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I. NOTA INTRODUTOR/A 

0 Sistema de Avalia9ao e Desempenho dos Servi9os da Administra9ao Publica (SIADAP), regulado pela 

Lei n° 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual reda9ao, integra o Subsistema de Avalia9ao de 

Desempenho dos Servi9os, designado par SIADAP 1, assenta num Quadro de Avalia9ao e 

Responsabiliza9ao (QUAR) e visa contribuir para a melhoria e qualidade dos serviyos. 

0 sistema de gestao par objetivos e entendido como um importante modelo e gestao estrategica, no 

sentido em que reconhece como um sistema de comunica9ao organizacional , que promove o 

alinhamento de todas as unidades organicas com a estrategia da organiza9ao, permitindo o 

acompanhamento dos objetivos e a avalia9ao do desempenho. Sendo um instrumento de gestao que 

procura evidenciar as varios recursos utilizados e as fatores que contribuiram para as resultados em 

fun9ao dos objetivos estabelecidos, consubstancia uma analise essencial para a reflexao da organiza9ao, 

o que permite urn autoconhecimento que favorece a melhoria continua 

A autoavalia9ao dos servic;os (SIADAP 1) tern um caracter anual e obrigat6rio, e nos termos do artigo 8° 

da Lei n° 66-B/2007 e parte integrante do Relat6rio de Atividades e deve traduzir OS resultados e desvios 

registados de acordo como aprovado no QUAR do Servic;o. 

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

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

avalia9ao, serve tambem de guia de orienta9ao para uma permanente procura da melhoria continua dos 

procedimentos e da qualidade do servi9o publico prestado. 

Neste contexto e elaborado o presente Relat6rio de Autoavaliac;ao tendo par referencia o Quadro de 

Avaliac;ao e Responsabiliza9ao 2021, aprovado. 

Este Relat6rio apresenta uma abordagem de relata das atividades desenvolvidas em 2020, mostrando 

um breve resumo dos antecedentes de cada area/programa. Metodologicamente, procedeu-se a 
identifica9ao das areas de actividade e projectos desenvolvidos dando as unidades organicas as seus 

contributos no ambito do seu desenvolvimento e alcance das metas previstas. A adopc;ao desta 

metodologia contribuiu para o envolvimento de todos as servi9os no processo de elabora9ao do Relat6rio 
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de Atividades, atraves dos dirigentes e colaboradores a eles afectos. Os dados foram disponibilizados 

pelas diferentes Unidades Organicas que validaram a informa9ao, foi implementado um sistema de 

recolha de informa9ao, baseado num ficheiro unico com a informa9ao necessaria para o calculo de um 

conjunto de indicadores constantes no QUAR e outros dados complementares das atividades 

desenvolvidas pela DMHDL e de outros servi9os que partilham e concorrem para a prossecu9ao de 

determinados objetivos, nomeadamente a GEBALIS e a DMPO. 

Relativamente ao processo de monitoriza9ao deste instrumento de gestao, importa evidenciar: 

• Procedeu-se a monitoriza9ao intercalar dos resultados alcan9ados, trimestralmente. 

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

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

satisfat6rios. 

Politi cas de habita~ao- Contributo da Camara Municipal de Lis boa 

0 artigo 65° da Consfltwqao da Republica Portuguesa preve 

" 1. Todos tem direito, para si e para a sua familia, a uma habitaqao de dimensao adequada, em 

condiqoes de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. 

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

a) Programar e executar uma politica de habitaqao inserida em pianos de ordenamento geral 

do territorio e apoiada em pianos de urbanizaqao que garantam a existencia de uma rede 

adequada de transportes e de equipamento social; 

b) Promover, em colaboraqao com as regioes autonomas e com as autarquias locais, a 

construqao de habitaqoes economicas e sociais; 

c) Estimular a construqao privada, com subordinaqao ao interesse geral, e o acesso a 
habitaqao propria ou arrendada; 

d) lncentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populaqoes, tendentes a 

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

habitaqao e a autoconstruqao. 

3. 0 Estado adoptara uma politica tendente a estabelecer um sistema de renda compativel com 

o rendimento familiar e de acesso a habitaqao propria. 
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4. 0 Estado, as regioes aut6nomas e as autarquias locais definem as regras de ocupaqao, uso 

e transformaqao dos solos urbanos, designadamente atraves de instrumentos de planeamento, 

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

expropriaqoes dos solos que se revelem necessarias a satisfaqao de fins de utilidade publica 

urbanistica. 

5. E garantida a participaqao dos interessados na elaboraqao dos instrumentos de planeamento 

urbanistico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento fisico do territ6rio." 

A Resolu9ao de Conselho de Ministros n.0 SO_A/2018 refere que a aprova9ao, em 2015, da Estrategia 

Nacional para a Habita9ao (ENH) teve como objetivo dar um primeiro passo no sentido de uma resposta 

as profundas altera96es financeiras, econ6micas e sociais verificadas nos ultimos anos, bem como ao 

distanciamento progressivo entre o quadro normativo e as politicas publicas nesse dominio. 

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

da resolu9ao dos problemas quantitativos em materia de carencias habitacionais, os multiplos desafios 

que se colocam a politica de habita9ao e reabilita9ao- econ6micos, funcionais, ambientais e sociais

demonstram a necessidade de uma abordagem integrada ao nivel das politicas setoriais, das escalas 

territoriais e dos atores, que represente uma mudan9a na forma tradicional de conceber e implementar 

politica de habita9ao. 

Esta abordagem implica uma reorienta9ao da centraliza9ao da politica de habita9ao no objeto - a 

«casa» - para o objetivo - o «acesso a habita9ao» - , a cria9ao de instrumentos mais fiexiveis e 

adaptaveis a diferentes necessidades, publicos -alva e territ6rios, uma implementa9ao com base numa 

forte coopera9ao horizontal (entre politicas e organismos setoriais), vertical (entre niveis de governo) e 

entre os setores publico e privado, incluindo o cooperativo, bem como uma grande proximidade aos 

cidadaos. 

Esta Nova Gera9ao de Politicas de Habita9ao reconhece, portanto, o papel imprescindivel que os 

municipios tem na sua implementa9ao e refor9a a sua interven~tao neste ambito, na esteira da 16gica de 

descentraliza9ao e de subsidiariedade plasmada no Programa do XXI Governo Constitucional. 

A sua rela9ao de proximidade com os cidadaos eo territ6rio permite aos municipios ter uma no9ao mais 

precisa das necessidades presentes, das abordagens mais adequadas e dos recursos passiveis de 
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mobilizavao, sendo a sua a9ao instrumental na constru9ao e implementa9ao de respostas mais eficazes 

e eficientes, orientadas para os cidadaos. 

Considerando a rela9ao de proximidade com os cidadao que permite aos municipios ter uma no9ao mais 

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

que outras entidades publicas, os programas, designadamente atraves da identifica9ao in loco das 

problematicas sociais existentes, do apoio aos agregados carenciados e aos proprietarios de edificios 

com necessidades de interven9ao, da cedencia do seu patrim6nio edificado para fazer face a situa96es 

de carencia social e ao acompanhamento da implementa9ao dos programas, foi concretiza a 

transferencia de competencias para os 6rgaos municipais no dominio da habita9ao, ao abrigo do artigo 

17.0 da Lei n.0 50/2018, de16 de agosto, nos termos do Decreta-Lei n° 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 politicas implementadas na cidade. 

De facto, o Municipio de Lisboa, no ambito das suas competencias na area da habita9ao, administra9ao 

e gestae do seu patrim6nio, tem vindo a desenvolver program as de arrendamento, que abrangem faixas 

diferenciadas de popula9ao com problemas de carencia habitacional grave e com dificuldade de 

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

no mercado. 

Desta forma, o Municipio promove a recolocavao do seu parque habitacional no mercado com 

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

carateriza9ao da popula9ao que procura casa em Lisboa, conseguindo assim ajustar e dar a conhecer 

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

patrim6nio habitacional e influenciando de alguma forma as politicas do Estado e a interven9ao privada. 

~~~~·;·~~':~~~~~~:·~-~~~-z.; .. _-~~~-:·"'.""·:,:.··_::__"":_·~~-·~-- .- .... ~. .. .. . . . ·: . -- _-. ~- ·. 
~~,:~ ; -~~- · ~-: · ·A Atribulqao de-Habiiaqao Municipal ap6s a sua reabilitaqao .. · 
~ ..... ; .- l.- - -~ -. ·.- • .. --- ... • • • 

~~C:!-~~~~~~-~~~;\.~r~~_:~e:.·~~-:~,·-.=~,;--=~-~~---~~~-:~;~~;-_- ··-. •- ·- --- ---~- :~· -~. -~--- :- -·-:_·· 

A aprova9ao do Regulamento Municipal do Direito a Habita9ao permitiu estabelecer a forma e condi96es 

de acesso a habita9ao adequada e com valores compativeis com o rendimento dos candidatos, definindo 

ainda as regras e criterios de sele9ao dos candidatos atraves de procedimento concursal, promovido 

pelo Municipio de Lisboa. 
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Sao destinatarios deste Regulamento os agregados familiares carenciados bem como os agregados 

habitacionais com niveis intermedios de rendimento. 

Este Regulamento e aplicavel: 

a) As habita~oes na propriedade ou posse do Municipio de Lisboa, com rendas calculadas em fun~ao 

dos rendimentos dos agregados familiares a que se destinam, no regime de arrendamento apoiado nos 

termos da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.0 32/2016, de 24 de agosto. 

b) As habita~oes que se destin am a agregados habitacionais de rendimentos intermedios que pretend am 

ter residencia permanente em Lisboa, abrangendo todas as habita~oes cujo acesso seja gerido pelo 

Municipio de Lisboa, em regime de renda com valores acessiveis, independentemente da propriedade, 

proveniencia e modelos de produ~ao ou gestao. 

c) As habita~oes provenientes de creditos de opera~oes urbanisticas com interesse municipal, nos 

termos pre vistas no Plano Dire tor Municipal de Lis boa e no Regulamento Municipal que aprova o Sistema 

de Incentives a Opera~oes Urbanisticas com Interesse Municipal. 

d) Aos agregados habitacionais que tenham arrendado ou pretendam arrendar uma habita~ao no 

mercado privado de arrendamento do concelho de Lisboa, mediante a candidatura a atribui~ao de 

subsidio municipal ao arrendamento acessivel. 

As normas do presente regulamento aplicam -se aos varios programas de acesso a habita~ao em 

arrendamento acessivel 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 habita~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 municipal 

GEBALIS, no que se refere a atribui~ao de habita~oes , e extremamente importante, pais geralmente nao 

e entendida nem tida em considera~ao. 

A CML e responsavel par todas as atribui~oes e reabilita~ao de fra~oes que ficam vag as e sao reportadas 

ao Municipio. 
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A GEBALIS e responsavel pela gestao das fra96es ocupadas devendo, sempre que ficam vagas, 

assegurar o seu encaminhamento para que a CML possa promover a sua reafeta<(ao. A GEBALIS 

reabilita e promove transferencias intern as no ambito da sua atividade de gestao habitacional. 

Os diversos programas de acesso,de promo<;ao de habita<;ao e apoio a mesma, lan<;ados nos ultimos 

anos, sao indicadores da preocupa<;ao do Municipio em materia de habita9ao: 

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

social. 

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

arrendar habita9ao em Lisboa aos pre<(os de mercado. 

• PRA - Programa de Renda Acessivel 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 frac96es em valor maximo de 

arrendamento. 

• Programa Mercado Social de Arrendamento - Colabora<(ao como IHRU na sele<;ao das familias. 

• SMAA - Subsidio Municipal ao Arrendamento Acessivel, programa de apoio ao arrendamento, 

destin ado a familias com um rendimento que nao lhes permite suportar o arrendamento privado onde 

res idem. 

• 1.0 Direito- Programa de Apoio ao Acesso a Habita9ao. Foi publicado o Decreta-Lei n.0 37/2018 

de 4 de junho que veio implementar 0 programa 1.0 Direito, programa de apoio publico a promo<(aO 

de solu96es habitacionais para pessoas que vivem em condi<;6es habitacionais indignas e que nao 

dispoem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habita<;ao. 

• Renda Segura - Programa Renda Segura (PRS) foi aprovado par Delibera9ao da Camara Municipal 

de Lisboa n.0 68/CM/ 2020, constituindo-se como um dos eixos de acesso a habita9ao com renda 

acessivel, 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, 2a serie de 

29/11 /2019 
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0 processo lan9ado pela CML de Verifica9ao de Ocupa9ao e Condi9ao de Recurso a todas as fra96es 

municipais come9ou a dar resultados a partir do ana de 2012, com a reentrada na posse do municipio 

de centenas de frac96es desocupadas ou irregularmente ocupadas. 

A gestao como senhorio deste patrim6nio e complicada, na sua quase maioria as habita96es sao 

atribuidas em regime de renda apoiada, calculada em fun9ao dos respetivos rendimentos, com valores 

de renda extremamente baixos e englobando situa96es de gestao social complicadas, com preserva9ao 

deficiente do bem publico que lhes e afetado.Situa96es de vandalismo ou ma apropria9ao das frac96es 

pelos anteriores residentes,bem como a degrada9ao das frac96es e a ma qualidade construtiva das 

mesmas implica que, ap6s a vacatura dos locados, a CML tenha de proceder a obras de reabilita9ao 

total e nao apenas a pequenas obras para reafeta9ao. 

A problematica da constante ocupa9ao abusiva das frac96es vagas e dos procedimentos necessarios 

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

necessarios a aplica9ao do C6digo da Contrata9ao Publica para lan9amento de empreitadas, o volume 

de obras necessarios a sua reabilita9ao e a gestao simultfmea de dezenas de empreitadas de reabilita9ao 

dispersas par toda a cidade coloca os prazos de recoloca9ao no mercado maiores do que o que se 

pretenderia e do que os municipes esperariam. 

~~-:.e~ .. A. : ••• --~f.~-:."·.:-::~-.. ~~~~:;·-~ .:~.;z-:-~~7: -~~-:~~~~:'_-~-=:-------~ ·r·-:- ~ ~-:¥.: ~/--~~~ ~·--.,·-~~: .. _~·-.-.. 
)-. ;:. :.:-~ · · ·. · · · .. : . - ~ _: Patrim6nio Disperso do Municipio : · · · 
::J • ~ • 

~~~7.: }"-. ~:--:-r·:-o -":.. --!:!-·-.E:~:::~~~;s- ~:_ >: .-· • '-L·-•::-,.::~. :=·::r·7::• .1..· • :--: ..-:;:: •• ~.:...~ ·.--::~·j:~:_::~-..;_:::;..::,€.~~ 
~~:_·.-.- __ ., .... o ' •: •• :~··=-r·,"T.!;,•:..-~~•-• ,_', • ", .. ·:- .,_ • ::.;~::.~-..... :· • • .;.,':-•,,:1:;:.-,..-•~··. · . .'"~": 

0 Patrim6nio do Municipio de Lisboa localizado fora de Bairros municipais e caracterizado par ser um 

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

processos muito antigos de expropria9ao ou aquisi9ao amigavel, no ambito de pianos de reperfi lamento 

de ruas ou pianos de urbaniza9ao nao concretizados, doa96es ou direitos de preferencia. Pode ser 

constituido par fra¢es, edificios ou partes de edificios, muito antigos e em mau estado de conserva9ao, 

podendo encontrar-se total ou parcialmente habitados ou mesmo devolutos, na sua maioria porque ja 

foram objeto de transferencia das familias par motivo de mas condi96es de habitabilidade ou mesmo 

ruina. 
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A reabilita9ao deste patrim6nio implica frequentemente a sua total desocupa9ao, por norma com recurso 

a transferencia das familias, e envolve, na maioria das situa96es, obras gerais de cobertura, fachada, 

espa9os comuns, que nao sao viaveis com a permanencia dos moradores nessas habita96es. 

A localizayao de grande parte deste edificado e a sua pequena dimensao, nao s6 em numero de fra96es 

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

utiliza9ao de recursos financeiros para a reabilita9ao, numa equa9ao dificil de ponderar e/ou 

resolver, face aos resultados em termos temporais e financeiros. 

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

idade muito avan9ada, doen9as e patologias varias e dependentes a nivel institucional, familiar ou de 

vizinhan9a da zona de residencia - bern como o tipo de contratos de arrendamento que titula as 

habita96es, geram muita resistencia a mudan9a por parte dos locatarios e implicam uma gestao social 

cuidada, o que esta na origem de uma dificil previsao e implementa9ao da sua reabilita9ao. 

A prepara9ao da reabilita9ao de fra96es vagas em Patrim6nio Disperse implica uma multipla 

avalia9ao: da dimensao da interven9ao a levar a cabo, da necessidade de desocupa9ao da totalidade 

do im6vel, com deslocaliza9ao dos outros moradores, das obras estruturais (como refor9o estrutural, 

substitui9ao de coberturas, arranjo de caixas de escadas e clarab6ias, substitui9ao de colunas - infra

estrutura global, etc.), com necessidade de eventual levantamento arquitet6nico por inexistencia de 

plantas no arquivo face a idade dos predios, para alem da verifica9ao fra9ao a fra9ao das necessarias 

obras de reabilita9ao. Envolve geralmente projetos completes de arquitetura e especialidades. 

Neste contexte as atividades desenvolvidas pela Dire9ao Municipal de Habita9ao e Desenvolvimento 

Local, durante o ano de 2021 , continuam enquadradas pelos eixos de interven9ao e objectives 

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

Habita9ao e pelos objectives estrategicos e operacionais desta Dire9ao Municipal. 
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• Cidade de 
Bairro 

• Cidade + 

• Cidade 
Reabilitada e 
Rehabitada 

• Direito a 
Habitac;ao 

• Cidade do 
Comercio 

No essencial, o ana de 2021 ficou marcado pelo desenvolvimento e consolidartao de projetos e 

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

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

Habitartao. 

II. CARACTERIZACAO DA DIRE9AO MUNICIPAL DE 

HABITA9AO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

1. Natureza, Missao e Atribuigoes 

Nos termos da Deliberartao n° 305/AMU2018, de 3 de julho, foi aprovado o ajustamento a Organica dos 

serviyos municipais, estrutura nuclear e estrutura fiexivel, do Municipio de Lisboa, sendo a DMHDL a 

unidade organica que apoia, desenvolve, assegura e promove, na area da habitartao e do 

desenvolvimento local, as objetivos determinados pelo executivo nestas materias, destacando-se, entre 

outras, as seguintes atribuirt6es: 
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• Desenvolver e implementar o Programa Local de Habita<;ao, assumindo a missao de (Re) Habitar 

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

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

social e o desenvolvimento local, em articula<;ao com os servi<;os municipais competentes. 

• Contribuir para a adequa<;ao da oferta a procura de habita<;ao atraves de novas metodologias e 

instrumentos de dinamiza<;ao do mercado de habita<;ao, nomeadamente, atraves da cria<;ao de 

balsas de arrendamento e de habita<;ao a custos acessiveis desenvolvendo mecanismos e parcerias 

de arbitragem e regula<;ao do mercado privado de arrendamento acessivel; 

• Concep<;ao e implementa<;ao de politicas e estrategias de interven<;ao no parque habitacional 

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

• Planear e priorizar a requalifica<;ao dos fogos existentes, em fun<;ao do diagn6stico das condi<;oes 

de habitabilidade, em articula<;ao com o Departamento de Habita<;ao e Manuten<;ao de Edificios 

Municipais, promovendo a eleva<;ao dos padroes de qualidade do parque habitacional 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 SIP/ZIP como estrategia de desenvolvimento local; 

• Defini<;ao programatica e desenvolvimento de projectos que visem a valoriza<;ao das frac<;oes nao 

habitacionais em predios predominantemente habitacionais, promovendo a sua ocupa<;ao ao servi<;o 

do desenvolvimento local. 
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RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2021 

• Elaborar au apoiar a elaboravao de projetos regulamentares e legislativos nos dominies de 

Habita9ao, Reabilitavao Urbana e Gestae Patrimonial. 

• Promover o acesso a Habita\ao e Desenvolvimento Local 
contribuindo para a melhoria das condi\6es habitacionais 
das familias e para a coesao socio-territorial da cidade. 

• Interven\ao no mercado de Habita\ao numa dupla vertente de actua\ao 
no patrim6nio habitacional municipal e de interven\aO no mercado 
privado, com recurso ao patrim6nio do Municipio, promovendo 
programas muructpais especificos que permitam estimular o 
rejuvenescimento da popula\ao e o desenvolvimento sustentavel dos 
territ6rios. A interven\ao directa ou indirecta no HABITAT com o 
conhecimento integrado do territ6rio e o envolvimento e parcerias com 
as redes de interven\ao local visando a promo\ao e melhoria das 
condi\6es de vida dos municipes da cidade de Lisboa. 

• Rigor e Transparencia 
• Inova\ao e Conhecimento 

• Responsabilidade e Compromisso 

12 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIACAO- 2021 

2. Estrutura Organica da DMHDL 

i 

Dire9ao Municipal de Habita9ao e Desenvolvimento 

Departamento de Politicas e Gestao de 
Habita~ao 

(DPGH) 

Divisao Gestao Habita~ao 
Municipal 

(DGHM) 

Divisao de Intervent;ao no 
Mercado de Habitat;ao 

(DIMH) 

Ill. AUTO AVALIACAO 

Local 

(DMHDL)) 

I 
Departamento Desenvolvimento Local 

(DOL) 

Divisao de Planeamento e 
Desenvolvimento 

(DPD) 

Divisao de Apoio a 
Intervent;6es Locais 

(DAIL) 

Quadro de Avalia~ao e Responsabiliza~ao- QUAR 2021 inicial 
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acauo l Haiblta~lo contrlbulftdo para • dlveutfk:a~lo de ag~ado• • usuf'rufr M Mblt.~o pubUca na d dade de uno. melhorando •• cond~6es "-blc.c&on.ls da• 
assegurando como en:JmuiO ao deMnwotvlrnento ~I • coealo s6c.lo~terrltodal d• ddade • a garafttia de cada l'amlfla vtvenclar o HabiUit onde reskle. 

11'romo¥er progranw~s de aceuo t MbiUI<:Io dlrlgldos • grupos dJferenclados de popula,lo. 

1 O.rant.lt urna gcttlo efkklnte do Patrlm6nlo de Hablta~lo Hwnkl~l. 

3 Conldbulr para a dln.mba~lo da Eltubtgla de OeMnvohlmento Local de ... Conn1niUirla . 

Objetfvo. Operac-loM .. ( 00) 

-
.-..a do Objelfvo: 30'Mt 

NO de concursos de R• nda 
r.ndludor 1 Acu.sl\lella~ados durante 
pete 50CMt 2021 

Implementar o.s Prograrnas 
ao abrigo do Novo 

.-egulamento Municipal de 
Olrelto i Hlblta~lo lndlcador :Z 

peso SOCMt 

PUo do objelivo: 301Mt 

lndtcador 3 
puc 100~ 

~do o_,etlwo: 30't'l 

lndludor 4 
peso 50~ 

lndkador S 
peso so~ 

,...a 6o objetfvo1 10.,._ 

lndkador 6 
peso 100~ 

NO de afeta !;Oes lnformetku de 
conjuntos de fra-;Oes reJtn ao 

abr!Qo oo PM 

NO de reqlst:os de adeslo 
c:ompletos na plataforma 

Habltar Usboa 

L..ln~amento do PI'OJKto 
ENfRGIA BIP/ZIP • t-a 10 .anos 

c:ontJQO 

Entrega de Relat6rlo Anual (le 
monltonu~o PrDgn~ma 

SIP/ZIP 

Tua d4 conc:retiu~ao dos 
pontes Cle m~tlhor1a d& UO, 

ldantlf'lc.aDos no Plano de A~o 
C• EPJRGDP 

NUmero Cit processes tratadot 
no l mblto do ac:esso, apoiO e 

gestJo da hablta~Jo pelo 
mvnldpiO (•c:es.so a Renda 
Acesslvtl, Renda Apotada e 

SMAA; RUIOJ.Imtntos, Gestao 
SoCial e patrimon1.11; 

Allt:nar;:~es) 

0E L,OE2e 
Of) 

OEl, OE2 e 
OEl 

OE) 

OEl, OE2 t 
OEJ 

Anegurar 1 d lv uiga~lo e 
execusao dos progr~ma• de 

a polo a habiU~ao e 
desenvohllmento kKal 

lndk:ador 8 
peso 20'MI 

NUmero l3t ~~~~es de torma~Jo OEl, OE2 e 
mlnlstradas no l mblto dos OEJ 

novos Proqr•mu de Hablte~o 

Acompanhamento, apolo • 
dtYul9a,Jo dn atiVIdades do 

lndkador 9 Provrama BIP/ZJP (nO 041 
peso 401!111 attvlda~s apoladu • 

dfvulgad.u) 
(nO de atlvldedes •POiadas) 

,..so do objetfvo: JS~ 

La~amento do novo programa 
J.ncUcador 10 LO)I pare TO<kls P'rl a 
peso 30'MI afeta~.lo d• loju munklplls em 

Balrros 

Promover a vertfka~lo e a 
Vlstorias e Fl~llu~6es 

dlnamlza~Jo de ocu~(Ja do Jndlcador 11 
nabf~c.onals • nlo Patrlm6nla Munklpa l de puo40~ f\ablt.lclonals reallzadas 

espa~ol habetadonals e ~o 
habltaelonal• 

lndludor 12 
Enb'"e:QI de Retat6rkl Semestral 

peiO 30~ "- Monltortzar;:Jo e Av1Ua~lo do 
E~otaOO de Oc:upa~Jo 

,..ao do o bjetJvo: JS~ 

Jndlcadar 13 NUmero mfo~o de diu para 
pelo 40CWt hqulda~lo de ro~rurn 

Colabarar na bcM oestlo d0t1 NUmero m'd•o de d1n ute•s oe 

reeur•o• financ:elro• lnd~c.dor 14 entrega dos rellu~rkls de 

(comum • todas •• unld•des peso 30~ avalla~ao de nlvel de .servlc;o 

orolnka•) ( contratos cenual•rados) 

NO de pontos reterent4s 10 
!ndk:ador 15 cumpr1mento do calendirlo de 
peso 30~ plenumento e f)f.C~Io 

orc;ament~:l 

Ofl, OE2e 
OEl 

Ob)etlvo 
Co mum 

10.000 

'" 15-09·2021 

"' 15-0C-2020 

..... 

