61% estao empregados:
o 92% sao trabalhadores por conta de outrem
o

8% trabalhadores par conta propria e independentes

25 % estao na situa~ao de desempregados

•
•

9% sao reformados
Restantes 6% contemplam outras situac;oes

•

Rendimento Mensa/ Bruto Agregado (atual)
•

25% tem como rendimento mensal bruto ate 417€ (1Q quartil)

•

50% tem como rendimento mensal bruto ate 670€ (mediana)

•

75% tem como rendimento mensal bruto ate 774€ (3Qquartil)

Rendimento Bruto Mensa/ Atua/ do Agregado segundo a Situa~ao Profissional do Candidato
%

SITUA~O PROFISSIONAL

Candidatures

Valor medro
de Rend .
Mensa!

\Iaior Minimo Valor Maxrmo
de Rend.
de Rend.
Men,al
Mensa I

Desemorr:gado

25%

422 (

1C

981 (

Dom.;suco(a)

1%

559 (

190 (

863 (

Es•udante

1%

381 (

120 (

595 (

lncapac; tado oermanente oara o trabafho

2%

447 (

79 (

925 (

Ouua S tJa~ao

2%

498 (

180 (

9 86 (

Reforrnado

9 1'o

544 (

6(

997 (

56'1.,

740 (

109 (

993 (

Traoalnador oor c;onta prooria como emorr:g.;dor

171>

692 (

386 (

900(

Trabalhador por conta oroona como isolado

3%

628 (

7(

960

100%

602C

1(

997 (

Tr.:~balhauor

por con:a de outr>!m

TOTAL

c

Nacionalidade

•

0 nQ de utilizadores com nacionalidade portuguesa corresponde a 88%;

•

0 numero de utilizadores de nacionalidade estrange ira corresponde a 12% do total de registos
submetidos. 0 pais que se destaca e o Brasil corresponde a 23% do universo dos candidates
estrangeiros, seguindo-se Angola com 18% e Sao Tome e Principe tambem com 18%.

Local de Residencia
•

Sao residentes no concelho de Lisboa e destacam-se as seguintes freguesias: Marvila (10%);
Santa Clara (8%), Arroios (8%), Penha de Franc;a (6%).

Habita~oo

onde residem
habita~ao

arrendada particular (1319 candidaturas)

•

45% vivem numa

•

31% vivem numa habita~ao de familiares e/ou amigos

•

11% vivem em " Parte de habitac;ao"

•

10% vivem num "Aiojamento temporario"
24

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2020
•

3% vivem em habitac;ao arrendada propriedade do municipio de Lisboa e/ou entidades
publicas

•

0,3% vivem em casa propria
22 utilizadores que sinalizaram "Sem alojamento" (1%).

Tiplogias de habitac;ao necessarias: 3

Composi~lo

Tipologia
Minima

Tipologia
Maxima

Numerode
candldaturas

Valor
Relativo

-o

-;"1

1 ~..:o

39%

-1

T2

827

28%

3

-2

13

536

18%

4

12

T3

287

10%

s

-3

T4

117

4%

6

~

-4

25

1%

7

-4

-s

7

O,l%

8

-

-s

2

0, 1%

do agregado - numero de pessoas

---

TOTAL

2941

Concurso Habitar o Centro Hist6rico
-···----~ -• ganac... ~ ~ ,... rtdme'1to de Pol tac. s de Ge t.JO Hdbrtdf;dO (DPGI-i)

Concurso Habitar o Centro Hist6rico 1
A Deliberac;ao n.Q 9/2018 aprovou o concurso excecional e transitorio de atribuic;ao dos fogos
municipais a residentes nas freguesias do centro historico, que cumpriam os seguintes requisites:
- Ter contrato de arrendamento ou sucessivos contratos de arrendamento com a correspondente
comunicac;ao

a Autoridade

Tributaria e Aduaneira, celebrados ha mais de cinco anos, num fogo

localizado numa das freguesias do Centro Historico (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 deve rao ter residencia na mesma freguesia;
- Se encontre em comprovado risco de perder a habitac;ao no prazo de um ana ou tenha perdido a
habitac;ao no ana anterior, a contar da data de abertura do concurso, par causas imputaveis ao
senhorio;

3 Adequa~ao

da tipologia para regime de arrendamento apoiado- Anexo I do RMDH.
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- Preencher os requisitos de acesso previsto no Regulamento do Regime de Acesso

a Habita~ao

Municipal.

0 concurso implicou a cria~ao de uma balsa de 100 fogos localizados nas freguesias do Centro Historico
a reabilitar pelos servi~os competentes (ex: DMPO/DHMEM, atual DHM}.
Neste ambito no ana de 2020 foram desenvolvidas as seguintes

a~oes:

- Atendimento presencia I, via telefone e correio eletronico dos candidatos inscritos no concurso;
- Atribui~ao de 4 fogos (um destes fogos foi atribufdo a um agregado que se encontrava realojado
temporariamente noutro fogo municipal};
- Atualiza~ao de dados no ficheiro para candidatura ao programa 1Q Direito.

Concurso Habitar o Centro Historico 2
A Delibera~ao 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 cum priam os seguintes requisitos:

- 0 candidato 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 candidato, apesar de nao ser o titular do

contrato de arrendamento, par 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 ana ou tenha perdido a
habitac;:ao no ana anterior, contado da data de abertura do perfodo de candidaturas e ate ao
encerramento, par 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 reabil ita~ao, localizados nas seis

freguesia s, que posteriormente foi alargada a 75.
Neste ambito foram desenvolvidas as seguintes ac;:oes:
- Analise das candidaturas, analise apos

operfodo de audiencia dos interessados e elaborac;:ao de

propostas de atribuic;:ao, de improcedencia e de envio para parecer jurfdico;
- Atendimento presencia I, via telefone e correio eletronico dos candidates inscritos no concurso;
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- Atribuic;ao de 21 fogos, dos quais 6 foram com carater temporario ate

a conclusao das obras no fogo

afeto e um foi atribufdo em substituic;ao do fogo afeto, por este nao reunir condic;oes de
habitabilidade;
- Atualizac;ao de dados no ficheiro para candidatura ao programa 1Q Direito.

Gestao do Patrim6nio de Habita~ao Municipal
Unidade Organica: Direc;ao Municipal e Departamento de Polfticas de Gestao Habitac;ao
(DPGH

Gestao

E da

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

Disperso, e das frac;oes vagas nos Bairros Municipais. Face ao aumento crescente dos pedidos de
habitac;ao e

aescassez 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 Patrim6nio (DMGP), Direc;ao Municipal de
Projetos e Obras (DMPO), Direc;ao Municipal de Higiene Urbana (DMHU), Gebalis, Empresa de
Transportes, Policia Municipal, Departamento de Aprovi sionamento (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
Empreitadas 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 nom inal 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
de equipamentos. (vii) Calculo de rendas condicionadas e apoiadas. (viii) Registo e atualizac;ao dos
dados na aplicac;ao Arquitetura Patrim6nio e em outros ficheiros de trabalho.
Desde 2012 ate final de 2018, os servic;os DMHDL em articulac;ao com a DMPO (responsavel pela
realizac;ao das obras), reabilitou 1.602

fra~oes

habitacionais vagas (276 em Patrim6nio Disperso e

1.326 em Bairros Municipais);
No ana de 2018 foram reabilitado s 226 fogos, sendo 166 em Bairros Municipais e 60 em Patrim6nio
Disperso .
No ambito dos Contratos Programa CML/GEBALIS e outros, foram reabilitadas 158 frac;oes
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Desocupa~ao

Procedeu-se

a desocupa~ao

de Fogos Municipais

com o apoio da Polfcia Municipal de 15 fogos que estavam vagos a

aguardar obras e a reentrada de chaves (84).
Foi utilizado o servi~o das transportadoras contratadas para desocupa~oes e transferencias, com
pagamentos em 2018 no valor de 8.778,19€.

,

DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITARIA
Unidades Organicas Depar

Gabinetes de Apoio ao Bairro de

lnterven~ao

.......ode Pollt ca<> de Gec;tao Hab1ta~ao (OPGH)

Prioritaria (GABIP)

Os GABIP sao estruturas descentralizadas de iniciativa municipal criadas para promover processes de
co- governa~ao locale para representar os interesses e perspetivas de um ou mais Bairros e/ou Zonas
de lnterven~ao Prioritaria. Assentam num modelo que articula a participa~ao ativa dos servi~os da
CML, das empresas municipais, das juntas de freguesia e das
promo~ao

associa~oes

locais em iniciativas de

de Desenvolvimento Local.

GABIP das Torres do Alto da Eira

0 GABIP das Torres do Alto da Eira, criado em 2012, visa a
da Eira,

opera~ao

integrada que decorreu atraves da

requalifica~ao

realiza~ao

faseada das Torres do Alto

de varias empreitadas. Na sequencia

destas interven~oes o GABIP mantem a articula~ao entre as varias entidades, institui~oes locais e
moradores, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores tendo em conta as
varias dimensoes do seu habitat para alem das questoes habitacionais.
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Cumprindo o despacho da Vereadora da Habita~ao e do Desenvolvimento Local, foi criada uma equipa
com elementos do DMH e da GE8ALIS para vistoriar os 74 fogos habitados e ainda nao
intervencionados. Pretende-se definir uma estrategia de trabalho:

atribui~ao

de uma

compensa~ao

financeira ou lan~amento de empreitadas para reabilita~ao dos fogos, o que implica o consequente
realojamento temporario dos agregados residente.

GABIP do Bairro Padre Cruz

A

aprova~ao

da candidatura ao QREN, atraves do Programa Parcerias para a

Regenera~ao

Urbana -

8airros Crfticos, a 11 de agosto de 2009, pela Comissao Diretiva do POR Lisboa, no ambito dos artigos
9.Q e l l.Q do Regulamento Espedfico Politica das Cidades - Parcerias para a

Regenera~ao

Urbana,

permitiu reestruturar o processo de reabilita~ao e requalifica~ao do 8airro Padre Cruz, passando a
assentar num trabalho conjunto, regular e complementar entre os varios

Servi~os

CML e as Entidades

Parceiras Locais. Desta forma, em abril de 2010, foi formalizada a constitui~ao do GA81P do 8airro
Padre Cruz. Neste processo tern tido particular destaque para a constru~ao de novas equipamentos e
para o processo de realojamento das familias residentes em casas de alvenaria.
Em 2020 deu-se continuidade ao projeto de requalifica~ao do 8airro, como prosseguimento das Fases
de realojamento B1 (1) e B1 (2) que totaliza 37 agregados familiares, integrando a Rua Rio Sabor 41 a
59 e 62 a 80; Rua Rio Coura 61 a 79 e 62 e 80; e a Rua Rio Alva 61 a 79.
Neste ambito, procedeu-se aoestudo das familias a fim de serem transferidas para os fogos nos Lotes
novos ou outros fogos reabilitados no 8airro Padre Cruz.
Os Tecnicos acompanharam os moradores aos respetivos fogos de destino, como objetivo de auscultar
e prestar todos OS esclarecimentos necessaries.
No ana de 2020, a DMHDL efetuou o realojamento de 14 familias da Fase 81 (1) e 81 (2) .
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Ap6s ausculta<;:ao a 27 agregados familiares da Fase (A2) que manifestaram interesse na transferencia
para os Lotes Novas e que reuniam os requisitos necessarios para ocupa<;:ao dos mesmos (Delibera<;:ao
234/2017 publicada no B.M. nQ120 de 17 de abril de 2017) apenas foram transferidas tres familias.
lniciou-se a analise e estudo dos restantes agregados com vista

a convola<;:ao

do Acordo de

Realojamento Provis6rio celebrado em contrato de arrendamento Apoiado, tendo sido conclufdos 10
processos.

0 acompanhamento deste processo de realojamento e feito como habitualmente pelos parceiros da
Comissao Executiva do GABIP, em articula<;:ao com a equipa de tecnicos da CML (2) e da GEBALIS (2),
num modelo participativo de cogestao .
Em paralelo decorreram outras atividades, com destaque para a assinatura do protocolo com a
Associa<;:ao de Moradores do Bairro Padre Cruz (AMBPC), no valor de 50 mil euros, pelo trabalho a
desenvolver no processo de realojamento e apoio ao funcionamento da Cantina Comunitaria .

GABIP Bairro 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, com a principal missao de requalificar o Bairro,
promovendo e agilizando o trabalho conjunto entre os Servi<;:os da CML e as Entidades Parceiras Locais.
Neste processo tern particular destaque o processo de realojamento das familias residentes em casas
de alvenaria e a constru<;:ao de novas equipamentos.

Durante o ano de 2020, destacam-se as empreitadas relativas as instala<;:oes provis6rias da Escola
Basica Arquiteto Ribeiro Teles eo lan<;:amento do concurso para a requalifica<;:ao das instala<;:oes da EB
Arquiteto Ribeiro Teles assim como as empreitadas de demoli<;:ao de 60 fogos (Fase E) e de 80 fogos
(Fase B).

GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao

0 GABIP Ex-SAAL e Autoconstru<;:ao foi constitufdo em 2013, objetivando a promo<;:ao da coesao s6cio
urbanfstica, atraves da implementa<;:ao e monitoriza<;:ao de processos de regenera<;:ao, reabilita<;:ao,
requalifica<;:ao urbana, regulariza<;:ao cadastral, urbanfstica e financeira de 5 territ6rios de origem SAAL
e Autoconstru<;:ao, identificados na Carta BIP/ZIP com a seguinte designa<;:ao: 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. 0 GABIP Ex-SAAL e Autocon stru<;:ao promove a articula<;:ao inter-servi<;:os e servi<;:os
municipais e entidades externas.

0 ponto de situa<;:ao do trabalho desenvolvido, durante o ano pelo GAB IP Ex- SAAL e Autoconstru<;:ao

e 0 seguinte :
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-

GABIP Ex-SAAL- Bairro PRODAC NORTE- Processo de aliena!;ao e consequente regulariza!;ao
cadastral e urbanfstica em curso. Do total de 88 lotes que constituem o bairro: 59- alienados,
14- em aliena!;ao e 1 esta a aguardar a realiza!;aO de escritura;

-

GABIP Ex-SAAL - Bairro PRODAC SUL - Processo de aliena!;aO e consequente regulariza!;aO
cadastral e urbanfstica em curso. Do total das 458 fra!;6es que constituem o bairro: alienados
- 163 e 69 - em processo de aliena!;ao;

-

GABIP Ex-SAAL - Bairro Fonsecas e Cal!;ada - Cooperativas de Habita!;aO Econ6mica Unidade
do Povo e 25 de Abril- o processo de regulariza!;aO esta conclufdo;

-

GABIP Ex-SAAL- Bairro Horizonte e Cooperativas do Beato- Acompanhamento dos processes
de loteamentos efetuados pela Divisao de Estudos Urbanos (DEU) e encaminhados

a Divisao

de Loteamentos Urbanos (DLU) para aprecia!;ao, aprova!;aO e futura discussao publica e
posterior aprova!;ao em Reuniao de Camara;
-

GABIP Ex-SAAL- Bairro Horizonte e Cooperativas do Beato- Foram designados os elementos
que constituem a equipa conjunta de apoio a constru!;ao da Resolu!;ao de Conselho de
Ministros. Em resposta, a coordena!;aO do GABIP como GBVPM, elaboraram um documento
sfntese, com linhas orientadoras do futuro processo de regulariza!;ao, onde se adicionaram os
contributes dos servi!;OS (DGPH/DIMH) e dos parceiros locais, para apoio ulterior

a elabora!;ao

dos criterios de aliena!;ao.
GABIP EX-SAAL- Bairro Portugal Novo - acompanhamento das atividades que o Centro de
Desenvolvimento do Areeiro e os Projetos BIP/ZIP desenvolvem no territ6rio.
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Y

HABITA~AO MUNICIPAL
Quinta de Santo Antonio

A Deliberac;:ao n.2 639/CM/2017 subscrita pela Vereadora Paula Marques, publicada no 22 Suplemento
ao Boletim Municipal n.2 1241 de 30/11/2017, nos termos do n.2 1, aprova o realojamento dos
agregados residentes na Rua de Cima n.2 1 a 14 e Rua de Baixo n.2 1 a 17, designada par Quinta de
Santo Antonio, nos termos dos Regulamentos em vigore da Lei n.2 81/2014, de 19 de Dezembro, com
as alterac;:oes introduzidas pela Lei n2 32/2016 de 24 de agosto. Esta determinac;:ao deveu-se

a

necessidade premente de desocupar os alojamentos, que apresentavam manifesta degradac;:ao e fa lta
de condic;:oes de habitabilidade e seguranc;:a, para posterior demolic;:ao ou requalificac;:ao das
construc;:oes existentes.
0 processo de realojamento decorreu no ana 2019, resultando na atribuic;:ao de 27 fogos e na

desocupac;:ao dos ocupantes abusivos, na sua maioria reincidentes, tendo-se procedido

a demo lic;:ao

total do conjunto habitacional da Quinta de Santo Antonio na primeira de semana de junho de 2019.
Face

a urgencia da resoluc;:ao da situac;:ao habitacional dos agregados, 5 fogos foram atribufdos com

caracter provisorio, em virtude de os ocupantes nao terem a sua residencia regular no pa ls. Assim em
2020, concluiu-se o processo de realojamento, mediante a reanalise processual, que conduziu

a

atribuic;:ao definitiva dos 5 fogos.
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Rua de Cima de Chelas, 41-45 I 47-51

Foto 3- Vista aerea da localiza«;ao da Rua de Cima de Chelas, 47-51
Atraves da Delibera«;ao n.Q 508/CM/2020, publicada no 1Q Suplemento ao Boletim Municipal nQ 1387
de 17 de setembro, os 6rgaos municipais aprovaram o realojamento dos residentes nos im6veis
supra identificados, para demoli«;ao coerciva, nos termos da proposta conjunta subscrita pelos
Vereadores Paula Marques e Ricardo Veludo de acordo com os criterios d acordo com os criterios de
realojamento definidos no Regulamento das Opera«;oes de Realojamento (ROR) publicado no BM n.Q
939 de 16 de fevereiro de 2012.
Esta proposta teve por base as vistorias realizadas ao im6vel particular sito na Rua de Cima de Chelas,
41-45, pelas equipas tecnica s compostas por elementos da UCT/UITOR e DMMC/DHM, cujo parecer
se encontra vertido na INF/48085/INF/UCT_UITOR/GESTURBE/2019, as quais conclufram:
Que o im6vel " ... encontra-se ja num estado proximo do irreversfvel estado de rufna", sendo de
parece r " ... que a intervenpio mais racional (quer em termos jfsicos quer em termos financeiros)

ea

sua demoli~ao integral. "
De acordo com a DMMC/DHM, a retirada dos moradores dos ediffcios deveria ser considerada
urgente.
A equipa tecnica co ncluiu ainda que, a eventual demoli«;ao desta constru«;ao teria repercussoes no
im6vel contfguo (nQs 47 a 51 da mesma rua), tambem com fra«;oes ocupadas.
Do levantamento ocupacional aos im6veis particulares em ca usa pela DGHM aferiu-se que :

- 0 im6vel composto pela Rua de Cima de Chelas, 41 a 45 e ocupado por 5 agregados familiares,
distribuidos por 5 fra«;oes.