500 

10 

us 

S15~ 

entre 900 • 
1000 

30/ago 

< 00. 10 
d1as utttls 

<Ou•5dlas 
ute!s 

no de pontes 
>Ou•a 75 

~15de 
lO.OOO 

an~s C:e IS· 
09-2021 

antes de 
01·04o2020 

.. .... 

>600 

> 10 

>us 

>76'll 

>1000 

31/Jul 

<ou•5d.as 
utals 

< OU •3 CllaS 
utoo 

no de pontos 
> ou • a85 
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QUADRO DE - 2021 

o ao.tto • Hllblta~o eontrlbuln6o ~ra • dlverslflca~o de agregado. a utufrulr de habfuu;lo pubtlca na cktade de Utboa malhorando •• cond~ MblhlciOnat. du 
au~urando como utlmuJo ao de.lenvolvl mento Lout a coetlo .Odo-t8rrltorlal da cklada • a ga rantl.a de a~da tam II&. vlvanctar o tillbltat onde resloa. 

-
PUo dO ObjMIVOl 204i'o 

COiaborar na boa gestio de 
recursot humanos 

(comum a todat u unl~des 
orglnk:u) 

Tau <Je proc•ssos de controlo 
lndlc:ador 16 de usiduldaoe rt-orgll'\lliu'o' 
peto 15~ de 1cordo com a flcha dt 

Orltntac;Jo tecnlea n,o 4.7 

lndtc:ador 17 
pe.so 30~ 

NO de documentos do M.G.O.P. 
(Modelo ae Gi!.Stlo Operat'lontl 

do Programa de Govtmo dl 
Cklade} entrtgues ao eluo 

res~euvo 

NO de acordos cefebriOOs na 
Indh:ador 18 apllca~Jo da rede co!aboratlva 
p .. o 15'1\t 

ltldk:ador U 
JM;IO 40-.,. 

Tau d~ t.rao.lhaoores com 
proposta de IY II\.11~0 

aprcsenuda peto avallaoor, 
para o ddo 2019/2020, ate ao 

tin11 do 10 trlmtsc:re 

Peso d o obJetlvo: 20 -... 

lndlcador 20 
Peso tOOfMt 

Peso dO objetlvo: 2:0~ 

lndlador 21 
"-•o40..._ 

Otlmlur • lmp~menta~o do 
de Prev•n~lo de Rl . .cos 

de Gestio, lnclulndo os de lndk:ador 22 
Corru~lo • lor .. •¢•• "-to JO.,._ 
Conn:as (PPRGCIC) do 

Hunk:lpk) de Usboa 

lndlcador 23 
Pllso Jo-... 

11 Peso do objetlvo: 4~ 

lmp~mentar um proceuo 
de atendlmento on lin• e 
tetefonk:o a. retpotta ts lndk:ador 24 

questbe.t no •mblto dos Pe:ao 100~ 

progr•mas de h•biUI~O 

Data oe apnsentat;Ao da 
propom oe a9enda de 

compromiSsos ·veroes· para a 
sustentabl11dade, val1daoa 

pre\llamtnte pe1as unld ades 
orljllncJU e res~tJ\Ios 
verudores oa tutela 

Data do cumpnmento oo pru.o 
de ruposta a Monttonu<;ao do .,,no 

Percenta;em de respostas 
devldamente ful"ldamentadas dt 
~eorclo com u regr.s de 
pruncnlmento lrieladu na 
matrtz de mon.torlza<;lo do 
Pfano env1adl a cada uo 

Tna deevldblcl.1 rejulv• i 
lmpiHnf!Ota,lo ct.s mecfldas 

lnsctltas na m~~trlt de 
monltorl.r:a,lo do Plano 

NUmero de atendlmentos 
telefoNcos e respos~ por ema11 

g1rantldas pelos servl~s da 
Kablti~O 

Objetlvo 
Comum 

Ob]etlvo 
Comum 

Objt!tiYO 
Comum 

OH,OE2 e 
OEJ 

'"""" 

uo 100·300 uo 100·300 
traOalhadore.s tra~lh100res 

/U • 2 /IS • 3 

'"""" 

30/jul 30/jun 

29/Jan 15/}110 

.,.. 
'"""" 

80'14. '"""" 

ate 5.000 supen04" a 
5.000 

.. 

.. 
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Meios disponiveis 
Recursos Humanos (a 20/1012021) Efetlvos Planeados Pontua~lo 

Pontua~lo Pontua~lo 
~aneada Executada 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Or~amento (C) Estlmado Reallzado 

Funclonamento 

Invest lmento 

Ambito 

Quantitativa 

Qualltatlva 

EXPRESSAO QUALrrATIVA DA AVALIA<;AO DOS SERVI<;Os-.--:---:--,-·- . ···~-· 

A avalla~l!o f1na1 do desempenho dos serv1~0s e expressa quahtat1vamente pelas <egwntes men~oes: 
a Desempenho bom, atlnglu todos os objetlvos, superando a lguns; 
bl Desempenho sat lsfat6rlo, atingiu todos os objetlvos ou os mals relevantes; 

1. Objetivos Estrategicos e Operacionais 

Ancorados na missao, visao e valores e nos desafios que se colocam a curta e media prazo a Dire9ao 

Municipal de Habita9ao e Desenvolvimento Local no dominio da Habita9ao e da Coesao Social, 

definiram-se, para o ciclo de gestao de 2021 , tres objetivos estrategicos e nove objectivos operacionais, 

sendo 4 (quatro) de eficacia, 3 (tres) de eficiencia e 4 (quatro) de qualidade, para os quais foram 

estabelecidos 24 (vinte e quatro) indicadores de desempenho. Nos pontos seguintes procede-se a sua 

caracteriza9ao. 
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Objetivos Estrategicos 

• Pro mover programas de acesso a habita<;ao dirigidos a grupos 
diferenciados de popula<;ao 

• Garantir uma gestae eficiente do Patrim6nio de Habita<;ao Municipal 

• Contribuir para a dinamiza<;ao da EstratE~gia de Desenvolvimento 
Local de Base Comunitaria 

Objetivos Operacionais 

Para cada Objetivo Estrategico foram definidos Objetivos Operacionais de Eficacia, Eficiencia e 

Qualidade, que integram o Quadro de Avaliac;ao e Responsabilizac;ao (QUAR) 2021 da DMHDL. 

OBJETIVOS DE EFICACIA- 35% 

• 001 . lmplementar os Programas ao abrigo do Novo Regulamento Municipal de Direito a 
Habitac;ao. 

• 002. Disponibilizar o registo de adesao dos agregados familiares a programas de Habitac;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 Protec;ao de Dados (RGPD) no 

Municipio de Lisboa (comum a todas as unidades organicas). 

OBJETIVOS DE EFICIENCIA - 35% 

• 005. Assegurar a divulgac;ao e execuc;ao dos programas de apoio a habitac;ao e 

desenvolvimento local. 

17 
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• 006. Promover a verifica9ao e a dinamiza9ao de ocupa9ao do Patrim6nio Municipal de espa9os 

habitacionais e nao habitacionais. 

• 007. Colaborar na boa gestao dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgt:micas 

da CML). 

OBJETIVOS DE QUAL/DADE- 30% 

• 008. Colaborar na boa gestao de recursos humanos (comum a todas as unidades orgfmicas da 

CML). 

• 009. Desenvolver um processo participative 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. 

• 0010. Dinamizar a implementa9ao do Plano de Preven9ao de Riscos de Gestao, incluindo os 

de Corrup9ao e lnfra96es Conexas (PPRGCIC) do Municipio de Lisboa. 

• 0011 . lmplementar um processo de atendimento online e telef6nico de resposta as quest6es no 

ambito dos programas de habita9a0. 

0 grau de execu9ao do con junto dos objetivos operacionais foi aferido por 24 (vinte e quatro) indicadores 

cujos resultados contribuem para os parametros de avalia9ao em que se inserem e para a avalia9ao final. 

2. Resultados alcan~ados - QUAR 

Constituiu uma orienta9ao de gestao que os objetivos operacionais estabelecidos abrangessem as 

diferentes unidades organicas, contribu indo para um maior envolvimento coletivo na concretiza9ao dos 

objetivos definidos no Quadro de Avalia9ao e Responsabiliza9ao. 

Para uma melhor compreensao do grau de execu9ao do QUAR, apresenta-se seguidamente a descri9ao 

da concretiza9ao dos objetivos e indicadores, bem como os resultados e as respetivas taxas de 

realiza9ao. 

Resultados a/can~ados por objetivo 

Sem prejuizo da informa9ao adicional constante no QUAR 2021 anexo ao presente relat6rio, de seguida 

apresentam-se os resultados obtidos, justificando os desvios verificados. 

Os resultados alcan9ados no cumprimento dos objectivos operacionais do QUAR 2021 sao os seguintes: 
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OBJETIVOS DE EFICACIA- PESO 35% 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 

Objetivoa Operacionais (00) 

ss~ 

001 Peso do objetivo: 30% 

Implementar os Programas 
ao abrigo do Novo 

Regulamento Municipal de 
Direito a Habita~ao 

Indicador 1 
peso 50°/o 

Indicador 2 
peso 50% 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 

NO de concursos de Renda 
Acessivellan~ados durante 

2021 

NO de afeta~oes informaticas de 
conjuntos de fra~oes feltas ao 

abrlgo do PAA 

Objetlvos Operaclonals (00) 

31'111 

002 Peso do objetlvo: 30% 

Disponibillzar o reglsto de 
adeslo dos agregados 

familia res a programas de 
Hablta~Jo na Plataforma 

Habitar Lisboa 

Indicador 3 
peso 100% 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 

NO de reglstos de adesao 
completes na plataforma 

Habltar Usboa 

Objetivos Operaclonals (00) 

31~ 

003 Peso do objetivo: 30% 

Promo~lo da Estrat6gia de 
Desenvolvimento Local nos 

BIP/ ZIP 

Indlcador 4 
peso 50% 

Indicador 5 
peso 50% 

Lan,amento do projecto 
ENERGIA SIP/ZIP • H~ 10 anos 

contigo 

Entrega de Relat6rio Anual de 
monltoriza,ao Programa 

BIP/ZIP 

OE 1, OE 2 e 
OE 3 

OE1, OE2 e 
OE3 

OEJ 

3 

4 

10.000 

ate 
15-09-2021 

ate 
15-04-2020 

Mals de 
10.000 

antes de 15-
09-2021 

antes de 
01·04-2020 

6 

7 

25486 

10/ 09/2021 

25/ 03/2021 

121'111 

125% 

125% 

125% 

lZI'IIt 

125% 

125% 

121'111 

125% 

125% 

125% 
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OBJETIVO OPERACIONAL 4 

OI>Jettvos Operadonais (00) 

4 Peso do objetlvo: 100fo 

Cohtboror no lmplcmcnto,ao 
do Re.gulamento Geral de 

Prote~Jio de Oados (RGPO) no 
~tunidplo de llsboa (comum 

a todas as unidades 
orgSnlcas) 

Indlcador 6 
peso 100% 

Tax..a de concret,zayio des 
pontos de melhon• da UO, 

ide ntJfic,dos no F>lano de A~io 
da EPIRGDP 

OBJETIVOS DE EFICIENCIA - PESO 35% 

OBJETIVO OPERAC/ONAL 5 

Obj etlvos Operaclonals (00) 

005 Peso do obj etlvo : 40'1'o 

Assegurar a dlvulgacllo e 
e xecuclo dos programas de 

a polo A habltaclo e 
desenvolvlmento loca l 

Indlcador 7 
peso 40% 

Indicador 8 
peso 20% 

Indlcador 9 
peso 40% 

Numero de processos tratados 
no ambito do acesso, a polo e 

gestao da habitacJo pelo 
munldpio (acesso a Renda 
Acesslvel, Renda Apolada e 

SMAA; Realojamentos, Gestao 
Social e patrimonial; 

Allenaclles) 

Numero de acOes de formacao 
mlnlstradas no 3mblto dos 

novos Programas de Habltacao 

Acompanhamento, apolo e 
dlvulgacao das atlvidades do 

Programa BIP/ZIP (no de 
abvldades apoladas e 

dlvulgadas) 
( no de atlvldades apoladas) 

OEl e OE2 

60"o ~eo·. 

500 >600 

10 > 10 

225 > 225 

125° . 

U5'1'o 

1509 125% 

l3 
125% 

358 125% 
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OBJETIVO OPERACIONAL 6 

Objetlvos Operaclon11l s (00) 

3S'Mo 

6 Peso do objetlvo: 35% 

Pro mover 11 verifica,lo e 11 
dinllmlza,ao de ocup11,lio do 

Patrlm6nio Municipal de 
espa~os habitaclona ls e nlo 

habltaclonals 

Lan,amento do novo programa 
Indlc11dor 10 Loja para Todos para a 
peso 30% afetatao de lojas municipals em 

Indlcador 11 
peso 40% 

Balrros 

Vlstorlas e Ascallza,Oes 
habltaclonals e nao 

habltaclonals reallzadas 

Indicador 12 Entrega de Relat6rio Semestrai 
de Monitorizat3o e Avallat3o do 

Estado de Ocupatl!o 
peso 30% 

OBJETIVO OPERAC/ONAL 7 

Objetlvos Operaclonals (00) 

IPICIINCJA 31'111 

00 7 Peso do objetlvo: 25% 

Colaborar na boa gestio dos 
recursos finance fros 

(comum a todas as unldades 
orgi nicas ) 

Indicador 13 
peso 40% 

Indlcador 14 
peso 30% 

Numero medic de dias para 
llquidat~o de faturas 

Numero medic de dias uteis de 
entrega dos relat6rios de 

avaliar;Ao de nivel de servir;o 
(contratos centrallzados) 

NO de pontos referentes ao 
Indlcador 15 cumprimento do calendario de 
peso 30'Vo planeamento e execut3o 

or,amental 

OEl e OE2 

~ 75% 

entre 900 a 
1000 

>76% 

>1000 

30/ago 31/jul 

< ou = 10 < ou = 5 dias 
dias uteis utels 

< ou = 5 dias < ou =3 dlas 
utels uteis 

no de pontes no de pontos 
> ou = a 75 > ou = a 85 

>76% 

2686 

30/07/2021 

12 5% 

2 125% 

125% 

93 125% 

125'111 

125% 

125% 

125% 

125% 
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OBJETIVOS DE QUAL/DADE- PESO 30% 

OBJETIVO OPERACIONAL 8 

Objetl vos Operaciona ls (00) 

QUAUDADI JO'Mt 

008 Peso do objetlvo: 20% 

Colaborar na boa gestilo de 
recursos hum a nos 

(comum a todas as unidades 
orginicas) 

Taxa de processes de controlo 
lndlcador 16 de assiduidade reorgan1zados 
peso 20% de acordo com a ficha de 

orienta<;!o tecnica n.o 4.7 

Indlcador 17 
peso 35% 

Indicador 18 

Indicador 19 
peso 45% 

No de documentos do M.G.O.P. 
(Modelo de Gest3o Opera clonal 

do Programa de Governo da 
Cldade) entregues ao elelto 

nespetlvo 

NO de acordos celebrados na 
apilca~ao da rede colaboratiVa 

Taxa de trabalhadores com 
proposta de avalia~ao 

apresentada pelo avallador, 
para o clclo 2019/2020, ate ao 

final do 10 trimestre 

OBJETIVO OPERACIONAL 9 

Objetlvos Operaclonals ( 00) 

QUAUDADI 

009 Peso do objetlvo: 20% 

Desenvolve r um proce sso 
partlcipativo e submeter uma 

agenda de compromissos 
organlzadonals ate 2030,sob 

os prlnciplos da 
sustentabilldade ambiental, 

no Municipio de Llsboa 

Indicador 20 
Peso lOQO/o 

Data de apresenta~ao da 
proposta de agenda de 

compromissos ·verdes" para a 
sustentabllidade, validada 

previa mente pelas unldades 
org~ncias e respetivos 
vereadores da tutela 

90% 100% 

5 

uo 100-300 uo 100-300 
trabalhadores trabalhadores 

/ as = 2 / as = 3 

80% 100% 

30/Jul 30/ jun 

100% 

5 

NA 

100% 

14/05/2021 

125% 

125% 

125% 

125% 

US'Mt 

125% 

125% 
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OBJETIVO OPERAC/ONAL 10 

Obj etlvos Ope raclona ls (00) 

QUAUDADI 

10 Peso do objetlvo: 20'11> 

otlmizar a lmplementa~lo do 
no de Preven.;lo de Riscos 

de Gestio, incluindo os de 
Corrupl);lo e Infra~6es 
Conexos (PPRGCIC) do 

Municipio de Lisboa 

Indicador 21 
Peso 40% 

Data do cumprlmento do prazo 
de resposta a Monltorlzacao do 
Plano 

Percentagem de respostas 
devidamente fundamentadas de 

Indicador 22 acordo com as regras de 
Peso 30°/o preenchlmento lndlcadas na 

matriz de monitorizat;aio do 
Plano envlada a cada UO 

Indicador 23 
Peso 30% 

Taxa de ev1dencia relativa a 
lmplementac~o das medidas 

inscritas na matriz de 

monitoriza~~o do Plano 

OBJETIVO OPERAC/ONAL 11 

Obj et lvos Operaclonals (00) 

QUAUDADI 

0011 Peso do obj e t lvo: 40 '11> 

Implementar um processo 
de atendlmento online e 
telefonlco de resposta 6s 
questlles no ambito dos 
programas de habita.;Jo 

NUmero de atendlmentos 
Indicador 24 telefonlcos e resposta por email 
Peso 100% garantidas pelos services da 

Habltacao 

29/Jan 

90% 

80% 

ate s.ooo 

IS/Jan 

100% 

100% 

superior a 
5.000 

15/01/2021 

100% 

100% 

18502 

125'11> 

125% 

125% 

125% 

US 'lit 

125% 

125% 

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 2021 foi de 125 %, tendo todos 
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os objetivos sido superados, tanto os 7 objetivos operacionais DMHDL como os 4 objetivos comuns e 

transversais a todas as unidades organicas da Camara Municipal de Lisboa. 

Aplicados os respectivos factores de pondera9ao, a avalia9ao da DMHDL em cada um dos parametros 

foi a seguinte: 

125% 125% 125% 
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IV- SiNTESE DE ALGUMAS ATIVIDADES 

EIXO A- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E 0 AMBIENTE 

Projeto At- HABITA~AO PARA TODOS 

r PROMOVER 0 ARRENDAMENTO A CESSiVEL 

Plataforma HABITAR LISBOA 

A Plataforma HABITAR LISBOA, abriu no dia 12 de dezembro de 2019 com o primeiro concurso 

do Programa Renda Acessivel. 

Bem-vindo a Plataforma 

• . : 
~ 

~ I • RE"'DJ\ 

No periodo compreendido entre 12 de dezembro 2019 e 31 de dezembro de 2021 foram 

registados 32.673 registos de adesao na Plataforma HABITAR LISBOA, dos quais 25.870 foram 

registados e atualizados com sucesso e os restantes (6.803) incompletos. 

0 numero total de registos de adesao submetidos na PHL, no anode 2021 correspondeu a 22.999, 

dos quais 18.861 sao registos completos. 
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0 numero de novos registos de adesao registou uma varia~ao percentual de mais 14% no ano 

2021 face ao ano 2020. 

lndicadores - acessos area Habitar;ao Numero 

. . 

;__:.. N° de P~gin~s visu~IIz~das ~~e Li~boa - H_abita~ao . . __ . . .. .. . . __ zo3;~l~-, 

Fonte: relat6rios PHL/ APEX (DSI) e Site Lisboa (DMC) 

Destacaram-se as seguintes atividades: 

1. Implementa~ao de novas funcionalidades no ambito da Gestao Processual dos Programas 

de Renda Acessivel, Arrendamento Apoiado e Subsfdio Municipal ao Arrendamento 

Acessivel. 

2. Execu~ao de uma bateria de testes de aceita~ao das funcionalidades implementadas. 

3. Atualiza~ao do Manual de Apoio ao Utilizador e Perguntas Frequentes. 

4. Carregamento de fotos (cerca de 4 830) para os Concursos nQ 5, 6, 7, 8 e 9 do Programa 

Renda Acessivel e respetivas plantas. 

5. Valida~ao e monitoriza~ao da informa~ao das habita~oes particulares arrendadas visando 

serem afetas ao Programa Renda Acessivel. 

6. Validaryao e atualizaryao da informaryao dos 82 im6veis com migem Programa Renda 

Segura na plataforma, nomeadamente o tratamento gratico das fotos carregadas pelo 

proprietario validadas pela informaryao da fiscaliza~ao de forma a refletir o estado atual 

da habita~ao tal como se esta mobilado. 
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7. Realiza~ao de treze a~oes de (in)forma~ao via Teams/Zoom e 1 ac~ao de informa~ao 

presencia! na Casa dos Direitos Sociais sabre os Programas de Acesso a Habita~ao. 0 

numero total de participantes envolveu mais de tres centenas de colaboradores dos 

seguintes servi~os e entidades (DMHDL, Divisao do Atendimento, Equipa de Missao do 

Plano Municipal para a Pessoa em Situa~ao de Sem Abrigo, Juntas de Freguesia; Santa Casa 

de Misericordia de Lisboa; Gebalis; ONS e outras Associa~oes. 

8. Envio de notifica~oes aos utilizadores registados ( + 18 mil) na Plataforma informando da 

abertura de novas Concursos de Renda Acessfvel e de Arrendamento Apoiado. 

9 . Atendimento nao presencia!: Resposta aos Emails dos munfcipes e atendimento 

telef6nico. 

10. Analise de dados do Perfil dos Utilizadores registados na Plataforma HABITAR LISBOA e 

dos Candidatos aos programas RENDA ACESSIVEL, ARRENDAMENTO APOIADO e 

SUBSIDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO ACESSIVEL. 

11. Elabora~ao de apresenta~oes de suporte ao Sorteio do Programa de Renda Acessivel. 

Subsidio Municipal ao Arrendamento (SMA) 

Nao foram lan~adas novas edi~oes de candidaturas ao Programa.Manteve-se a "gestao" das 

atribui~oes da 17~ e 18~ Edi~oes. 

No final de setembro de 2021 terminaram as atribui~oes do SMA 
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Subsidio Municipal de Arrendamento 

SM~ (~) -: ~ -. __ _ _ _ _- _- _ - _--... ,- -;. __ ' __ 

N" edu;Oes 2 3 4 4 2 2 0 0 18 

N• cand1daturas 88 120 232 298 341 228 276 0 0 1 583 

N• de novos subsid1os 
atnbuidos 

48 75 137 194 190 147 180 0 0 971 
~ - - -
~ "!----~-- .. "· .. ··- __ ....... _ .. - . --- . ,_.,-;o.-_ ... ....,..., ·- • ~ --- .... 

' ' . .- - - . . - - ~ !"-~ .. :" 

Valor total dos subs1d10s pages 
(euros)(b) 24 360 116 735 262 260 392 129 522 723 527 349 493 711 327 995 87 652 2 754 914 

N 

Em 2021 decorreu entre 1 de abril e 14 de maio a 1~ Edi~ao do Programa Subsidio Municipal ao 

Arrendamento Acessivel, com uma verba de 500.000.00€, tendo sido rececionadas 492 

candidaturas. 

Face a verba disponivel, houve afeta~ao inicial de subsidio a 324 candidatos e posteriormente, 

tendo em conta a verba libertada pelas candidaturas indeferidas e pelas desistencias da afeta~ao 

inicial, realizou-se a 3 de setembro, a 1~ reafeta~ao do SMAA, abrangendo mais 126 candidaturas. 

No total, houve afeta~ao de subsidio a 450 candidaturas. Destas, 78 foram indeferidas por nao 

cumprirem os requisitos de acesso ao programa e 104 candidatos desistentes. 

No total foram ja celebrados 232 contratos de Atribui~ao de Subsidio Municipal ao Arrendamento 

Acessivel. 0 processamento dos subsidios tern efeitos ao mes de julho de 2021. 

Esta ainda pendente decisao para 36 candidaturas 

Nil N!! caodidaturas N!! Nil 
Nil contratos 

Nil de 
Candldaturas com afeta~o candidaturas candidaturas celebrados candidatu.ras 
Submetidas subsidio desistentes indeferldas pendeotes 

492 450 104 78 232 36 

Caracteriza~ao dos Beneficiarios 

Perfil do beneficiario 
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Os candidatos a quem foi atribufdo Subsfdio Municipal no ambito do SMAA, sao maioritariamente 

de nacionalidade portuguesa (96%). A atribuiyao do subsfdio assume uma maior predominancia 

nas freguesias de Penha de Franya e Alvalade. A tipologia da habitayao arrendada e 

predominantemente tipo T2 (55%), seguida do tipo T1 (22%). 0 escalao etario mais relevante 

situa-se entre os 35 e os 65 anos com (72%), do genera feminino (69%), com nfvel de escolaridade 

superior ( 43%) ou secundario (32%), maioritariamente trabalhadores por conta de outrem 

(70%), com agregado familiar maioritariamente constitufdo por 1 pessoa (38%) ou 2 pessoas 

(28%) e com rendimento media mensa! disponfvel no valor de 1.135,71€. 

A renda media situa-se nos 580,67 €, eo valor media do subsfdio atribufdo e de 193,60 € . 

Nacionalidade 

NACIONALIDADE 

4% 

• Portuguesa 

• Estrangeira 

Genero 

GENERO 
3% 

27% • Feminino 

• Masculino 

69% S/ informa~ao 

Escalao Etario 

ESCALAO ETARIO 

• < 35 

• 35-65 
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Residencia do Candidate {Freguesias) 

FREGUESIAS RESIDENCIA DO CANDIDATO 

0% 2% 

Ajuda 

Alva lade 

Arroios 

Beato 

Ben fica 

Cam pol ide 

Estrela 

Marvila 

Oliva is 

Penha de Franr;:a -Santa Maria Maior -Sao Domingos de Benfica 

Situa~ao Perante o Trabalho 

4% 6% 8% 10% 12% 

SITUA<;AO PERANTE 0 
TRABALHO 

• Trabalhador por 
conta de outrem 

13% 3% • Desempregados 

Trabalhadores por 

conta propria 

• Reformados 

Outras situar;:oes 

14% 16% 
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Nlvel de escolaridade 

NfVEL DE ESCOLARIDADE 

Superior 

• Secundario 

Basico 3g CICIO 

• Outros 

N2 de elementos do Agregado 

NUMERO DE ELEMENTOS DO 

AGREGADO 

12% 

22% 

28% 

Tipologia da Habita~ao Arrendada 

4% 
22% 

TO T1 

PROGRAMA RENDA SEGURA 

38% 

TIPOLOGIA 

55% 

I 
T2 

• 1 elemento 

• 2 elementos 

3 elementos 

• lgual ou superior a 4 

13% -
T3 

6% 

> t4 

1. Analise e va lida~ao de dados dos 82 im6veis com origem Programa da Renda Segura a afetar 

ao Concursos n2 6, 9 e 11 do Programa da Renda Acessivel. 

2. Valida~ao e monitoriza~ao da informa~ao das habita~oes particulares arrendadas para 

serem afetas ao Programa Renda Acessivel. 
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Quadro Resumo- Programa RENDA SEGURA- Imoveis particulares arrendados pelo Municipio de Lisboa por Tipologia 

segundo a Freguesia 

Freguesia TO T1 T2 T3 T4 Total 

Ajuda 4 4 

Alva lade 1 1 

Areeiro 1 1 2 

Arroios 2 3 2 1 8 

Avenidas Novas 1 2 1 4 

Beato 1 1 

Beh!m 1 1 

Benfica 4 2 6 

Campo de Ourique 1 1 1 3 

Campoli de 1 1 2 

Carnide 1 1 

Estrela 1 2 3 

lumiar 6 2 1 9 

Marvila 1 1 1 3 

Misericordia 1 2 1 4 

Oliva is 3 3 

Parque das Na~oes 3 3 

Penha de Fran~a 1 3 4 

Santa Clara 1 2 3 

Santa Maria Maior 3 3 1 7 

Santo Antonio 1 1 2 

Sao Domingos de Benfica 2 1 3 

Sao Vicente 1 2 2 5 

Total 6 14 41 17 4 82 

Programa Renda Acessivel 

Em 2021 no ambito dos Programas de Renda Acessfvel (anterior Programa de Renda 

Convencionada), foram lan~ados 5 Concursos de Renda Acessivel (PRA 5, 6, 7, 8 e 9) no total de 

435 fogos, tendo sido rececionadas 21 391 candidaturas. 

Relativamente ao Program a Renda Acessfvel (PRA 1, 2, 3 e 4) e Programa Renda Convencionada 

(19;! Edi~ao) lan~ados em anos anteriores foram atribufdos I afetos urn total de 274 fogos. 

PRA5 

0 5Q Concurso de Renda Acessivel constitufdo por uma balsa de 118 fogos municipais, 

decorreu entre 1 de abril e 5 de maio, tendo sido rececionadas 5635 candidaturas. Em 2021 

foram atribufdos 109 fogos e 9 encontram-se em processo de atribui~ao. 
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PRA6 

0 62 Concurso de Renda Acessivel constituido por uma bolsa de 41 fogos com origem no 

Programa de Renda Segura (fogos arrendados no mercado privado pelo Municipio para 

subarrendamento no ambito do Programa Renda Acessfvel), decorreu entre 18 de maio e 18 de 

junho, tendo sido rececionadas 2564 candidaturas. Em 2021 foram atribufdos 37 fogos e 4 

encontram-se em processo de atribui~ao. 

PRA7 

0 72 Concurso de Renda Acessivel constitufdo por uma bolsa de 116 fogos municipais, 

decorreu entre 5 de julho e 26 de agosto, tendo sido rececionadas 5012 candidaturas. Em 2021 

foram atribufdos 11 fogos e 105 encontram-se em processo de atribui~ao das quais 90 aguardam 

a conclusao da obra. 

PRA8 

0 82 Concurso de Renda Acessivel constituido por uma bolsa de 128 fogos municipais, 

decorreu entre 6 de setembro e 28 de outubro, tendo sido rececionadas 5496 candidaturas. Em 

2021 encontram-se em processo de atribui~ao 128 fogos que aguardam a conclusao da obra. 

PRA9 

0 92 Concurso de Renda Acessivel constituido por uma bolsa de 32 fogos com origem no 

Programa de Renda Segura (fogos arrendados no mercado privado pelo Municipio para 

subarrendamento no ambito do Programa Renda Acessivel), decorreu entre 27 de setembro e 4 

de novembro, tendo sido rececionadas 2684 candidaturas. Em 2021 iniciou-se o processo de 

analise das candidaturas sorteadas com habita~ao afeta. 
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Concurso 
Periodo N!! Total Origem 

npologia 
Candidatura Candidaturas Fogos Fogos 

TO 

1 Abr. I 5 
T1 

PRAS 5635 118 Municipal T2 
Mai. 2021 

T3 
T4 

TO 

18 Maio/ 
Renda 

T1 
PRA6 18 2564 41 T2 

Jun.2021 
Segura 

T3 
T4 

TO 

5 Jul./26 
T1 

PRA 7 5012 116 Municipal T2 
Ago. 

T3 
T4 

TO 

PRAS 
6 Set./ 28 

5496 128 M unicipal 
T1 

Out. T2 

T3 
TO 

27 Set./ 4 Renda T1 
PRA9 

Nov. 
2684 32 

Segura T2 

T3 

Caracteriza~ao dos candidatos ao Programa Renda Acessivel 

Perfil do candidato 

N!! 

Fogos 

32 

34 

38 

13 

1 

4 

9 

18 

7 

3 

7 

8 

91 

5 

5 

16 

32 

64 

16 

1 

5 
18 

8 

Os candidatos a quem foi atribufdo habita~ao no ambito do PRA, sao maioritariamente de 

nacionalidade portuguesa (92%), residentes no concelho de Lisboa (57%), com uma media de 

idades de 37 anos, sendo os escaloes etario mais frequentados os que englobam as idades entre 

os 35 e os 65 anos com (50%) seguido das escalao etario ate aos 35 anos ( 45%), do genera 

feminino (61 %), com nfvel de escolaridade superior ( 40%) ou secunda rio (35%), 

maioritariamente trabalhadores por conta de outrem (86%), com agregado familiar 

maioritariamente constitufdo par 1 (42%) ou 2 pessoa (28%) e com rendimento media mensa! 

disponfvel no valor de 1.150€. 
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Nacionalidade 

Genero 

35% 

I dade 

Media- 37 anos 

Residencia do Candidato 

Fora de Lisboa 

L1sboa 

• Seriel 

NACIONALIDADE 

• Portuguesa 

• Estrangeira 

GENERO 

4% 

• Feminine 

• Masculine 

61% 5/ mforma~ao 

RESIDENCIA DO CANDIDATO 

43% 

~--~--~--------__ _, 57% 

0% 

Lis boa 

57% 

20% 40% 60% 

Fora de Lisboa 

43% 

• Seriel 
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Situa~ao Perante o Trabalho 

SITUA<;:AO PERANTE 0 TRABALHO 

1% 

2% 4% 

Nivel de escolaridade 

• Trabalhador por conta 
de outrem 

• Desempregados 

• Trabalhadores por 
conta propria 

• Reformados 

Outras situac;oes 

NfVEL DE ESCOLARIDADE 

6% 

• Superior 
40% 

• Secundario 

Basico 3Q ciclo 

• Outros 

35% 

NQ de elementos do Agregado 

NUMERO DE ELEMENTOS DO AGREGADO 

13% 

• 1 elemento 

17% 42% • 2 elementos 

3 elementos 

• lgual ou superior a 4 

28% 
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Situa~ao Habitacional dos agregados 

SITUA<;AO HABITACIONAL 

44% 
40% 

Habita~ao de Habita~ao Arrendada 
fami11ares ou amigos Particular 

, GERIR A 0FERTA DE HABITAr;Ao MUNICIPAL 

Regime do Acesso a Habita~ao Mu nicipal (RRAHM) 

16% 

Outras solu~oes 
Habitac1ona1s 

0 Regulamento do Regime de Acesso a Habita«;ao Municipal (RRAHM) foi revogado com a entrada 

em vigor do novo Regulamento Municipal do Direito a Habita«;ao (RMDH) em 6 de dezembro de 

2019. 

Em 26/12/2019 foi publicada a ultima lista de classifica«;ao definitiva com OS pedidos de 

habita«;ao rececionados entre 01/12/2018 e 31/10/2019. Esta lista foi utilizada para afeta«;ao de 

fogos ate ao infcio das candidaturas ao Programa do Arrendamento apoiado, em 19/10/2020. 

Foram efetuadas 4 afeta«;5es de fogos aos 86 candidatos mais pontuados par tipologia, constantes 

desta lista. 

Durante o ana de 2021 foram atribufdos 29 fogos no ambito do RRAHM. 

TIPOLOGIA 
FREGUESIA 

Tl T2 T3 
TOTAL 

Ajuda 0 0 1 1 
Alcantara 1 0 0 1 
Beato 0 1 0 1 

Benfica 0 1 0 1 
Carnide 1 1 0 2 
Lumiar 0 1 0 1 
Marvila 1 1 5 7 
Oliva is 1 1 1 3 
Parque das Nac;oes 2 3 0 5 
Penha de Franc;a 1 1 1 3 
Santa Clara 0 1 1 2 
Mem-Martins/Sintra 0 2 0 2 

TOTAL I 7 13 9 29 
. -D1stnbut~ao dos fogos atnbu1dos por t1polog1a e fregues1as 

37 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2021 

Na distribui~ao por freguesia, 62% dos fogos foram atribufdos nas freguesias Oriente/Centro da 

cidade (Marvila, Parque das Na~oes, Olivais e Penha de Fran~a). 

De acordo com a composi~ao dos agregados familiares, a tipologia mais atribufda foi o T2 

representando 45%. 

No ambito do acordo de financiamento do IHRU a CML, atraves do programa l.Q Direito, foi 

necessaria inscrever os candidatos ao RRAHM. 

Concurso Habitar o Centro Historico (CHCH) 

Concurso Habitar o Centro Historico 1 

A Delibera~ao n.Q 9/2018 aprovou o concurso excecional e transitorio de atribui~ao dos fogos 

municipais a residentes nas freguesias do centro historico, que cum priam os seguintes requisitos: 

- Ter contra to de arrendamento ou sucessivos contratos de arrendamento com a correspondente 

comunica~ao a Autoridade Tributaria e Aduaneira, celebrados ha mais de cinco anos, num fogo 

Jocalizado 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 deverao ter residencia na mesma 

freguesia; 

- Se encontre em comprovado risco de perder a habita~ao no prazo de urn ano ou tenha perdido a 

habita~ao no ano anterior, a contar da data de abertura do concurso, por causas imputaveis ao 

senhorio; 

- Preencher os requisitos de acesso previsto no Regulamento do Regime de Acesso a Habita~ao 
Municipal. 

0 concurso implicou a cria~ao de uma balsa de 100 fogos localizados nas freguesias do Centro 

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

Concurso Habitar o Centro Historico 2 

A Delibera~ao n.Q 244/2019 aprovou a segunda edi~ao do concurso excecional e transit6rio de 

atribui~ao dos fogos municipais a residentes nas freguesias do centro historico (Santo Antonio, 

Sao Vicente, Santa Maria Maior e Misericordia) Arroios e Estrela, que cumpriam os seguintes 

requisitos: 
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- 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, por morte desse, pode ser-lhe equiparado, desde que parente 

daquele e desde que habitasse o Jocado ha mais de 15 anos; 

- Se encontre em comprovado risco de perder a habita~ao no prazo de urn ano ou tenha perdido a 

habita~ao no ano anterior, contado da data de abertura do periodo de candidaturas e ate ao 

encerramento, por causas imputaveis ao senhorio; 

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

cinco anos, num fogo localizado nas freguesias referidas; 

- Preencher os requisitos de acesso previsto no Regulamento do Regime de Acesso a Habita~ao 
Municipal. 

0 concurso implicou a cria~ao de uma bolsa de 50 fogos, em reabilita~ao, localizados nas seis 

freguesias, bolsa que posteriormente foi alargada a 75 fogos. 

Neste ambito foram desenvolvidas as seguintes a~oes: 

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

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

- Atendimento presencia!, via telefone e correio eletr6nico dos candidatos inscritos no concurso; 

- Atribui~ao de 19 fogos, dos quais 1, com carater temporario ate a conclusao das obras no fogo 

afeto; 

- Atualiza~ao de dados no ficheiro para candidatura ao programa 1 Q Direito. 

TIPOLOGIA 
FREGUESIA TOTAL 

TO T1 T2 T3 

ARROIOS 0 0 1 0 1 

ESTRELA 0 1 0 0 1 

MARVILA 0 0 0 1 1 

MISERICORDIA 0 1 2 0 3 

PARQUE DAS NA<;:OES 0 0 0 1 1 

PENHA DE FRANc;:A 0 0 1 0 1 

SANTA MARIA MAIOR 1 6 3 1 11 

TOTAL 1 8 7 
I 

3 19 
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Na distribuic;ao por freguesia, 74% dos fogos foram atribuidos nas freguesias de Santa Maria 

Maior e Misericordia. 

De acordo com a composic;ao dos agregados familiares, as tipologias mais atribuidas foram o T1 e 

T2 representando 79%. 

Programa do Arrendamento Apoiado (PAA) 

Durante o ana de 2021, o grupo de trabalho constituido por diversos elementos da DMHDL, 

incluindo elementos da DGHM, continuou a participar em diversas reunioes de trabalho e efetuou 

inumeros testes na Plataforma Habitar Lisboa, nomeadamente ao nivel do aperfeic;oamento do 

formulario da candidatura e da gestao processual do Programa do Arrendamento Apoiado. 

Durante este periodo foram submetidas 6221 candidaturas. 

Em 2021 procedeu-se a afetac;ao de 106 habitac;oes municipais a 196 candidatos que a data das 

diversas afetac;oes, se encontravam mais bern pontuados por tipologia. 

Refira-se que algumas das habitac;oes foram afetas mais do que uma vez, par as candidaturas 

terem sido fechadas por indeferimento ou desistencia par parte dos candidatos. 

A analise apresentada centra-se no universo de 6221 candidaturas validas. A opc;ao pela analise 

deste universo procura evitar as duplicac;oes de candidaturas efetuadas por urn candida to. 

Existem candidatos que fazem mais do que uma candidatura, quer por informac;ao incompleta ou 

imprecisa, quer par motivo de caducidade de 1;! candidatura. 

ANO I 
I 

MES 
N2 DE 

AFETA<;OES 

2020 OEZEMBRO 12 AFETA<;:AO 

2021 MAR<;O 2 ~ AFETA<;:AO 

2021 ABRIL 3~ AFETA<;:AO 

2021 MAIO 4~ AFETA<;:AO 

2021 JULHO 5~ AFETA<;:AO 

2021 OUTUBRO 6~ AFETA<;:AO 

2021 NOVEMBRO 7~ AFETA<;:AO 

2021 OEZEMBRO 8~ AFETA<;:AO 

* 

N2 DE FOGOS I 0 

AFETOS PELA 1! VEZ ~ N- DE FOGOS 
. AFETOS 

30 30 

24 37 

10 21 

0 17 

13 18 

14 33 

8 22 

7 18 

•- SAO CONTABIUZADOS OS FOGOS QUE ENTRAM PElA PRIME IRA VEZ NAS BOLSAS DO PAA, PARA EVITAR DUPUCc;;OES NA 
CONTAGEM TOTAL DE FOGOS 

Desde o inicio do Programa de Arrendamento Apoiado ate 31 de dezembro de 2021 foram 

registadas 11308 candidaturas. 
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Apresenta-se a distribui~ao das candidaturas submetidas, por ano, trimestre e mes de submissao. 

ANO /TRIM / Mrs 
N!! CANDIDATURAS N!! CANDIDATURAS TOTAL DE CANDIDATURAS 
NAO CANCELADAS CANCELADAS SUBMETIDAS 

2020 2409 1007 3416 
Out / 20 1275 544 1819 
Nov /20 812 315 1127 
Dez / 20 322 148 470 

.2021 6165 l 1727 7892 
1!! Trim 965 474 1439 
Jan / 21 422 181 603 
Fev / 21 212 146 358 
Mar / 21 331 147 478 
2!!Trim 1766 645 2411 
Abr / 21 825 343 1168 
Mai / 21 527 194 721 
Jun /21 414 108 522 
3!!Trim 1313 320 1633 
Jul / 21 440 140 580 
Ago / 21 398 97 495 
Set /21 475 83 558 
4!! Trim 2121 288 2409 
Out / 21 920 128 1048 
Nov /21 726 102 828 
Dez / 21 475 58 533 

Total 8574 2734 
; 

I 
11308 

Do universo de candidaturas apresentado, a analise ao perfil de Candidato incide sobre as 6221 

validas, a 31 de dezembro de 2021. 

PERFIL DO CANDIDA TO AO PAAl 

Nacionalidade Portuguesa, do sexo feminino, solteira e com idade de 30 anos com o ensino 

Secundario completo, a residir em Marvila ou Santa Clara, em habita~ao arrendada particular, 

apresentando-se sozinha como candidata a uma habita~ao municipal. 

Empregada por conta de outrem, com urn rendimento de 469,12€ . 

Sexo do candidatoz 

6 7% Dos candidatos sao do sexo feminino 

1 0 universe de analise: registos de adesao completes com candidaturas Arrendamento Apoiado 
(PAA)3 na Plataform a Habitar Lisboa 
2 Dos 6221 candidates, 93 niio apresentam valores vatidos. 
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Estado CiviJ3 

• 60% Dos candidates apresentam-se na situa~ao de Solteiro 

• 14% Dos candidates apresentam-se na situa~ao de Divorciados 

• 13% Dos candidates apresentam-se na situa~ao de Casados 

• 13% Representam outras situa~oes 

Estadocivil 

. 167 
... - 452 

..,~ . 1e ~ • 191 

831 

820 

Nivel de escolaridade4 

• 30% dos Candidates identificam o Secundario como nivel de escolaridade; 

• 23% o 3Q Cicio do ensino Basico 

3 Dos 6221 candidatos, 110 niio apresenta m valores vcHidos 

4 Dos 6221 candidatos, 169 niio a presentam valores validos 

3650 
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• 21% o Ensino Superior 

• 12% o 2Q Cicio do ensino Basico 

• 12% o 1Q Cicio do ensino Basico 

2% sem nlvel de escolaridade 

Nivel de escolandade 

,_ _____ --------- ·- -------· us. 

I 

:-: . ~ 111 

.. .. 
Nacionalidade 

1141 

1151 

• 0 Numero de candidatos com nacionalidade portuguesa corresponde a 84%; 

• 0 numero de candidatos de nacionalidade estrangeira corresponde a 16% (974) do total 

de candidaturas submetidas. 0 pals que se destaca eo Brasil corresponde a 31% (305) do 

universo dos candidatos estrangeiros, seguindo-se Angola com 16% (155) e Sao Tome e 

Principe com 9% (91). 

ldade do Candidato 

• 56% dos Candidatos tern idade entre os 35 a 65 anos 

• 37% dos Candidatos tern menos de 35 anos 

• 7% dos Candidatos tern idade superior a 65 anos 

43 



RELATORJO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2021 

L I ~ •• 

• !dade do candidate (valor de maior frequencia): 30 anos 

• !dade do candidate (mediana): 39 anos 

• !dade do candidate (media aritmetica): 42 anos 

Dimensao do agregado familiar 

A dimensao media do agregado e de 2 elementos 

A Dimensao do agregado com maior frequencia e de 1 elemento 

• 38% Agregado com apenas 1 pessoa 

• 28% Agregado com 2 pessoas 

• 18% Agregado com 3 pessoas 

• 10% Agregado com 4 pessoas 

• 6% Agregados com mais de 4 pessoas 

Composo~ao do Agregado- nl! de elementos por agregado 
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Estrutura Familiar (familias monoparentais) 

• 1658 Famllias monoparentais, que representam 27% do total dos agregados 

habitacionais: 90% dos adultos, sao do sexo feminino. 

• 57% Agregados com 1 elemento menor de idade 

• 30% Agregados com 2 menores de idade 

• 9% Agregados com 3 menores de idade 

• 4% Agregados com mais de 3 menores de idade 

• !dade do Adulto nas famflias Monoparentais (valor de maior frequencia): 35 anos 

• !dade do Adulto nas famflias Monoparentais (medianaJ: 35 anos 

• !dade do Adulto nas familias Monoparentais (media): 36 anos 

• 53% dos Adultos nas familias monoparentais tern idade entre os 35 e os 65 anos 

N~ de menores por fam1ha monoparental 

10 

Local de residencias 

• Sao residentes no concelho de Lisboa e distribuem-se pelas seguintes freguesias: 

5 Dos 6221 candidatos, 12 nao apresentam valores vatidos 
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Freguesia de Origem N° de Candidatos I % 

Ajuda 247 4% 
Alcan tara 217 3% 
Alvalade 255 4% 
Areeiro 172 3% 
Arroios 498 8% 
Avenidas Novas 197 3% 
Beato 270 4% 
Belem 70 1% 

Ben fica 308 5% 

Campo de Ourique 204 3% 
Campolide 260 4% 
Carnide 210 3% 
Estrela 160 3% 
Lumiar 321 5% 
Marvila 577 9% 
Misericordia 126 2% 
Olivais 333 5% 
Parque das Na~oes 128 2% 
Penha de Fran~a 389 6% 
Santa Clara 560 9% 
Santa Maria Maior 221 4% 

Santo Antonio 91 1% 
Sao Domingos de 182 3% 
Ben fica 
Sao Vicente 213 3% 

Total 6209 

Habita~ao onde residem 

• 41% Residem numa habita~ao arrendada particular (2547 candidaturas) 

• 34% Residem em habita~ao de familiares ejou amigos 

• 11% Residem em Parte de Habitas;ao 

• 5% Residem num Alojamento Tempon1rio 

• 9% dispersas por outras situa~oes 

• 1% "Sem alojamento" 
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• 
Habita~ao onde residem 

••••• 670 

·J,o - .141 
00 10 

1 101 

••••••• 2r;47 

- l06 

Situa~ao perante o emprego 

• 58% exerce uma atividade profissional: 

- 90% Trabalhadores por conta de outrem 

- 8% Trabalhador por conta propri a como isolado 

- 2% Trabalhador por conta propria como empregador 

33% nao exerce atividade profissional: 

- 87% na situa~ao de desempregado 

- 7% na situa~ao de Incapacitado permanente para o trabalho 

- 3% na situa~ao de domesticoja 

- 3% na situa~ao de estudante 

• 7% reformados 

• 2 % outras situa~oes 
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.! 

Situacao per ante o emprego 

-~ '""' - 197 
1 84 

J 229 

~d ""'00: 44~ 

.lll 
~t~t-1 . 144 

r· I ) 7 

I S6 

.,.,....!>< ".<' 1782 

Rendimento per capita 

• 2 5% Tern como rendimento mensa I per capita ate 242,45€ (1 Q quartil) 

• 50% Tern como rendimento mensa! per capita ate 469,2€ (mediana) 

• 75% Tern como rendimento mensa! per capita ate 775,83€ (3Qquartil) 

Vitimas de viol en cia Domestica6 

• 5% (313) Dos candidatos identificaram-se como Vitimas de Violencia Domestica 

• 90% Sao do sexo feminino. 

Escal6es eta rio.:. dos candidatos VVD 

·.•a i1ef::. a:<~ • 10 

i5 a65 nne~ 186 

'.' enos;~ anos 117 

.c JS<: 

6 Dos 313 registos, 4 nao apresen tam informa<;ao valida quanto ao sexo 
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Tipologias de habita~ao necessarias: 7 

omposi~ao do 
1 ipologia i apologia N2dc Valor agregado- n2 de 
Minima Maxima candidaturas Relativo 

pessoas 

1 TO T1 2389 38% 
2 T1 T2 1742 28% 
3 T2 T3 1114 18% 
4 T2 T3 604 10% 
5 T3 T4 272 4% 
6 T3 T4 76 1% 
7 T4 T5 21 0,30% 

8 T4 T5 3 0,05% 

ro· I I 6221 

PERFIL DE OFERTA DE HABITA«;AO- PAA 

Durante o ano de 2021 foram atribufdas 54 habita~oes municipais, no ambito do Programa de 

Arrendamento Apoiado (PAA). A analise que e efetuada tern como objet ivo construir o perfil do 

municipe e respetivo agregado, que ap6s a candidatura efetuada e validada, recebeu uma 

habita~ao no ambito do PAA. 

Distribui~ao das 54 atribui~oes, por mes 

MES/ ANO I N!! DE FOGOS 
ATRIBUfDOS 

Mar /21 3 

Abr/21 2 

Mai /21 2 

Jun /21 6 

Jul /21 4 

Ago /21 7 

Set /21 8 

Out / 21 5 

Dez /21 17 

TOTAl 54 
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Nacionalidade Portuguesa, do sexo feminino, solteira e com idade de 50 anos com o ensino 

Secundario completo, a residir em Arroios, em habita~ao arrendada particular, apresentando-se 

sozinha como candidata a uma habita~ao municipal. 

Desempregada, com urn rendimento ate 189€. 