- 0 im6vel composto pela Rua de Cima de Chelas, 47 a 51 e ocupado por 3 agregados familiares,
distribuidos por 3 fra«;oes.
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Para a concretiza~ao do processo de realojamento, foi criada uma bolsa de 8 fogos de tipologia
adequada

a constitui~ao dos agregados.

Salienta-se ainda de acordo com a INF/7141/UCT DivGEP/GESTURBE/2020 que na " ... Pianta de
QualificafiiO do EspafO Urbano do PDM, os ediffcios inserem-se em "EspafOS Verdes de Recreio e
Produfiio" a consolidar sob uma Via Rodovi6ria Municipal prevista de 2!! Nfvel. "

Neste ambito, foi ordenada a demoli~ao das constru~oes sitas na Rua de Cima de Chelas, 41 a 45 e
Rua de Cima de Chelas, 47 a 51, conforme Edital n.Q 466/UCT/DGEP/2020 e edital n.Q
469/UCT/DGEP/2020 respetivamente, afixados na Junta de Freguesia de Marvila.

Mediante publica~ao no Boletim Municipal nQ 1402 de 30/12/2020, a CML entra em posse
administrativa dos im6veis, tendo a DMHDL/DPGH 45 dias uteis a contar desta data, para efetuar o
realojamento das famflias nos termos da

legisla~ao

em vigor que se encontra a decorrer.

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 Toucinheiros22 a 27, atraves de Escritura Publica de Compra e Venda de 16/02/2018.
Nessa sequencia a Divisao de Gestao de Contratos (DGC) procedeu
ocupa~ao,

a abertura

de 2 registos de

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 vinculo ocupacional.
Ap6s a aquisi~ao do im6vel pela edilidade e, simultaneamente
regulariza~ao

conserva~ao

a analise

processual com vista a

ocupacional, foi necessaria transferir duas famflias face ao agravamento do estado de
deste nucleo habitacional. Assim, nos termos da vistoria 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 demolifiio da construfiio, para evitar
ocupafi5es abusivas... ".

Assim, dos 10 alojamentos ocupados, foram transferido s 9 agregados familiares, permanecendo por
resolver 1 situa~ao, que se reveste de alguma complexidade, em virtude do agregado (constitufdo por
dois irmaos), nao aceitar a atri bui~ao de urn unico fogo. Real~a-se ainda, as a~oes de fiscaliza~ao e
verifica~ao

de eventuais ocupa~oes ilegais, resultando no emparedamento ou reposi~ao do mesmo,

em articula~ao como DEM/DMEM .
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Quinta da Montanha I Azinhaga da Fonte do louro

Foto 4 - Vista aerea da localizayao da Quinta da Montanha

0 Projeto preve a constrw;ao de um corredor verde que perm ita ligar as Avenida s Novas, o Parque da
Bela Vista Sui, o Casal Vistoso e as Olaias.
Desloca~ao

ao local com os varios

servi~os

da CML, nomeadamente

Dire~ao

Municipal de Gestao

Patrimonial e Direc~ao Municipal de Projectos e Obras a fim de planificar a demoli~ao dos alojamentos
particulares ainda existentes na AzQ Fonte do Louro, assim como definir as diligencias necessa rias ao
realojamento das famflias al residentes.
Foram realojados dois agregados e efetuadas varias diligencias para o rea lojamento de outra fam ilia.
Para alem do realojamento das famllias ainda residentes, foi ainda analisada a situa~ao de outros do is
agregados a residir em Residencia de Emergencia do SMPC, vltimas de um incendio na Az~ da Fonte
do Louro .
Foram realojados todos os 13 agregados residentes nas parcelas de terrene adquiridas pela CML, ha
exce~ao

de um Patio 268, com 4 familias que se encontram a aguardar a concl usao do processo de

compra e venda, previsto para 2021.
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Cal~ada

Foto 5- Vista aerea da

localiza~ao

da

Cal~ada

de Santo Amaro n9 10908

de Santo Amaro nQ 10908

No infcio do ano de 2020 e na sequencia da sinaliza~ao de risco de deslizamento de terras do topo de
talude, nas traseiras do nQ 10908 da Cal~ada de Santo Amaro, efetuou-se uma desloca~ao ao local
para

identifica~ao

dos agregados familiares residentes na moradia nQ 10908 e num contentor nQ 57

situado nas traseiras do nQ 10908.
Foram entrevistados os dois agregados com vista ao eventual realojamento.
Foram efetuadas visitas conjuntas ao local como Servi~o Municipal de Prote~ao Civil e a Divisao de
Gestao de Obras de Arte para reavaliar a situa~ao de risco da habita~ao nQ 10908 e do contentor nas
traseiras, por deslizamento das terras no topo do talude.
Apesar do risco de deslizamento de terras do topo do talude em que se encontra o ocupante do
contentor localizado nas traseiras da moradia nQ 10908 da Cal~ada de Santo Amaro, este nao entregou
os documentos destinados

a instru~ao do processo de agregado, mantendo uma posi~ao de recusa

quanto ao seu realojamento.
Foi elaborada uma informa~ao com todos os procedimentos efetuados com vista
documenta~ao

a entrega

de

por parte do agregado.

Foram efetuadas todas as diligencias para que o agregado entregasse os documentos solicitados,
nomeadamente atraves de notifica~oes entregues pela Policia Municipal, para que se possa proceder

a atribui~ao de urn fogo municipal ao agregado e assim concluir a liberta~ao do alojamento que se
encontra em risco.
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Nucleo Habitacional da Vila Dias

Foto 6 - Vista aerea da localizagao da Vila Dias
0 Municipio de Lisboa adquiriu um conjunto de im6veis, sito no Beco dos Toucinheiros nQ 12 B,
designado por "Vila Dias", com as caracterfsticas e genese de vila operaria, atraves de Escritura de
Compra e Venda de 20 de abril de 2020. A aquisi~ao de Vila Dias pelo Municipio destina-se

a promo~ao

da reabilita~ao do patrim6nio edificado, para desenvolver programas de arrendamento acessfvel e/ou
outros que, na preserva~ao do sentido hist6rico e cultural das Vilas Operarias, permitam aumentar a
oferta do parque habitacional publico municipal.
Nesta sequencia foi criado um Grupo de Trabalho com elementos da DMHDL, DMGP, DMU, UITOR,
Junta de Freguesia do Beato e Associa~ao de Moradores.

aDMHDL/DPGH/DG HM promover a gestao social e patrimonial, foi determinado pela Sr.i!
Vereadora proceder-se averifica~ao da ocupa~ao e da co ndi~ao de recursos dos agregados residentes.

Competindo

A interven~ao iniciou-se com o envio do Offcio Circular nQ CIRC/1/DPGH/DMHDL/CML/20, com o
objetivo de clarificar as atuais ocupa~oes, a situa~ao dos contratos de arrendamento existentes e
solicitar

OS

documentos necessaria para analise processual, visando a

transi~ao

para o Regime de

arrendamento Apoiado e consequente revisao do valor de renda, conforme a decisao do morador.
A interven~ao ap6s pedido, rece~ao e analise documental aos agregados familiares culminou na
realiza~ao de entrevistas com a elabora~ao de autos de declara~oes, que sistematizam a informa~ao

de cada agregado, nomeadamente a sua composi~ao, contrato de arrendamento existente, tomada
de conhecimento dos valores das rendas calculadas e a decisao dos arrendatarios sobre a manuten~ao
do contrato de arrendamento pu a transi~ao para o Regime de Arrendamento Apoiado.
Trata-se de um universo de 161 alojamentos, dos quais 157 fra~oes habitacionais e 4 nao habitacionais.
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Do tratamento global das 157 fra~oes habitacionais, incluindo os alojamentos ocupados e vagos,
resultam os seguintes dados:
- 72 agregados optaram por celebrar novo Contrato em Regime de Arrendamento Apoiado (inclui duas

unioes de fra~ao ja existentes aquando da aquisi~ao da Vila);

- 26 agregados optaram por manter o Contrato de Arrendamento anterior;
- 10

situa~oes

mantem-se em analise para aferi~ao da ocupa~ao e defini~ao do Regime a aplicar, na

sua maioria por falta de entrega de documenta~ao ou carecem de parecer jurfdico.
- 47 alojamentos encontram-se vagos, estando em analise a solu~ao para os mesmos (emparedamento

ou coloca~ao de portas bloqueadoras)
Destaca-se a articula~ao e colabora~ao com o DAP/DGC, na recolha da pretensao dos arrendatarios
referente

a aplica~ao da moratoria das rendas no perfodo de maio a dezembro de 2020.

Todo o trabalho desenvolvido tern a parceria de varies intervenientes, nomeadamente DAP/DGC,
DMPO, Junta de Freguesia e Associa~ao de Moradores.

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.
Habita~oes

E composta

por 10 edificios de R/C e 12 andar perfazendo 33

e 4 Fra~oes nao Habitacionais (3 afetas ao Clube Sport Lisboa e Amoreiras e 1 ao Grupo de

Teatro lndependente o Palmo e Meio}.
Em 2020 concluiu-se a liberta~ao dos ediffcios 8 e 9 correspondentes

a 1!! Fase do Projeto,

com a

transferencia dos agregados residentes nos mesmos . Manteve-se durante todo o ano o
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acompanhamento das situa«;oes dos moradores, para resposta aos pedidos de decorrentes de algumas
queixas nos fogos ja intervencionados.

Transferencia das familias residentes em fogos arrendados pela CML no
mercado privado
L.nidades Organicas: Depart<1mento de Poht1cas de Gestao Hdb tac;ao (DPGH)

Nos ultimos anos, a CML assumiu a responsabilidade do realojamento de um numero elevado de
familias residentes em area geogratica 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 projetos
urbanfsticos

I

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

municipal contrafda 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 Delibera«;ao nQ 377/CM/2012,
aprovada em Reuniao de camara de 14 de junho. No cumprimento desta medida foram rescindidos

275 arrendamentos ate final de 2020, estando 9 contratos no ativo

Realojamento provis6rio dos agregados provenientes de edificios particulares
(abrangidos por projetos de requalifica~ao urbanistica)

No decurso dos anos 90 e infcio de 2000, no ambito de diversos projetos de reconversao urbanfstica
que previa a recupera«;ao e reabilita«;ao de edificado particular em virtude do mau estado de
conserva«;ao, o Municipio de Lisboa assumiu a realiza«;ao de obras coercivas e consequente
realojamento temporario dos agregados familiares.
Para

resolu«;ao

dessas situa«;oes habitacionais, as Unidades de

Projeto

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 interven«;ao entre a DMHDL/DPGH e UCT/UITCH
relativa as competencias e gestao destes processos, ficando na responsabilidade da DMHDL a gestao
dos processos de realojamentos provis6rios em fogos municipais, em fogos de arrendamento
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particular com propostas de atribuic;:ao de fogos municipais e as situac;:oes dos apoios financeiros ao
realojamento. Neste ambito foram remetidos

a DMHDL a 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 a regresso de famflias aos fogos
de origem, dada a co nclusao das obras coercivas, a atribuic;:ao de fogos municipais a t ftulo 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
realizafiio de obras, no ambito de operafoes de reabilitafiio urbanistica", abrangendo o universo de
59 processes, que incluem 41 realojamentos provis6rios em fogo municipal, 12 em fogo particular de
arrendamento, 3 em fogo particular reabilitado, 2 em Reside ncia de Emergencia do SMPC e 1 auto
realojamento.
Face ao trabalho desenvolvido, do universe dos 59 processes, 51 encontram-se conclufdos, dos quais

27 par convolac;:ao do realojamento provis6rio em definitive, 13 por transferencia definitiva para
outros fogos municipais, 10 par ter ocorrido a entrega voluntaria de chaves nao havendo Iugar a
realojament o definitivo/transfe rencia e 1 agregado regressou ao fogo de origem, permanecendo em
analise 8 situac;:oes, sob a gestao da DGHM.

Balsa de Fagas para Viti mas de Vialencia Damestica e de Genera

Ao abrigo da Deliberac;:ao nQ 876/CM/2019, publicada no 3Q Suplemento ao B.M . nQ 1349, de 26 de
dezembro, o Municipio de Lisboa, na sua continua missao de contribuir para a prevenc;:ao e combate
a violencia domestica e melhorar a protec;:ao concedida as pessoas vftimas em contexte de
reorganizac;:ao de vida, aprova a continuidade do apoio habitacional facultado pelo Municipio as
pessoa s vitimas de violencia domestica e de genera na cidade de Lisboa, atraves do reforc;:o da
composic;:ao da Bal sa de Fogos para Vftimas de Violencia Domestica, criada pela Deliberac;:ao nQ
763/CM/2012, de 14 de novembro, alterada pela Deliberac;:ao nQ 283/CM/1016, de 8 de junho, bern
como, o alargamento da parceria com a integrac;:ao de mais 2 organizac;:oes ativas na area da violencia
domestica e de genera e operantes da Rede Social de Lisboa.
Em 21 de fevereiro de 2020, foram outorgados as Protocolos de Colaborac;:ao com as entidades
parceiras ativas no apoio a pessoa vftima de violencia, designadamente a Associac;:ao Portuguesa de
Apoio a Vftima- APAV-, a Associac;:ao de Mulheres Contra a Violencia (AMCV), Uniao de Mulheres
Alternativa de Resposta (UMAR), e mais recentemente a CASA Qui e a Associac;:ao ILGA Portugal.
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A Balsa de Fogos para Vftimas de Violencia Domestica, como 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 vftimas de violencia domestica, aquelas que por se
encontram em processo de

autonom iza~ao

social devam integrar a respetiva Balsa.

A atribui~ao dos fogos e formalizada por via de urn contrato de arrendamento apoiado para habita~ao
transit6ria, com prazo de 2 anos, renovavel por perfodos de urn ano, nos termos da colabora~ao
estabe lecida.
No decurso deste programa, o Municipio detem 29
contrato de arrendamento para

habita~ao

habita~oes

atribufdas mediante

celebra~ao

de

transit6ria, tendo prestado apoio social e habitacional a

mais de 41 famflias vftimas de violencia domestica e de genera sinalizadas pelas Entidades Parceiras.

Programa de Revisao de Renda Apoiada aos arrendatarios habitacionais
residentes em Patrim6nio Disperso- RRA

Unidades Organicas Departa'Tleflto de Pol1t1cas de Gec;tao Habita~ao (DPGH)

No ambito das medidas aprovadas pelo Municipio de Lisboa de apoio as famflias devido a situa~ao de
crise socioecon6mica que o pa fs atravessa motivada pela pandemia COVID 19, foi implementado uma
medida de apoio direcionada na revisao de rendas contratadas nas habita~oes municipais em
patrim6nio disperse na cidade de Lisboa- Projeto de Revisao de Renda Apoiada do Patrim6nio
Disperse.
Em agosto de 2020, foram enviados os Offcio Circular n.2 CIRC/1/DMHDL/CML/20, ao universe dos 500
arrendatarios em

habita~ao

municipal detentores de contrato de renda apoiada, visando informar da

disponibilidade da CML, em atualizar a renda em vigor em fun~ao dos rendimentos reais auferidos, e
convidar assim, a adesao dos arrendatarios que sofreram contra~ao na economia familiar e/ou no
agregado.
Para uma eficaz e adequada comunica~ao entre os munfcipes interessados e a CML, foi disponibilizada
uma linha de apoio telef6nico e a cria~ao de uma conta de e-mail : -~-'
Estes canais privilegiam a presta~ao de esclarecimentos globais, bern como, direcionados ao caso em
concreto, incluindo ainda, a

rece~ao

de

documenta~ao

relativa a

situa~ao

social e econ6mica dos

interessados que recorreram via correio eletr6nico, nos termos constantes no anexo ao offcio circular
n2 1/DMHDL/CML/20.
No ambito deste projeto, foram prestados mais de 105 esclarecimentos adicionais, sendo que 35
arrendatarios formalizaram a sua

inten~ao

de revisao de renda/

redu~ao

da renda em vigor. Da

avalia~ao

dos pedidos rececionados agora com documenta~ao completa, verifica-se que em 16

situa~oes

houve quebra da economia familiar, recaindo sabre estes a prioridade de interven~ao da

DGHM, a saber:
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- 16 Processes de reajustamento de renda por haver redu~ao do novo valor de renda, que implicaram
a celebra~ao de 7 novos contratos em Regime de Arrendamento Apoiado, por revogac;ao do decretalei- 166/ 93 de 7 de maio e 9 Adendas aos contratos vigentes. A verba envolvida com as redu~oes de
renda apoiada apresenta o montante de 1306,89 €/ mes.

- 2 Processes arquivados, uma pelo facto de nao ocorrido altera~ao no va lor de renda, e a outra por
desistencia pelo proprio. Foram os arrendatarios comunicados desta decisao atraves de Notifica~ao de
Despacho.