A tipologia mais atribuida foi o TOjT1 , na zona Oriental da cidade (Olivais, Marvila), com uma 

renda mensa! de 4,39 

Sexo do Titular 

62% Sao do sexo feminino 

Estado Civil 

• 57% Apresentam-se na situa~ao de Solteiro 

• 13% Apresentam-se na situa~ao de Casados 

• 22% Apresentam-se na situa~ao de Divorciados 

• 8% Representam outras situa~oes 
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II 

IZ 

Nivel de Escolaridade 

• 24% dos Candidatos identificam o Secundario como nfvel de escolaridade; 

• 22% o 32 Cicio do ensino Basico 

• 18% o 22 Cicio do ensino Basico 

• 17% o 12 Cicio do ensino Basi co 

• 13% o Ensino Superior 

6% sem nivel de escolaridade 
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NiVEL DE ESCOLARIDADE 

·~-t"":-.:--.'7--'- kO --·---· -· .::::__ _-_: -- -_- • .__ 0° -, 
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Nacionalidade 

• 0 Numero de candidatos com nacionalidade portuguesa corresponde a 83%; 

• 0 numero de candidatos de nacionalidade estrangeira corresponde a 17 % (9) do total de 

candidaturas submetidas. 0 pais que se destaca e Angola corresponde a 44% ( 4) do 

universo dos candidatos estrangeiros, seguindo-se o Brasil e Cabo Verde com 22% (2) e a 

Moldavia com 11% (1 ). 

ldade do titular 

• 24% dos Candidatos/Titulares tern menos de 35 anos 

• 37% dos CandidatosjTitulares tern idade entre os 35 a 65 anos 

• 39% dos Candidatos/Titulares tern idade superior a 65 anos 

LV Ll '\ 
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• !dade do candidato/titular (valor de maior frequencia) : 66 anos 

• !dade do candidatojtitular (mediana): 51 anos 

• !dade do candidatoftitular (media aritmetica): 51 anos 

Dimensao do Agregado Familiar 

A dimensao media do agregado e de 1,7 

A Dimensao do agregado com maior frequencia e de 1 

• 65% Agregado com apenas 1 pessoa 

• 20% Agregado com 2 pessoas 

• 4% Agregado com 3 pessoas 

• 7% Agregado com 4 pessoas 

• 4% Agregados com mais de 4 pessoas 

COMPO~lc;AO DO AGREGADO- N2 DE ELEMENTOS POR AGREGADO 

N~ Of A f M FNTOS POR AGREGAOO 
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Estrutura Familiar (familias monoparentais) 

• 16 Famflias monoparentais, que representam 30% do total dos agregados habitacionais: 

94% dos adultos, sao do sexo feminino. 

• 56% 1 menor de idade 

• 13% 2 menores de idade 

• 25% 3 menores de idade 

• 6% com mais de tres menores de idade 

• !dade do Adulto nas famflias Monoparentais (valor de maior frequencia): 44 anos 

• !dade do Adulto nas famflias Monoparentais (medianaJ: 38 a nos 

• !dade do Adulto nas famflias Monoparentais (media): 37 anos 

• 56% dos Adultos nas famflias monoparentais tern idade superior a 35 anos 

N2 DE MENORES POR FAMiliA MONOPARENTAL 

NtDE MENORB 

Local de residencia 

• Sao residentes no concelho de Lisboa e distribuem-se pelas seguintes freguesias: 
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FREGUESIAS DE ORIGEM N!:! DE TJTULARES % 

Ajuda 1 2% 

Alcantara 2 4% 

Alva lade 1 2% 

Areeiro 1 2% 

Arroios 14 26% 

Beato 4 7% 

Ben fica 2 4% 

Campo de Ourique 2 4% 

Campoli de 4 7% 

Carnide 1 2% 

Estrela 1 2% 

Lumiar 3 6% 

Marvila 4 7% 

Misericordia 1 2% 
-

Olivais 2 4% 

Parque das Nac;oes 3 6% 

Penha de Franc;a 4 7% 

Santa Clara 1 2% 

Santa Maria Maior 1 2% 

Sao Domingos de Benfica 1 2% 

Sao Vicente 1 2% 

TOTAL 54 

Habita~ao onde residem 

• 30% Residem numa habitac;ao arrendada particular (16 candidaturas) 

• 24% Residem em Parte de habitac;ao 

• 19% Residem em Alojamento Temporario 

• 13% sem alojamento 

• 11% Residem numa habitac;ao de familiares efou amigos 

• 2% Residem em habitac;ao arrendada propriedade do municipio de Lisboa ejou 

entidades publicas 

• 2% Outra s ituac;ao 
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51TUA~AO HABITACIONAL 
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Situa~ao perante o emprego 

• 87% nao desenvolvem atividade profissional: 

- 76% estao desempregados 

- 2% identificam-se como domestica 

- 9% com incapacidade permanente para o trabalho 

6% estao na situa~ao de trabalhadores: 

- 4% na situa~ao de trabalhador por conta de outrem 

- 2% na situa~ao de trabalhador por conta propria 

• 6% sao reformados 

• 1 % contemplam outras situa~oes 
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SITUA~AO PROFISSIONAL 

41 

Rendimento Per Capita 

• 25% Tern como rendimento per capita ate 138€ (12 quartil) 

• 50% Tern como rendimento per capita ate 189€ (mediana) 

• 75% Tern como rendimento per capita ate 190€ (32quartil) 

Valor da renda Aplicada 

• 71% dos candidatosjtitulares ficaram a pagar o valor minima mensa!, 4,39€; 

• 0 valor maximo de renda aplicada e de 7,19€ 

, REQUALIFICAR PATRIMONJO HABIT A ClONAL MUNICIPAL 

Vistorias e Fiscaliza~oes, GO PI e Fichas Tecnicas 

A DMHDL, durante o ano de 2021, registou urn total de 1 534 vistorias e fiscalizas:oes 

realizadas a fras;oes habitacionais e a nao habitacionais (1 302 efetuados pelo DOLe 232 pelo 

DPGH). 

Em relas;ao aos GOPI, foram solicitadas 1 172 intervens:oes na area da habitas;ao municipal e 

resolvidas, pelos servis;os da DMHDL, 469 intervens:oes. 

Em 2021 foram efetuadas 12 Fichas Tecnicas (registo de dados relativos as caracteristicas do 

levantamento arquitet6nico e ao estado de conservas;ao de cada urn dos espas:os nao 

habitacionais ). 
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Vistorias e Fiscaliza~oes, GOPI e Fichas Tecnicas- 2021 

Espa~os nao habitacionais 560 

Fogos municipais (bairros municipais e patrim6nio disperse) (a) 824 

Fogos pa rticulares (b) 150 

NQ de interven~oes solicitadas 1172 

NQ de interven~oes em execu~ao 353 

NQ de interven~oes entidade externa 350 

NQ de interven~oes reso lvidas 469 

NQ de fichas tecnicas 12 
(a) 0 total de 2021 inclui 592 vistorias e fiscaliza~oes realizadas pelo DOLe 232 do DPGH. 

(b) Vistorias e fiscaliza~oes realizadas ap6s a sa fda dos inquilinos. 

(c) GOPI - Gestao de Ocorrencias e Pedidos de lnterven~ao, as interven~oes tiveram inicio pelo 
Despacho n2 41/P/2012. 

DESENVOLVJMENTO LOCAL DE BASE COMUNITARIA 

r. hinPtl:• ,J,. Anoio :to Bairro tiP lntervPnr.- o Prioritaria fGARlPJ 

Os GABIP sao estruturas descentralizadas de iniciativa municipal criadas para promover 

processes de co- governa~ao local e para representar os interesses e perspetivas de urn ou mais 

Bairros ejou Zonas de Interven~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 associa~oes 

locais em iniciativas de promo~ao de Desenvolvimento Local. 

- r.ABJP d'l Boavista 

0 GABIP Boavista foi constitufdo no quadro do "Projeto Eco-Bairro Boavista Ambiente+, urn 

Modelo Integrado de Inova~ao Sustentavel", em maio de 2011, e tern como principal missao a 

requalifica~ao deste Bairro, promovendo e agilizando o trabalho conjunto entre os Servi~os da 

CML, a Empresa Municipal GEBALIS e as Entidadesj Estruturas Parceiras Locais. 

A Comissao Executiva do GABIP Boavista reuniu periodicamente sendo o seu foco principal a 

monitoriza~ao do processo de realojamento das famflias residentes em casas de estrutura em 

alvenaria, realizado pelo Gabinete de Bairro da GEBALIS. Em 2021 conclui-se o realojamento das 

famflias da fase Cl. 

58 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIACAO- 2021 

A empreitada de constru~ao de novos fogos foi igualmente seguida (Empreitada n.2 

28/DMMC/DHM/DPH/2019 - Edifica~ao de Habita~ao Coletiva, 46 novos fogos), bern como o 

processo de demoli~oes (realizado o trabalho preparat6rio de demoli~ao da fase C1). 

Paralelamente, houve urn acompanhamento proximo da evolu~ao das empreitadas envolvidas no 

processo de requalifica~ao da Escola EB1e Jl, Arquiteto Gon~alo Ribeiro Telles, a empreitada das 

lnstala~oes Provis6rias (IP) da Escola e a empreitada de requalifica~ao da escola antiga. Foi 

atraves do GABIP que foi possfvel a coordena~ao dos varios agentes envolvidos na transi~ao dos 

alunos e das alunas para as lnstala~oes Provis6rias. 

GABIP do Bairro Padre Cruz 

A aprova~ao da candidatura ao Quadro de Referenda Estrategica Nacional (QREN), ao Programa 

"Parcerias para a Regenera~ao Urbana- Bairros Criticos", a 11 de agosto de 2009, pela Comissao 

Diretiva do POR Lisboa, no ambito dos artigos 9.2 e 11.2 do Regulamento especifico «Polftica das 

Cidades - Parcerias para a Regenera~ao», permitiu a restrutura~ao do processo de reabilita~ao e 

requalifica~ao do Bairro Padre Cruz, passando a assentar num trabalho conjunto, regular e 

complementar entre os varios Servi~os CML a Empresa Municipal GEBALIS e as Entidades 

Parceiras Locais. Desta forma, em abril de 2010, foi formalizada a constitui~ao do GABIP Padre 

Cruz. Neste processo tern tido particular destaque o processo de realojamento das famflias 

residentes em casas de alvenaria, devidamente planeado por fases (da fase A a D). 

A Comissao Executiva do GABIP Padre Cruz reuniu periodicamente sendo o seu foco principal a 

monitoriza~ao do processo de realojamento das famflias residentes em casas de estrutura em 
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alvenaria, realizado pelo Gabinete de Bairro da GEBALIS. Em 2021 procedeu-se ao realojamento 

das familias da fase 81. 

Ao Iongo do ano teve particular destaque o processo de prepara~ao da demoli~ao de algumas 

bandas de fogos da fase 81, pelo trabalho de caracteriza~ao, apoio e encaminhamento social as 

famflias que se encontravam a ocupar ilegalmente alguns fogos. Para alem de urn atendimento 

integrado pelas entidades e servi~os que integram a Comissao Executiva, foi realizado urn 

acompanhamento permanente das mesmas pela SCML e pelo Gabinete de Bairro da GEBALIS. 

GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao 

0 GABIP Ex-SAAL e Autoconstru~ao, constitufdo em 2013, objetiva a promo~ao da coesao s6cio 

urbanlstica, atraves de processos de regenera~ao urbana e regulariza~ao cadastral, urbanlstica e 

financeira, com vista a resolu~ao do regime de propriedade de 1 327 fogos, de 5 territ6rios 

BIP /ZIP: Bairro Fonsecas e Cal~ada (335 fogos); Bairro PRODAC- Norte e Sui (546 fogos); Bairro 

Horizonte ( 44); Cooperativas do Beato (180 fogos + 1 ENH) e Bairro Portugal Novo (221 fogos. 

Assim, durante o anode 2021, concorreram para este grande processo, as seguintes atividades: 

1. 0 acompanhamento do processo de aliena~ao dos 546 lotes do PRODAC Norte e Sui. 

• PRODAC Norte, dos 88 Lotes que constituem o Bairro: foram alienados 60; em 

alienas;ao 14; a aguardar instru~ao 13 e 1 arquivado. 

• PRODAC SUL, dos 458 Lotes que constituem o Bairro: foram alienados 246; em 

aliena~ao 114; a aguardar instru~ao 98. 

2. A concretiza~ao dos Processos de Joteamento do Bairro Horizonte, n .Q 6/URB/2021 e do 

Bairro Cooperativas do Beato, n.Q 7 /URB/2019, 

Os Loteamentos desenvolvidos pela Divisao de Estudos Urbanos (D EU) foram 

encaminhados a Divisao de Loteamentos Urbanos (DLU) para aprecia~ao, aprova~ao 

desencadeamento das respetivas discussoes publicas, nos termos dos procedimentos 

habituais, definidos para este tipo de opera~oes (20 dias). E posterior, aprova~ao 

emSessao de Camara. 

3. A finaliza~ao do Processo de Negocia~ao da Divida das CHE Bairro Horizonte, e Portugal 

Novo e da Associa~ao de Moradores Lisboa Nova ao IHRU - CML/GVPM/GABIP e 

Secretaria da Estado da Habitas;ao, a l can~ando-se o perdao total da divida, e 

consequentemente a aprova~ao da Resolu~ao de Conselho de Ministros nQ 63/2021, 

publicada em Diario da Republica, 1!! serie, de 26 de Maio de 2021. 
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Garantindo atraves da articula«;ao entre a Administra«;ao Central e servi«;os por si 

tutelados, o Municipio de Lisboa, e sempre que passive!, os representantes das Juntas de 

Freguesia e dos moradores, a regulariza«;ao da grave situayao de degradayao social e 

urbanistica existentes nestes territ6rios. 

4. 0 desenvolvimento de uma analise documental e construyao de uma metodologia de ayao, 

sabre e para aos bairros cooperativos, para reforyo a tomada de decisao interna, 

relativamente ao processo de regulariza«;ao cadastral e urbanfstico dos Bairros 

Cooperativos Ex-SAAL. 

5. A proposta de inclusao da Associayao de Moradores do Portugal Novo e da Associayao de 

Moradores da Quinta do Lavrado, nas Comissoes Executivas, como membros efetivos do 

GABIP, com a aprova«;ao dos parceiros permanentes desta estrutura. 

6. A realiza«;ao a 28 de Setembro, da primeira reuniao de trabalho entre a CML - GVPM e 

GABIP-Ex-SAAL e Autoconstru«;ao e os representantes do Governo (areas da 

Administrayao lnterna, Autarquias Locais, Habitayao e Seguran«;a Social), e serviyos por 

eles tutelados (Gabinete de Assuntos Sociais e Inclusao no Centro Nacional de Apoio a 
Integra«;ao de Migrantes de Lisboa, Foryas de Seguranya, Instituto da Seguranya Social, 

Instituto da Habita«;ao e Reabilitayao Urbana e Santa Casada Misericordia de Lisboa). 

7. A organizayao e coordenayao das primeiras visitas da Vereadora Filipa Roseta responsavel 

pelo Pelouro da Habitayao e Obras Municipais, aos Bairros do Horizonte, e Cooperativas 

do Beato (a 3 de Dezembro) e Portugal Novo (a 10 de Dezembro). 

As visitas de apresenta«;ao dos territ6rios estiveram a cargo dos Presidentes das 

Associayoes de Moradores, contando ainda, com a presen«;a dos representantes das Juntas 

de Freguesia (Areeiro, Beato e Penha de Franya) e das Associayoes Locais, parceiras do 

GABIP. Posteriormente, enos termos do ponto 3, da Resolu«;ao 

8. 0 acompanhamento no ambito do Projeto do Parque Urbano da Nascimento Costa, das 

ayoes de redesenho das Hortas Comunitarias/Sociais, com a participayao GPEV, da 

DMAEVCE/DEV /DPCEV e da Junta de Freguesia do Beato. 

9. A promoyao da participayao de serviyos especificos da CML (DMHU), nas comissoes 

executivas para o desenho de estrategias de atuayao, relativas a limpeza dos Bairros. 
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GABIP Ex-SAAL- Bairro Portugal Novo 

Programa Loja para Todos 

Na Reuniao de Camara, de 30 de maio de 2019, foram aprovadas as Normas do Programa de Atribuiqao 

de Espaqos nao Habitacionais em Bairros Municipais para Fins Comerciais, Sociais, Desportivos, 
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Culturais e Recreativos, normalmente designado par Programa Loja para Todos e revogados o Programa 

Loja no Bairro eo Programa Bairro (com) Vida8. 
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Como novo modelo de gestao e de atribui9ao de espa9os 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 

atribui9ao 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 territ6rios, em colaborayao com a Junta de Freguesia de 

Marvila, para identifica9ao das atividades desenvolvidas e das necessidades da popula9ao residente, 

como objetivo de definir os uses preferenciais a associar a cada um dos espa9os a atribuir. 

Para lan9amento do concurso foi elaborada uma proposta de abertura da 1 a edi9ao do concurso com 

uma balsa de 16 espa9os nao habitacionais, localizados nas freguesias de Marvila e do Beato. 

s Delibera~tao n°341/CM/2019, publicada no 5° Suplemento do Boletim Municipal n° 1321, 14 de Junho de 2019 
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A atribuic;;ao de cada espac;;o seria efetuada tendo em conta as necessidades entretanto identificadas 

para cada bairro e mediante a avaliac;;ao, com ponderac;;ao dos criterios definidos no art. go do 

Regulamento de Atribuiqao de Apoios pelo Municipio de Lisboa (RAAML 9) para as candidaturas de 

atividades sociais, culturais, recreativas ou desportivas. Para as candidaturas comerciais foram tidos em 

conta fatores tais como: Conceito e Robustez Financeira da Proposta, a Adequac;;ao da Proposta e a 

Empregabilidade Local. 

A fase de candidatura desta 1 a edic;;ao decorreu online entre 17 de novembro e 15 de Janeiro de 2021. 

Foram recepcionadas 228 candidaturas efetuadas por 103 entidades distintas. T oda a documentac;;ao foi 

encaminhada para o Juri, constituido por representantes do DOL, DMC, DDS, DE, DAFD, DMEI e 

GEBALIS. As entrevistas, de caracter obrigat6rio, decorreram em marc;;o e abril e foram realizados online, 

devido a pandemia Covid-19. 

Em julho foi divulgada a Lista de Classificac;;ao Final, no site da CML. Os Autos de Cedencia e Aceitac;;ao 

para os espac;;os destinados a atividades comerciais (9 ENH) e os Protocolos de Cedencia para fins 

sociais (4 ENH) e culturais (2 ENH) foram assinandos em dezembro 

Gestao dos Espa~os nao Habitacionais em Bairros Municipais 

Em 31 de dezembro de 2021 o total de espac;;os nao habitacionais localizados nos bairros municipais em 

edificios sob gestao da GEBAUS10 era 1 358, dos quais 1 082 estavam atribuidos e 276 nao atribuidos11 . 

A analise da evoluc;;ao da taxa de ocupac;;ao dos espac;;os nao habitacionais de 2017 a 2021 demonstra 

que em 2018 desceu ligeiramente face a 2017 (de 74% para 73%), tendo subido em 2019 para 77%. Em 

2021 atingiu 0 valor maximo de 80%. 

As atividades desenvolvidas nos espac;;os nao habitacionais atribuidos sao as seguintes: 

9 RAAML- vide Delibera9ao n°1126/CM/2008, publicada no7° suplemento do Boletim Municipal n°771, de 27 de novembro 
de 2008. 
to Com a publica9ao da delega~o de competemcias de novembro de 2013, a DMHDL passou a atribuir e a assegurar a 
administra9ao dos espa9os nao habitacionais em edificios sob gestao da GEBALIS (Despacho n.0 79/P/2013, publicado no 
2° suplemento do Boletim Municipal n° 1030, 14 de novembro de 2013). Esta situa9ao foi reiterada na atual delega9ao de 
competemcias (vide Despacho n.0 3/DMHDUCMU2022, publicado no Boletim Municipal n° 1465, de 17 de mar90 de 2022). 
11 0 total de espa9os nao habitacionais nao atribuidos- 276 reparte-se por 139 abusivamente ocupados e por 137 vagos, 
muitos deles nao atribuiveis, nomeadamente par apresentarem problemas estruturais graves ou por necessitarem de obras 
profundas. 
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Em 2021 foi atribufdo um total de 3612 espat;os nao habitacionais destinados ao desenvolvimento das 

seguintes atividades: sociais- 15, comerciais- 9, comunitarias13 - 4, culturais- 3, desportivas - 3 e 

outras atividades14 - 2, que correspondem a contratos de comodato assinados com a Junta de Freguesia 

da Ajuda e com a Junta de Freguesia do Beato. 

No periodo de 2017 a 2021 a mediana de espat;os nao habitacionais atribuidos e 57. No ana de 2021 

constata-se uma subida do numero de atribuit;oes face ao ano anterior, aumentou de 16 para 36. 0 

numero de atribuit;oes em 2020, o mais baixo dos ultimos anos, e tambem reflexo da perturbat;ao que a 

pandemia Covid-19 provocou no desenvolvimento das atividades dos servit;os. 

A evolut;ao do total de atribuit;oes pode ser representada da seguinte forma: 

12 Este total inclui os 15 espar;;os nao habitacionais atribuidos no ambito do Programa Loja para Todos. 
13 Correspondem a atribuir;;oes a Associar;;oes de Morado res. 
14 Classificadas como Outras Atividades sao registadas as atribuir;;oes de espar;;os nao habitacionais que nao necessitam de 
parecer RAAML, efetuadas por exemplo as Juntas de Freguesia, administrar;;ao publica, servir;;os da CML e as empresas 
municipais. 
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Considerando a evolu9ao das atribui96es consoante os diferentes tipos de atividades a desenvolver 

nos espa9os nao habitacionais verifica-se que o predominio das atividades socias permanece uma 

constante, de acordo com a seguinte representa9ao grafica: 
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Devolu~ao de Chaves e Desocupa~oes des Espa~os nao Habitacionais 

Em 2021 foram devolvidas voluntariamente ao DOL as chaves de 10 espa9os nao habitacionais (6 com 

atividades sociais) e efetuadas 2 desocupa96es. 
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Pedidos de Espa9os nao Habitacionais 

Durante o ana foram recebidos 118 pedidos de espa<;os nao habitacionais: 55 para desenvolvimento de 

atividades socias, 32 comerciais e 31 para desenvolvimento de outras atividades. 

Contrapartidas Mensais- Reavaliar;ao, lsenr;ao de Pagamento e Comparticipa9ao da CML 

Os pedidos de isen<;ao de renda1s foram 26, tendo sido deferidos 8 ate dezembro de 2021 , com o valor 

total de 4 179,00€. A comparticipa<;ao da CML, que corresponde aos descontos previstos no ponto 7.2 

da TPORM, totalizou 50 4992,00€16. 

,.. HABITA(:AO MUNICIPAL 

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

Atraves da Delibera~ao n.Q 508/CM/2020, publicada no 1Q Suplemento ao B.M.nQ 1387 de 17 de 

setembro, foi aprovada o realojamento dos residentes nos im6veis supra identificados, para 

demoli~ao coerciva, nos termos da proposta con junta subscrita pelos Vereadores Paula Marques 

e Ricardo Veludo de 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. 

15 Os pedidos de lsen<;:ao de Renda reportam-se as Propostas aprovadas pela Assembleia Municipal sabre as medidas de 
apoio extraordinario as atividades comerciais e as atividades das institui<;:oes culturais, sociais, desportivas, recreativas dos 
espa<fOS nao habitacionais municipais, requeridos por formulario pelos seus titulares. 
16TPORM - Delibera<;:ao n.0 16/AMU2022, publicada no 3° Suplemento do Boletim Municipal n°1460, de 10 de fevereiro. 
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Esta proposta teve por base as vistorias realizadas ao im6vel particular sito na Rua de Cima de 

Chelas, 41-45, " ... o im6vel encontra-se ja num estado proximo do irreversfvel estado de rufna", 

sendo determinado a demoli~ao do im6vel, cuja demoli~ao teria repercussoes no im6vel 

contfguo (nQs 47 a 51). 

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 B.M. nQ 1402 de 30/12/2020, a CML entra em posse administrativa dos 

im6veis para se proceder a sua demoli~ao, tendo sido determinado o realojamento urgente das 

familias residentes para cumprimento do prazo legal estipulado para o efeito. 

No primeiro semestre de 2021, foi conclufda o processo de realojamento Rua de Cima de Chelas, 

41 a 45 e 47 a 51, que envolveu 8 familias, tendo sido viabilizado a opera~ao de demoli~ao dos 

im6veis. 

Nucleo Habitacional Horta das Canas 

(Rua Gualdim Pais; Beco da Amorosa-8; Beco dos Toucinheiros -22 a 27) 

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

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

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

Nessa sequencia a DMHDL procedeu a analise social dos agregados tendo em vista o seu 

realojamento, priorizando a transferencia das familias em fun~ao do estado de conserva~ao dos 

alojamentos, dado que a vistoria e conclusiva quanta ao agravamento da precaridade do edificado, 

tendo sido determinada a necessidade de retirada dos residentes viabilizando a demoli~ao do 

nucleo habitacional. 

Em junho de 2021, foi concluido o processo de realojamento das famflias, que implicou a 

atribui~ao de 11 fogos municipais. Foram efetuadas a~oes de fiscaliza~ao com periodicidade 

regular para alerta de eventuais tentativas de ocupa~oes abusivas, tendo sido executado o 

emparedamento/ reposi~ao de emparedamento dos fogos vagos em articula~ao com o 

DEM/DMEM. 
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Quinta da Montanha I Azinhaga da Fonte do Louro 

0 Projeto preve a construc;:ao de urn corredor verde que permita ligar as Avenidas Novas, o Parque 

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

Deslocac;:ao ao local com os varios servic;:os da CML, nomeadamente Direc;:ao Municipal de Gestao 

Patrimonial e Direc;:ao Municipal de Projetos e Obras a fim de planificar a demolic;:ao dos 

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

necessarias ao realojamento das famflias ai residentes. 

Foram realojados dois agregados e efetuadas varias diligencias para o realojamento de outra 

famflia. 

Para alem do realojamento das famflias ainda residentes, foi ainda analisada a situac;:ao de outros 

dois agregados a residir em Residencia de Emergencia do SMPC, vitimas de urn incendio na 

Azinhaga da Fonte do Louro. 