As restantes 17 situa~oes em que se verificou urn aumento de renda, foram ana lisadas coletivamente
ambito da lnforma~ao 35/DGHM/ DPGH/ DMHDL/CML/ 21, tendo sido aprovada a manuten~ao do valor
da renda em vigor e proceder futuramente

a atualiza~ao do valor de renda contrat ada e/ ou do seu

agregado familiar, aquando da implementa~ao de uma a~ao global de verifica~a o da Condi~ao de
Recursos e de Ocupa~ao dos residentes em habita~ao municipal. Esta decisao foi tomada enquanto

resposta socia l da CML perante a situa~ao atua l de crise de emergencia de sa ude publica por COVID19.

Aliena~ao

de

Fra~oes

Municipais

A Aliena~ao de novos Bairros encontra-se suspensa, por ordens superiores, desde 2014. Desta forma
o NAIM encontra-se a desenvolver atividades que se prendem com a
aprova~ao

al i ena~ao

dos fogos cuja

e anterior a Janeiro de 2014 e prestar apoio a servi~os da CM L, no que diz respeito, ao

fornecimento de plantas para empreitadas, Cadernetas prediais, certidoes prediais, programas
relacionadas com

habita~ao

municipal e outros dados sobre o patrim6nio da CML.

a

0 NAIM presta apoio e colabora~ao equipa da Renda Acessfvel, ao nfve l da

prepara~ao

das bolsas de

fogos a lan~ar a concurso, com a elabo ra~ao de plantas, fornecimentos de dados cadastrais e
carregamento de informac;ao no portal Habitar Lisboa .
Colaboramos tambem com a Gebalis, no fornecimento de dados sobre as

fra~oes

municipais,

concretamente no fornecimento de cadernetas e simula~oes de valores patrimoniais.
No decorrer do anode 2020 foram enviados 108 processes ao DMGP para alienac;ao e rea lizadas 63
escrituras, num total de 1.766342,00€. De referir que ocorreu urn lapso nos indicadores de 2020, uma
vez que foi duplicado o lanc;amento de 6 escrituras incorretamente, sendo o valor ago ra apresentado
o correto da sumula das a l iena~oes.
Foram efetuados 177 atendimentos a candidates a aliena~ao; Elaboradas 217 pe~a s, desenhadas em
suporte papel/ digital; Enviadas 1052 cadernetas a GEBALIS; Elabora~ao de 1617 plantas (atual i za ~a o
AIM};

Compila~ao

de dados graficos ACAD,

Colabora~ao

com o programa da Renda Acess fve l com o

fornecimento de plantas para a constitui~ao de bolsas de fogos; Levantamento e reti rada de 572
Certidoes Prediais de Predio e

fra~ao

para a 1i! e 2i! Candidaturas ao Programa 12 Direito;

Levantamento de areas e elabora~ao de tabelas referentes a 130 fra~oes do Empreendimento da Cruz
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Vermelha- Bairro dos Sete Ceus; Elabora~ao de trabalho sabre Quinta das Salgadas- Designa~ao de
fra~oes,

permilagem, descri~ao predial e artigo matricial.

lQ DIREITO- Programa de Apoio ao Acesso

a Habita~ao

Unidade.. ...,, 6 u.ticas: OMHDL -r11ut. eo de Ap 10 d D1rec;ao Mun1c1pal
No quadro da Nova Gera~ao de Politicas de Habitac;:ao aprovada pela Resoluc;:ao do Conselho de
Ministros 50-A/2018 foi criado o Programa 1Q Direito, programa publico de acesso

ahabitac;:ao de apoio

a promoc;:ao de soluc;:oes habitacionais para pessoas que vivem em condi~oes habitacionais indignas e
nao dispoem de capacidade financeira para acesso a uma habita~ao no mercado (Decreta-Lei 37/2018
de 4 de JunhoL foi celebrado o Acordo de Colabora~ao entre CML e o Institute de Habita~ao e
Reabilita~ao

Urbana para soluc;:ao habitacional de 4.479 agregados, com um investimento previsto ate

2024 de 239 Mil hoes de euros, prevendo uma comparticipac;:ao a fundo perdido de mais de 81 Milhoes
de euros.
No ambito do lQ Direito desenvolveram-se as seguintes atividades:
1- Foi conclufda e enviada ao Institute de Habitac;:ao e Reabilitac;:ao Urbana a seguinte Candidatura do
Municipio de Lisboa, relativa a:

Des igna~ao

C6digo do

do nucleo

nucleo

Pedidos de Habitac;ao Vila Romao da Silva

2 - Em resultado da analise do IHRU, procedeu-se

0 .0001

Agregados

Prioridade

35

1a prioridade

a reformulac;:ao da candidatura de Empreitadas de

Reabilitac;:ao dos fogos disperses. Assim, foi enviada a Candidatura relativa a Pedidos de Habitac;:aoNucleo 0.0001 com 220 agregados da

1~

Prioridade.

3- Face ao pedido do IHRU e em articulac;:ao com este Institute, com a DMMC/DHM e a GEBALIS foi
feita visita aos Empreendimentos/ edificios financiados atraves deste Programa .
4 - Foi dada resposta a diversos pedidos de esclarecimento solicitados pelo IHRU, relatives a
Candidaturas ja enviadas, nomeadamente sabre os Bairros Padre Cruz, Boavista, Cruz Vermelha,
Eduardo Bairrada, Vila Romao da Silva, Ediffcios do PRESS e Pedidos de Habitac;:ao.
5 - Foi aprovada pelo IHRU a Candidatura do Empreendimento "Empreitada de Requalificac;:ao do
Bairro da Cruz Vermelha relativa

a construc;:ao de 130 fogos como investimento de 11,60 Milhoes de

euros e comparticipac;:ao de 4,06 Milhoes de euros".
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6 - Deu-se ainda continuidade

a prepara<;:ao

de outras Candidaturas ao 1Q Direito, constantes na

Estrategia Local de Habita<;:ao 2019/2024.

Atribui~oes da Habita~ao Municipal
Em 2020, no ambito dos varios programas municipais foram atribufdos/afetos 462 fogos (CML +
Gebalis), dos quais 331 Fogos pela CML (Renda Acessfvel: 225; RRAHM: 41; PAA: 30; Opera<;:oes de
Realojamento: 18; Transferencias Definitivas e Provis6rias: 7; Concurso Centro Hist6rico: 4 e Outros
Motivos: 6).

PROHABITA - Arrendamentos
As Rendas suportadas pela CML foram no valor de 15.830€; A Renda Apoiada para os agregados foi de
5.332€ e a Comparticipa<;:ao do IHRU foi de 1.863€. Em 2020 estiveram ativos 2 contratos com
financiamento.

Vistorias e Fiscaliza~oes, GOPI e Fichas Tecnicas
A DMHDL, durante o ano de 2020, registou urn total de 1 305 vistorias e fiscaliza<;:oes realizadas a
fra<;:oes habitacionais e a nao habitacionais (DOL- 1086, DGHM - 112 e DIM H - 107) , sendo que as
efetuadas aos fogos municipais representam 59% do total e aos espa<;:os nao habitacionais 29%. As
restantes 12% foram realizadas a fogos particulares (ap6s a safda dos inquilinos).
Em rela<;:ao aos GOPI, foram solicitadas 944 interven<;:oes na area da habita<;:ao municipal e resolvidas,
pelos servi<;:os da DMHDL, 195 interven<;:oes.
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Vistorias e

Espa~os

Fiscaliza~oes,

GOPI e Fichas Tecnicas - 2020

nao habitacionais

384

Fogos municipais (bairros municipais e patrim6nio disperso) (a)

768

Fogos particulares (b)

153

NQ de interven~oes solicitadas

944

NQ de interven~oes em execu~ao

384

NQ de

interven~oes

entidade externa

365

NQ de

interven~oes

resolvidas

195

NQ de fichas tecnicas

24
n cJIT'bJ•od
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Projeto A2- Cidade Planeada e Reabilitada

INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO E GESTAO TERRITORIAL

Apoio ao Sector Cooperative
Acompanhamento da evoluc;ao dos Empreendimentos Cooperatives do Vale Formoso de Cima Parcela A e Parcela B.
Medic;ao das areas constantes no processo de licenciamento da Parcela A;
Realizac;ao de vistoria aos fogos de contrapartida do Empreendimento Cooperative da Parcela B do
Vale Formoso de Cima e elaborac;ao de informac;ao relativa ao pedido de parecer para emissao da
Autorizac;ao de Utilizac;ao.
Envio de documentac;ao ao notariado para elaborac;ao da escritura de retificac;ao do Direito de
Superficie conducente ao registo de urn 6nus de passagem.
Analise da documentac;ao e faturas entregues pelos representantes da Quatro Polos, com vista ao
apuramento de valores gastos na realizac;ao de Projetos para o Empreendimento do Condado Poente
- Parcela C e com vista

a celebrac;ao de urn acordo de reversao do Direito de Superficie e elaborac;ao

de informac;ao para calculo dos juros compensatorios.
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PLANO DE INTERVENCAO EM EDIFICADO DISPERSO (PIED)
Unidades Organicas: DMHDL- Nuc!eo dE' Ap01o

a Dire~ao Munic~pa!

0 Municipio de Lisboa tem vindo a diversificar e intensificar os programas que pretendem dar resposta
aos varios segmentos da carencia/procura, adequando os programas de acesso e de apoio ao
arrendamento a distintas faixas de famflias, com rendimento diferenciados e com situa«;ao de efetiva
carencia a nfvel habitacional, social e econ6mica.
De modo a diversificar as solu«;6es de oferta de habita«;ao para dar cobertura com a maior celeridade
possfvel as situa«;6es mais urgentes, procedeu-se a reavalia«;ao do patrim6nio municipal disperso
devoluto, caracterizando-o do modo que a seguir se apresenta, com o objetivo a ser possfvel planear
e calendariza de uma forma estruturada a interven«;ao do municipio nos pr6ximos anos:
EDIFfCIOS C/ FRA<;OES EM OBRA E OU PARA REABILITA<;AO
Conjunto de edificado municipal que pelas suas caracterfsticas de ocupa~ao e estado de conserva~ao
se justifica a reabilita~ao pontual das fra~oes devolutas. As mesmas ja se encontram na DMMC/DHM
em grande maio ria ja em empreitada ou em

prepara~ao.

OPERA<;OES A PROMOVER PELA CML
Ediffcios ou conjuntos de ediffcios que, pela sua proximidade, possibilidade de reabilita~ao total dos
mesmos ou eventual demoli«;:ao e reconstru«;:ao com amplia«;:ao do numero de pisos, reformu l a~ao de
tipologias ou utiliza«;:ao de logradouros ou pequenos espa~os contfguos permitem a otimiza~ao dos
espa«;:os e viabiliza~ao de mais habita«;:6es.
Algumas destas opera«;:6es ja estao em desenvolvimento na DMPO/DHMEM.
DESTINO A DEFINIR
Ediffcios ou conjuntos de ediffcios que, pela sua localiza«;:ao e estado de conserva«;:ao se considera
necessaria definir qual a estrategia de reabilita«;:ao ou nao .

PRESS
Ediffcios adquiridos

aSeguran«;:a Social, cujas obras se encontram em execu«;ao, para afeta«;:ao a Renda

Acessfvel.

PMPSA (SEM ABRIGO)
Ediffcios que pelas suas caracterfsticas de ocupa«;:ao e estado de conserva«;:ao se justifica reabilitar para
o Plano Municipal para a Pessoa em Situa~ao de Sem-Abrigo"

PARCIALMENTE MUNICIPAL COM PROBLEMAS CADASTRAIS
Ediffcios parcialmente municipais com problemas na respetiva propriedade horizontal, em analise na
DMGP

COMPROMISSOS EXISTENTES E CONTRAPARTIDAS /PERMUTAS/ ALIENACAO

46

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAc;Ao- 2020
ldentificac;:ao de ediffcios do Patrim6nio Disperse para os quais existem compromissos j a assumidos na
CML excluindo-se os mesmos das ac;:oes a implementar pelo municipio.

EDIFiCIOS A DEMOLIR
Conjunto de edificios que pelo seu enquadramento urbanistico, pianos, unidades de execuc;:ao, estado
de conservac;:ao- ruina, viabilidade econ6mica, desobstruc;:ao de logradouros, compromissos diversos
de alargamento ou construc;:ao de vias, espac;:os verdes optou-se pela proposta de demolic;:ao
Quadro resume- Plano de lntervenc;:ao em Edificado Disperse
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CARACTtRIZA(:AO

NV EDIFiciOS

A - EDIFfCIOS HABITACIONAIS TOTALMENTE OCUPADOS

225

B - PARCIALMENTE MUNICIPAL OCUPADO

77

Cl - EDIFfCIOS C/ FRAc;AO (OES) EM OBRA

33

C2 - EDIF[CIOS PARCIALMENTE MUNICIPAlS EM OBRA

Dl - EDIFfCIOS COM FRAt;:AO (OES) PARA REABIUTAt;:Ao

02 - EDIFfCIOS PARCIALMENTE MUNICIPAlS C/ FRAc;:ii.O (OES) PARA REABIUTAt;:AO

2
97

8

El - OPERAt;:AO A PRO MOVER PELA CML

85

E2 - OPERAt;:ii.O +

35

G - DESTINO A DEFINIR

2

I - PRESS

8

15

L - PMPSA (SEM ABRIGO)

N - PARCIALMENTE MUNICIPAL COM PROBLEMAS CADASTRAl$

5
592

TOTAL

CARACTtRIZA(:AO

N v EDIFiciOS

K - ADEMOUR

98

P-DEMOUDO

40

TOTAL

138

CARACTtRIZA(:AO

NV EDIFiciOS

1J- COMPROMISSO EXISTENTE

4

0 - CONTRAPARTIDAS / PERMUTAS/ AUENAc;:ii.O

3

Tra nsi taram para a DMGP-N3o Habitacional

23

M - PROGRAM A RENDA ACESSIVEL - CONCESSAO

37

TOTAL

67
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PROGRAMA DE AVALIA<;AO RESILIENCIA SISMICA EDIFICA<;OES SINGULARES
U ... J .. des Orga.ot-.a ... D!'v1HDL
Divulgac;ao e manutenc;ao no sftio do Municipio de Lisboa do

••u~•L~

de Ap010 a D1rec;ao Municipal

a de Boas Prat1c

e do Modelo de

avaliac;ao do fndice de Resiliencia Sismica Edificado.
'>-.u'.o

WI,__..._

•

•

(· .. c • ··~ -..,.. •. , •o.l~
~

'-1

~

i

LISBOA

Guia de Boas Praticas -

Refor~;o

Sismico

Considerando que a estrategia municipal definida para Lisboa, pretende-se contribuir com este projeto
na compreensao do fen6meno sfsmico e consequentemente aumentando o grau de resiliencia da
cidade, fortalecer parcerias com diversas entidades (comunidade cientffica e outras instituic;oes) .
Foi solicitado ao Departamento de Formac;ao a promoc;ao de quatro ac;oes de sensibilizac;ao e formac;ao
e que irao abranger os colaboradores da DMHDL; UIT's e DMU.
Estas ac;oes de formac;ao tinham e tem como objetivo identificar as ca ra cterfsticas do edificado e suas
patologias e quais as ac;oes preventivas e corretivas a assumir no ambito da requalificac;ao urbana a
implementar, como intuito de minimizar os danos de risco sfsmico.
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EIXO B- COMBATER EXCLUSOES, DEFENDER DIREITOS
Projeto 81 - AFIRMAR DIREITOS, REFORCAR A CIDADANIA
r

PROMO«;AO DOS DIREITOS SOCIAlS

IJniaades Organicas: Depdrtamento de Polit1cas de Gestao Habita~ao (DPGI-l)

r

UNIDADE DE INTERVEN«;AO INTEGRADA DE ACOMPANHAMENTO AOS DESPEJOS -LINHA SOS
DESPEJOS/ EHABITA~AO

Com o infcio do Estado Emergencia motivado pela pandemia Covid 19, a Linha SOS Despejo foi
reconvertida em linha Ehabita~ao em 25 de Mar~o de 2020.
Em 2020 a linha registou 795 situa~oes de munfcipes lisboetas, 12 acompanhamentos e efetuou 164
encaminhamentos (lnternos: 101 e externos: 63) para apoio jurfdico, habitacional e social e ainda 227
pedidos de informac;ao via correio eletr6nico de munfcipes em situac;ao de despejo ou de oposic;ao

a

renovac;ao de contrato arrendamento, em situac;ao de dificuldade de pagamento de renda face ao
estado de emergencia.
A maio ria das pessoas que contactou a linha procurou, em primeiro Iugar, aconselhamento jurfdico,
pelo que foram encaminhadas para entidades externas

a CML

para que fossem prestados os

esclarecimentos que procuravam.
Para alem do apoio jurfdico, os munkipes procuraram, tambem, uma resposta habitacional, pelo que,
dependendo de cada situac;ao, foram encaminhados para os programas habitacionais da C.M.L.
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lniciativa Mercado Solidario
Unidade Organica Departamento de Desenvolvimento

Loce~l (DOL)

Desde abril, atraves da iniciativa Mercado Solidario, foi possfvel apoiar famflias residentes nos ba irros
municipa is e apoiar os produtores que vendiam nas feiras das Galinheiras e do Rel6gio, entretanto
encerradas devido a pandemia Covid-19.
A CML lan~ou a iniciativa esta "Mercado Solidario" como resposta imediata ao aos efeitos junto das
comunidade e famflias mais vulneraveis face ao impacto da pandemia de covid-19.
Esta iniciativa decorreu semanalmente de abril a Julho deste ano e consistiu na

aquisi~ao

em

quantidade de produtos frescos (vegetais, pao, queijo e ovos) a produtores locais e a sua distribui~ao
atraves das 24 Juntas de Freguesia e as diversas Associa~oes de Moradores dos Bairros da cidade,
permitindo atraves desta entidades fosse possfvel fazer chegar rapidamente "cabaz" semanal de
alimentos as famflias mais vulneraveis.
Esta iniciativa, em a~ao conjunta da Vereadora Paula Marques e do Vereador Carlos Castro, contou
como apoio de trabalhadores do municipio, nomeadamente da Protec~ao Civil, , Economia e lnova~ao,
do Desporto e do Desenvolvimento Local, e permitiu, de forma simples, garantir o apoio simultaneo a
produtores locais para escoamento dos seus produtos (com constrangimentos nos canais de
distribu i ~ao

e venda usuais) e aos agregados mais vulneraveis com fornecimento de cabaz de ali mentos

frescos semanal.
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A CML cont nua a comprar os produtos frescos que
seriam vend:dos nas feiras de
para. atraves
das institui<;oes sociais e de moradorPs, os distribuir
as familias que precisam de apoio alirn.~n tar . LJm
"merc.,cJo solidario" que abrange cerca dP 1300
pessoas.

A distribuic;ao foi sendo alargada para garantir a crescente procura, tendo atingido cerca de 2500
famflias, abrangendo direta ou indiretamente, com estes produtos frescos, mais de 10000 pessoas na
cidade de Lisboa, num total de cerca de 300 toneladas de produtos alimentares d istribufdos.

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 elaborac;ao do Plano de Ac;ao lntegrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAlCO), incidindo a
sua intervenc;ao em Territories Prioritarios (BIP/ZIP) tendo sido candidatadas 4 intervenc;oes, 3 em
espac;o publico e 1 em edificado: Parque Urbano da Encosta Nascimento Costa e Casa Comunitaria
Nascimento Costa (freguesia do Beato), Espac;o Publico da Quinta do Lavrado e Acessibilidades do
Bairro Horizonte (freguesia da Penha de Franc;a), no valor total de €860.486,22 cofinanciado em 50%
pelo FEDER.
Em articulac;ao com a Equipa de Missao Lisboa-Europa 2020, estas candidaturas foram submetidas, no
ambito do Aviso n!! Lisboa-43-2016-10, em dezembro de 2017. As 4 intervenc;oes candidatadas foram
aprovadas a 25 de maio de 2018 e os respetivos termos de aceitac;ao assinados pela Vereadora da
Habitac;ao e Desenvolvimento Local a 5 de julho de 2018. Entretanto, a operac;ao Requalificac;ao da
Casa Comunitaria da Nascimento Costa foi rescindida/revogada a 29 de junho de 2020, a ped ido do
promotor. Foram conclufdas e lanc;adas as empreitadas referentes as 3 intervenc;oes em espac;o
publico: os procedimentos Emp. n!!2545/18/DMHDL/DDL - Requalificac;ao do Espac;o Publico no Bairro
Horizonte, Penha de Franc;a (Processo n.!!44/CP/DGES/ND/2018) e a Emp. n.!!2547/18/DMHDL/DDLRequalificac;ao

do

Espac;o

Publico

da

Encosta

do

Lavrado,

Penha

de

Fra nc;a

(Processo

n.!!0028/CPREV/DGES/ND/2018) ficaram desertos (nao se registaram propostas e os respetivos
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processes de contrata~ao foram como tal anulados) e a Emp. nQE46/ 17/DMEVAE/ DEV/DCREV Requalifica~ao

da area envolvente

a

Rua Joao Nascimento Costa/Parque Urbano da Encosta

Nascimento Costa iniciou o seu processo de

adjudica~ao.

PARQUE URBANO NA EN COSTA NASCIMENTO COSTA
PLANO DE ACr;AO LOCAL USER + SAAL VALE DE CHELAS

lnterven~iio localizada no territorio do Projecto
USER, no BIP/ZIP 60- Cooperatlvas Rua Joao
Nascimento Costa/Carlos Botelho, na Freguesla
do Beato

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NO BAIRRO HORIZONTEREQUAUFICAC,:AO DO ESPAC,:O PUBLICO
PLANO DE ACr;,!.O LOCAL USER + SAAL VALE DE CHELAS

lnterven~ao locallzada no territ6rio do Projecto
USER, no BIP/ZIP 4 7- Balrro Horizonte, na
Freguesia da Penha de Fran~a
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EIXO C- DAR FOR~A AECONOMIA
Projeto CS- APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE
Unidade Organica· Departame>nto de> Jese wo·v.mento

,.

~oca

Promover a Economia de Bairro
Programa loja para Todos

____ _

.. .. ____
\ ,,..
_.
·-........·· ,

_.,.,........,
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'

OU>o i

.W.LISBOA

Na Reuniao de Camara, de 30 de maio de 2019, 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, normalmente designado por Programa Loja para Todos.
Nessa sessao foram ainda revogados o Programa Loja no Bairro eo Programa Bairro (com) Vida4 .
Como novo modelo de gestao e de atribui~ao de espa~os nao habitacionais, o Programa Loja para
Todos pretende promover o desenvolvimento local nos bairros municipais e resulta da necessidade de
responder de forma mais adequada as necessidades da comunidade, atraves de uma metodologia de
atribui~ao

mais expedita, sob a forma de cedencia precaria, a entidades singulares ou coletivas que

pretendam desenvolver atividades na area comercial, social, cultural, desportiva ou recreativa.
Desta forma foram realizadas visitas aos territories, em

colabora~ao

com a Junta de Freguesia de

Marvila, para identifica~ao das atividades desenvolvidas e das necessidades da popula~ao residente,
como objetivo de definir os usos preferenciais a associar a cada um dos espa~os a atribuir.
Para lan~amento do concurso foi elaborada uma proposta de abertura da primeira edi~ao do concurso
com uma balsa de 16

espa~os

nao habitacionais, localizados nas freguesias de Marvila (Condado- 7

Deliberac;ao n°341 /CM/2019, p ublicada no 5° Suplemento do Boletim Municipal n° 1321 , 14 de Junho
de 2019

4
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ENH, Flamenga- 3, ENH, Alfinetes- 2 ENH, Marques de Abrantes- 2 ENH} e Armador- 1 ENH} e do
Beato (Bairro do Grilo- 1 ENH).
A atribui~ao de cada espa~o ira ser efetuada tendo em conta as necessidades entretanto identificadas
para cada bairro e mediante a avalia~ao, com pondera~ao dos criterios definidos no art. 9Q do
Regulamento de Atribui~oo de Apoios pe/o Municfpio de Lisboa (RAAML5) para as candidaturas de

atividades sociais, culturais, recreativas ou desportivas. Para as candidaturas comerciais serao tidos
em conta fatores tais como: Conceito e Robustez Financeira da Proposta, Adequa~ao da Proposta e
Empregabilidade Local.
A fase de candidatura desta 1~ edi~ao decorreu entre 17 de novembro e 15 de Janeiro de 2021.
Durante os meses de novembro e dezembro foram recebidas 177 candidaturas.

Gestao dos Espa~os nao Habitacionais em Bairros Municipais

Umdade Organica: Departamento de Desenvolv1mento Local (DDL)

Em 31 de dezembro de 2020 o total de espa~os nao habitacionais localizados nos bairros municipais
em edificios sob gestao da GEBALIS era 1 357 dos quais 1 067 estavam atribuidos e 290 nao atribuidos.
A taxa de ocupa~ao dos espa~os nao habitacionais diminuiu de 2014 {76%) ate 2018 {73%), tendo
subido em 2019 para 77% e em 2020 para 79%.
As atividades desenvolvidas nos espa~os nao habitacionais atribuidos sao as seguintes:

Atividades Desenvolvidas nos Espar;os niio
Habitacionais- 2020

Com11niLirias
J"o

Sociais
46°o

Clllturais

7"o
Oesporti vas

4•.
O utras

Recreativas
J"o

Atividades
l 9"o

s RAAML - vide Delibero<;oo n°ll26/CM/2008, public odo no7° suplemento do Boletim Municipal n°771 ,
de 27 de novembro de 2008
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Atribui~ao

de Espa~os nao Habitacionais
Unidade Organica Departamento de Desenvo v1mento Local (DOL)

Em 2020 foi atribufdo um total de 16 espa~os nao habitacionais destinados ao desenvo lvimento das
seguintes atividades: sociais - 7, culturais- 2 e comerciais -1. Foram ainda consideradas na categoria

Outras Atividades6 as seguintes atribui~oes: 3 - EMEL, 2- contratos de comodato (1 com a Junta de
Freguesia de Campo de Ourique e 1 com a Junta de Freguesia das Avenidas Novas) e 1- GEBALIS.
Alribui~oes de Espa~os

nao Habitacionais por
Atividades- 2020
Comerciais

Sociais
440:o

Culturais
6°o

Atividades
J ] Oio

No perfodo de 2014 a 2020 o valor media de

espa~os

nao habitacionais atribufdos

e 47. No ana de

2020 constata-se uma descida significativa do total de atribui~oes (-73% em rel a ~ao a 2019), outro
reflexo da
servi~os .

perturba~ao

que a pandemia Covid-19 provocou no desenvo lviment o das atividades dos

A evolu~ao do total de atribui~oes pode ser representada da seguinte forma:

Alribui~O<s d•

lo'\II-2014/Z020

ZIIZO . . . . . . 10

llll9

lllll

L------------------------------

llll7

67

S7

201>

Zlll4

(I

6 Classificadas como Outras otividodes estao registadas as atribui<;oes de espa<;os nao habitacionais
que nao necessitam de parecer RAAML, efetuadas designadamente as Juntas de Freguesia,
administra<;ao publica. Servi<;os do CML e as empresas municipais.
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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 sodas permanecem uma constante, de
acordo com a seguinte representa~ao grafica:
Atribui~oes de Espa~os nao Habitacionais por Areas de Atividade (2014-

2020)
2020

12

2019

5

5
13

z

2018

7

5

3

s

4

'

2015

7

2014

J 1 3
0

6

2

111

1

8

Devolu~ao

12

18

14

21
26

• Comerciais

15

26

10

-

17

38

7

2017
2016

21

8

20
Culturais

30
• Desportivas

40
Comunitchias

so
Socia is

60

70

80

Outras Atividades

--

de Chaves e Desocupa~oes dos Espa~os nao Habitacionais

Em 2020 foram devolvidas voluntariamente

a DPD/ DDL as chaves de 11 espa~os nao habitadonais e

efetuadas 5 desocupa~6es.

Pedidos de Espa~os nao Habitacionais
Durante o ano foram recebidos 121 pedidos de

espa~os

nao habitacionais: 44 para desenvolvimento

de atividades sodas, 35 comerciais e 42 para desenvolvimento de outras atividades.

Contrapartidas Mensa is -

Reavalia~ao , lsen~ao

de Pagamento e Comparticipa~ao da CML

Apresentados pelos respetivos titulares, em 2020 foram analisados 7 pedidos de reavalia~ao de
contrapartidas mensais de

espa~os

nao habitadonais. 0 valor tota l das 2

reavalia~oes

deferidas,

validas por um perfodo de 5 anos, foi de 156 mil euros. Os pedidos de isen~ao de renda7 foram 15,

7 Os pedidos de lsenc;:ao de Renda reportam-se as Propostas aprovadas pela Assembleia Municipal
sabre as medidas de apoio extraordin6rio as atividades comerciais e as atividades das instituic;:oes
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tendo sido deferidos 2 ate dezembro de 2020, com o valor total de 1469,00€. A comparticipa~ao da
CML, que corresponde aos descontos previstos no ponto 7.2 da TPORM/Anexo, totalizou 212 mil euros
em 20208.

EIXO D- AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOBAL
Unidade Organica· ::>epartamento de De envolviM nto Local (DOL)

Projeto 02 - CIDADE DE CULTURA E ABERTURA
•

PROMOVER OINAMICAS CULTURAIS DA CIOADE

Horizon2020- Open Heritage

0 Projeto Horizon2020 - OpenHeritage: Innovative financing, business and governance models for
adaptive re-use of cultural heritage decorre entre junho de 2018 e setembro de 2022, com a
participa~ao

da DMHDL/DDL para constitui~ao do Cooperative Heritage Lab (CHL) a partir do Palacio

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

a promo~ao

de processos criativos de capacita~ao e empreendedorismo social,

econ6mico e cultural.

culturais, sociais, desportivas, recreativas dos espac;os nco habitacionais municipais, requeridos por
formul6rio pelos seus titulares e v61idos de 1 d e marc;o a 31 de dezembro de 2020 (vide Proposta 96/2020,
publicada no 4° Suplemento do Boletim Municipal n°1365, de 16 de abril e Proposta n°503/CM/2020,
publicada no 6° Suplemento do Boletim Municipal n°1381, de 6 de agosto).
e Vide Deliberac;ao n°860/CM/20 12, publicada no 1o suplemento do Bole tim Municipal n°983, de 20 de
dezembro de 201 2
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Neste ambito, durante o ano de 2020, foi entregue a versao preliminar do Estudo Antropol6gico e
processo de ativa~ao comunitaria, e concretizada a contrata~ao de estudo para adapta~ao e instala~ao
local de entidade, no ambito do processo de trabalho do grupo de

Hr. c=1I

l

a~ao

local deste projeto.

l]
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Foi preparada a visita da Task Force do OpenHeritage a Lisboa (prevista para os d ias 30 e 31 de mar~o),
para apresenta~ao e discussao das atividades a realizar no CHL Palacio Marques de Abrantes; no
entanto, com o surgimento da pandemia Covid-19, esta visita foi cancelada e substituida por um
Webinar com a mesma tematica. 0 DOL participou em maio na reuniao de cons6rcio (online) relativa
ao CHL de Sunderland (Newcastle), em outubro na reuniao (online) para prepara~ao dos Loca l Action
Plans, e em novembro na reuniao de cons6rcio (online) relativa ao CHL de Praga District (Vars6via) .

EIXO E- GOVERNA~AO ABERTA, PARTICIPADA E DESCENTRALIZADA

Unidades Organicas: DMHO....

Nucleo de Apo1o

d Dore~dO

Mun1c1pal

Projeto E3- EFICACIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO
,-

MODERNIZAR ADMINISTRATIVAMENTE/TECNOLOGICAMENTE

PROJETO PARA A IMPLEMENTA~AO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTE~AO DADOS
Destacamos as segui ntes atividades:

1.

Aprecia~ao

e valida~ao final do Acordo de Tratamento de Dados, entre a GEBALIS eo Municipio de

Lisboa, no ambito da
2.

Elabora~ao

lmplementa~ao

RGPD.

documento de Avalia~ao de lmpacto sabre Prote~ao de Dados (AIPD) no ambito da

Plataforma HABITAR LISBOA, e do Regulamento Municipal do Direito
3.

Reuniao com os interlocutores do Servi~os.

4.

Atualiza~ao

da Politica de Privacidade e lnforma~ao sabre

Prote~ao

a Habita~ao .

Dados Pessoais da Plataforma

HABITAR LISBOA.
5.

Registo e Atualiza~ao na

Aplica~ao

Municipal de Registo das Atividades de Tratamento de Dados

Pessoais na aplica~ao informatica (AMRAT) . Foram registados e atua lizados 67 registos pelos
diferentes interlocutores da DMHDL.
6. Relat6rios de monitoriza~ao no ambito dos pontes de melhoria identificados no Relat6rio do PIA
e incluidos na Matriz de Pontos de melhoria a levar a cabo pela DMHDL. Do total dos 35 pontos de
melhoria foram concluidos 24 ate ao final do ano de 2020.
7.

Execu~ao

por parte de alguns nucleos e colaboradores de cleans-desk com a de strui~ao de c6pias

de documentac;ao diversa, bern como, a digitaliza~ao de outra documentac;ao.

1m porta justificar que devido a um conjunto de fatores, nomeadamente devido ao confinamento q ue
a Pandemia, nao se concluiu os seguintes pontos de melhoria:
a.

As c6pias em papel excessivas devem ser destruidas e a remanescente deve estar em armarios
fechados;

b. Uma politica de clean-desk, a destruic;ao de c6pias excessivas, associadas a armarios com
chave e controlos de acesso fisicos ao andar da DMHDL sao obrigat6rios para garantir a
privacidade dos dados pessoais sensiveis
c.

A integra~ao da plataforma BIP/ZIP nos sistemas da infraestrutura da CM L.
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Destaca-se como constrangimentos associados as alineas a e b, a nao entrega de armarios
solicitados pelos servi~os ao servi~o competente DMEM, a qual somas alheios . Par outro
lado, a Pandemia que limitou a impl ementa~ao de um conjunto de atividades,
nomeadamente a articula~ao com a Divisao de Arquivo.

A alinea c) ainda nao foi implementada a medida estando prevista a sua execu~ao, no decorrer do 12
semestre de 2021

(articula~ao

entre a DDL eo DSI) .

SISTEMAS DE INFORMACAO
1.

Levantamento, analise e avalia~ao das aplica~oes informaticas de suporte a atividade da

2.

Gestao dos perfis de acesso dos utilizadores: cria~ao, atualiza~ao e monitoriza~ao

Dire~ao

Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local.

3. Articula~ao com o DSI relativamente ao planeamento de atividades no ambito da atualiza~ao
aplica~oes

da infraestrutura tecnol6gica, e da gestao de backups de apoio as varias
informaticas.
4.

Apoio aos utilizadores.

5. Elabora~ao de propostas para a adequa~ao das aplica~oes informaticas as necessidades
existentes

COMUNICA~AO
1.

Elabora~ao

de apresenta~oes digitais (PowerPoint) para divulga~ao do trabalho desenvolvido pela

Habita~ao (Semana da Reabilita~ao Urbana, Sorteio do Programa Renda Acessivel) .

2.

Atualiza~ao

de conteudos no site do municipio de Lisboa na area da Habita~ao e lnforma~oes

Servi~os.

3.

Elabora~ao

4.

Tratamento gratico de fotografias e seu carregamento na Plataforma HABITAR LISBOA.

5.