Foram realojados todos os 13 agregados residentes nas parcelas de terreno adquiridas pela CML, 

em marc;:o de 2021 foram conclufdos os realojamentos das 4 famflias residentes na Azinhaga da 

Fonte do Louro, Patio 268 e demolic;:ao dos alojamentos em maio de 2021, ficando assim extinto o 

nucleo habitacional da Quinta da Montanha 
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Nucleo Habitacional da Vila Dias 

. -. 
Vista aerea da localizar;ao da Vila Dias 

0 Municipio de Lisboa adquiriu urn conjunto de im6veis, sito no Beco dos Toucinheiros n2 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 ejou 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 urn Grupo de Trabalho com elementos da DMHDL, DMGP, DMU, UITOR, 

Junta de Freguesia do Beato e Associa~ao de Moradores. 

Competindo a DMHDL/DPGH/DGHM promover a gestao social e patrimonial, foi determinado 

pela Sr.!! Vereadora proceder-se a verifica~ao da ocupa~ao e da condi~ao de recursos dos 

agregados residentes. A interven~ao iniciou-se com o envio do Offcio Circular n2 

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. 

Trata-se de urn universo de 161 alojamentos, dos quais 155 fra~oes habitacionais e 6 nao 

habitacionais. 

Do tratamento global das 155 fra~oes habitacionais, incluindo os alojamentos ocupados e vagos, 

resultam os seguintes dados: 
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- 75 agregados optaram por celebrar novo Contrato em Regime de Arrendamento Apoiado, sendo 

que dois destes agregados ocupam duas fra~oes cada, o que corresponde a 77 fra~oes. 

- 24 agregados optaram por Manter o Contrato de Arrendamento anterior; 

- 7 devolu~oes de chaves 

- 1 Oenuncia de contrato 

- 3 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. 

- 43 alojamentos encontram-se vagos, estando em analise a solu~ao para os mesmos 

(emparedamento ou coloca~ao de portas bloqueadoras). 

Toda a informa~ao referente a Celebra~ao dos novos contratos de arrendamento com a CML, assim 

como a informa~ao recolhida relativamente a moratoria das rendas a aplicar no periodo de maio 

a dezembro de 2020, foi enviada ao OAP /OGC, para respetiva aplica~ao. 

No ano de 2021, foi apresentado o projeto de reabilita~ao da Vila Oias aos varios parceiros do 

Grupo de Trabalho e divulga~ao do mesmo a popula~ao. 

Nesta 11! fase de interven~ao foram identificadas, pelos moradores e pela AMVOB (Associa~ao de 

Moradores de Vilas Operarias do Beato) situa~oes de alojamentos com falta de condi~oes de 

habitabilidade e jou graves problemas de seguran~a e salubridade, pelo que foram solicitadas ao 

OHM as vistorias aos respetivos alojamentos. 

Na sequencia da apresenta~ao dos resultados da 11! fase de interven~ao do OGHM a Sri! Vereadora 

Filipa Roseta, foi definida uma nova fase de interven~ao. 

A 21! fase de interven~ao na Vila decorre do resultado das vistorias efetuadas pelo OHM aos 

alojamentos, que ap6s a sua analise se verificou que existem 21 situa~oes com necessidade de 

transferencia de fogo por falta de condi~oes de habitabilidade, pelo que foi delineada uma 

proposta para definir uma estrategia de interven~ao para a resolu~ao das situa~oes em piores 

condi~oes habitacionais. 

Assim, foram definidas tres prioridades de interven~ao, nomeadamente: 

11! - Transferencia de agregados com caracteristicas sociais complexas e que carecem de 

acompanhamento institucional com problemas graves de higiene e salubridade, para fogos dentro 

da Vila ap6s serem efetuadas as repara~oes necessarias pelo OHM; 

21! - Transferencia de agregados residentes em alojamentos com necessidade de demoli~ao por 

falta de condi~oes mfnimas de salubridade e seguran~a ou para a liberta~ao de terreno para a 

prossecu~ao do projeto de requalifica~ao da Vila; 
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3Q - Transferencia de agregados que por sua iniciativa solicitem a sua transferencia por motivos 

que nao se prendem necessariamente com a falta de condis;oes habitacionais do fogo, 

nomeadamente a sobrelotar;ao. 

Vila Romao da Silva 

Vista aerea da local1zas:ao da Vila Romao da Silva 

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

Camara, nQ 138/140, freguesia de Campolide. E composta por 10 ediffcios de R/C e 1Q andar 

perfazendo 33 Habitas;oes e 4 Frar;oes nao Habitacionais (3 afetas ao Clube Sport Lisboa e 

Amoreiras e 1 ao Grupo de Teatro lndependente o Palma e Meio}. 

Em 2021 procedeu-se a diligencias no ambito da gestao social de alguns agregados transferidos 

temporariamente dentro da Vila. 

\IH ~lvir~ 

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

Ao Iongo dos anos a Vila Elvira foi propriedade de varias entidades particulares e em 2004 foi 

adquirida pela EPUL, no ambito de urn projeto de renovas;ao urbana que deveria ser 

implementado por esta empresa por Deliberas;ao da CML de 22 de abril de 1999 . 
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Em consequencia da extin~ao da EPUL e pelo Auto de Transmissao (Proposta n2 858/CML/12), 

aprovada em reuniao de Camara, foi formalizada a transmissao gratuita, a titulo de reversao, de 

parte dos im6veis que pertenciam EPUL para o Municipio, entre os quais as sitos na Travessa do 

Tarujo. 

Durante o ana de 2020 decorreu o acompanhamento de situa~oes apresentadas pelos moradores 

e institui~oes. 

Em 2021 foi elaborada uma proposta de transferencia par mas condi~oes habitacionais . Aguarda

se a conclusao das obras no fogo municipal para entrega das chaves ao agregado. 

Patio Martins 1 Patio Gon~alves 

Na sequencia do desenvolvimento do PIED (Plano de Interven~ao no Edificado Disperso da CML 

pela DMMC/DHM tern vindo a ser analisadas urn grande numero de situa~oes de im6veis 

irrecuperaveis cuja situa~ao implica a sua demoli~ao. 

Na freguesia de Campolide, nos Patios Gon~alves e Martins foram identificadas constru~oes em 

mau estado de conserva~ao com condi~oes de utiliza~ao sub-humanas e com uma 

recupera~aojconserva~ao impassive! por nao respeitarem os minimos exigiveis em termos de 

condi~oes espaciais e de salubridade. 

Do levantamento efetuado pela DGHM verifica-se que o Patio Martins que e de propriedade 

privada, e constitufdo par 9 fra~oes habitadas e 6 vagas. 

0 Patio Gon~alves e constituido por 7 fra~oes privadas e municipais, apenas 1 esta habitada e e 

particular. 

Conforme proposto pela Sra. Vereadora Paula Marques quanta ao Patio Gon~alves/Patio Martins 

e nos termos do despacho do Sr. Presidente da CML no email de 5/09/2020 foi aprovado o 

seguinte: 

1 - Realojamento das famflias que vivem nas constru~oes abarracadas no Patio Martins; 

2 - Demoli~ao das ruinas municipais que confinam com o Patio Martins; 

3 - Intima~ao aos proprietarios do Patio Martins para demoli~ao das constru~oes bern como 

intima~ao para demoli~ao dos edifkios em redor para alem dos municipais; 

4- Negocia~ao com os privados para aquisi~ao dos terrenosjruinas; 
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A interven~ao a efetuar nestes Patios envolve varios Departamentos de CML, nomeadamente a 

UCT, a DMMC, a DMGP e DMU. 

Foi efetuado o levantamento pela Junta de Freguesia de Campolide com a colabora~ao da Sra. 

Vereadora, das familias residentes no Patio Martins. 

Com base nos Levantamentos efetuados pela Junta de Freguesia e pela DGHM efetuaram-se 

previsoes das tipologias necessarias. 

Foi tambem feita pesquisa de fogos disponiveis (com ou sem obras) destinados a este projeto. 

Em 2021 foi efetuado o estudo socioecon6mico e habitacional das familias residentes no Patio do 

Martins. 

No decurso deste ano procedeu-se a atribui~ao dos fogos a onze famflias residentes neste Patio. 

Para a concretiza~ao destas atribui~oes foi rececionada e analisada a documenta~ao e 

entrevistadas todas as familias.Foram elaboradas as respetivas propostas, contratos de 

arrendamento e acordos de realojamento provis6rio. 

Procedeu-se ainda a diligencias no sentido de definir quais os procedimentos a realizar quanta a 

tres agregados que nao foram objeto de realojamento. 

Patio do Gaspar 

0 Patio do Gaspar situa-se na Rua Campolide, nQ 195, e composto por 15 constru~oes municipais 

que apresentam mas condi~oes de salubridade e seguran~a. 

Decorrente de situa~oes de graves falhas estruturais em algumas constru~oes e dos sinais de 

instabilidade e movimenta~ao acentuada e progressiva do terreno, foi decidido iniciar o 

realojamento dos moradores do Patio. 

Em 2020 foram transferidos 3 agregados que residiam numa zona definida como prioritaria por 

apresentar risco de derrocada. 

Na sequencia do falecimento de 3 titulares e unicos ocupantes dos fogos, foram colocadas portas 

bloqueadoras nos fogos vagos a fim de evitar ocupa~oes abusivas. 

Em 2021 foram transferidas 2 familias para fogos municipais. Procedeu-se ainda a analise da 

situa~ao socioecon6mica de uma familia que se encontra a aguardar disponibilidade de fogo para 

transferencia. 
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{)nil s~nt~ rJar~ 

Em face dos objetivos definidos da Area de Reabilita~ao Urbana de Santa Clara, optou-se pela 

realiza~ao de uma Opera~ao de Reabilita~ao Urbana Sistematica, ORU Sistematica, o que ira 

permitir uma interven~ao integrada de reabilita~ao urbana direcionada para a regenera~ao do 

edificado publico e privado, a qualifica~ao das infraestruturas, dos equipamentos e dos espa~os 

urbanos e verdes de utiliza~ao coletiva. 

No ambito da Proposta n.Q 725/2019, aprovada na Reuniao de Camara de 24.10.2019, foi 

deliberado da declara~ao de utilidade publica urgente de expropria~ao dos bens e de todos os 

direitos a eles inerentes, correspondentes as parcelas necessarias a execu~ao da ORU Sistematica 

de Santa Clara. 

Foram iniciados pela Dire~ao Municipal de Gestao Patrimonial, os procedimentos expropriativos, 

que numa primeira fase da tentativa da expropria~ao amigavel, foi dada a possibilidade aos 

arrendatarios habitacionais de optarem entre uma indemniza~ao, ou par realojamento, nos 

termos do disposto nos numeros 1 a 3 do artigo 30.Q do C6digo das Expropria~oes. De urn universo 

de 63 arrendatarios habitacionais, 23 optaram pela indemniza~ao e 40 pelo realojamento. 

Durante o processo expropriativo, foram detetadas ocupa~oes abusivas no im6vel sito na Cal~ada 

do Forte da Ameixoeira (Vivenda Natercia (1- 6) a Quinta da Mourisca, parcela 18.4 (Zona 3), 

inviabilizando a demoli~ao do edificado prevista para o final de 2020. Foi solicitada a interven~ao 

da DMHDL, no sentido de notificar os ocupantes abusivos da possibilidade de se candidatarem ao 

Programa de Arrendamento Apoiado, como forma de acesso a habita~ao municipal. 

Da articula~ao estabelecida com a DMGP, veio esta Dire~ao Municipal apresentar urn novo ponto 

de situa~ao relativo ao processo expropriativo a decorrer, e em subsequencia direcionar outras 

prioridades do ponto de vista dos realojamentos a efetuar em dominio municipal. A tentativa de 

aumentar os valores expropriativos e reduzir os encargos habitacionais ficou pendente, vista que 

or~amento municipal para 2021, apenas preve para o desenvolvimento desta opera~ao verbas 

muito residuais . 

A Informa~ao nQ 154/DGHM/DPGH/DMHDL/CML/21, sistematiza o atual panorama do processo 

expropriativa concretizado ate ao momenta e das necessidades que se afiguram face a nova 

realidade apresentada, correspondentes as parcelas ja expropriadas dos numeros 19, 25, 30, 32, 

36 e 39 da Zona 3 (AUG!) Quinta da Mourisca, que representa por agora uma opera~ao de 

realojamento de 27 famflias/ ocupantes municipais. 
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A interven~ao da DMHDL esta condicionada da conclusao da opera~ao dos procedimentos 

expropriativos I atribui~ao de indemniza~oes, aquando do refor~o na rubrica econ6mica da ORU 

de Santa Clara. 

n ...... ~ •Jn r.'n.• •rn. 

0 Despacho nQ 3IGVRV ICMLI20, proferido em 7 de outubro de 2020 pelo Vereador do Urbanismo 

determinou a elabora~ao de uma proposta para delimita~ao da Area de Reabilita~ao Urbana da 

Quinta do Ferro, designada por ARU da Quinta do Ferro, em virtu de de se tratar de " ... uma area de 

priva~iio multipla, nomeadamente em termos sociais, econ6micos, urbanfsticos e de vulnerabilidade 

a riscos natura is, tais como movimentos de massa em vertentes, risco de cheias e vulnerabilidade ao 

risco sfsmico. "bern como, "ap6s visita ao local se ter constatado a existencia de situa~oes graves, em 

termos de conserva~iio de ediftcios, insalubridade e concentra~iio e desqualifica~iio geral 

urbanfstica." 

A Assembleia Municipal aprovou, sob proposta da CML, a delimita~ao da ARU da Quinta do Ferro, 

nos termos da Delibera~ao 367 I AMLI2020, publicada no 3Q suplemento ao Boletim Municipal nQ 

1401, de 23 de dezembro de 2020. 

Pelo Despacho nQ 511P 12021 de 12 de abril de 2021, proferido pelo Senhor Presidente da Camara 

Municipal de Lisboa, procedeu-se a identifica~ao de urn conjunto de a~oes que deverao ser 

realizadas com urgencia na Quinta do Ferro, da freguesia de Sao Vicente, e que se impoem em 

virtude das condi~oes de seguran~a, salubridade e de habitabilidade verificadas por equipas 

tecnicas da CML; 

Para efeitos de concretiza~ao da interven~ao na Quinta do Ferro, o referido Despacho determinou 

ainda, no seu ponto 5, a constitui~ao de urn grupo de trabalho, a nomear pelos Vereadores dos 

pelouros envolvidos, que garanta a coordena~ao multidisciplinar da interven~ao municipal a 

realizar; 

0 Grupo de Trabalho e composto por representantes dos servi~os do Municipio envolvidos e 

tambem dos Gabinetes dos Vereadores responsaveis pelos pelouros respetivos, nomeadamente: 

Unidade de Coordena~ao TerritorialiUnidade de Interven~ao Territorial Centro Hist6rico; Servi~o 

Municipal de Prote~ao Civil; - Regimento de Sapadores Bombeiros; Polfcia Municipal; Dire~ao 

Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local; Dire~ao Municipal de Gestao Patrimonial; 

Dire~ao Municipal de Gestao Patrimonial; Departamento de Planeamento Urbano; Departamento 

para os Direitos Sociais; Departamento de Rela~ao com o Municipe e Participa~ao. 
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A Deliberas;ao nQ 648/CM/2021 foi aprovada em reuniao de Camara de 8/10/2021 e publicada 

no 2Q Suplemento ao Boletim Municipal nQ 1443 de 14/10/2021, e ratificou o despacho de 

6/08/2021 do Sr. Vice-Presidente em substituis;ao do Sr. Presidente da Camara Municipal de 

Lisboa e determinou que a DMHDL procedesse, a titulo excecional, por manifesta e comprovada 

ausencia de condis;oes de segurans;a, salubridade e habitabilidade ao realojamento provis6rio de 

urn conjunto identificado de residentes na Quinta do Ferro. 

Durante o anode 2021 foram efetuadas deslocas;oes a Quinta do Ferro para visitas domiciliarias 

em conjunto com a UITCH e DDS aos alojamentos identificados no Despacho. Foram ainda 

realizadas reunioes via Teams com o Grupo de Trabalho de preparas;ao para o desalojamento e 

realojamento dos agregados. 

Dos agregados a realojar pela DGHM, urn foi ja realojado em fogo municipal, 2 encontram-se nas 

Residencias de Emergencia da Protes;ao Civil a aguardar a conclusao das obras nos fogos a atribuir. 

Procedeu-se ainda ao estudo socioecon6mico e habitacional de 3 agregados, dos quais 2 foram 

realojados pela UITCH em fogos de arrendamento e urn aguarda conclusao referente a parecer 

juridico. 

Em maio de 2018, na sequencia do agravamento do estado do im6vel, sito na Travessa do Jordao, 

n.Q 21, e por razoes de segurans;a, a Camara Municipal de Lisboa, atraves do Servis;o Municipal 

de Protes;ao Civil (SMPC), procedeu ao alojamento provis6rio dos 6 agregados familiares em 

residencias de emergencia. 

Posteriormente, e no ambito do Processo de intimas;ao, e por despacho de 25 de maio de 2018, foi 

determinada a tomada de posse administrativa do edificio, para intervens;ao ao abrigo do estado 

de necessidade para efeitos de execus;ao imediata e inadiavel, pelo Municipio, dos trabalhos 

indispensaveis e necessaries a urgente reposis;ao das condis;oes de segurans;a, com o despejo 

imediato e temporario do edificio Em sequencia, a Camara tomou posse do im6vel em 6 de junho 

de 2018, tendo o ediffcio sido parcialmente demolido, nomeadamente, a cobertura, a fachada 

posterior e o seu interior. 

Para resolus;ao da situas;ao habitacional dos agregados foi determinado o seu realojamento em 

fogos municipais, consoante a natureza de cada situas:ao. Assim foi aprovado: 

- 0 realojamento definitive de 3 agregados, anteriormente candidates ao Habitar o Centro 

Hist6rico, conforme Despacho n.Q DES/9/GVPM/CML/21 que considera as 3 candidaturas 

procedentes; 
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- 0 realojamento provis6rio dos restantes 3 agregados, conforme determinado atraves da 

Delibera~ao n2 394/CM/2021, publicada no 22 Suplemento ao B.M. n2 1427, de 21 de junho, os 

quais regressam ao ediffcio de origem ap6s a conclusao das obras de reabilita~ao pelo 

proprietario. 

Em agosto, na sequencia da documenta~ao remetida pelo GVPM, procedeu-se a sua aferi~ao e 

posterior pedido aos agregados dos documentos em falta, que permitisse a analise da situa~ao 

socioecon6mica dos 6 agregados, que se mantem realojados nas Residencias de Emergencia do 

SMPC. 

0 GVPM procedeu a entrega de chaves de dois fogos T1, mediante a entrega de documento de 

atribui~ao provis6ria, bern como de quatros offcios de compromisso de atribui~ao de fogo, sendo 

dois com indica~ao de morada (fogos em obras o OHM) e dois sem indica~ao de morada, face a 
indisponibilidade de fogos de tipologias adequadas aos agregados (1 T2 e 1 T3), situados na 

freguesia de Santa Maria Maior. 

Em outubro e, em resultado das diligencias efetuadas reentrou na posse da CML urn fogo T3 

situado na Freguesia de Santa Maior, que viabilizara a resolu~ao de uma situa~ao, anteriormente 

sem fogo afeto. 

0 ponto de situa~ao do processo de realojamento dos 6 agregados foi o seguinte: 2 agregados com 

entrega de chaves, 3 com fogo afeto a aguardar a conclusao de obras e 1 sem fogo afeto. 

Em novembro, foram entregues as chaves do fogo T3, sito na Rua Sao Bartolomeu, N212 - 32 Esq2, 

a urn agregado anteriormente candidato ao Habitar o Centro Hist6rico, conforme Despacho n.2 

DES/9/GVPM/CML/21 que considera a candidatura procedente, tendo sido realojado 

definitivamente. 

Do total dos 6 agregados familiares residentes na Travessa do jordao, N221, 3 foram realojados (2 

provisoriarnente e 1 definitivarnente ). Os restantes 3 agregados farniliares que estao por realojar, 

2 tern fogo afeto e aguarda-se conclusao de obras e 1 aguarda-se aceita~ao de fogo, por parte do 

morador. 

Transferencia das familias rcsidentes em fogos arrendados pcla CML no mercado 

Nos ultirnos anos, a CML assurniu a responsabilidade do realojarnento de urn numero elevado de 

familias residentes ern area geografica de interven~ao no ambito de opera~oes urbanisticas de 
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reabilita~ao urbana, tendo para esse fim arrendado 284 habita~oes no mercado privado, par for~a 

da falta de recursos habitacionais municipais. 

Verifica-se ainda a impossibilidade de retorno das familias aos fogos de origem par razoes varias; 

demoli~ao dos fogosjedificios, nao execu~ao das obras de reabilita~ao, altera~ao aos projetos 

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

municipal contraida 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 proprietarios, par via da 

transferencia destas familias 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 n2 

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

foram rescindidos 276 arrendamentos ate final de 2021, estando 8 processosj contratos ativos 

em fase de resolu~ao . 

KC<IIOJalllcn o prv tsorio dos agregados provenientes de edificios particulares 

("11 -·mr1~l'S por ..,,.oi~t s d~ req•pljp .. , ·•u ·rb<,:>;t'--) 

No decurso dos anos 90 e infcio de 2000, no ambito de diversos projetos de reconversao 

urbanistica 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 particular com propostas de atribui~ao de fogos municipais e as situa~oes dos 

apoios financeiros ao realojamento. 

Neste ambito foram remetidos a DMHDL o universo de 81 processos, 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 situa~oes, verificando-se o regresso de familias aos 

fogos de origem, dada a conclusao das obras coercivas, a atribui~ao de fogos municipais a titulo 

definitivo e a entrega voluntaria de chaves. 
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Em Novembro, foi aprovada a Delibera~ao n.2 610/CM/2016 publicada no Boletim Municipal n.2 

1187 de 17 de Novembro, que determinou "o realojamento definitivo dos agregados familiares 

desalojados 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 processos, que incluem 41 realojamentos provis6rios em fogo municipal, 12 em 

fogo particular de arrendamento, 3 em fogo parti cular reabili tado, 2 em Residencia de Emergencia 

do SMPC e 1 auto realojamento. 

Em agosto foi rececionado urn processo vindo da UITCH, com vista ao seu realojamento definitivo. 

Assim, do universo dos 60 processes, 51 estao conclufdos, dos quais 27 por convola~ao de 

realojamento provis6rio em definitivo, 13 por transferencia definitiva para outros fogos 

municipais, 10 par reentrada na posse com entrega voluntaria de chaves sem Iugar a atribui~ao e 

par fim 1 agregado que regressou ao fogo de origem. Permanecem em analise 9 processos. 

Bolsa dP F"gos prtrc- Viti mas dP Violt>nci-t Oomestica e de Genero 

Ao abrigo da Delibera~ao n.2 763/CM/12, de 14 de novembro, publicada no 42 suplemento ao B.M. 

n2 978, o Municipio de Lisboa, na sua continua missao de contribuir para a prevenc;:ao e combate 

a violencia domestica bern como a prote~ao das suas vitimas, criou uma balsa de fogos municipais 

de caracter transit6rio, com vista a apoiar o processo de autonomiza~ao social e habitacional das 

pessoas vftimas de violencia domestica e de genera na cidade de Lisboa, em contexto de saida das 

casas de abrigo. 

Revelando-se a interven~ao do Municipio de Lisboa, neste domfnio, de importancia fundamental, 

tern vindo a deliberar medidas concretas de refor~o no apoio de continuidade. Na persecu~ao de 

melhorar a prote~ao e assistencia concedida as pessoas vftimas de violencia em contexto de 

autonomiza~ao e reorganiza~ao de vida. 

Designadamente atraves das altera~oes introduzidas pela Delibera~ao n2 283/CM/16, de 8 de 

junho e pela Delibera~ao n.2 876/CM/2019, de 26 de dezembro, publicada no 32 Suplemento ao 

B.M n.2 1349. 

A Delibera~ao n2 876/CM/19, de 26 de dezembro, aprovou o alargamento da composi~ao da balsa, 

afetando-lhe mais 28 fogos a disponibilizar para as 5 Entidades protocoladas. Cuja competencia 

determina, a referencia~ao das pessoas vftimas de violencia domestica, seja atraves das casas de 

abrigo, das estruturas de acolhimento e de emergencias, ou ainda pelas estruturas de atendimento 

.! as vftimas; aquelas que por se encontrarem em processo de autonomizac;:ao social integram a 

respetiva Balsa. 
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Em 21 de fevereiro de 2020, foram outorgados os Protocolos de Colabora~ao com as entidades 

parceiras ativas no apoio a pessoa vftima de violencia, designadamente a Associa~ao Portuguesa 

de Apoio a Vftima- APAV-, a Associa~ao de Mulheres Contra a Violencia (AMCV), Uniao de 

Mulheres Alternativa de Resposta (UMAR), e mais recentemente a CASA Qui e a Associa~ao ILGA 

Portugal. 

Pela Delibera~ao n2 101/CM/21, publicada no 52 Suplemento ao B.M n2 1414, de 25 de mar~o, foi 

aprovado o alargamento da composi~ao da balsa inicial e a integra~ao da FEM- Feministas em 

Movimento, organiza~ao protocolada na area da violencia domestica e de genero e operantes da 

Rede Social de Lisboa. Foram afetos 2 fogos de autonomiza~ao habitacional, com o objetivo de 

amp liar e melhorar a prote~ao concedida as pessoas vftimas de violencia domestica e de genera. 

0 despacho n2 14/GVPM/CML/21, publicado no 32 Suplemento ao Boletim Municipal n2 1434 de 

12 de agosto de 2021, determina a extensao da Balsa de Fogos para Vftimas de Violencia 

Domestica, como acrescimo de 16 fogos a FEM, em harmonia e em condi~oes analogos as demais 

entidades protocoladas com a CML. 

A atual Balsa mobiliza urn total de 76 fogos. 

Os fogos que integram a Bolsa sao disponibilizados mediante a ce lebra~ao de contratos de 

arrendamento apoiado para habita~ao transit6ria, com prazo limite de 2 anos, renovaveis por 

perfodo de 1 ano, nos termos da colabora~ao estabelecida e subsidiariamente ao abrigo do artigo 

14.2 da Lei n.2 81/2014, de 19 de dezembro, na reda~ao dada pela Lei n2 32/2016, de 24 de agosto 

e no disposto nas delibera~oes que aprovam os apoios habitacionais nesta area. 

No decurso deste programa e ate final de 2021, o Municipio detem 37 habita~oes atribufdas 

mediante celebra~ao de contrato de arrendamento para habita~ao transit6ria, tendo prestado 

apoio social e habitacional a mais de 49 famflias, vftimas de violencia domestica sinalizadas pelas 

Entidades protocoladas na area da violencia domestica e de genera. 

Programa de Revisao de Renda Apoiada aos arr·cndatarios habitacionais 

residcntes em Patrimonio Disperso- RRA 

No ambito das medidas aprovadas, de apoio as famflias afetadas pela quebra de rendimentos 

devido a crise pandemica COVJD-19, determinou a implementa~ao uma medida de apoio 

direcionada na revisao de rendas contratadas nas habita~oes municipais em patrim6nio disperso 

na cidade de Lisboa - Projeto de Revisao de Renda Apoiada do Patrim6nio Disperso. 
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A DMHDL competiu a analise da situac;ao dos residentes em patrim6nio disperso. Para o efeito 

foram disponibilizadas uma linha de apoio telef6nico e uma conta de e-mail e enviados oficios aos 

500 arrendatarios detentores de contratos de renda apoiada, informando da possibilidade em 

atualizar a renda em vigor, em func;ao dos rendimentos auferidos. 

No ambito deste projeto, foram prestados mais de 105 esclarecimentos adicionais, tendo 35 

arrendatarios formalizado o pedido de revisao de renda j reduc;ao da renda em vigor, dos quais 

17 tiveram uma efetiva reduc;ao de rendimentos e viram a reduc;ao do valor de renda 

contratualizado. 

Os restantes ocupantes mantiveram o valor da renda em vigor, decisao tomada enquanto resposta 

social da CML perante a situac;ao atual de crise de emergencia de saude publica motivada pelo 

COVID-19, tendo em vista em devido tempo proceder a atualizac;ao do valor de renda contratada 

ejou do seu agregado familiar, aquando da implementac;ao de uma ac;ao global de verificac;ao da 

Condi~ao de Recursos e de Ocupa~ao dos residentes em habitac;ao municipal. 

Em 2021 foi dado seguimento ao procedimento em func;ao dos pedidos, entretanto rececionados, 

o projeto foi concluido no 1 Q semestre de 2021. 

Aliena~ao de Fra~oes Municipais 

A Alienac;ao de novas Bairros encontra-se suspensa, por ordens superiores, desde 2014. Desta 

forma o NAIM encontra-se a desenvolver atividades que se prendem com a alienac;ao dos fogos 

cuja aprovac;ao e anterior a janeiro de 2014 e prestar apoio a servic;os da CML, no que diz respeito, 

ao fornecimento de plantas para empreitadas, Cadernetas prediais, certidoes prediais, programas 

relacionadas com habitac;ao municipal e outros dados sabre o patrim6nio da CML. 

0 NAIM presta apoio e colaborac;ao a equipa da Renda Acessfvel, do Programa 1Q Direito, das 

candidaturas do PRR e do PRESS, ao nivel da preparac;ao das bolsas de fogos a lanc;ar a concurso, 

com a elaborac;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 sabre as 

fracc;oes municipais, concretamente no fornecimento de cadernetas e simulac;oes de valores 

patrimoniais. 

No decorrer do ana de 2021 foram enviados 155 processos ao DMGP para alienac;ao e realizadas 

189 escrituras, num total de 3.662.268,93€; Foram efectuados 262 atendimentos a candidatos a 

alienac;ao; Elaboradas 629 pec;as, desenhadas em suporte papel/ digital; Enviadas 2096 

cadernetas a Gebalis e elaborados 27 VPT (valor patrimonial tributario; Criac;ao de 94 fracc;oes, na 

AIM, para inserc;ao de plantas; Elaborac;ao de 904 plantas (actualizac;ao AIM/ outros programas I 
servic;os da CMLjGebalis); Actualizac;ao da AIM, de fogos vagos (177) existentes em 15 bairros 
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municipais e da descric;ao matricial de 19lotes; Colaborac;ao como Programa Renda Acessfvel, no 

carregamento do Portal Habitar Lisboa de 340 fracc;oes; Sistematizac;ao grafica de 498 plantas 

para o PRA; 

Colaborac;ao como Programa Renda Acessfvel e SMA, na verificac;ao de indivfduos no GPH -1004 

indivfduos; Colaborac;ao na preparac;ao da candidatura do PRR que passou pelo pedido de 

constituic;ao de PH's de ediffcios, de atribuic;ao de c6digos SIG, elaborac;ao de plantas (177) e de 

quadro de ediffcios com areas e permilagens; Carregamento de 99 fracc;oes do PRESS e respectivos 

atributos no Portal Habitar Lisboa e confirmac;ao das tipologias de 118 fogos; Recolha de dados 

de 12 lotes do PER 10 com vista ao registo patrimonial - 136 plantas e elaborac;ao de quadro de 

areas e permilagem; lnicio do levantamento dos registos prediais de 268 fracc;oes do Programa 1 Q 

Direito; Levantamento e retirada de 115 Certidoes Prediais de Predio e de 110 cadernetas prediais 

e elaborac;ao de 17 plantas para candidatura ao 1 Q Direito; Elaborac;ao da previsao de receitas de 

alienac;oes 2021/2026. 

1 Q DIRE ITO - Programa de Apoio ao Acesso a Habita~ao 

0 1.g Direito e urn Programa de Apoio ao Acesso a Habitac;ao promovido pelo Instituto de 

Habitac;ao e Reabilitac;ao Urbana (IHRU), consiste num apoio publico a 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 adequada . 

A CML contratou em 2019 urn acordo financeiro com o Instituto de Habitac;ao e Reabilitac;ao 

Urbana (IHRU) onde estavam previstos 4479 fogos com urn investimento previsto de 239 Milhoes, 

tendo-se candidatado a uma comparticipac;ao a fundo perdido de 81 M. Ate agora o municipio, 

para urn investimento de 80 Milhoes ja contratados ja recebeu do IHRU a fundo perdido 16,689 

Milhoes. 

Em 2021 foi dada resposta a diversos pedidos de esclarecimento solicitado pelo IHRU, relativos a 

Candidaturas enviadas, nomeadamente sabre os Edificios do PRESS, os Pedidos de Habitac;ao -

Nucleo 0 .0001 (220 agregados) da 1!! Prioridade e Bairro da Cruz Vermelha. 

Foi enviada ao IHRU a Candidatura relativa ao Pedidos de Habitac;ao - Nucleo 0.0001 com 104 

agregados da 1!! Prioridade. 

Tam bern foram preparadas e enviadas as Candidaturas de relativas a 5 ediffcios PIED (Fanqueiros 

38, Campolide 292/302, Amoreiras 57/59, Largo Marques Angeja 3/8, Josefa Obidos 28), as 

Candidaturas correspondentes a Construc;ao de 40 fogos do Nucleo L3 do Bairro da Boavista 
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(Empreitada 28/2019) e a Constru~ao dos Lotes 4, 5 e 9 do Loteamento de Entrecampos _For~as 

Armadas no total de 256 fogos. 

Posteriormente estas Candidaturas foram canceladas, procedendo-se a sua reformula~ao para o 

Plano de Recupera~ao e Resiliencia. 

Ainda foram enviados ao IHRU os Ficheiros dos Agregados correspondentes aos fogos atribuldos 

dos Edificios do PRESS (PRA 5 e PRA 7) e do Bairro da Cruz Vermelha. 

Deu-se continuidade a sele~ao de habita~oes para prepara~ao de outras Candidaturas ao 12 

Direito, constantes na Estrategia Local de Habita~ao 2019/2024. 

Fotos de alguns empreendimentos 

PRESS: 

- Av Visconde Valmor 48 

- Avenida da Republica 4 
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- Avenida da Republica 102 

-Campo Grande 6 

- Bairro da Cruz Vermelha 

PRR - PLANO DE RECUPERA(:AO E RESILIENCIA 

Este Plano assenta no refor~o do financiamento concedido no ambito do 12 Direito- Programa de 

Apoio ao Acesso a Habita~ao . Assim, e na sequencia do AVISO DE PUBLICITA~AO N.2 01/C02-

i01/2021 que preve urn investimento de 1.211 milhoes de euros nesse programa, Componente 

02_Habita~ao que dara resposta a pelo menos 26 000 famflias ate 2026, procedeu-se a elabora~ao 
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e submissao ao PRR das Candidaturas seguintes e correspondentes custos e pedido de 

desembolso: 

Valor de Valor Candidatado 
Pagamentos I Pedido de 

lnvestimento (eleglvel % [S] = [2] 
Designa~ao N!! Fogos 

(SEM IVA) [1] habita~ao_S/IVA) 
Execu~ao desembolso 

+ [1] 

( [2] € 
(S/IVA) [3) € [4) = [3] • [S] € 

Pra Entrecampos -
For~as Armadas - Late 4 

128 14 760 013,72 14 451475,04 11 049 448,99 10 818 474,79 97,91% 

PIED - Largo Marques de 
6 316 710,00 316 710,00 19 523,10 19 523,10 100,00% 

Angeja 3 a 8 

PIED - Rua de Campolide 
15 1355 986,66 1163 930,66 414 876,91 356 115,57 85,84% 

292 a 302 

PIED - Rua das 
Amoreiras 57 a 59 

7 585 488,76 585 488,76 192 490,58 192 490,58 100,00% 

PIED - Rua Josefa de 
6 430 644,53 430 644,53 167 586,16 167 586,16 100,00% 

6bidos 28 

Constru~ao Nucleo L3 
Boavist a (Empreitada 40 4 374 005,31 3 832 955,40 981870,31 860 416,22 87,63% 

28/ 2019) 
PRA Entrecampos -
For~as Armadas - Lotes 128 15 891 838,26 15 182 870,24 3 167 230,39 3 025 933,64 95,54% 

5e9 

PIED - Rua dos 
Fanqueiros 38 

5 431 246,76 153 558,36 427146,66 152 098,39 35,61% 

9 Fogos em Varios Locais 
9 192 403,15 192 403,15 192 403,15 192 403,15 100,00% 

da Cidade 

TOTAL 344 38 338 337,15 36 310 036,14 16 612 576,25 15 785 041,60 

Estas 9 Candidaturas ao PRR foram aprovadas em 2021, tendo sido celebrado o contrato de todas 

(304 fogos), exceto da constru~ao de 40 fogos do Nucleo L3 da Boavista (Empreitada 28/2019). 

Em resultado destes contratos o municipio ja recebeu do PRR 14,690 milhoes de euros. 

No ambito deste Plano esta a iniciar-se a prepara~ao de outras Candidaturas, constantes na 

Estrategia Local de Habita~ao 2019/2024. 
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Fotos de alguns empreendimentos 

Entrecampos- Foryas Armadas, Lote 4 

Rua dos Fanqueiros, 38 

Varios Locais da Cidade: 

-Estrada de Telheiras, 159 P- 1Q 18 

- Rua Celestino Alves, Lote B - 4Q D 

-- ---
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- Rua Sousa Bastos, Late B - 1 Q A 

- Rua Pedro Queiroz Pereira, Lote 3 - 3Q Dto 

GAARS (Gabinete de Avaliar;ao, Acompanhamento e Resposta Social) 

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

n26/GVPM/CML/19, de 19 de agosto de 2019. Tern como missao caracterizar as situar;oes de 

maior vulnerabilidade social, assegurando o encaminhamento para dar respostas adequadas a 

cada situar;ao e elaborac;ao de parecer de suporte quanta a prioridade da desocupac;ao. E 

constituido par sete elementos, dais da DMHDL/CML, dais do DDS/CML, dais do SCML e urn da 

GEBALIS. As situac;oes sao sinalizadas a rede social ejou atendidas pelo grupo para avaliar as 

possiveis respostas sociais de acordo com a especificidade de cada uma delas, a fim de elaborar 

urn parecer relativamente a prioridade da desocupar;ao. 
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No periodo em analise foram sinalizadas 267 situa~oes de ocupa~ao abusiva, sendo que 231 foram 

identificadas pela GEBALIS; 36 pela DGHM; destas 8 sao ocupa~oes de espa~os nao habitacionais, 

que foram sinalizadas atraves da DDL. 

Das ocupa~oes da Gebalis 33 situa~oes estao resolvidas, sendo que destas 8 situa~oes tiveram casa 

atribufda. Das 231 ocupa~oes da Gebalis, 83 situa~oes sao de ocupantes autorizados em fogos 

municipais. 

No ambito do GAARS, foram sinalizados 5 agregados a Rede Social (SCML) e elaboradas 7 

informa~oes, ap6s analise da situa~ao socio habitacional do agregado. 

Durante o ano de 2021, nao foram realizadas desocupa~oes, devido a situa~ao Pandemica do 

COVJD-19. 

Atribui~i'es da Habita~ao Municipal 

Em 2021, no ambito dos varios programas municipais foram atribufdosjafetos 580 fogos (CML + 

Gebalis), dos quais 415 Fogos pela CML (Renda AcessfveljSegura: 323; PAA: 24; Opera~oes de 

Realojamento: 34; Transferencias Definitivas e Provis6rias: 23 e Outros Motivos: 11. 

Vistori~s e Fisodiza(oes GOP I e ~ichas Tecnicas 

A DMHDL, durante o anode 2021, registou urn total de 1 534 vistorias e fiscaliza~oes realizadas a 

fra~oes habitacionais e a nao habitacionais (DDL- 1 302 e DPGH - 232). 

Em rela~ao aos GOP!, foram solicitadas 1 172 interven~oes na area da habita~ao municipal e 

resolvidas, pelos servi~os da DMHDL, 469 interven~oes. 

Em 2021 foram elaboradas 12 Fichas Tecnicas (registo de dados relativos as caracterfsticas do 

levantamento arquitet6nico e ao estado de conserva~ao de cada urn dos espa~os nao 

habitacionais ). 
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Vistorias e Fiscal iza~oes, GOPI e Fichas Tecnicas - 2021 

Espa~os nao habitacionais 560 

Fogos municipais (bairros municipais e patrim6nio disperso) (a) 824 

Fogos particulares (b) 150 

NQ de interven~oes solicitadas 1172 

NQ de intervenc;oes em execuc;ao 353 

NQ de intervenc;oes entidade externa 350 

NQ de interven~oes resolvidas 469 

NQ de fichas tecnicas 12 
(a) 0 total de 2021 inclui 592 vistorias e fiscaliza~Oes realizadas pelo DOLe 232 do DPGH. 

(b) Vistorias e fiscaliza~oes realizadas ap6s a sa ida dos inquilinos. 

(c) GOP I - Gestae de Ocorrencias e Pedidos de lnterven~ao, as interven~oes tiveram inicio pel a 
Despacho n2 41/P/2012. 

, Projcto A2 - Cidade Planeada e Reabilitada 

INSTRUME."NTO DE: PLANEAMENTO E GESTAO TEURITORIAL 

An~io an Sector Coopeptivo 

Acompanhamento da evolu~ao dos Empreendimentos Cooperativos do Vale Formoso de Cima -

Parcela A e Parcela B. 

Analise e medi~ao das areas constantes no processo de licenciamento da Parcela A. 

Acompanhamento do processo de licenciamento e calculo das contrapartidas devidas pelo Direito 

de superffcie; 

Realiza~ao de vistoria aos fogos de contrapartida do Empreendimento Cooperativo da Parcela B 

do Vale Formoso de Cima e elabora~ao de informa~ao relativa ao pedido de parecer para emissao 

da Autoriza~ao de Utiliza~ao e elabora~ao de informa~ao para a realiza~ao da escritura de 

determina~ao do Empreendimento; 

Envio de documenta~ao ao notariado para elabora~ao da escritura de retifica~ao do Direito de 

Superffcie conducente ao registo de urn Onus de passagem. 
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Analise e acompanhamento do processo de indemnizac;ao do Empreendimento Cooperativo do 

Condado Poente; 

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 compensat6rios. 

Acompanhamento da evoluc;ao dos Processos judiciais em curso relativamente aos 

Empreendimentos da Avenida Paulo VI e Joao Paulo II, nomeadamente analise e negociac;ao das 

contrapartidas da massa insolvencia da Cooperativa Marvi. 

J>l 1\J\!0 DJ;" 11\JTJ;"n TF.NCAO FM J;'OfJ;'I(lli)Q DISPFP~O (PIED) 

0 municipio de Lisboa tern vindo a diversificar e intensificar os programas que pretendem dar 

resposta aos varios segmentos da carenciajprocura, adequando os programas de acesso e de 

apoio ao arrendamento a distintas faixas de familias, com rendimento diferenciados e com 

situac;ao de efetiva carencia a nfvel habitacional, social e econ6mica. 

De modo a diversificar as soluc;oes de oferta de habitac;ao para dar cobertura com a maior 

celeridade possfvel as situac;oes mais urgentes, e em conformidade com a alterac;ao do executivo 

municipal foi dada continuidade a reavaliac;ao e atualizac;ao do patrim6nio municipal disperso 

devoluto, caracterizando-o do modo que a seguir se apresenta, com o objetivo de planear e 

calendarizar, de uma forma estruturada, a intervenc;ao do municipio nos pr6ximos anos. 

Caracterizac;ao do edificado: 

EDIFICIOS C/ FRA~OES EM OBRA E OU PARA REABILITA~AO 

Conjunto de edificado municipal que pelas suas caracterfsticas de ocupac;ao e estado de 

conservac;ao se justifica a reabilitac;ao pontual das frac;oes devolutas. As mesmas ja se encontram 

na DMMC/DHM em grande maioria ja em empreitada ou em preparac;ao. 

OPERA~OES A PROMOVER PELA CML 

Ediffcios ou conjuntos de ediffcios que, pela sua proximidade, possibilidade de reabilitac;ao total 

dos mesmos ou eventual demolic;ao e reconstruc;ao com ampliac;ao do numero de pisos, 

reformulac;ao de tipologias ou utilizac;ao de logradouros ou pequenos espac;os contiguos 

permitem a otimizac;ao dos espac;os e viabilizac;ao de mais habitac;oes. 

Algumas destas operac;oes ja estao em desenvolvimento na DMPO/DHMEM. 
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DESTINO A DEFINIR 

Edificios 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 

PMPSA (SEM ABRIGO) 

Edificios 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 CADASTRAl$ 

Edificios parcialmente municipais com problemas na respetiva propriedade horizontal, em 

analise na DMGP 

COMPROMISSOS EXISTENTES E CONTRAPARTIDAS /PERMUTAS/ ALIENA<:AO 

Identifica~ao de edificios do Patrim6nio Disperso para os quais existem compromissos ja 

assumidos na CML excluindo-se os mesmos das a~oes a implementar pelo municipio. 

EDIFICIOS A DEMOLIR 

Conjunto de edificios que pelo seu enquadramento urbanistico, pianos, unidades de execu~ao, 

estado de conserva~ao - ruina, viabilidade econ6mica, desobstru~ao de logradouros, 

compromissos diversos de alargamento ou constru~ao de vias, espa~os verdes optou-se pela 

proposta de demoli~ao. 
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Quadro Resumo- Plano de lnterven~ao em Edificad o Disperso 

CARACTERIZAy\0 NV EDJF(CIOS 

A - EDIFfCIOS HABITACIONAIS TOTALMENTE OCUPADOS 239 

B - PARCIALMENTE MUNICIPAL OCUPADO 74 

C1 - EDIFfCIOS CIFRA<;:AO (OES) EM OBRA 26 

C2- EDIFfCIOS PARCIALMENTE MUNICIPAlS EM OBRA 4 

D1- EDIFiCIOS COM FRA<;:AO (OES) PARA REABILITA<;:AO 86 

D2 - EDIFfCIOS PARCIALMENTE MUNICIPAlS CIFRA<;:AO (OES) PARA REABILITA<;:AO 10 

E1 - OPERA<;:AO A PROMOVER PELA CML 98 

E2- SRU_OPERA<;:AO + 35 

G- DESTINO A DEFINIR 2 

L- PMPSA (SEM ABRIGO) 13 

N - PARCIALMENTE MUNICIPAL COM PROBLEMAS CADASTRAIS 5 

TOTAL 592 

CARACTERIZAy\0 NV EDJF(CIOS 

K- A DEMOLIR 89 

P- DEMOLIDO 56 

TOTAL 145 

CARACTERIZAy\0 N2 EDIF(CJOS 

J- COMPROMISSO EXISTENTE 6 

0- CONTRAPARTIDAS I PERM UTAS I ALIE NA<;:AO 3 

M- PROGRAMA RENDA ACESSfVEL CONCESSAO 37 

TOTAL 46 

Assim, a correspondente listagem global do patrim6nio edificado habitacional, relat6rios e 

resumo foram entregues a atual Verea~ao . 
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PROGRAMA DE AVALIA~AO RESILIENCIA SISMICA EDIFICA~OES SINGULARES 

Na sequencia da aprovas;ao da Proposta 861/200 em dezembro de 2020, aprovando a constituis;ao 

do Grupo de trabalho com o objetivo de promover a conces;ao, desenvolvimento, e apoio a 
implementas;ao de programas Municipais de Promos;ao da Resistencia Sismica de Ediffcios 

publicos e privados, e infraestruturas urbanas municipais. Foram realizadas 6 reunioes de 

trabalho e recolha de informas;ao, entre janeiro de 2021 e Maio de 2021, tendo-se elaborado o 

relat6rio do "Programa municipal de promos;ao da resiliencia sismica do parque edificado, 

privado e municipal e infraestruturas urbanas municipais", onde foram propostas 47 as;oes de 

atuas;ao a desenvolver internamente e externamente. 0 relat6rio foi submetido a aprovas;ao 

municipal, tendo sido aprovado por unanimidade em Sessao de Camara e Assembleia Municipal. 

Ap6s a aprovas;ao do Programa Municipal, 0 Grupo de trabalho no inicio de outubro de 2021, deu 

inicio aos trabalhos de implementas;ao e execus;ao das varias as;oes constantes no referido 

Programa, tendo-se criado para o efeito uma estrutura permanente e uma estrutura consultiva, 

distribuida por 5 subgrupos (U rbanismo, Obras Municipais, Habitas;ao, Protes;ao Civil e Sistemas 

de lnformas;ao). Oeste modo e no ambito da estrutura consultiva- foram realizadas 3 reunioes 

gerais e 3 reunioes setoriais do subgrupo 3 - Habitas;ao (municipal e privada). 

Por parte da DMHDL, foi efetuada uma apresentas;ao geral dos Servis;os, suas valencias 

e caracteristicas do patrim6nio que esta sob a sua gestao. De igual modo, foi apresentado as bases 

de dados existentes nos servis;os, bern como o simulador de resistencia sismica desenvolvido pela 

DMHDL, e que servira como ferramenta base de desenvolvimento para calculo da resistencia 

sismica de todo o edificado. Deu-se inicio a implementas;ao da As;ao EP2/EM2/1M3- ldentificas;ao 

de fontes de complemento da informas;ao (esta as;ao visa a identificas;ao das fontes que permitirao 

complementar ejou refinar a informas;ao disponivel), e As;ao EP3/EM3 - Produ~ao de 

car tografia de vulnerabilidade sismica do parque edificado. 

EIXO B- COMBATER EXCLUSOES, DEFENDER DIREITOS 

Projeto Bl - AFIRMAR DIREITOS, REFOR~AR A CIDADANIA 

,- P ROMO(:A O DOS DIREITOS SOCIAlS 

Unidade de lnterven~ao lntegrada de Acompanhamento aos Despejos- LINHA SOS 

DESPEJOS/ EHABITA~AO 

Em 2021 a Jinha Ehabitas;ao registou 590 situas;oes de municipes lisboetas, rececionadas 

telefonicamente e via correio elet r6nico (rececionou 68 pedidos de informas;ao de municipes de 
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outros municipios). Nas 590 situa~oes, incluem-se 82 pedidos de informa~ao de municipes em 

situa~ao de despejo ou de oposi~ao a renova~ao do contrato arrendamento ou em situa~ao de 

dificuldade de pagamento da renda face ao estado de emergencia. 

A linha efetuou o encaminhamento de todas as situa~oes, para entidades externas ejou internas, 

para apoio juridico, habitacional ejou social. Para a AIL efetuou 38 encaminhamentos; para outras 

entidades externas, como Juntas de Freguesia ou SCML, 106 encaminhamentos. Em todos as 

situa~oes, foram os munfcipes informados relativamente aos programas de habita~ao do 

municipio: PAA, PRA e SMAA, e sabre outras solu~oes publicas existentes, sendo este o principal 

motivo de contacto com esta Linha. 

PEDU/PAICD 

Na sequencia do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais, o Municipio de Lisboa 

apresentou a CCDR-LVT o Plano Estrategico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). Neste ambito, a 

DMHDL apoiou a elabora~ao do Plano de A~ao lntegrado para as Comunidades Desfavorecidas 

(PAlCO), incidindo a sua interven~ao em Territ6rios Prioritarios (BIP /ZIP) tendo sido 

candidatadas 4 interven~oes, 3 em espa~o publico e 1 em edificado: Parque Urbano da Encosta 

Nascimento Costae Casa Comunitaria Nascimento Costa (freguesia do Beato), Espa~o Publico da 

Quinta do Lavrado e Acessibilidades do Bairro Horizonte (freguesia da Penha de Fran~a), no valor 

total de € 860.486,22 cofinanciado em 50% pelo FEDER. Em articula~ao com a Equipa de Missao 

Lisboa-Europa 2020, foram submetidas estas candidaturas, no ambito do Aviso nQ Lisboa-43-

2016-10, em dezembro de 2017. 