Elabora~ao

e atualiza~ao de conteudos na Plataforma HABITAR LISBOA.
e atualiza~ao dos materiais de apoio disponfveis na pagina do municipio na area dos

programas da habita~ao e na Plataforma HABITAR LISBOA (Perguntas Frequentes, Manual do
Utilizador).
6. Outros documentos de suporte a atividade do Servi~o .
7.

Divulga~ao

pelos colaboradores de

informa~ao

relevante no ambito das atividades do

Servi~o.

Foi planeado um conjunto de atividades nomeadamente a implementa~ao na pagina Habita~ao e
Desenvolvimento Local na pagina da intranet da com objetivo proporcionar a divulga~ao de projetos
e atividades da DMHDL. Contudo devido a situa~ao pandemica nao foi possivel articular com o
Departamento de Marca e

Comunica~ao

a sua

execu~ao.

Aguarda-se tambem um novo layout da

pagina da Intranet da CML
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RECURSOS HUMANOS
1. Apoio e execw;ao de atividades no ambito da gestae e avalia~ao do desempenho na

Administra~ao

Publica (SIADAP),
2.

Elabora~ao dos Relat6rios anuais de Autoavalia~ao do Servi~o e de Monitoriza~ao trimestral, no

ambito do Quadro de Avalia~ao e Responsabiliza~ao (QUAR) da Dire~ao Municipal de Habita~ao
de

Habita~ao

e Desenvolvimento Local.

Projeto E4- Reforma Administrativa e Descentraliza~ao
Unidade Organica: Depclrtamento ae Desenvolvtmento Loc.at (DOL)
(ONTRATOS DE DELEGA~O DE (OMPET£NCIAS- DESENVOLVIMENTO LOCAL

,..

No ambito dos Contratos de Delega~ao de Competencias (CDC) - Desenvolvimento Local, entre a
Camara Municipal de Lisboa e as Juntas de Freguesia, o DDL desenvolveu em 2020 as seguintes
atividades:
-

Junta de Freguesia de Benfica - Bairro da Boavista - implementa~ao do Projeto da Padaria
Comunitaria, como valor total de 46.520.00€;

-

Junta de Freguesia do Beato- Bairros EX-SAAL - Casada Juventude do Beato- implementa~ao
do Projeto de Desenvolvimento Local - Casa da Juventude do Beato, com o valor total de
249.210,00€;

-

Junta de Freguesia da Ajuda - Programa de Desenvolvimento Socioterritorial lntegrado da
Ajuda, como valor total de SO mil euros;

-

Projeto Bola P'ra Frente, no ambito do Programa Escolhas - Conclusao do protocolo de
col a bora~ao e tran sferencia de verba s relativa

-

a ultima tranche no valor de 4 mil euros;

Junta de Freguesia de Marvila - Projeto Na minha Praceta,

2~

Fase - candidatura realizada

atraves do concurso Parcerias para o lmpacto da Portugal lnova~ao Social, que propoe a
realiza~ao de atividades de qualifica~ao e ativa~ao do espa~o publico atrave s de processes

participativos (or~amento total com IVA: 70.000,00 €);
-

Junta de Freguesia de Campolide - or~amento total com IVA: 27.853,00€.

Projeto E5 -

Participa~ao

Cidada
Unidade Organica: Departame'lto de Desenvo vtmento

,.-

Locc~l

(DOL)

ESTRATEGIA SIP/ZIP

ENERGIA BIP/ZIP -

HA 10 ANOS CONTIGO

Foi proposta e aprovada uma programa~ao territorial para a Cidade "co-desenhada" a partir dos
diversos processes e contributes locais e que vi sa promover, divulgar, partilhar e potenciar as
diferentes dimensoes sinergicas do " Ecossistema de Desenvolvimento Local em BIP/ZIP", dando palco
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a "Pegada

BIP/ZIP" de Lisboa e em simultaneo lan~ar o desafio para uma Visao Estrategica de

Desenvolvimento Local partilhada para os pr6ximos 10 anos.
Esta iniciativa resulta do interesse, aspira~ao, proposta e concretiza~ao dos dive rsos parceiros locais.

LISBOA

BAIIROS e ZDIIAS

•

de lnterven~ao
Pnontana de Lisboa

Exemplo desse envolvimento e participa~ao e a iniciativa promovida- PROGRAMA BIP/ZIP - SINERGIAS
LOCAlS : Encontro de Coordenadores dos Projetos 2017-2019, da qual resultaram, no seu processo
territorial de "codesenho" dos parceiros locais, mais de 35 proposta, das quais se podem destacas
algumas das mais relevante e que foram trabalhadas e/ou ja desenvolvidas como suporte para esta
Programa~ao

dos dez anos da Estrategia de Desenvolvimento Local BIP/ZIP:

FORUM BIP/ZIP- Forum de parceiros BIP/ZIP
PROCESSO EXPOSITIVO BIP/ZIP - Espa~o fixo ou itinerante de apoio e promo~ao ao BIP/ZIP
ROADSHOW BIP/ZIP- mostra itinerante dos projetos no terrene
DIA ENERGIA BIP/ZIP - Um dia dedicado

acomunidade BIP/ZIP

PLATAFORMA BIP/ZIP- Plataforma online que de visibilidade aos projetos e aos dados associados .
ANO ZERO (+1) - diagn6stico participado
GABINETE DE BACK OFFICE BIP/ZIP: servi~os partilhados de apoio a projetos (CONTABI LI DADE,
MARKETING, DESIGN ... );
LOCALOMETRIA- mapear, monitorizar, captar dados e metricas
JOB SWAP - troca de projetos porum dia ou semana
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BIP DATES - conferencias de boas praticas e troca de experiencias (local, nacional, internacional).
ERASMUS BIP/ZIP- intercambio de tecnicos entre projetos;
FEIRA BIP/ZIP- SOCIAL SUMMIT
ENCONTRO DE VIZINHOS ATUANTES - uma associa~ao apresenta-se a outra, e trocam experiencias e
procuram parcerias. E repetem com outras.
PLANO DE COMUNICAC::AO REDE BIP/ZIP- Plano comum e com ferramentas que permitam uma maior
gestao aut6noma
Com base nestas propostas foi desenvolvida uma programa~ao que pretende convidar a Cidade e os
cidadaos a visitar os diversos Bairros e a participar em dinamicas, exposi~oes e eventos BIP/ZIP. Este
processo acontecera com uma curadoria local apoiada pelo DDL, e expressara a capacidade e alcance
da Energia BIP/ZIP nos Diversos Temas (tais como lgualdade e Cidadania, Ambiente e Saude, Educa~ao
e Cultura, Mobilidade e Espa<;o Publico e Habita<;ao e Emprego) que em conjunto constroem a coesao
e qualidade de vida da nossa cidade.
A marcar os 10 anos de sucesso continuado da Energia BIP/ZIP, Lisboa quer assim promover com os
seus parceiros locais uma programa~ao com e para a Cidade. Que fiquem impressas as Pegadas da
Participa~ao I Pretende-se divulgar, partilhar e potenciar as diferentes dimensoes e sinergias do

"Ecossistema de Desenvolvimento Local BIP/ZIP" .
Com todas e todos, o desafio e definir uma estrategica partilhada de Desenvolvimento Local para
Lisboa que abarque os pr6ximos 10 anos e outras tantas dezenas de anos que se lhe seguirao.

~
-

LISBOA

BAIIKOS e ZL1AS

de lnterven~ao
Pnontaua de Llsboa
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Plataforma de Processamento de Dados (BIGDATA) no Ambito do Programa BIP/ZIP
0 objetivo final desta plataforma pa ssa 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 (academicos, tecnicos e popula<;:ao em
geral).
Decorrente da necessidade de se dispor de uma ferramenta de sistematiza<;:ao e divulga<;:ao de toda a
informa<;:ao do DOL na web foi finalizada a primeira versao " beta" para teste controlado e contexto
real, prevendo-se ua primeira versao da plataforma no inicio de 2021.

....

•
•• •
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Rede Resposta BIP/ZIP COVID·19
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Considerando que o ecossistema de Desenvolvi mento Local da Familia e Energia BIP/ZIP constitui a
maier rede ativa na cidade e com enorme diversidade de valencias, conhecimento e capacidade de
resposta, relacional, mais atenta e proxima das pessoas e das suas necessidades e que se verificou a
imperiosa necessidade de repostas imediata as comunidades prioritarias de Lisboa que ficaram
particularmente vulneraveis ao processo destrutivo do tecido social, economico e cultural, que
resultou do contexte da emergencia da pandemia Covid-19, foi proposta e desenvolvida uma
plataforma de pa rtilha de informa~ao e de recursos (materiais e imateriais) interligando as
necessidades a respostas potencias e/ou ja existentes no universe da energia BIP/ ZIP (centro de
recursos dos parceiros e territories BIP/ZIP), com os segu intes objetivos:
Partilhar e sinalizar de forma simples e intuitiva o que estava a acontecer em cada territorio
BIP/ZIP, parceiros, respostas e necessidades, em particular no contexte Covid-19;
Promover o cantata simples e direto entre a rede e toda energia BIP/ZIP pa ra facilitar e
alavancar a sua coopera~ao e sinergia, potenciando a eficacia de resposta e a~ao concreta.
A plataforma foi colocada online em maio com mais de 70 projetos patentes que chegam a todos os
67 territories prioritarios de Lis boa, que de forma sol ida ria, apresentam respostas aos grandes desafios
que estas comunidades e famflias enfrentavam devido ao estado de pandemia e confinamento
obrigatorio. Esta plataforma traduz a dinamica colaborativa dos parceiros locais pelo que foi atualizada
de forma constante com as novas iniciativas e i nforma~oes.
A Plataforma Rede Resposta BIP/ZIP Covid-19, resultou do esfor~o conjunto da CML (Pelouro de
Habita~ao e Desenvolvimento Local) e da Associa~ao Locals Approach (Projeto BIP/ ZIP - Forum

Urbano), pode ser consultada em

r

/co

~

1.

lgualmente desde maio de 2020 que tem sido divulgados diariamente, na pagina Energia BIP/ ZIP do
Facebook, vfdeos de projetos exempl ificativos das iniciativas de respostas as necessidades agravadas
ou provocadas pelo Covid-19 em territories BIP/ ZIP (https://www.facebook.com/Energia.bipzip/) .
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Programa BIP/ZIP Lisboa- Parcerias Locais
Unidade Organica: Departamento de Deserve VI'TlE"lto lo

I (DOL)

A 1!! edic;ao do Programa BIP-ZIP Lisboa - Parcerias Locais foi realizada em 2011. No total das 10
edic;oes, ocorridas entre 2011 e 2020, foram admitidas 1104 candidaturas, das quais foram aprovados
392 projetos que contaram com a participac;ao de 1 418 entidades.

0 montante total dos projetos aprovados atingiu, em dezembro de 2020, 15 802 mil euros.
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No ambito deste Programa destacam-se as seguintes ativida des desenvolvidas durante o anode 2020:
Edic;ao 2020
0 Cicio e Regras da 10!! edic;ao do Programa BIP/ZIP foi aprovado por unanimidade atraves da
Deliberac;ao nQ259/CM/2020, de 27 de maio. Esta edic;ao esta orientada para respostas imediatas as
comunidades prioritarias de Lisboa que se encontram particularmente vulneraveis ao processo
destrutivo, presente e futuro, do tecido social, econ6mico e cultural, resultante do contexte da
pandemia Covid-19, focando-se a sua intervenc;ao e ac;oes prioritarias nas areas dos apoios e reforc;os
da empregabilidade e do tecido econ6mico local, processes educative e formative e as comunidades
e grupos vulneraveis.
Em maio, atraves do Despacho nQ2/P/2020, foi fixado o Calendario para apresentac;ao e apreciac;ao
das candidaturas, o qual decorreu entre junho e setembro. A 5 de junho realizou-se o Workshop de
auscultac;ao, informac;ao e capacitac;ao, com a participac;ao de mais de duzentos t ecnicos das
instituic;oes, dando particular atenc;ao as ac;oes/atividades prioritarias de resposta a atual situac;ao dos
territories BIP/ZIP.

68

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2020

..........___..,.
,__.....
, _...1

~-

·--

,.,....10l0

c-•'--'••

~-

------·
-----

A 8 de junho, atraves do Despacho nQ3/GVPM/CML/20, foi constituido o Juri para esta edi~ao do
Programa. Durante este periodo foi igualmente constituida a Rede de

Servi~os

de Apoio ao Programa

BIP/ZIP que, ap6s a submissao das candidaturas, forneceu ao Juri observa~oes, enquadrando-as nas
diferentes iniciativas dos diversos pelouros da CML e das Empresas Municipa is.

A fase de candidatura decorreu de 5 a 30 de junho, tendo sido registadas 131 candidaturas
apresentadas por urn conjunto de 303 entidades, que propunham a realiza~ao de um conjunto de 758
atividades com a cobertura total dos 67 territories da Carta BIP/ZI P. 0 montante solicitado a CML era
superior a 5,6 Milhoes de Euros, apresentando as propostas outras fontes de apoio com o valor
estimado em 1,8 Milhoes de Euros. Com as candidaturas apresentadas foi mais uma vez refor~ada a
vitalidade deste Programa, com destaque para a

presen~a

de 56 novas entidades e a

part ici pa~ao

de

21 Juntas de Freguesia.

Com a Delibera~ao nQ574/CM L/2020, de 30 de setembro, a Camara Municipa l de Lisboa deliberou, por
unanim idade, aprovar a Classifica~ao Final das 131 candidaturas apresentadas ao Programa BIP/ZIP
Lisboa 2020- Parcerias Locais, bern como a atribui~ao do apoio financei ro as 37 candidaturas que
obtiveram

melhor

classifica~ao.

Posteriormente,

em

novembro,

atraves

da

Delibera~ao

703/CML/2020, foi aprovada a candidatura classificada em 38Q Iugar: a candidatura 14 - Viver
ComSentido, dirigida ao territorio BIP/ZIP da Quinta do Cabrinha/Quinta do Loureiro/Avenida de
Ceuta.

Esta

10~ edi~ao

do Programa, ap6s a assinatura dos protocolos respetivos, conta com 38 projetos

apoiados em que participam 118 entidades (41 promotoras e 77 parceiras) que irao promover cerca
de 223 atividades em 43 territories BIP/ZIP. 0 montante total de apoio municipal para estes e de 1.650
277€, contando ainda com o valor de 495 083€, angariado pelas pr6prias entidades parcerias, que
somado ao financiamento municipal, totaliza um valor de 2.145 360€.
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Em novembro realizaram-se as primeiras reunioes de execuc;:ao com cada um dos 38 cons6rcios para
aferic;:ao e acompanhamento do arranque dos projetos nos respetivos territ6rios. Estas reunioes
serviram tambem para a articulac;:ao com os projetos na celebrac;:ao conjunta dos 10 anos BIP/ZIP que
irao decorrer durante o ano de 2021.

Edic;:ao 2019
Em dezembro de 2020 realizaram-se as primeiras reunioes de sustentabilidade com cada um dos 44
cons6rcios para aferic;:ao e acompanhamento da continuidade dos projetos nos respetivos territories.
Estas reunioes serviram tambem para a articulac;:ao com os projetos na celebrac;:ao conjunta dos 10
anos BIP/ZIP. Na sequencia das reunioes, foram solicitadas e apresentadas as Analises SWOT
referentes a sustentabilidade de cada projeto.

Edic;:ao 2018
Ap6s um ano de acompanhamento da sustentabilidade dos projetos desta edic;:ao foi apresentado,
validado e avaliado o primeiro relat6rio de sustentabilidade, registando a adaptac;:ao dos projetos, na
sua fase de sustentabilidade, as necessidades emergentes e/ou agravadas pe la pandemia Covid-19.

Edic;:ao 2011
Ap6s dois anos de acompanhamento da sustentabilidade dos projetos foi apresentado, validado o
segundo relat6rio de sustentabilidade, registando a continuidade dos projetos, articulando-se com os
projetos BIP/ZIP e iniciativas de Desenvolvimento Local nos respetivos territ6rios.

URBACT Ill- COM.UNITY.LAB
A Rede de Transferencia Com.Unity.Lab (Programa URBACT Ill) decorre entre dezembro de 2018 e
junho de 2021, com o Municipio 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.

•

URS :l(

__ m. :-~ 4?~

.

., .,.
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A passagem a teletrabalho nao impediu a continua~ao dos trabalhos, tais como: conclusao e envio ao
URBACT do Progress Report (tecnico e financeiro) relativo ao primeiro perfodo do projeto, a
participa~ao
realiza~ao

no Webinar do URBACT sobre os URBACT Local Groups (ULG), no dia 9 de abril e, ainda, a

de uma Reuniao de Rede online com todos os parceiros internacionais, no dia 27 de abril,

para aprese ntar a situa~ao de cada cidade em contexto Covid-19 e os pr6ximos passos do projeto.
Em maio foi realizada uma Reuniao de Rede online com todos os parceiros internacionais para
apresentar e discutir o novo calendario proposto pelo Secretariado URBACT (com as Redes de
Transferencia a sofrerem uma extensao de 6 meses relativamente ao prazo inicialmente definido, de
dezembro de 2020 para junho de 2021).
Oeste modo, foi desenhado e proposto um cronograma para reunioes online (peer-to peer) com cada
cidade parceira para ponto de situa~ao, com identifica~ao da sua evolu~ao local, eventuais
constrangimentos e necessidades. Pretendia-se garantir a capacidade e resiliencia de cada parceiro ao
novo contexto e calendario, e apoiar a atualiza~ao do trabalho da rede nos seus diversos workpackage.
Paralelamente, foi preparada uma proposta e respetivo cronograma para a realiza~ao de workshops e
webinars tematicos, ficando previsto, para uma fase mais imediata, a

realiza~ao

de iniciativas

relacionadas com as dimensoes da participa~ao digital.
Em setembro, foram realizada s reunioes bilaterais com cada um dos sete parceiros, a Equipa de Lisboa
eo Lead Expert da Rede, para ponto de situa~ao dos trabalhos, prepara~ao dos pr6ximos webinars e
fecho do Transfer Learning Period, com as reunioes de Sofia e Ostrava .