As candidaturas foram aprovadas em maio de 2018 e os respectivos termos de aceita~ao 

assinados pela Vereadora da Habita~ao e Desenvolvimento Local a 5 de julho de 2018. Entretanto, 

foram conclufdas e lan~adas as empreitadas referentes as 3 interven~oes em espa~o publico: os 

procedimentos Empreitada n. g 2545/18/DMHDL/ DDL- REQUALIFICA~AO DO ESPA~O PUBLICO 

NO BAIRRO HORIZONTE, PENHA DE FRAN~A (processo n. g 44/CP/DGES/ ND/ 2018} e Empreitada 

n.g 2547/18/ DMHDL/ DDL- REQUAL/FICA~AO DO ESPA~O PUBLICO DA ENCOSTA DO LAVRADO, 

PENHA DE FRAN~A (Processo n. g 0028/ CPREV/ DGESj ND/2018) ficaram desertos; a Empreitada ng 

E07 /20/ DPCEV / DEV / DMAEVCE- Requalifica~ao da area envolvente a Rua joao Nascimento Costa 

I "Parque Urbano da Encosta Nascimento Costa"- encontra-se executada. 
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Parque Urbano da Encosta Nascimento Costa 

!!j·--

EIXO D - LISBOA SUSTENT A VEL 

Projeto 02 - CIDADE DE CUL TURA E ABERTURA 

,. PRO MOVER DINAMICAS CUL TURAIS DA CIDADE 

Horizon2020- OpenHeritage 

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, a partir 

do Palacio Marques de Abrantes (BIP /ZIP 53), de modo a refor~ar urn ecossistema de participa~ao 

e co-governa~ao local favoravel a promo~ao de processos criativos de capacita~ao e 

empreendedorismo social, econ6mico e culturaL 

Durante o ano de 2021, e a semelhan~a do que acontecera em 2020, todos os eventos foram 

realizados online, devido a pandemia Covid-19. Em janeiro, maio e dezembro a equipa do DDL 

participou nas reunifies de consorcio, e em julho no Financial workshop for the Open Heritage 

Labs, promovido pela Task Force Financeira do cons6rcio OpenHeritage, como objetivo de refletir 

sobre os aspetos inovadores, inclusivos e sustentaveis relacionados como impacto financeiro dos 

laborat6rios na comunidade. Ainda em julho, foi assinado o protocolo entre a CML e a 

cooperativa Trabalhar com os 99% - Programa de dinamizac;ao comunitaria e de reabilita~ao 

96 



RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2021 

do Palacio Marques de Abrantes, para levar a cabo uma metodologia experimental e participativa, 

que envolveu o estabelecimento do gabinete local, a dinamiza~ao comunitaria e a realiza~ao do 

projeto-base de reabilita~ao (a entregar em julho de 2022), no qual se possam cumprir todos os 

objetivos especfficos estabelecidos no PLH e ELH. 

Em outubro o DOL participou no 9th Informed Cities Forum, promovido pelo cons6rcio 

OpenHeritage (entre outros parceiros), sob o tema "Re-purpose. Re-charge. Re-think. Heritage and 

e-mobility at the crossroads". 
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EIXO E - GOVERNA~AO ABERT A, PARTICIPADA E DESCENTRALIZADA 

Projeto E3- EFICACIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO 

.r MODERNIZAR ADMINISTRA TIVAMENTEjTECNOLOGICAMENTE 

PROJETO PARA A IMPLEMENTA~AO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTE~AO 

D4DOS 

Destacamos as seguintes atividades: 

1. Celebrac;ao de Acordo de Tratamento de Dados entre o Municipio de Lisboa e a Gebalis; 

2. Celebrac;ao de Acordo de Tratamento de Dados entre o Municipio de Lisboa e a SCML 

3. Elaborac;ao e envio ao IHRU de uma proposta de Acordo de Tratamento de Dados. 

4. Elaborac;ao documento de Avaliac;ao de lmpacto sabre Protec;ao de Dados (AIPD) no ambito 

da Plataforma HABITAR LISBOA, e do Regulamento Municipal do Direito a Habitac;ao. 

5. Reuniao com os interlocutores do Servic;os. 

6. Reunioes com a Equipa Projeto Protec;ao de Dados e oja Encarregado de Protec;ao de Dados. 

7. Atualizac;ao da Polltica de Privacidade e lnformac;ao sabre Protec;ao Dados Pessoais da 

Plataforma HABIT AR LISBOA. 

8. Registo e Atualizac;ao na Aplicac;ao Municipal de Registo das Atividades de Tratamento de 

Dados Pessoais na aplicac;ao informatica (AMRAT). Foram registados e atualizados 75 registos 

pelos diferentes interlocutores da DMHDL. 

9. Execuc;ao par parte de alguns nucleos e colaboradores de cleans-desk com a destruic;ao de 

c6pias de documentac;ao diversa, bern como a digitalizac;ao de outra documentac;ao. 

10. Pedidos de parecer e pronuncia: Declarac;ao de Consentimento e lnformac;ao; Declarac;ao 

anexa ao contra to de arrendamento; Formulario de manifestac;ao interesse ao Programa 1 Q 

Direito e outros. 

11. Cumprimento de Recomendac;oes EPD: nQ 7/2021 (Substitui~iio de contratos para oculta~iio 

de dodos pessoais, par solicita~iio do IMP/C); nQ 8/2021 (Politico de Privacidade) e nQ 9/2021 

(Politico de Cookies) 

12. Autodiagn6stico de conformidade com o RGPD: preenchimento da Checklist de 

Autodiagn6stico e envio de documento de apreciac;ao ao Relat6rio de Autodiagn6stico de 

conformidade como RGPD enviado pela EPPD. 
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13. Realiza~ao de uma sessao de sensibiliza~ao junto dos interlocutors da DMHDL e em 

colabora~ao com a Divisao de Arquivo no domfnio de "Gestao dos prazos de conserva~ao, 

armazenamento e elimina~ao de documentos". 

14. Articula~ao com os servi~os do DSI no ambito da polftica de seguran~a da informa~ao e 

hist6rico de bases de dados (arquivo de dados digitais): hist6rico das aplica~oes residentes no 

Servidor Polaris; levantamento de ficheiros de bases de dados existentes (Access e Excel) 

residentes no servidor Servi~o para uma futura nova estrutura de dados. 

Devido a urn conjunto de fatores, nomeadamente devido ao confinamento que a Pandemia, nao se 

concluiu algumas tarefas de clean desk. Destaca-se como constrangimentos associados a nao 

entrega de armarios solicitados pelos servi~os ao servi~o competente DMEM, a qual somos 

alheios. 

Por outro !ado, a Pandemia limitou a implementa~ao de urn conjunto de atividades, 

nomeadamente a articula~ao com a Divisao de Arquivo e ainda nao foi concluido o procedimento 

de migra~ao e integra~ao da plataforma BIP /ZIP nos sistemas da infraestrutura da CML. 

SISTEMAS DE INFORMA~AO 

1. Atualiza~ao, analise e avalia~ao das aplica~oes informaticas de suporte a atividade da 

Dire~ao Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local. 

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

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

atualiza~ao da infraestrutura tecnol6gica, e da gestao de backups de apoio as varias 

aplica~oes informaticas. 

4. Apoio aos utilizadores. 

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

existentes. 

COJ\1UNICA~AO 

1. Elabora~ao de apresenta~oes digitais (PowerPoint) para divulga~ao do trabalho desenvolvido 

pela Habita~ao (Semana da Reabilita~ao Urbana, Sorteios do Programa Renda Acessivel, Salao 

lmobiliario de Lisboa). 

2. Atualiza~ao de conteudos no site do municipio de Lisboa na area da Habita~ao e Informa~oes 

Servi~os. 
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3. Elabora~ao e atualiza~ao de conteudos na Plataforma HABlTAR LISBOA. 

4. Tratamento grafico de fotografias e seu carregamento na Plataforma HABITAR LISBOA. 

5. Elabora~ao e atualiza~ao dos materiais de apoio disponiveis 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. 

APOIO JURIDICO 

1. Preparar e elaborar documentos e pareceres juridicos 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 procedimentos inerentes a Contratualiza~ao de 

servi~os. 

4. Resposta a emails e oficios no ambito das competencias da DMHDL. 

5. Preenchimento da matriz referente ao Plano de Preven~ao de Riscos de Gestao incluindo 

corrup~ao e Infra~oes conexas. 

RECUil.SOS HUMANOS 

1. Apoio e execu~ao de atividades no ambito da gestao 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. 
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Projeto ES- PARTICIPA<;AO CIDADA 

,. ESTRA TEGIA BIP /ZIP 

Programa BIP /ZIP Lis boa - Parcerias Locais 

A 1" edi~ao do Programa BIP-ZIP Lis boa- Parcerias Locais foi realizada em 2011. No total das 

11 edi~oes, ocorridas entre 2011 e 2021, foram admitidas 1198 candidaturas, das quais foram 

aprovados 426 projetos que contaram com a participa~ao de 1546 entidades. 0 montante total 

dos projetos aprovados atingiu, em dezembro de 2021, 16 353 389 euros. 

Programa BIP·ZIP los boa· Parcerias toea is· 20llfl021 
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Em fevereiro de 2021 iniciaram-se os trabalhos para atualiza~ao do Cicio e Regras e Calendario 

para a 11" Edi~ao do Programa BIP /ZIP, ainda focado nas possfveis respostas as consequencias 

da Pandemia, alargando os eixos ja existentes da Educa~ao, Emprego e Grupos Vulneraveis com 

os eixos da Solidariedade Comunitaria e da Saude e Bem-Estar: 

Simultaneamente concretizou-se a submissao do Primeiro Relat6rio Intercalar dos 38 projetos 

selecionados na edi~ao de 2020, avaliando os primeiros quatro meses de execu~ao. 

Pela primeira vez os Relat6rios foram validados on-line via plataforma, pelas entidades dos 

respetivos cons6rcios, nao sendo necessaria a assinatura presencia) dos mesmos nem o recurso a 

base papel. 

Ap6s a valida~ao das Entidades e da Equipa BIP /ZIP, seguiu-se o perfodo de avalia~ao por parte 

dos gestores DAIL, com a respetiva informa~ao GESCOR, com proposta de transferencia da 2" 

Tranche prevista no protocolo. 0 processo de transferencia desta Tranche foi processado durante 

o mes de mar~o, independentemente o percurso dos despachos, sen do transferido o total previsto, 

no montante de 495.083,00 € . 
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Em mars:o ainda, tomou-se a decisao de adicionar ao Programa BIP /ZIP a dimensao das Boas 

Praticas, nos meses seguintes, depois de reconstrufdo, corrigido e validado, o Cicio e Regras e 

Calendario para a 11i! Edis;ao do Programa BIP/ZIP foi aprovado em maio pela CML, por 

unanimidade. De 14 de maio a 21 de junho estiveram abertas as Candidaturas on-line para esta 

Edis;ao do Programa BIP /ZIP. 

Ainda no mes de maio, levou-se a cabo, a segunda avalias;ao dos 38 Projetos aprovados em 2020. 

Foram analisados os primeiros sete meses de execus;ao, com proposta de transferencia da 3i! 

Tranche, no montante total de 495.083,00 €. 

Em 21 de junho, terminou o prazo de submissao de candidaturas ao programa BIP ZIP de 2021. 

Foram submetidas 94 candidaturas ao programa, com urn total de 244 entidades, sendo 86 

Promotoras e 158 Parceiras. Foram apresentadas propostas para a realizas;ao de 535 atividades. 

0 valor total de financiamento BIP ZIP, proposto pelos cons6rcios, seria de 5.246.720 euros, aos 

quais acresceria 1.299.679 euros relativos a outras fontes de financiamento, perfazendo urn total 

proposto de 6.546.399 euros. Nesta edis;ao, participaram 45 novas entidades, sendo 8 delas 

promotoras. 

Ap6s o perfodo de aprecias;ao de candidaturas, foram os cons6rcios notificados, no ambito da 

audiencia de interessados, relativamente ao processo de instrus:ao das candidaturas, com prazo 

limite, para reclamas;oes, ao abrigo do CPA. 

Publicada on-line a Ata e lista de pontuas;ao do juri, a 09 de julho, foram os cons6rcios notificados, 

no ambito da audiencia de interessados, da possibilidade de se pronunciarem sabre a lista 

preliminar de classificas;ao, ratificada Vereadora do Pelouro. Neste ambito foram apresentadas 13 

pronuncias. 

Ainda em setembro, durante foram realizadas, pelos tecnicos da DAIL, varias visitas aos territ6rios 

para acompanhamento da fase final de execus;ao das atividades dos projetos da 10 edis;ao. Em 

outubro deu-se infcio ao processo avalias;ao do Relat6rio Final de Execus;ao dos 38 projetos, que 

deu origem a transferencia da 4i! e ultima Tranche. 

Em novembro iniciou-se o acompanhamento da Fase se Sustentabilidade destes projetos com 

visitas e reunioes presenciais com cada urn dos cons6rcios 
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Atraves da Deliberac;:ao 699 /CM/21, de 17 de novembro foi aprovada, par unanimidade, a lista de 

Classificac;:ao Final das 94 candidaturas apresentadas ao Programa BIP /ZIP Lis boa 2021 -

Parcerias Locais e, tendo em conta a disponibilidade de verbas para o programa, foi tambem 

aprovado o apoio financeiro as 34 candidaturas que obtiveram melhor classificac;:ao. 

Esta 11!! edic;:ao do programa conta assim com 34 projetos apoiados em que participam 128 

entidades (37 promotoras e 91 parceiras) que promovem cerca de 210 atividades nos 67 

territ6rios da Carta BIP /ZIP. 

Com estes 34 novas projetos continua-se a dar respostas as comunidades prioritarias de Lisboa 

que permanecem particularmente vulneraveis, Dos 34 projetos, 22 sao de Ignic;:ao, continuando 

as intervenc;:oes no modelo dos 10 anos anteriores e 12 sao de Boas Praticas, replicando noutros 

territ6rios, com mais tempo e mais dinheiro, iniciativas e atividades que deram bans resultados 

em edic;:oes anteriores. 

Este novo ciclo do Programa, alem dos eixos do Emprego, da Educac;:ao e Combate a Exclusao 

Social, tern tambem respostas no ambito da Solidariedade Comunitaria, Saude e Bem-estar. Os 

projetos estao alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS). 

0 montante total de apoio Municipal para estes 34 projetos foi de 2.110.846 € (464.435 € no ana 

de 2021, 1.083.683 em 2022 e 562.728 € em 2023). 

Estes projetos contam ainda como valor de 527.250 €, angariado pelas pr6prias parcerias, que 

somado ao financiamento Municipal, totaliza urn valor de 2.638 096 € ao servic;:o das comunidades 

dos territ6rios de intervenc;:ao prioritaria. A 24 de novembro, no Forum Lisboa, foram assinados 

os protocolos com as promotoras dos 34 projetos aprovados, iniciando formal mente a sua fase de 

execuc;:ao. 

Na 1!! quinzena de dezembro, foram efetuadas as primeiras reunioes de execuc;:ao, com cada urn 

dos 34 cons6rcios, durante as quais foi requerida, a cada urn dos Projetos, uma Analise Swot de 

infcio de execuc;:ao, que foi enviada a cada gestor, ate finais de dezembro, para aferic;:ao e 

acompanhamento dos projetos nos respetivos territ6rios. Durante os meses de Dezembro e 

janeiro foi ativado o acompanhamento da primeira fase de execuc;:ao dos projetos, atraves de 

reunioes on-line e presenciais e recec;:ao das fichas das atividades entretanto iniciadas. 
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Paralelamente, foi enviada, aos Coordenadores de Projeto, a documenta~ao de suporte para inicio 

de Projetos (logotipos, fichas de eventos) . 

Paralelamente, foram acompanhados 84 projetos em sustentabilidade durante o anode 2021, 40 

Projetos de 2018, que terminaram os seus dais anos de sustentabilidade, em Outubro de 2021,44 

Projetos de 2019 que terminaram o seu primeiro ano de sustentabilidade, igualmente, em 

Outubro e 38 Projetos de 2020 que terminaram a sua execu~ao em Outubro iniciando a 

sustentabilidade em Novembro de 2021. 
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ENERGIA BIP /ZIP- HA 10 ANOS CONTI GO 

Foi proposta e aprovada uma programa~ao territorial para a Cidade "co-desenhada" a 

partir dos diversos processes e contributes locais e que visa promover, divulgar, partilhar 

e potenciar as diferentes dimens6es sinergicas do "Ecossistema de Desenvolvimento 

Local em BIP /ZIP", dando palco 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 a nos. Esta iniciativa resulta do interesse, aspira~ao, proposta e concretiza~ao 

dos diversos parceiros locais. 

LIS BOA 

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 

pod em destacas algumas das mais relevante e que foram trabalhadas ejou 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 - Espas;o fixo ou itinerante de apoio e promos;ao ao BIP /ZIP 

- ROADSHOW BIP /ZIP - mostra itinerante dos projetos no terreno 

DIA ENERGIA BIP /ZIP - Urn dia dedicado a comunidade BIP /ZIP 

- PLATAFORMA BIP /ZIP - Plataforma online que de visibilidade aos projetos e aos dados 

associados 

- ANO ZERO (+1)- diagn6stico participado 

GAB IN ETE DE BACK OFFICE BIP /ZIP: servis;os partilhados de apoio a projetos 

(CONTABILIDADE, MARKETING, DESIGN ... ) 
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LOCALOMETRIA- mapear, monitorizar, captar dados e metricas 

JOB SWAP- troca de projetos por urn dia ou semana 

BIP DATES - conferencias de boas praticas e troca de experiencias (local, nacional, 

in ternacional) 

ERASMUS BIP /ZIP- intercambio de tecnicos entre projetos 

FE IRA 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 COMUNICA~AO REDE BIP /ZIP - Plano com urn e com ferramentas que permitam 

uma maior gestao aut6noma. 

Com base nestas propostas foi desenvolvida uma programayao que pretende convidar a Cidade e 

os cidadaos a visitar os diversos Bairros e a participar em dinamicas, exposiyoes e eventos 

BIP/ZIP. Este processo acontecera com uma curadoria local apoiada pelo DOL, e expressara a 

capacidade e alcance da Energia BlP /ZIP nos Diversos Temas (tais como Igualdade e Cidadania, 

Ambiente e Saude, Educa~ao e Cultura, Mobilidade e Espa~o Publico e Habitayao e Emprego) que 

em conjunto constroem a coesao e qualidade de vida da nossa cidade. 

A marcar os 10 a nos de sucesso continuado da Energia BIP /ZIP, Lis boa quer assim promover com 

os seus parceiros locais uma programayao come para a Cidade. Que fiquem impressas as Pegadas 

da Participa~ao! Pretende-se divulgar, partilhar e potenciar as diferentes dimensoes e s inergias 

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 !he seguirao. 
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BAIRROS e ZONAS 
de lnterven9ao 

Priontaria de L1sboa 

URBACT III- COM.UNITY.LAB 

~ -LISBOA 

A Rede de Transferencia Com.Unity.Lab (Programa URBACT III) decorreu entre dezembro de 

2018 e junho de 2021, como 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. 

Durante o ano de 2021, e a semelhan~a do que acontecera em 2020, todos os eventos foram 

realizados online, devido a pandemia Covid-19. Em fevereiro realizou-se a Reuniao de Rede 

relativa a Ostrava, que incidiu sobretudo na tematica da comunica~ao em bairros prioritarios; em 

mar~o o Municipio de Lisboa participou no Evento Nacional de Partilha de experi encias URBACT 

"Maratona das Transferencias", que juntou todas as cidades portuguesas envolvidas em Redes 

de Transferencia de Boas Praticas URBACT, para partilha das experiencias e resultados obtidos. 

Ainda em mar~o, o DOL promoveu quatro webinars sobre cada uma das ferramentas que 

fazem parte da Estrategia de Desenvolvimento Local de Lisboa: Carta BIP /ZIP, Programa 

BIP /ZIP, GABIP e Redes Colaborativas. Durante estas sessoes, os parceiros puderam partilhar a 

sua experiencia de transferencia e interagir com urn paine\ diversificado de oradores diretamente 

envolvidos nas ferramentas, quer do Municipio de Lisboa, quer externos. 
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Em maio foi realizado o Evento Final da rede, para apresenta~ao e partilha dos resultados obtidos 

pelos parceiros locais; a apresenta~ao de Lisboa teve a participa~ao da Associa~ao Locals e do 

ISCTE. Este evento, que juntou todos os parceiros da Rede e membros dos respectivos Grupos de 

Ac~ao Local, contou ainda com a presen~a (e apresenta~oes) do Secretariado URBACT e de 

elementos de varios Pontos URBACT Nacionais, como Dinamarca e ltalia. 

Em junho o DOL participou no URBACT City Festival, quer como orador na conferencia Leave no 

one behind: dealing with priority neighbourhoods, quer como dinamizador do stand virtual da Rede 

Com.Unity.Lab, em conjunto com o Grupo de Ac~ao Local de Lisboa e a Lead Expert. 

A Rede de Transferencia URBACT Com.Unity.Lab teve o seu encerramento administrativo e 

financeiro a 30 de setembro, o que implicou, da parte de Lisboa (enquanto Lead Partner), a 

coordena~ao, execu~ao e submissao ao Secretariado URBACT do reporting administrativo e 

fina nceiro de todos os parceiros. Uma vez aprovado, o Secretariado procedeu ao pagamento total 

do reembo lso FEDER ao Municipio de Lisboa que, por sua vez, o transferiu a carla urn dos 

parceiros, atraves da DMF. 

Grupos Comunitarios 

Em articula~ao com o Pelouro da Habita~ao e Desenvolvimento Local, com ISCTE - professores 

Ricardo Roque Amaro e Barbara Ferreira (Animadores da dinamica conjunta dos Grupos 

Comunitarios), com representantes dos Grupos Comunitarios de Lisboa, e com o Departamento 

de Desenvolvimento Local, foi constitulda uma equipa de trabalho visando a operacionaliza~ao de 

dinamicas de Governa~ao Local Partilhada e Participativa da Cidade de Lisboa 
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Neste ambito, foi estabelecido o acompanhamento dos Grupos Comunitarios de Lisboa, pelo 

Departamento de Desenvolvimento Local. Para tal, foram afetos 7 tecnicos, entre Gestores de 

Territ6rio e Gestores de Monitoriza~;ao, que tiveram como missao para 2021, fazer o 

acompanhamento destes Grupos, atraves da participa~;ao nas reunioes mensais, elaborar, em 

parceria, os pianos de atividades e acompanhar as atividades e a~;oes desenvolvidas por todos os 

parceiros, efetuar a articula~;ao dos territ6riosjbairros, como Pelouro eo DDL, colaborando assim, 

para a Governa~;ao Local, Partilhada e Participativa da Cidade. 

De frisar, que a cidade de lisboa absorve 16 Grupos Comunitarios, 15 em Bairros de Habita~;ao 

Social, mais urn em Marvila Velha. 

Em cumprimento da Missao e urn dos objetivosjprincfpios fundamentais da Comissao de 

Coordena~;ao do processo de envolvimento dos Grupos Comunitarios de Lisboa na Governan~;a 

Local Partilhada e Participativa da Cidade (CCPEGCL), foi aprovada a Proposta nQ 557/2021 -

Celebra~;ao de Protocolo de Cogestao e Utiliza~;ao de Espa~;os Ancoras, entre o Municipio de Lisboa 

e os Grupos Comunitarios do Condado e Flamenga. 

Disponibilizando-se assim, urn espa~;o motriz nas e para as comunidades. Abrindo-se desta 

forma, precedentes para os restantes Grupos Comunitarios, consoante o seu grau 

Rede DLBC Lisboa - Associa~ao para o Desenvolvimento Local de Base 

Comunitaria de Lisboa 

A Rede DLBC Lisboa- Associa~;ao para o Desenvolvimento Local de Base Comunitaria de Lisboa e 

uma rede de organiza~;oes publicas e privadas com miss6es e interven~;oes diversificadas e que 

respondem a necessidades transdisciplinares e transversais no tecido social de Lisboa. Este 

conjunto de competencias e recursos complementares concorre para o interesse comum, no 

sentido de promover o desenvolvimento local e comunitario na cidade de Lisboa. A sua 

organiza~;ao formal, assente num modelo associativo, reflete o espirito de apoio mutua e partilha 

de responsabilidades. 

Em 2021, registaram sete pedidos de adesao a Rede DLBC Lisboa, sendo que a organiza~;ao conta 

com 186 membros. 
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A associa~ao visa promover a coesao socio-territorial da cidade, sustentada na interven~ao em 

rede (multiatores e multissetorial, em coopera~ao ou colabora~ao), articulando areas vitais da 

vida econ6mica e social, em contexto de pluralismo e diversidade cultural, do conhecimento e da 

inova~ao, da gestao sustentavel do capital e dos ativos locais em redes institucionais e 

comunitarias aprendentes. 

A Rede DLBC Lisboa subscreve uma Estrategia de Desenvolvimento Local (EDL) que aposta em 

opera~oes de cariz emancipat6rio, promovendo uma efetiva rutura com a reprodu~ao geracional 

dos ciclos de pobreza e exclusao, nomeadamente, na inser~ao pelo trabalho e no refor~o de 

competencias para a empregabilidade atraves de uma aposta na forma~ao e educa~ao. 

Em 2021, a equipa da Rede DLBC Lisboa passou de quatro para 15 trabalhadores. 

Em junho, come~ou urn processo de recrutamento com varias etapas e que s6 foi finalizado em 

novembro. A aprova~ao do financiamento do Turismo de Portugal e a necessidade de recrutar 

uma gestora para o projeto "Food Wave" foram essenciais para impulsionar este procedimento. 

Nao menos importante, foi a submissao de pedido de reprograma~ao da Assistencia 

TecnicajCustos Operacionais, que permitiu refor~ar a equipa de apoio a projetos. 

Com a diversidade das fontes de financiamento e com este crescimento foi necessaria repensar a 

organiza~ao dos recursos humanos. Foram criados dois Departamentos, urn de Apoio a Projetos e 

urn outro da Maeda Local. Cada urn deles passou a ter urn diretor, a Comunica~ao passou a ter uma 

gestora e a area administrativa conta, agora, com duas assistentes para apoio transversal. 

0PERACIONALIZA~AO DA EDL 

PlEAS- Projetos lnovadores ejou Experimentais na Area Social 

Em 2021, a equipa tecnica e a Dire~ao apoiaram o planeamento das opera~oes, or~amentos e 

tesouraria, procedimentos de contrata~ao publica, a prepara~ao de pedidos de reembolso, a 

divulga~ao e participa~ao das atividades dos promotores, entre outros. Foram elaborados guioes 

de apoio a implementa~ao dos projetos e foi criada uma pasta partilhada no Google Drive, que foi 

sendo atualizada com novos documentos e materiais. 