Para a reuniao de Sofia foi desenvolvida uma versao online do Jogo BIP/ZIP - Manual de
Desenvolvimento Local, em parceria com a Locals Approach, que foi testada em simultaneo por todos

71

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2020
os parceiros e membros dos respetivos URBACT Local Groups, bern como por urn elemento do
secretariado do URBACT.

Elabora~ao

de Relat6rio de Atividades e Autoavalia~ao dos Servi~os e

Relat6rios Trimestrais de Monitoriza~ao - SIADAP 1

Unidades Organicas: DMHDL- Nucleo de Apoto a D re~ao Mun cpa

No ambito do SIADAP 1 (Sistema lntegrado de Gestae e Avalia~ao do Desempenho dos Servi~os) foi
elaborado e enviado o Relat6rio de Atividades e Auto-Avalia~ao dos Servi~os, e elaborados e
apresentados os Relat6rios de Monitoriza~ao do QUAR 2020 referentes ao primeiro, segundo e
terceiro trimestres de 2020.

Gestao dos Contratos Programa GEBALIS (CP GEBALIS)
untaades Organicas: DMHDL- Nucleo ae Apo o d

::) re~

o Mun ctpal

Procedeu-se ao acompanhamento financeiro de 3 contratos programa, tendo sido transferido para a
Gebalis, em 2018, o montante total de 5.145.175,80{.
Do contrato em
acresce

a

execu~ao,

execu~ao

o CP25M, foi transferido o montante de 3.399.075,67€. No entanto,

da Gebalis, neste contrato, o montante de 1.167.363,90€ relative ao

financiamento obtido no ambito do PEDU .
Procedeu-se ao encerramento do contrato programa do Bairro da Cruz Vermelha, celebrado em 2017.
Foi transferido para a Gebalis, no ambito deste contrato, o montante total de 246.100,13{.
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Aprova~ao

do contrato programa, Aqui Ha Mais Bairro II, designado de CP27,5M . Em 2018 procedeu-

se a transferencia do adiantamento previsto, no montante de 1.500.000€.

Produ~ao de Relat6rios e outros documentos

Umdades Organicas: DMHDL- Nt..c. ('0 de Apo1o

D re~ao

~un

c1pal

DPGii Departamento de Pel t1cas de Gest o Hab t c;ao
DDL Departamento d De e11volv menta Locdl

•

Elabora~ao

de Relat6rios de Actividades com periodicidade mensal, bimensal e anual, com

uniformiza~ao

da

apresenta~ao

qualitativa e quantitativa dos dados sabre as actividades

desenvolvidas na DMHDL no ambito social e patrimonial, relacionadas com a habita~ao
municipal e espa~os nao habitaciona is;
•

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

•

Resposta a pedidos institucionais no ambito das competencias da DMHDL.

•

Elabora~ao

•

Analise de dados sabre o Patrim6nio de Habita~ao Municipal.

e apoio tecnico as Reunioes Descentralizadas e ao Atendimento do Publico;
de outros relat6rios de gestao e monitoriza~ao dos programas.

Atividades juridicas (generalidades)

1.

Prepara r e elaborar documentos e pareceres jurfdicos nas areas de competencia da DMHDL de
apoio a tomada de decisao.

2.

Elabora~ao

de propostas para submeter aos orgaos municipais no ambito das competencias da

DMHDL.
3. Elabora~ao de Cadernos de Encargos e os proced imentos inerentes a Contratualizac;:ao de servi~os.
4. Resposta a emails e offcios no ambito das competencias da DMHDL.
5. Preenchimento da matriz referente ao Plano de
corrup~ao

Preven~ao

de Riscos de Gestao incluindo

e lnfra~oes conexas.

6. Resposta a munfcipes no ambito de varias materias.
7. Estudo e analise das novas politicas de

habita~ao

e respetivos programas.
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Participa~ao

nas Reunioes Publicas e Descentralizadas

Atendimento tecnico: Em data anterior as Reunioes Publicas e Descentral izadas e efectuado

atendimento presencia! dos munfcipes por tecnicos da DMHDL e sao recebidas fichas de atendimento
por e-mail e telefone.
Reunioes Publicas: em 2020 5 reunioes, tendo sido feitas 85 fichas de atendimento {36 pedidos

presenciais e 49 com pedidos efectuados por e-mail/telefone), com uma media de 17 fichas por
reuniao. Para resposta as questoes/ fichas da competencia da DMHDL foi necessaria verificar
antecedentes, recolha e tratamento de informa~ao e elabora~ao de 16 Memorandos.
Reunioes Descent ralizadas : em 2020 realizaram-se 3 reunioes, tendo sido feitas 81 fichas de

atendimento {25 pedidos presenciais e 56 com pedidos efectuados por e-mail/telefone), com uma
media de 27 fichas por reuniao. Para as questoes/fichas da competencia da DMHDL foi necessaria
verificar antecede ntes, recolha e tratamento de informac;:ao e elaborac;:ao de 1 Memoranda.
No ambito da preparac;: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 caracterizac;:ao
da freguesia, nQ de habitantes, nQ de habitac;:oes e ocupa ntes municipais, nQ de

habita~oes

municipais

vagas e respetiva reabilita~ao, atribui~ao de habita~ao, descri~ao dos projetos BIP ZIP em curso, bern
como avalia~ao do investimento efetuado. Foram elaborados 10 relat6rios de apoio a estas reunioes
e organizados 178 anexos.

REUNIOES PUBLICAS E DESCENTRALIZADAS
2020
85

81

):. U

10

50
0
)
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V.

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

1. Recursos humanos
A

Di re~ao

Municipal de

Habita~ao

e Desenvolvimento Local contava, em 31 de Dezembro de 2020,

com um total de 143 trabalhadores em efetividade de fun ~oes.

0 gru po de pessoal com o maior numero de efetivos e o de Tecnico Superior, que regista 90
trabalhadores.

Funcionarios na Totalidade da DMHDL por
Cargo/Carreira

12

7

• Dirigentes

40

• Tecnicos Superiores
• Assistentes Tecnicos
Assistentes Operacionais
Outros

Total funcionarios DMHDL par cargo/carreira
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Funcionarios na Totalidade da DMHDl por
Carreira/Genero
80

75

70
60
50
40

• Feminino

28

30
20

15

10

4

Masculino

12

3

10
1

0

2

0

Dirigentes

Tecnicos
Superiores

Assistentes
Tecnicos

Assistentes
Operacional

Outros

Total funcionarios DMHDL par carreira/genero

2. Forma~ao
A formac;:ao desenvolvida em 2020 enquadrou-se no Plano Anual de Formac;:ao (PAF) do Municipio de
Lisboa e resultou do levantamento de necessidades de formac;:ao que os colaboradores e os servic;:os
identificaram e reportaram para o Departamento de Desenvolvimento e Formac;:ao (DDF). Para aiE~m
das ac;:oes de formac;:ao diretamente relacionadas com PAF realizaram-se ac;:oes de formac;:ao pontuais
e necessarias para o melhor desenvolvimento das competencias dos funcionarios da DMHDL. 0 papel
do Nucleo de Apoio

a Formac;:ao foi, a seme lhanc;:a de anos anteriores, facil itar o relacionamento da

DMHOL com o DDF, nomeadamente na promoc;:ao, divulgac;:ao das acc;:oes de formac;:ao, bern como a
realizac;:ao de todos os procedimentos (inscric;:ao, selecc;:ao e priorizac;:ao de cursos de formac;:ao;
convocat6ria e avaliac;:ao e certificac;:ao dos participantes).
Relativamente aos dados referentes

a formac;:ao

interna dada aos funcionarios da DMHDL e dos

departamentos a ela afetos (DPGH e DOL), a mesma teve a participac;:ao de 21 participantes em 40
ac;:oes de formac;:ao, assim divididas por categoria profissional :
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A~oes

de

Forma~ao

por Categoria Profissional 2020

II

Ill

1:;

:!II

Estas 40 a~oes de forma~ao resultaram num total de 1.340 horas assistidas, assim distribuldas par
categoria profissional e par numero de participantes:

Participantes por Categoria
Profissional/Horas de Forma~ao Assistida 2020
I !Prl

117h.5
121111
I Pili I
!'!Ill
()II( I

Jll

3

rl
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Participantes por Categoria Profissional/n2 A~oes de
Forma~ao e Horas de Forma~ao Assistida - 2020
121ll'
I(H II l

l'iltl

-lllll
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2

Ill
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a forma~ao externa dada aos funcionarios da

DMHDL e dos departamentos

a

mesma afetos (DPGH e DDL}, a mesma teve a participa~ao de 19 Tecnicos Superiores em 21 a~oes no
total de 64 horas, divididas por 5 grandes areas de forma~ao :

A~oes

Realizadas Fonna~ao Extema - 2020

-~
-- •

-:-.. ----

'":;-!

~:_:;:~~ ~ -~ :~':: -;___~
D t1Nl \ 1\IIIIl \Ill I 11'-.l. \I II> \JIJ
• I l[

c..r N \'l lJ

\

II\ II N I l 1 1'1 <.<.t l \I

• <·1"1\tlJ \Jli\IINhll:\t \11
• IN! l •I·! I\ I \IlL \ N \ l 'I I It.. \ I 11 l
lIT II 1/ \PUR

• "It .UJ>.AN<., \I lilt ,IJ Nl "'t 1
IRA!I\1 lltl

78

RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<:AO- 2020
Recursos financeiros
A execu~ao financeira (paga mentos) do or~amento de 2020 foi a seguinte:

Taxa de

Atividades

On;amento

On;amento

inicial

Final

Deve-se ter em
or~amento

Pagamentos em

Pagamentos em

relac;ao ao

relac;ao ao

Orc;amento lnicial

Orc;amento Final

3 899 €

3478€

0€

0%

0%

35 310 129 €

31888 846 €

18 943 043 €

54%

59%

Funcionamento
lnvestimento

Pagamentos

Execu~ao

aten~ao

que a

utiliza~ao

de recursos financeiros versus os resultados obtidos, no

da DMHDL englo ba dota~oes cuja execu~ao nao dependem desta unidade organica,

nomeadamente os Contratos Programas com a GEBALIS e as obras de

reabilita~ao

conserva~ao

e de

sob responsabilidade da DMPO (lan~amento e acompanhamento) pelo que se considerou
indispe nsavel a analise da taxa de execu~ao financeira retirando estes valores.
A taxa de

execu~ao

para despesas de investimento

e de 75%, conforme quadro seguinte:
Taxa de Execu~ao

Atividades (Sem
Gebalis e sem
Obras DMMC)*

Orc;amento

Orc;amento

inicial

Final

3 899€

3478€

0€

3122 840 €

3 294 200 (

2 459 992 €

Funcionamento
lnvestimento

Pagamentos

Pagamentos em

Pagamentos em

relac;ao ao

relac;ao ao

Orc;amento lnicial

Orc;amento Final

0%

0%

79%

75%

Na perspectiva de avalia~ao da execu~ao financeira em fun~ao dos comprom issos e nao em fun~ao do
orc;amento final de investimento, a taxa de execuc;ao

e de 77% e de 92% (se nao se incluir as dotac;oes

afetas GEBALIS e Obras).
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Taxa de Execu~o

Ano 2020

Atividades

Funclonamento
lnvestimento

Or~amento

Or~mento

Inidal

Final

Pagamentos

3 899 €

3 478 €

0€

35 310 129 €

31 888 846 €

18 943 043 €

Funcionamento
lnvestimento

Or~ men to

Or~amento

inicial

Final

Pagamentos

Taxa de Execu~ao

Compromissos

Dos pagamentos em
rela~o aos
compromissos

0€

0%

24 581247 €

77%

0%
54%

59%

Taxa de Execu~o

Ano 2020
Atividades (Sem
Gebalis e sem
Obras OMMC)•

Pagamentos em Pagamentos em
rela~o ao
rela~o ao
Or~amento !nidal Or~mento Final

I

Ano 2020

Pagamentos em Pagamentos em
rela~ao ao
rela~ao ao
Or~mento !nidal Or~amento Final

••
Compromissos

3 899 (

3 478 (

0€

0%

0%

0€

3122 840 (

3 294 200 (

2 459 992 €

79%

75%

2 687 132 €

Dos pagamentos em
rela~o aos
compromissos
0%

92%

* Omissao das Rubricas Contratos Programa Gebalis e obras (Projeto Sharing Cities, Construgao Nova
e Reabilitagao/Conservagao DMMC)

Recursos Financeiros
3'>000000 €.

31888846(

~0000000 :

25000000 {

18943043€

JOOOOuOOf
l'iOOOOOO t

10000000 1
')000000(
3478€

0€

0€

r uncron.ml<>r'' o

lnvo?stime>nto
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VII.

AUTOAVAUA<;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 curta e media prazo

a Dire~ao

Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local no dominio da Habita~ao e da Coesao Social,
definiram-se, para o ciclo de gestao de 2020, tres objetivos estrategicos e nove objectives
operacionais, sendo 4 (quatro) de efic<kia, 3 (tres) de eficiencia e 2 (dais) de qualidade, para os qua is
foram estabelecidos 19 (deznove) indicadores de desempenho. Nos pontos seguintes procede-se

asua

caracteriza~ao.

Objetivos Estrategicos

OEl

•Promover programas de acesso a habita~ao dirigidos a grupos
diferenciados de popula~ao

c' • Garantir uma gestao eficiente do Patrim6nio de

Habita~ao

Municipal

• Contribuir para a dinamiza~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local de
Base Comunitaria
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Objetivos Operacionais

Para cada Objetivo Estrategico foram definidos Objetivos Operacionais de Eficacia, Eficiencia e
Qualidade, que integram o Quadro de Avalia~ao e Responsabiliza~ao (QUAR) 2020 da DMHDL.
OBJETIVOS DE EFicACIA - 35%

•

001. lmplementar os Programas ao abrigo do Novo Regulamento Municipal de Direito

a

Habita~ao

•

002 . Disponibilizar o registo de adesao dos agregados familiares a programas de

Habita~ao

na

Plataforma Habitar Lisboa.

•

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

•

004. Colaborar na

implementa~ao do Regulamento Geral de Prote~ao de Dados (RGPD) no

Municipio de Lisboa (comum a todas as unidades organicas)
OBJETIVOS DE EFICIENCIA - 35%

•

005. Assegurar a

divulga~ao

e execu~ao dos programas de apoio

a

habita~ao e

desenvolvimento local

•

006. Promover a
espa~os

•

verifica~ao

e a dinamiza~ao de ocupa~ao do Patrim6nio Municipal de

habitacionais e nao habitacionais

007. Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as unidades organicas
da CML).

OBJETIVOS DE QUAL/DADE- 30%

•

008. Colaborar na boa gestao de recursos humanos (comum a todas as unidades organicas da
CML).

•

009. Desenvolver um processo participative e submeter uma agenda de compromissos
organizacionais ate 2030, sob os princfpios da sustentabilidade ambiental, no Municipio de
Lisboa (comum a todas as unidades organicas).

0 grau de execu~ao do conjunto dos objetivos operacionais foi aferido par 19 (dezanove) indicadores
cujos resultados contribuem para os parametros de avalia~ao em que se inserem e para a avalia~ao
final.
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QUADRO DE AVALIAffAO E RESPONSABILIZA(fAO • 2020
UO: DIRE~AO MUNICIPAL DE HABITA~AO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Missao: Promover o acesso aHabita~io e Desenvolvimento Local contribuindo para a melhoria das condi~c>es habitacionais das familias
e para a coesao s6cio-territorial da cidade.
Visao: Tomaro Municipio de Lisboa uma referencia em materia de Politica Publica de Habita~o e Desenvolvimento Local.
Objetivos Estrategicos (OE)
OE 1 Promover programas de acesso a habita~o dlrlgidos a grupos dlferenciados de popula~ao.
OE 2 Garantir uma gestio eficiente do Patrim6nio de Hab~ao Municipal.
OE 3 Contribuir para a dinamiza~o da Estrategia de Desenvolvimento Local de Base Comunitaria.

Objetivos Operacionals (00)

001

Pesodo
objetlvo:

%
30

lndicador 1
peso 50%

Data de larn;amento do
Programa de Renda
Acessivel na Plataforma
Habitar Usboa

OE 1, OE 2 e OE 3

1' Semestre de
2020

Antes do final do 1'
Semestre de 2020

Dezembro de
2020

Antes de Dezembro
de 2020

final do 1'
semestre

Antes do final do 1'
semestre de 2020

Preparacao
novociclo e
regras ate
dez/2020

Preparacao novo
cicto e regras ate
OuV2020

lmplementar os Programas 10
abrigo do Novo Regulamento
Municipal de Oirelto i Hab!ta~o
lndicador2
peso 50%

002

Oisponiblllzar o reglsto de ades3o
dos agregados famfliares a
programas de Habita~lo na
Platafonna Habltar Us boa

003

Pr~io da Estrategia de
Desenvolvimento Local nos
SIP/ZIP

00 4

Data de lancamento do
Programa de Renda
Apoiadal na Plataforma
Habitar Usboa

Peso do
30
objetivo:
%

lndicador 3
peso 100'4

Data de abertura da
Plataforma

OE1, OE2 e OE3

Peso do
objetivo: 30%
lndlcador4
peso 50%

Preparacao e lancamento de
Programa BIPIZIP 2- Boas
Pralicas

lndicador5
peso 50%

Entrega de Relat6rio Anual
de monijorizacao Programa
BIPIZIP

OE3

ate
15-02-2020

antes de
01-02-2020

Peso do
10
objetlvo:
%
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Colabol'llr nalmplementJ~o do
Regulamenlo Gml de Prot~o
de Dados (RGPD) no Municipio de
Usboa (co mum a todas as
unidades orginlcas)

lndlcador 6
peso 100%

Taxa de concrelizc.;ao dos
pontos de melhorla da UO,
ldenlificados no Plano de
Ac;ao da EPIRGDP

~80%

EAC8ciA
Peso do
40%
objetivo:

005

lndicador7
peso 40%

Anegurar a divulga~to e
execu~lo dos progn~mas de

apolo i habltll~o e
desenvolvimento local

10

peso 3D%

Promover a veriflca~o e 1
de ocupa~ao do
Patrimcinlo Municipal de espa~os
habitacionals e nlo habitaclonals

007

10

~ 10

Acornpoohamento, apoio e
diVUigc.;ao das atividades do
Programa BIPIZJP (n• de
atMdades apoiadas e
dlvulgadas)
(n• de ativldades apoiadas)

225

~225

Percentagem de processos
de espc.;os nao
habllacionas anal1saclos

~75%

>76%

entre 900 a
1000

>1000

30/ago

31~ul

< ou = 10

<ou = 5

<ou = 5

<ou =3

rorma;ao fl'llmstradas no
ambito dos I10YOS
Programas de Habi!al;llo

lnd1cador 11
peso 40%

Vistorias e FISCalizc.;Oes
habilacionais e nao
habilacionais reallzadas

lndicador 12
peso 30%

Entrega de Relat6no
Semestral de MonitorizCIIfllo
e AvaliCIIfllo do Estado de
OcupCIIfllo nao habllacional

OE1 eOE2

OE1 eOE2

Peso do
25%
objetlvo:

lndicador 13
peso 40%
Colaborar na boa gest.to dos
recursos flnan<:eiros
(comum a todas as unidades
orginlc.ls)

>600

Peso do
35%
objetivo:

lndic.~dor

dinamiza~o

500

Numero de a;0es de

lndicador8
peso20%

lndlcador 9
peso40%

006

Numero de processos
tratados no ambtlo do
acesso. apoio e gestae da
habitc.;ao pelo mumciplo
(acesso aRenda Acessivel.
Renda Apolada e SMAA.
RealotameoiOS. Gestae
Socia e patnrnomal;
Aliefla¢es)

lndic.ldor 14
peso 30%

Numero medta de dias para
liquidCIIfllo de faturas

Numero medio de dias uteis
de enlrega dos relat6nos de
avalic.;ao de nlvel de serv~
(contratos cenlralizados)
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tndiCJdor 15
peso30%

Taxa de cumpnmento do
calendirio de planeamento

>ou= a 80%

100%

e execuc;ao or~tal
definido

QUAI.IWIE
Peso do
SO%
objetlvo:

008

lndludor 16
peso 35%

Colaborar na boa gestio de
rec:ursoa humanos
(eomum a todas as unidades
orglnleJs)

lndicador 17
peso 35%

lndlcador 18
peso30%

Taxa de processos de
controlo de assduldade
reorganizados (corn
eltminavAo de c6p!as e de
documentos corn mais de 5
anos

80%

N" de documentos do
M.G.O.P. (Modele de
Gestae Operacional do
Programa de Govemo da
Cidade) entregues ao eleito
respetivo

4

5

N" de projetos regiStados na
aplicar;oo da rede
colaborativa corn acordos
oelebrados

2

3

lndtear.;ao dos embaxadores
e ldentificalroo e divuga<;ao
das boas praticas exislentes

31/dez

30/nov

Peso do
SO%
objetlvo:

009

Desenvolver urn processo
particlpativo e submeter uma
agenda de compromlssoa
organizacionals Itt 2030,sob os
principlos da suatentebifidade
amblentel, no Municipio de
Usboa (comum a todas as
unldadet orglnleJs)

lndlcador 19
Peso 100%

Jushllc<r;ao para os desV10s
Expllc~o da

f6rmula utillzada

0 resultado obbdo em cada par~tro (Eficacia, E~ncia e Oualidade) e apurado per uma media ponderada da classifi<:a<;ao obtida em cada um dos lndicadores que
concorrem para esse parl'lmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado corn o peso do objetivo que incorporarn.

Melos dltponlvelt

Recursos Humanoa (123108/2018)

Pontu~o

Efetlvot Pllnlldoa

Dirigentes - Dir&yoo superior
Dirigentes - Direc;ao lntennedia e Chefes de equlpa
Tecnico Superior
Enfermeiro
Educador de lnfAncia
Especialista de Informatica
Coordenador Tecnico
Tecnico Informatica
Fiscal Municipal
Assistente Tecnico
Asslstente Operaclonal

Pontul~o

Planucla

3
3
99

0

0

0

4

TOTAL

30
3
143

. L __ _ _ _ _ _

o~----~----1
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Orcamento (E)
Funcionamento
lnve5timento
nota:

Estimado

I
I

3 478,oo
31 888 846,oo

I

taxa de
execuclo
0%

I

59%

Realizado

I
I

o%
18 943 042,65

I
I

Funcionamento: A dot~ existente etolalmente na rubrica de transportes, a qual noo !eve qualquer execuca<>.
lnvestimento: 7,3M sem compromisso (4,1 M dlsponlvel + 3,2M cabimentos sem compromisso) - 3M LX XXI13,1M Contratos Programa Geballs I
O,SM financlamentos DOL 10.7M o restante orqamento
5,6M de compromissos que ficaram por executar: 2,5M Contratos Programa Gebalis 12.2M LX XXII 0,4M financiamentos DOL I O,SM o restante
oryamento
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2. Resultados alcanqados - QUAR
Constituiu uma orientac;:ao de gestao que os objetivos operacionais estabelecidos abrangessem as
diferentes unidades organicas, contribuindo para um maior envolvimento coletivo na concretizac;:ao
dos objetivos definidos no Quadro de Aval iac;:ao e Responsabilizac;:ao.

EFICACIA
001 .1mplementar os Programas ao abrigo do Novo Regulamento Municipal de Direito a

125%

SUPERADD

125%

SUPERADD

125%

SUPERADD

100%

ATINGIDO

005. Assegurar a divulgac;ao e execu~ao dos programas de apoio a habita~ao e
desenvolvimento local

173%

SUPERADD

006. Promover a verificac;ao e a dinamizac;ao de ocupa~ao do Patrim6nio Municipal de
espac;os habitacionais e nao habitacionais

125%

SUPERADD

007. Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as unidades
organicas da CML)

118%

SUPERADD

116%

SUPERADD

009. Desenvolver urn processo participativo e submeter uma agenda de compromissos
organizacionais ate 2030,sob os principios da sustentabilidade ambiental, no Municipio de
Lisboa (comum a todas as unidades organicas)

125%

SUPERADD

QUAR- EXECUCAO GLOBAL

129%

Habita~ao

002. Disponibilizar o registo de adesao dos agregados familia res a programas de Habita~ao
na Plataforma Habitar Lisboa
003. Promoc;ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP
004. Colaborar na implementac;ao do Regulamento Geral de Prote~ao de Dados (RGPD) no
Municipio de Lisboa (comum a todas as unidades organicas)
EFICIENCIA

QUALIDADE

008. Colaborar na boa gestao de recursos humanos

SUPERADD
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Conforme se pode verificar pelos dados anteriores, analisando em termos globais os resultados
alcan~ados,

constata-se que a taxa de realiza~ao do QUAR DMHDL de 2020 foi de 129%, tendo, dos 9

(nove) objetivos operacionais, sido superados 7 e 1 atingido.
No que respeita aos 19 indicadores, 14 foram superados, 2 foram atingidos.

Aplicados os respectivos factores de

pondera~ao,

a avalia~ao da DMHDL em cada um dos parametros

foi a seguinte:

Eficacia

Eficiencia

123%

142%

121 %

Para uma melhor compreensao do grau de execu~ao do QUAR, apresenta-se segu idamente a descri~ao
detalhada da concretiza~ao dos objetivos operacionais, bern como a fundamenta~ao para os desvios
verificados nos respetivos indicadores.
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Resultados alcanqados por objetivo

Sem prejufzo da

informa~ao

adicional constante no QUAR 2020 em anexo, de seguida apresentam-se

os resultados obtidos, justificando os desvios verificados.
Os resulta dos

alcan~a dos

no cumprimento dos o bjectivos ope racionais do QUAR 2020 sao os

seguintes:

OBJETIVOS DE EFICACIA -PESO 35%

001- OBJETIVO OPERACIONAll
lmplementar os Programas ao abrigo do Novo Regulamento
Municipal de Direito

a Habita~ao

Peso do objetivo: 30%

Meta (s)
l ndicador/es

Supera~ao

Resultado

Taxa de

Classifica~ao

Rea l iza~ao

2020

lndicador 1- Data
de

la n~amento

do

Programa de

1Q Semestre de

Antes do final

Antes do

2020

do 1Q

final do 1Q

Semestre de

Semestre

Renda Acessfvel na
Plataforma

125%

Superado

2020

Habitar Lisboa
Peso do indicador:

50%
lndicador 2- Data
de

lan~amento

do

Programa de
Renda Apoiada na
Plataforma

Dezembro de

Antes de

2020

Dezembro de

17/10/202
0

125%

Superado

2020

Habitar Lisboa
Peso do indicador:

50%
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Avalia9ao qualitativa e justifica9ao dos desvios
0 objetivo operacional - 001 - Implementor os Programas ao abrigo do Novo Regulamento
Municipal de Direito
de acesso
realiza~ao

aHabita~oo - integrado no objectivo estrategico 1- "OE 1- Promover programas

a habita~ao

dirigidos a grupos diferenciados de popula~ao." - apresenta uma taxa de

de 125%.

0 indicador 1 -Implementor os Programas ao abrigo do Novo Regulamento Municipal de Direito a
Habita~oo- regista uma taxa de realiza~ao de

125% e urn desvio de +25% em rela~ao

a meta definida.

0 indicador 2- Data de lan~amento do Programa de Renda Apoiada na Plataforma Habitar Lisboaregista uma taxa de realiza~ao de 125% e urn desvio de +25% em rela~ao

a meta defin ida.

002- OBJETIVO OPERACIONAL 2

Disponibilizar o registo de adesao dos agregados familiares a
programas de

Habita~ao

na Plataforma Habitar Lisboa

Peso do objetivo: 30%

Meta
lndicador/es

Supera~ao

Resultado

2020

Taxa de

Classifica~ao

Real iza~ao

lndicador 3Data de
abertura da
Plataforma
Peso do

final do 1Q semestre

Antes do

Antes do
final do 1Q

final do 1Q

semestre

Semestre

125%

Superado

de 2020

indicador:
100%
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Avalia~ao

Qualitativa e Justifica~ao dos Desvios

0 objetivo operacional 00 2 - " Disponibilizar o registo de adesiia dos agregados familiares a
programas de

Habita~iio

na Plataforma Habitar Lisboa, apresenta uma taxa de realizac;ao superior a

12S%.

0 indicador 3 - Data de abertura da Plataforma- regista uma taxa de realizac;ao de 125%, e urn desvio
de +25% em relac;ao

a meta definida .

003 - OBJETIVO OPERACIONAL 3
Promo~ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP

Peso do objective: 30%

Meta
lndicadorI es

Supera~ao

2020

lndicador 4 Preparac;ao e
lanc;amento de
Programa BIP/ZIP 2Boas Praticas

Preparac;ao novo
ciclo e regras ate
dez/2020

Preparac;ao
novo ciclo e
regras ate
Out/2020

Resultad

Taxa de

0

Realiza~ao

Classifica~ao

Antes do
final do
1Q
Semestre

125%

Superado

125%

Superado

Peso do indicador:
SO%
lndicador SEntrega de Relat6rio
Anual de
monitorizac;ao

ate 15-02-2020

Programa BIP/ZIP

antes de
01-02-2020

antes de
15/02
/2020

Peso do indicador:
SO%

Avalia~ao

Qualitativa e Justifica~ao dos Desvios

0 objetivo operacional 003 - "Promoc;ao da Estrategia de Desenvolvimento Local nos BIP/ZIP,
apresenta uma taxa de realizac;ao de 125%.
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0 indicador 4 - Prepara~ao e lan~amento de Programa BIP/ZIP 2 - Boas Praticasregista uma taxa de
realiza~ao

de 125%, e um desvio de 25% em rela~ao

a meta definida.

0 indicador 5 - Entrega de Relat6rio Anual de monitoriza~ao Programa BIP/ZIP 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 (comum a todas as unidades)
Peso do objective: 10%

Supera~ao

Meta

Resultado

Classifica~ao

Realiza~ao

2020

lndicador/es

Taxa de

lndicador 6 - Taxa
de concretiza~ao dos
pontos de melhoria
da UO, identificados

60%

>80%

68.6 %

Atingido

100%

no Plano de A~ao da
EPIRGDP
Peso do indicador:
100%

Avalia~ao Qualitativa e Justifica(:ao dos Desvios

0 objetivo operacional 004 - Colabora r na

implementa~ao

do Regulamento Geral de Prote~ao de

Dados (RGPD) no Municipio de Lisboa (comum a todas as unidades), apresenta uma taxa de

realiza~ao

de 100%.

0 indicador 6- Taxa de

concretiza~ao

da EPIRGDP, regista uma taxa de

dos pontos de melhoria da UO, identificados no Plano de

realiza~ao

de 100%, e um desvio de 0% em

re la~ao

A~ao

a meta definida.
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OBJETIVOS DE EFICIENC/A - PESO 35%

005 - OBJETIVO OPERACIONAL 5

Assegurar a divulga~ao e execu~ao dos programas de apoio
habita~ao

a

e desenvolvimento local

Peso do objectivo: 40%

Meta
lndicador/es

Supera~ao

Resultado

Taxa de

Classifica~ao

Realiza~ao

2020

lndicador 7 - Numero de
processes t ratados no
ambito do

acesso, apoio e

gestao da

h abita~ao

municipio (acesso

pelo

a

Renda Acessfve l, Renda

500

>600

1163

233%

18

180%

Superado

Apoiada e SMAA;
Realojament os, Gestao
Social e patrimonial;
Aliena~oes)

Peso do indicador: 40%
l ndicador 8 - Numero de
a~oes

de forma~ao

ministradas no ambito
dos novas Programas de

10

~

10

Superado

H abita~ao

Peso do indicador: 20%
lndicador 9 Acompanhame nto, apoio
e divulga~ao das
atividades do Programa
BIP/ZIP (nQ de atividades

225

> 225

apoiadas e divulgadas)

89%

Superado

247

Peso do indicador: 40%

Avalia~ao

qualitativa e justifica~ao dos desvios
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0 objetivo operacional 005- Assegurar a divu lga~ao e execu~ao dos programas de apoio a
habita~ao

e desenvolvimento local, apresenta uma taxa de realiza~ao de 173%.

Relativamente ao indicador 7- Numero de processes tratados no ambito do acesso, apoio e gestao
da

hab ita~ao

pelo mun icipio (acesso

a Renda

Acessivel, Renda Apoiada e SMAA; Realojamentos,

Gestao Socia l e patrimo nial; Alie n a~oes}, regista uma taxa de realiza~ao de 233% e um desvio de +133%

a meta definida.

em rela~ao

Relativamente ao indicador 8 - Numero de a~oes de forma~ao min istra das no ambito dos novas
Programas de

Hab ita~ao,

apresenta uma taxa de

real i za~ao

de 180% e um desvio de +80 % em

rela~ao

a meta definida.
Relativamente ao indicador 9 - Acompanhamento, apoio e

divulga~ao

das atividades do Programa

BIP/ZIP (n!1 de atividades apoiadas e divulgadas}, apresenta uma taxa de real i za~ao de 110% e um
desvio de+ 10 % em rela~ao

ameta definida.

006 - OBJETIVO OPERACIONAL 6
Promover a verifica.;ao e a dinamiza.;ao de ocupa.;ao do Patrim6nio
Municipal de espa.;os habitacionais e nao habitacionais
Peso do objectivo: 35%

Meta
lndicador/es

Supera~ao

Resultado

Taxa de

Classifica~ao

Realiza~ao

2020

I ndicador 10 -

Percentagem de
processes de

espa~os

nao habitacionais

~75%

>76%

89

119%

Superado

entre 900 a 1000

>1000

1305

131%

Superado

30/ago

31/jul

j unho

125%

Superado

analisados
Peso do indicador: 30%
lndicador 11 - Vistorias

e Fiscaliza~oes
habitacionais e nao
habitacionais rea lizadas
Peso do indicador: 40%
lndicador 12 - Entrega

de Relat6rio Semestral
de

Mon itoriza~ao

e

Avalia~ao

do Estado de

Ocupa~ao

nao

habitacional
Peso do indicador: 30%
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Avalia~ao

qualitativa e justifica~ao dos desvios

0 objetivo operacional 006- Promover a

verifica~ao

e a dinamiza~ao de ocupa~ao do Patrim6nio

Municipal de espa~os habitacionais e nao habitaciona is, apresenta uma taxa de rea li za~ao de 125%.
Relativamente ao indicador 10 -Percentagem de processes de espa~os nao habitacionais analisados),
regista uma taxa de realiza~ao de 119% e um desvio de +19% em rela~ao

a meta definida.

Relativamente ao indicador 11 - Vistorias e Fiscaliza~oes habitacionais e nao habitacionais realizadas,
apresenta uma taxa de realiza~ao de 131% e um desvio de+ 31% em rela~ao

a meta definida.

Relativamente ao indicador 12 - Entrega de Relat6rio Semestral de Monitoriza~ao e Avalia~ao do
Estado de Ocupa~ao nao habitacional, apresenta uma taxa de realiza~ao de 125% e um desvio de +25%
em rela~ao

a meta definida.

007 - OBJETIVO OPERACIONAL 7

Colaborar na boa gestae dos recursos financeiros (comum a todas as
unidades organicas)
Peso do objective: 25%

Meta 2020

Supera~ao

Resultado

Taxa de

Classifica~ao

rea liza~ao

lndicador/es

lndicador 13 - numero

media de dias para
liquida~ao

de faturas

Peso do indicador:

< ou = 10

< ou = 5

< ou = 5

< ou =3

2

125%

Superado

2

125%

Superado

40%
lndicador 14 - numero

media de dias uteis de
entrega dos relat6rios
de

avalia~ao

de nfvel

de servi~o (contratos
centralizados)
Peso do indicador:
30%
lndicador 15 - taxa de

cumprimento do
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ca lendario de

>OU=

a 80%

100%

83%

100%

atingido

planeamento e
execu~ao o r~amental

definido

Peso do indicador:
30%

Avalia~ao qualitativa e justifica~ao dos desvios

0 objetivo operacional 007 - "Co/aborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as

unidades organicas)" .
Trata-se de um objetivo comum a todas as direc~oes municipais, sendo a sua monitoriza~ao e
comunica~ao dos resultados da responsabilidade da Direc~ao Municipal de Finan~as (DMF), de acordo

como exposto na ficha de objective enviada pela DMF .
De facto, os objetivos financeiros com uns as organicas da CML sao avaliados pela DMF;
trimestralmente, e ate ao lOQ dia ut il do mes seguinte, sao enviados o resultado dos indicadores para
os servi~os respectivos.
A DMF considerou pertinente devido a situa~ao excecional que atravessamos, pertinente, efetuar as
seguintes altera~oes:
•

A monitoriza~ao do objetivo relacionado com o Prazo de Liquida~ao das Faturas, no 1Q
trimestre nao sera ava liado, pelas dificu ldades associadas ao arranque do up-grade SAP;

•

0 objetivo relacionado com o Cumprimento dos Calendarios Associados ao Planeamento
Or~amental nao sera avaliado no

lQ semestre pe lo impacto de pedidos extraordinarios

provocado pela gestao da pandemia que se toma como contexto excecional.

Relativamente ao indicador 13 - "Numero medio de dias para liquidafOO de faturas"- foi fixada a
meta <ou

=10 dias, considerando-se como supera~ao um resu ltado <ou =a 5 dias.

Resultado 1Q trimestre: n.a.
Resultado 2Q trimestre: 1 dia
Resultado 3Q trimestre: 4 dias
Resultado 4Q trimestre: 2 dias

Resultado do ano de 2020: 2 dias
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No ano de 2020, a DM HDL apresentou assim uma media de 2 dias, tendo atingido uma taxa de
realizac;ao de 125% e um desvio de +25%.
Relativamente ao indicador 14 - "Numero medio de dias uteis de entrega dos relat6rios de ava/iafOO
de nivel de servifo - contratos centralizados" - foi fixada a meta de < ou

como superac;ao um resultado <ou

=5 dias, considerando-se

=a 3 dias.

Resultado 1Q trimestre: 1 dia
Resultado 2Q t rimestre: n.a.
Resultado 3Q trimestre : 4 dias
Resultado 4Qtrimestre: 2 dias

Resultado do ano de 2020: 2
No ano de 2018, a DMHDL apresentou assim uma media de 2 dias, tendo atingido uma taxa de
real izac;ao de 125% e um desvio de 25%.
Relativamente ao indicador 15 - "Taxa de cumprimento do calendario de planeamento e execufao
orfamental definido"- foi fixada a meta <ou

=a 80%, considerando-se como superac;ao um resultado

de 100%.
Resultado 1Q tri mestre: n.a.
Resu ltado 2Q trimestre: n. a.
Resultado 3Q tri mestre: 67%
Resultado 4Qtrimestre: 83%
Resultado do anode 2020: 83%
No ano de 2020, a DM HDL apresentou assim um resultado de 83%, tendo atingido uma taxa de
realizac;ao de 100% e um desvio de 0%.
De salientar que a propria Direc;ao Municipal de Financ;as elogiou DMHDL pela superac;ao das metas
esta belecidas q uanto ao numero medio para liquidac;ao de faturas, e pelo cumprimento do prazo
de entrega dos relat6rios dos contratos centralizados de limpeza e pelo cumprimento do calendario
de planeamento e da execuc;ao orc;amental, tendo ficado muito satisfeitos com resultado!

OBJETIVOS DE QUAL/DADE- PESO 30%

I 008 - OBJETIVO OPERACIONAL 8

L,

I
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Colaborar na boa gestao de recursos humanos
Peso do objectivo: 50%

lndicador

Meta

Supera~ao

Resultado

Taxa de

Classifica~ao

realiza~ao

2020

lndicador 16: Taxa de
processos de controlo
de assiduidade
reorga nizados (com
elimina~ao

n.a.

n.a.

5

125%

Superado

6

125%

Supera do

de c6pias e

de documentos com

60%

80%
n.a.

mais de 5 anos
Peso do indicador:35%
lndicador 17: NQ de
documentos do
M .G.O.P. (Modelo de
Gestao Operacional do
Programa de Governo da

5

4

Cidade) entregues ao
eleito respetivo
Peso do indicador:35%
lndicador 18: NQde
projetos registados na
aplica~ao

da rede

colaborativa com

2

3

acordos celebrados
Peso do indicador:35%

Avalia~ao

qualitativa e justifica~ao dos desvios

0 objetivo operacional 008 - "Colaborar no boa gestiio de recursos humanos (comum a todas as
unidades organicas)" - teve como prop6sito a

implementa~ao

de um modelo comum de gestao da

CML na dimensao Gestao de Pessoas, refor~ando o conceito da gestao de recursos humanos como
uma responsabilidade partilhada por todos os dirigentes em todas as Unidades Organicas da CML e
estim ulando as boas praticas neste domfnio.
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Relativamente ao indicador 16 - Taxa de processes de controlo de assiduidade reorganizados (com
eliminac;ao de c6pias e de documentos com mais de 5 anos), foi fixa da para este indicador a meta de

60%, considerando-se como superac;ao um resultado igual ou superior a 80 %.

Relativamente ao indicador 17- N!1 de documentos do M.G.O.P. (Modelo de Gestiio Operocionol do
Progromo de Governo do Cidode) entregues oo eleito respetivo- foi fixada a meta de 4 documentos,
consideran do-se como supe rac;ao um resultado de 5 documentos.

Relativamente ao indicador 18- N!1 de projetos registodos no oplico~iio do rede coloborotivo com
ocordos celebrodos- foi fixada como meta para este indicador a meta de 2 projetos, considerando-se
como superac;ao um resulta do de 3 projetos.
Resultados :

lndicador 16: Na sequencia da pandemia, nao foi possfvel dar cumprimento ao objetivo proposto.

lndicador 17: Resultado de 5 documentos, tendo ati ngido uma taxa de realizac;ao de 125% e um desvio
de +25%.

lndicador 18: Resultado de 6 projetos, (embora nao tenham sido registados na Plataforma) tendo
atingido uma taxa de realizac;ao de 125% e um desvio de +25%.

009 - OBJETIVO OPERACIONAL 9
Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de
compromissos organizacionais ate 2030, sob os prindpios da
sustentabilidade ambiental, no Municipio de Lisboa (comum a todas
as unidades organicas)
Peso do objective: 50%
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Meta
IndicadorI es

Supera~ao

Resultado

Taxa de

Classifica~ao

realiza~ao

2020

lndicador 19- lndica<;ao

dos embaixadores e
ldentifica<;ao e divuga<;ao

31/dez

30/nov

100%

125%

Superado

das boas praticas
existentes
Peso do indicador: 100%

Foram parabenizamos todos os Embaixadores e dirigentes das UO pelo empenho e sentido de missao
com que abra<;aram este desafio e se disponibilizaram a superar esta meta em tao pouco tempo .

VI.

PROPOSTA FINAL DE AVALIACAO

A actividade da DMHDL foi assegurada com regularidade ao Iongo do ano de 2020 eo balan<;o final
apresentado neste Relat6rio

e muito positive, como se constata das evidencias apresentadas.

Assim, ap6s a leitura e analise dos dados e dos principais indicadores apresentados salienta-se o
seguinte:
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Foi superado o QUAR (129%} e todos os parametres de avaliac;ao - efic;kia (123%), eficiencia (142%),
e qualidade (121%).

0 Relat6rio dispoe de informac;ao sabre a evoluc;ao hist6rica positiva e significativa sabre os resultados
das acc;oes desenvolvidas.
Os objectives de eficiencia apresentados no QUAR foram superados e concretizam o esforc;o de
optimizac;ao de recu rsos, isto e, de melhoria dos processes.
A informac;ao inclufda no presente Relat6rio de Auto-Avaliac;ao esta de acordo com o nQ 2 do artigo
15~

da lei nQ66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redacc;ao atualizada.

Tendo presentes os resultados alcanc;ados, a expressao qualitativa da avaliac;ao da DMHDL situa-se,
nos termos do disposto no artigo 18Q da Lei nQ 66-B/2007, de 28 de dezembro, na menc;ao de
desempenho BOM (superando a amioria e atingindo os restantes), numa percentagem global de
execuc;ao de 129%.
De realc;ar o empenho, dedicac;ao e esforc;o evidenciado pelos colaboradores e servic;os da DMHDL
para o cumprimento dos objetivos. No decorrer do proximo a no propomo-nos desenvolver acc;oes que
envolvam ainda mais a participac;ao dos nossos colaboradores.
A DM HDL pretende, com o esforc;o de materializar a sua Visao, afirmar-se como urn servic;o de
referenda na area da Gestao das Polfticas Publicas de Habitac;ao, pautando a sua conduta pela
satisfac;ao sustentada das necessidades e expectativas das partes interessadas e no respeito pelos
prindpios eticos, e

e nesse sentido que continuara a trabalhar, contribuindo para que Lisboa seja uma

Cidade para as Pessoas.
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VII.

QUAR 2020 EXECUTADO

QUADRO DE AVAUAtAO E RESPONSABILIZAtAO - 2020

UO: DIRE AO MUNICIPAL DE HABITA Ao E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Vlslo: Torna r o Municipio de Ll sboa uma referlncla e m mat6rla de Po lltlc.e PUblica de

tc.btt.~lo

e Desenvolv lmanto l ocal.

Objetlvos Estnoteglcos (OE)
01: 1. Promover programu de aceno • habiU~Io dlrlgldos a grupos d lferencl ados de

poputa,ao.

OE 2 Garantlr um11 gestio eflclente do Patrlm6nio de Ha b ltar;lo Mun lclplt.
OE 3 Contrlbulr p• ra a dlnamiza , lo da E1tr11 t6gla de ne. .nvol vlmento Local de hse Comunltirlll.

-

=

-,.

'

Meta

,;

.

.. ---,--;--"">....,..--:;

-

Sup•ra~io
-

PeJo d o o bjetJv o: 30tH.

001

tndiC"ador l
peso 50~

Data de l e~mento do
tosemutre
Progrema de Rende Acessivel OE 1. OE 2 e OE
de 2020
3
na Plataforma Habltar UsDoa

Antes do tlnal Antes do nnal

dolo

Sern~s;,e de

dolo

Semestre

Jmpfemtntar os Program a•
ao abrlgo do Hovo

••outamento Municipal de
Dlrelto II Hablta~lo

~

lt'ldludor ~
peso 50~

Data de la~amento do
Ptograma de Renda Apotadal
na Plataforma Habltar Usboa

Antes de
Oezemoro de oezembro
de
2020

17/10/202!)

12S'l<>

Superou

12S'l<>

Superou

12S'l<o

Superou

antes de 15
/02/2020

l2S'l<>

Superou

68.6'l<o

100'l<o

2!)20

Peso do objetlvo: JO'Mlo

002

Dltponfblllur o regfsto de
adeslo dos •ore.gadoa
tamfliares a prooramas Cf•
Habfta~lo na ptaoforma
Habtt:.r Usboa

lnd1cador 3
puo too-...

Peso do o bjetlvo:

003

Oete dt at>ertura da P!itaforme OE1, OE2 e OE3

final do to

semestre

Antes dooRnal Antes do final

dOl

seme.stre <le
2020

peto~

J:Mfcador 5

puo SO'Mt

Prepara~lo

Prepar~o

e Jan(ament:o de

novo ddo e
regrn ·~

Programa SIP/ ZIP 2 • Boas
Pratlcas

...

de.z/2020

Entrega de ReJatbno AnUal ft
mon~corlu~o Programa
61P/ZIP

15.02-2020

Preparat.lo Antts dO Rna!
novo ctdo e
do t o
regru e~
Semewe
OuV2020

antes de
01.02- 2020

OE3

BlP/ZIP

004

Peao do objetlvo:

Colaboru na lmplement.(.lo
do a.gulamento Geral de
de Dados (kGPD) no
Munlclp1o de Ulboa (comum
• todat •• unldlldes
arglnlc.as)

Prot.e~lo

..._ -

005

dO tO
Semestre

30~

lndJudor 4

Promodo da Estrat6gia d•
O.sen•ohrtmertto t.o"f noa

Superou

1250ft.

10 ~

Taxa de c.oncretl~o dos
lndlc.lldor e
puo 1DO'Mt

pontes de melhoria <11 UO,

6l)qo,

lde.natltados no Plano de ~o
de EPIRGOP

~aoqo,

atlnglu

14:l'Mt

Peso da abjetfvo:

40 ~

NUme.ro de processes tratados

.-.a lmblto dO ace.sso, epo10 e
oestlo da

Jndludor 7
peso

40~

hebrta~lo

pelo

munldplo (ecesso .\ Renda
Acessivel, Renda Apofada e

500

>600

1163

233'l<o

Superou

JO

~10

18

t 8()qo,

Superou

225

~225

247

lJQqo,

SuPerw

SMAA; RealoJamentos, Gestio
Soda! e patrimonial;
Alleno~s)

A.uegurar •

dlvutg•~o

•
exec.~lo dol proaramaa de
apoJa i hablta~la •
desenvolvlmento local

tnd1udor 1
pea.o 10,..

HUmero de al;(les de tormar;Ao
mlnfstrades no Ambtto dos
novos Prooramas d4 Ha~

OEl e OE2

AcompaMemento, apo\0 e
diVulgac;lo des attYKiades do

lndlcador 9
PHO~"Mt

Programa BIP/ZIP (flO dt
abvldadt.S apoladas e
dlvutoadas)
CoO de eUvldades apoladn)
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004

Peto do objetlvo: 35-,..

l'ndu,;ldor 10

pe.o .Jo--..

P•rctnUIQtm de PfOC4.lSOt dt
HPi(OJ nlo habltedonatt
1n1laHCSOS

Promo .. er 1 v•rtnca(lo • •
.-inamYa~o

do e<vpa,lo do
Plltrbn6nlo Munktpal d•

e.-pa~o•

hall>ludon••• • nlo

v•cc~

JnchudOt 11

e ~~~,.~_.

MbttotaoMts •

P4604~

nao

>76'MI

-

119,_

Superou

>1000

1305

131~

Superou

:111/"90

31/Jul

,...

125"'

s_..u

< ou. 10

< ou - 5

125'MI

Superou

ou. 5

< ou •l

.s 75'MI

ClEl. OE2

....... 900.
1000

h.i'bt~.-....,...ltZ:.~I

tw.blt1douia
~ dt

Jnchcador12 de

Re ..t6no SemHtTII

MonltonU~

A'/11"~0 dO

t

&adocloOc"""I'IO"'•

ft*.030....

·-

NlbiUIOOMI

, . . . do objetlvo1 l5"At

007

tndtcador 13

••~•o~

Coi1Mrar na boa genlo d"
recurH$ fin•ftc.lroa
(~omum • toc111 •• unldldt•

NU!'nero m•dto dt <Ns per•
ltQutdi~IO de fiWfU

~ero

11\dkedor 14

puo3.,....

m4dlo de d~t tm~1• de
en£re01 dos ret.t6nos de
av~~ de nN--' de """~

,...

lndicador 15

quAUDo1Uie

001

<

..
125..

( concratM cemr•..ndol)

OrQINc.-a)

-

PeN do obj e d vo:

,~

Tna de cumprtmento do
celendAno cte ~enumento t
execu-;:lo Ol"ppmentll deflnldo

>Ou•l~

100..

83..

lOO'MI

...

••

s_...
etmg,.u

so-.

lndkedor 11
pe..o 3S"anos

Colabor•r ne •o• gestio de
recursos huma,oa
(comum a toda• •• unldade•
orglnlc:u)

NO de documentos do M.G .O.P
lndkador 17 ( ModeiO de Gutlo OperacJonal
do Program• de Governo da
puo 3.5,_
Cldaoe) ennQUH eo e&e'rto

respe.bvo

-·-

Jftdkador 11

001

Peao cfo objetlvo :

O.tenvofver ""' proc:eaM
pertld..-tlvo e submeter uma
agenda de compromiNOI
o,eanlu~ktNie at• 2D30,.aob
01 prJndpiOI cia
lunent.abthd•d• arnb.. nUII,
no Mun.eipto de U.boa
(comum a 10da5 ... unld•du
orgln•c:••)

6

S~ro1.1

125'MI

s_..u

t2S,_

Superou

com acoroos c.t._dos

SO~

l nd lca cfor

t•

Peso too-..

bpiiC-IUI~o da f6rmula Ydllzada
o......_ _ codo............,(l!lldol.

ponderadOf'ft o pao de cede

NO de pro)f:tos regtst.tdol na
dol redl: colaboratJva

aptK.;a~o

125..

Jnd*Ca~o dos embltliCac:Jores e
ldet'ltifka~ • Chvug.a~o d.ls

20/nov

30/rt<N

ll/de.Z

bOas graoas txlstentes

-•QUoliclodol••--.,... .... ..-_

.....

~-

....

coc~o..,

_ _ _ _ . . . p o.. _............,_ _ , _

um dOa tndlcadores COftJUOido com o pao do 002ftvO que ~.

Meios dlsponiveis
Aec:ur.oe Hutnanoa (• 23JOII2011)

a.tnJoe Paaneadoe

Dtng..- • <>~ - - Oingentu: - ~ interm4dY e Chefu da equiiN

Ticntco Superior
Enlemt.....
Edutlldor de lntiOQI
tspeoahta de lnlorrnWc.a
Coordel\fldor Tkntco
T4cnko lnfotm~DC3
AKII Hun.apal

Pontuae.to

••
"

0
0

0
0
0

•

Allf:Stltnti:T4cnco
AJMt:ente OperKtOnal

JO

TOTAL

Qualitative
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