0 suporte tecnico da equipa da Rede DLBC Lisboa, aos projetos, foi feito presencialmente, 

telefonicamente, por email e atraves de videoconferencias, abrangendo 34 organiza~oes, num 

total de cerca de 4141 horas. 

PROTOCOLO DE COLABORA(:AO ENTRE MUNICiPIO DE LISBOA E A REDE DLBC LISBOA 
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Centro de Recursos DLBC 

No seguimento da Delibera~ao n. Q 494/CML/2020, de 4 de agosto e do Despacho 118/P /2020 foi 

celebrado urn Protocolo de Colabora~ao entre Rede DLBC Lisboa e o Municipio de Lisboa. Este 

protocolo preve a gestao conjunta do Centro de Recursos DLBC Lisboa no edificio municipal no 

Bairro Padre Cruz, Rua do Rio Cavado nQ3 e de urn outro, situado na - Rua Almirante Sarmento 

Rodrigues nQS, Olaias. Os Centros de Recursos DLBC Lisboa tern como missao agregar, sedimentar 

metodologias e alavancar a interven~ao das organiza~oes da cidade de Lisboa, conjugando os 

recursos e competencias da Rede DLBC Lisboa e do Municipio de Lisboa. 

Centro de Recursos Bairro Padre Cruz, Carnide 

A Equipa Tecnica da Rede DLBC Lisboa assegurou o funcionamento regular do Centro de Recursos 

DLBC Lisboa, a Assistencia Tecnica aos projetos com financiamento DLBC e o acompanhamento 

das organiza~oes residentes, em colabora~ao estreita com a equipa GT-DLBC do Municipio, 

garantindo ainda a supervisao dos servi~os externos de limpeza, seguran~a, entre outros. 

No seguimento dos concursos de financiamento DLBC e dos servi~os e atividades previstos no 

Protocolo, foram instalados no Centro de Recursos DLBC Lisboa diversos projetos que 

necessitaram de instala~oes com caracterfsticas e equipamentos especificos. 

Foram conclufdos e ficaram disponfveis para ocupa~ao, a partir de dia 1 de janeiro de 2021, os 

espa~os para a Associa~ao de Moradores do Bairro Padre Cruz (cafetaria e sala anexa, loja), para 

a Escola Profissional Act School (2 salas polivalentes privativas e uma terceira partilhada, 

secretaria e vestiario), para a Associa~ao Animar, Palco de Sombras, Associa~ao Nacional Futebol 

de Rua (rece~ao, gabinete, ginasio, dois arrumos, balnearios e sala polivalente partilhada) e para 

a Associa~ao Crescer ( cozinha industrial, armazem e refeit6rio ), bern como demais salas 

disponiveis para a incubadora. 

Centro de Recursos Rua Almirante Sarmento Rodrigues nQS, Olaias 

0 Centro de Recursos das Olaias teve em curso a empreitada 55-1953-Casa Comunitdria, esta 

terminada e foi rececionada em Julho de 2021. 

Estao a funcionar no local, as seguintes val€mciasjtecnicos: diretora geral, com presen~a parcial, 

apoio administrative, a gestora do Projeto FoodWave e dais tecnicos do Departamento da Moeda 

Local Complementar (dois tecnicos) . 
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No ambito de uma candidatura especifica da Rede ao Servis:o Civico Italiano (Servizio Civile 

Universale) a Rede DLBC ira acolher, neste Centro, a partir de 15 de Junho, proximo, quatro 

voluntarios (remunerados pelo Estado Italiano) que serao integrados na atividade dos associados 

da Rede, cabendo a Rede DLBC assegurar o acompanhamento e alojamento (no Centro de 

Recursos). 

PROJETO UMA MOEOA COMPLEMENTAR PARA LISBOA 

0 projeto "Uma Maeda Complementar para Lisboa" insere-se no programa Valorizar- Linha de 

Apoio a Sustentabilidade do Turismo de Portugal, tendo a sua execus:ao sido iniciada apenas em 

agosto de 2021. Nesse sentido, fez-se urn requerimento de alteras:ao de calendarizas:ao do 

investimento e respetiva execus:ao, prevendo-se o seu termino em julho 2023, datas ja validadas 

pelo Turismo de Portugal. 

0 projeto pretende criar urn mecanismo financeiro de incentivo a uma economia verde e 

sustentavel, que assente em principios de inclusao, com o objetivo de mitigar os efeitos colaterais 

negativos do turismo (ambientais e sociais) para os residentes e respetivas comunidades. 

PROJETO "FOOD WAVE" 

"Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action" e urn projeto europeu de 

sensibilizas:ao de jovens para as questoes do nexus entre alimentas:ao e ambiente. 0 projeto e 

cofinanciado pelo EuropeAid, tern como promotor o Municipio de Milao e envolve mais de 21 

cidades e 17 paises de todo o mundo, entre os quais a Rede DLBC Lisboa, responsavel pela 

implementas:ao na capital portuguesa. 

No final de agosto de 2021, foi contratado pela Rede DLBC Lisboa urn tecnico a tempo inteiro 

encarregue da gestao do projeto. 

Inserido na atividade em candidatura "Action no 2.1.1. Establish Communications & Participation 

Summer/Winter School for young activists", a implementas:ao da primeira Escola de Verao, que 

decorreu entre os dias 17 de setembro e 2 de outubro de 2021, permitiu urn arranque solido das 

atividades do projeto junto dos jovens ativistas, jovens de bairro e parceiros da rede. 

0 evento decorreu num formato nao-linear, em horario pos-laboral, contabilizando-se 45 

inscris:oes e 20 participantes nas sessoes (dais jovens de bairros, quatro tecnicos ligados a 

projetos de desenvolvimento local e 14 ativistas.). 
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Os resultados da escola foram disseminados atraves de quatro videos promocionais (desenhados 

para serem reaproveitados para a comunicac;:ao digital da segunda escola). 

ARTICULACAO INTERINSTITUCIONAl 

No ambito da participac;:ao da Rede DLBC Lisboa no Grupo para a Implementac;:ao, Monitorizac;:ao 

e Avaliac;:ao da Estrategia Nacional para a Integrac;:ao das Pessoas em Situac;:ao de Sem-abrigo 

(GIMAE) marcamos presenc;:a em 12 reuni6es (http:/ jwww.enipssa.pt/gimae). Varias 

organizac;:oes associadas tern intervenc;:ao no fen6meno sem-abrigo. Neste senti do, a oportunidade 

de integrar o GIMAE permite a Rede DLBC Lis boa representar os seus associados, transmitindo os 

seus problemas e necessidades, mas tambem as suas soluc;:oes, contribuindo para o sucesso da 

integrac;:ao das pessoas em situac;:ao de sem-abrigo. 

Elaboraqao de Relat6rio de Atividades e Autoavaliaqao dos Serviqos e Relat6rios 

Trimestrais de Monitorizaqao - SIADAP 1 

un.dades urgamcas DVHDL- ~. ucleo de Aoo1o a D1reQao Munrc1pal 

No ambito do SIADAP 1 (Sistema lntegrado de Gestao e AvaliaQao do Desempenho dos ServiQos) foram 

elaborados e enviados o Relat6rio de Atividades +Quar 2020, os 3 relat6rios de monitoriza9ao trimestrais 

do QUAR de 2021 e Plano de atividade (+QUAR) para 2022. 

Gestao dos Contratos Programa GEBALIS (CP GEBALIS) 

u lldades OrgarJcas DMI-'DL - 1\IU{.;I~U de ApOIO a DireyaO rviU'liCipal 

Procedeu-se ao acompanhamento financeiro de 4 contratos programa, tendo sido transferido para a 

Gebalis, em 2021 , o montante total de 8.139.109,99€. 

CP-GEBALIS Pagamento 
2021 

CP 398/15 - Aqui ha mais Bairro I 2177 441 ,38€ 

CP 349/18 - Aqui ha mais Bairro II 5 660 484,56 € 

CP 601/19 - Bairro das Furnas 106189,48 € 
CP 602/19- Bairro Quinta do 

194 994,57 € 
Cabrinha 

Total 8 139109,99€ 
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Produ~ao de Relatorios e outros documentos (generalidades) 

Umdades Organicas: DMHDL- Nucleo ue 1-\puio a Dire~ao Municipal 

DPGH-Departamento de Politicas de Gestao Habita~ao 

DOL· Departamento de Desenvolv1mento Local 

• Elabora9ao de Relat6rios de Actividades com periodicidade mensa!, bimensal e anual, com 

uniformiza9ao da apresentagao qualitativa e quantitativa dos dados sabre as actividades 

desenvolvidas na DMHDL no ambito social e patrimonial, relacionadas com a habita9ao 

municipal e espa9os nao habitacionais; 

• Elabora9ao de apresenta96es, nomeadamente para a Comissao de Habita9ao, entre outros; 

• Relat6rios de Gestao; 

• Elabora9ao 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 organiza9ao dos dados enviados pelos servi9os; 

• Prepara9ao e apoio tecnico as Reunioes Descentralizadas e ao Atendimento do Publico; 

• Resposta a pedidos institucionais no ambito das competencias da DMHDL. 

• Elabora9ao de outros relat6rios de gestao e monitoriza9ao dos programas. 

• Analise de dados sabre o Patrim6nio de Habita9ao Municipal. 

Atividades juridicas (generalidades) 

1. Preparar e elaborar documentos e pareceres jurldicos nas areas de competencia da DMHDL de 

apoio a tomada de decisao. 

2. Elabora9ao de propostas para submeter aos orgaos municipais no ambito das competencias da 

DMHDL. 

3. Elabora980 de Cadernos de Encargos e OS procedimentos inerentes a ContratualiZa9aO de 

servi9os. 

4. Resposta a emails e oflcios no ambito das competencias da DMHDL. 

5. Preenchimento da matriz referente ao Plano de Prevengao de Riscos de Gestao incluindo 

corrupgao e lnfra9oes conexas. 

6. Resposta a municipes no ambito de varias materias. 

7. Estudo e analise das novas politicas de habita9ao e respetivos programas. 
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V. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

1. Recursos humanos 

A Dire~ao Municipal de Habita~ao e Desenvolvimento Local contava, em 31 de Dezembro de 2021 , com urn total 

de 140 trabalhadores em efetividade de fun~oes. 

0 grupo de pessoal como maior numero de efetivos eo de Tecnico Superior, que regista 96 trabalhadores. 

Funcionarios na Totalidade da DMHDL por Cargo/ Carreira 

Total funcionarios DMHDL par cargo/carreira 
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2. Forma~ao 

Funcionarios na Totalidade da DMHDL por 
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A formavao desenvolvida em 2021 enquadrou-se no Plano Anual de Formavao (PAF) do Municipio de 

Lisboa relativa ao bienio 2020/2021 e resultou do levantamento de necessidades de formavao que os 

colaboradores e os servivos identificaram e reportaram para o Departamento de Oesenvolvimento e 

Formavao (DDF). Para alem das a96es de formavao diretamente relacionadas como PAF realizaram-se 

av6es de formavao pontuais e necessarias para o melhor desenvolvimento das competencias dos 

funcionarios da DMHDL. 0 papel do Nucleo de Apoio a Formavao foi, a semelhanva de anos anteriores, 

facilitar o relacionamento da DMHDL como DDF, nomeadamente na promovao, divulgavao das acv6es 

de formavao, bem como a realizavao de todos os procedimentos (inscrivao, selecvao e priorizavao de 

curses de formavao, convocat6ria e avaliar;ao e certificavao dos participantes). 

Relativamente aos dados referentes a formavao interna dada aos funcionarios da DMHDL e dos 

departamentos a mesma afetos (DPGH e DOL): 
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A~6es de Forma~ao por Categoria 
Profissional 

5 
Dirigente~ 

0 5 lO 1'> 20 25 

29 

Destas 34 a-;oes de forma-;ao resultaram num total de 468 horas assistidas, sendo 423 por 

Tecnicos Superiores e 45 por Dirjgentes. 
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Participantes por Categoria 
Profissional/Horas de Forma~ao Assistida 

423 

20 3 

• r..:•cnico-. Supenore-. • Dirigente~ 

As 34 participa-;oes em a-;oes de forma-;ao mterna dos funcionarios da DMHDL realizaram

se ern 4 grandes areas, sendo a maioda (15) na area da Informatica na Otica do Utilizador. 
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A~oes Realizadas por Areas de Forma~ao 
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Estas 34 participa<;6es realizadas em 4 grandes areas, dividem-se em 16 a<;oes de forma<;ao 

administradas em 2021. 

No que diz respeito a forma<;ao externa dada aos funcion<hios da DMHDL e dos respetivos 

departamentos a mesma afetos (DPGH e DDL) a mesma teve a participa<;ao de 12 Tecnicos 

Superiores, 1 Educadora de Infancia e 1 Fiscal Municipal de Obras em 9 a<;oes no total de 365 

horas, divididas por 6 grandes areas de forma<;ao: 

Areas de Forma~ao Externa 

Assunto~ Europcu'i c 

Coopera,ao 

• Ciencias lnfonnaticas 

Dircito 

• Gcstao c Admini'itra,ao 

Inform.:iticJ na 6tica do 
Utili.1ador 

• Desenvolvimento Pessoal 
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3. Recursos financeiros 

A execur;ao financeira (pagamentos) do orr;amento de 2021 foi a seguinte: 

Taxa de Execu~ao 

Pagamentos em Pagamentos 

Atividades 
On;amento Or~amento 

Pagamentos 
rela~ao ao em rela~ao ao 

inicial Final Or~amento Or~amento 

lnicial Final 

Funcionamento 900€ 401 € 15 € 2% 4% 

lnvestimento 11629 375 € 15 630 331 € 11298 526 € 97% 72% 

Deve-se ter em atenr;ao que a utilizar;ao de recursos financeiros versus os resultados obtidos, no 

orr;amento da DMHDL engloba dotar;oes cuja execur;ao nao dependem desta unidade organica, 

nomeadamente os Contratos Programas com a GEBALIS e as obras de reabilitar;ao e de conservar;ao 

sob responsabilidade da DMMC (lanr;amento e acompanhamento) pelo que se considerou indispensavel 

a analise da taxa de execur;ao financeira retirando estes valores. 

A taxa de execur;ao para despesas de investimento e de 85%, conforme quadro seguinte: 

Taxa de Execu~ao 

Atividades (Sem 
Pagamentos em Pagamentos 

Gebalis e sem 
Or~amento Or~amento 

Pagamentos 
rela~ao ao em re la~ao ao 

Obras DMMC) * inicial Final Or~amento Or~amento 

lnicial Final 

Funcionamento 900€ 401€ 15 € 2% 4% 

lnvestimento 2 150 520 € 3047201€ 2 604144 € 121% 85% 

Na perspectiva de avaliar;ao da execur;ao financeira em funr;ao dos compromissos e nao em funr;ao do 

orr;amento final de investimento, a taxa de execur;ao e de 76%, e de 93% se nao se incluir as dotar;oes 

afetas GEBALIS e Obras. 
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- -- . - -

Ano 2021 Taxa de Execu~ao 

Pagamentos Pagamentos Dos 
em re l a~ao em rela~ao pagamentos 

Or~amento Or~amento 
Atividades 

inicial Final 
Pagamentos ao ao Compromissos em rela~ao 

Or~amento Or~amento aos 

Funcionamento 900€ 401€ 

lnvestimento 11629 375 € 15 630 331 € 

Ano 2021 

Atividades 

lnicial Final 

15 € 2% 4% 

11298 526 € 97% 72% 

Taxa de Execu~ao 

Pagamentos Pagamentos 
em rela~ao em rela~ao 

compromissos 

15 € 100% 

14 809 630 € 76% 

Ano 2021 · Taxa d_e 
Execu~ao 

Dos 
pagamentos 

(Sem Gebalis e Or~amento Or~amento 

sem Obras inicial Final 
Pagamentos ao ao Compromissos em rela~ao 

DMMC) * Or~amento Or~amento aos 
lnicial Final compromissos 

Funcionamento 900€ 401 € 15 € 2% 4% 15 € 100% 

lnvestimento 2150 520€ 3047201€ 2 604144 € 121% 85% 2 785 350 € 93% 

* Omissao das Rubricas Contratos Programa Gebalis e obras (Projeto Sharing Cities, ConstruQao Nova 

e ReabilitaQao/ConservaQao DMMC) 

18000000( 
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Recursos Financeiros 
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VI. PROPOSTA FINAL DE AVALIACAO 

A actividade da DMHDL foi assegurada com regularidade ao Iongo do ana de 2021 e o balan9o final 

apresentado neste Relat6rio e muito positivo, como se constata das evidencias apresentadas. 

Assim, ap6s a leitura e analise dos dados e dos principais indicadores apresentados salienta-se o 

seguinte: 

Foi superado o QUAR (125%) e todos as parametros de avalia9ao- eficacia (125%), eficiencia (125%), 

e qualidade (125%). 

Eficacia Eficiencia Qualidade 

125% 125% 125% 

Os objectivos de eficiencia apresentados no QUAR foram superados e concretizam o esfor9o de 

optimiza~tao de recursos, isto e, de melhoria dos processos. 

A informa~tao incluida no presente Relat6rio de Auto-Avalia~tao esta de acordo como n° 2 do artigo 15a 

da lei n°66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redac~tao atualizada. 

Tendo presentes os resultados alcanc;ados, a expressao qualitativa da avaliac;ao da DMHDL situa

se, nos termos do disposto no artigo 18° da Lei n° 66·8/2007, de 28 de dezembro, na menc;ao de 

desempenho BOM (superou todos os objetivos), numa percentagem global de execuc;ao de 125%. 

De real~tar o empenho, dedica~tao e esfor9o evidenciado pelos colaboradores e servi9os da DMHDL para 

o cumprimento dos objetivos. No decorrer do proximo ana propomo-nos desenvolver ac96es que 

envolvam ainda mais a participa9ao dos nossos colaboradores, numa perspetiva de sempre mais e 

melhor. 

A DMHDL pretende, como esfor9o de materializar a sua Visao, afirmar-se como um servi90 de referenda 

na area da Gestao das Politicas Publicas de Habita~tao , pautando a sua conduta pela satisfa9ao 

sustentada das necessidades e expectativas das partes interessadas e no respeito pelos principios 

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 2021 EXECUTADO 
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Objethros Operaciouls (00) 

s-
,_ 

~do objethto: 30CMI l aJIIJ4, 

NO da concursos de Rend• 
lndkador 1 AceUivat ~n(ackiJ duro~nta ;t4 125% Supt.rou 
peso SOIIJCII 2021 

lmptemenur oa Program•• 
ao abdgo do Novo OE 1, OE 2e 

Aegulamento Munklpal de 
NO ce aftt.ac;aes tnformatlcn dt OEJ 

Dlr•.lto • HAblta~o Indkador l 
conJuntos oe frac;&et feftas ao "-' 12511M. Superou peao 50~ 

•bri90 ao PAA 

Pe110 do objt ttvo: lOIMI us~ 

lndlcadot 3 NO de regi"ltos de adedo 
OEl, 0 E2 e rq1s dt 

pe.o 100~ 
coml)letos na plataforma o•3 10.000 10.000 25486 1251)1. Superou 

H.lbltJr usooa 

Pe.-o clo objettvo: lOCMI 125,_ 

lndkador 4 
u.~amento do projecto ... antes de 15· 

peso 50~ 
ENERGIA BIP/ZIP • H4 10 anos 

15·09·2021 09·2021 10/09/2021 125'1111 Superou 
contJQo 

lndlcador S 
Entre;• de Rel.atOno Anual M o•3 ... ante.s de 

peso SO'Mt 
monKor!;r:ac;Jo Program• 

15~·2020 01·04·2020 25/031202J 
BIP/ZIP 125% Superou 

Pe.o do obJet.tvo: lO'Mt ll!J'Mt 

Taxa Ge concrebu,ao dos 
l ndlcador S pontos d fl melh0r1a da UO, OEl, OE2 e ..... """"" 

,.,. 125'11, peso lOO'M. ldtnbfkaaos no Pumo de Ac;lo on 
da EPIRGDP 

·- u-
Peso do objt tlvo : 40CMI 12.5<Mt 

NUmero de processas tratados 
no lmbito do acuso, apolo e 

gutlo Cia hablta~o pelo 
munldpio (acesso i Renda >600 1509 125,_ Superou 

Indk»dor 7 AGtssivel, Renda ApOIICia t 
peso 40CM!o SMAA; Realojamentos, Gestio 

Socl.ll e patr1monlal: 
Atlenac;&u) 

.... Mgurar • dlvulge~ao e 
ex-ec~ao dos program•• de Indlcador I NUmero de a~&u de forma~lo OEl, OE2e 10 > 10 13 

apo5o • heblta~lo e peJO 20~ mlni51J'11CS.S no lmb~ dos on 125,. 
S uperou de.•envotvlmento local novos ProQramas de Hilblac;Jo 

AcompJ~nh•mento, apolo e 
dlvulgac;Jo das iltlvldades do 

IndiUdOr I Program a BIP/ZIP (nO de 
225 >225 peso 40"" at/Yidades apola:du e 358 125,. Superou 

dtvutgadas} 
(nO de atlvldadu apo\adat) 

Pe110 do obJ•ttvo: lSIMt us~ 

Ll~rTMnto ao novo programil 
Jndlcador 10 Loja para Todos para a 

.s7S~ >76~ >76,. 125~ Superou pu.o 30"' afetic;lo de lojn munl~pals em 
B1lrros 

lndlc.dor 11 
VIStoriU e A5t:ilhta~6U 

entre 900 a 
peao 40ctlt hab1tadona1s e nlo OEl , OE2 e 

1000 >1000 2686 125"' Superou 
habibdonals reaiiUdU o•3 

ll'ld ludor 1l Entrega oe Relat6rlo Semestrill 

peso lO<Mt de MonltOrln~lo e Avalla~o do 30/IQO 31/Jul 30/07/2021 125~ Superou 
Es~do de Ocupac;lo 

~110 do obl•tho: 251M~ 125~ 

hdlcador 13 NUmero mtdKJ de din para < ou. 10 < ou • 5 dtas 125 .. s~,~perou 
pe.so40~ llqulcla.;lo de faturas dliiS utets utels 

Cotaborer n.a boa gestio dos NUmero midlo ae dias Uters de 
fOCUtiiOS fln.arw;eftOS lndlcador 14 entreo• aos re!at.OriOs ae Objedvo < OU • 5 d.IIS < ou •3 dlas 

(comum • toda• •• unklades p .. oJO<Mt avanac;lo de nlvel de serv1c;o Comum utels 

orglnk.,) {contratos centtalludos) 125"' Supero~J 

NO de pontos referentu ao no ce pontos nO oe pontes 93 125 .. Supero u Incllcador 15 eumprimento dO calend~no de ,. ou •• 75 > ou • a as 
peso 30~ plat'ltamtnto e exec~ao 

orc;amenQI 
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RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA<;AO- 2021 

QUADRO DE 

o acesso t thlbltllt;lo contrlbulndo para a dlveulflca~o de agregados a usufrulr de habiUr;lo publla na ddade d e Llsboa me lhorando •• condl'9h'S habftaclonals das 
• .,, .. ,.,ondo como .. tlmulo ao de..senvolvlmento Local a c;oedo ~o·telrrltorlal da cldade • a gar ant .. de cada famltla vlvanc~r o Habttat onde reside. 

o MunkJpk) de Usboa uma refer6ncla em mat6rta de Politte. P6blla de Hablt.~lo • O...nvolvlmento La<.~~ I . 

1 Pro mover progr•m•• de aceuo i hablhl~lo dlrlgldos a grupoi: dtferenctados de populat;lo. 

2 GaranUr uma gestio efldente do htrlm6nlo de Habltllc;lo Munlci~J. 

3 COntrlbulr para • dlnamlu~o da Estr abflgla de O.Senvolvlmento ~I de a.se ComuniUrla. 

~--~~----~----~~----
Ob,.ttvos Oplr aclonals (00) 

-
PlUG do objetlv o: 20tM. 

Taxa de proces§OS de controiO 
lndkador U de as.sld~ade ~organtzado~ 
pe.IO 20..,.. de. I<XIr<!O com I ndM dt 

ortenta~o tecnka n.o 4. 7 

Colaborar na boa gestio d• 
recursos humanol 

(comum a todas •• unldades 
orgtnlcas) 

Indlcador 17 
peso 35~ 

lndieador 11 

lndlcador 11 
peso 4 5111!. 

~o do obj etlwo: 10~ 

o.senvolvar um processo 
rtlc lpatlwo • subm•ter uma 

de compromluos 
lo •,oon,lzoclo,nolsat6 2030,sob 

oa prlndplos da 
sust•ntatbllldad• amblentat, 

no Municipio de Usboa 

Indl<.ador 20 
Peso 100'Mt 

Puo do ob:jetlvo: 20~ 

lndlcador 21 
Plaso 40.,_ 

Otlmlur a lmplemenUI~o do 
pta no de Preven~to de Afacos 

de Gutlo, tnclulndo os de lnc:Ucador 12 
Corru~o • lntra¢u Pes.o 30liN 
Conu.as (PPRGCIC) do 

Munk:lplo de llsboa 

lndk:ador U 
~solO~ 

u ~do objetlwo: 40flf. 

Jmplement•r um pro<:uso 
d e atendlmento online • lndk.ador 24 
telefonk:o de r•tpolla '' Peso 1000N 
que•t6e:• no •mblto dos 
progr•m•• de l'l•blta~lo 

NO de documentos oo M.G.O.P. 
{MoekiO de Ge$tlo Operadonal 

do Programa de Gove.mo da 
Cldadt} enuegues ao efu.o 

respi!tlvo 

NO de aconJos celeDrados na 
apllau;lo Cia rede cofaDoratrv"a 

Taxa ae traDaln&Ciores com 
proposta dl! avalla~o 

1pruenuda pelo avaliador. 
para o Cldo 2019/2020, ate ao 

Rna I do 1o trtmestre 

Data dl! apresentar;lo da 
proposta de agenoa de 

compromfssos "verdes" para a 
sustentaDIIIdaae, vahdada 

prevlamente PftiU unldaoes 
orvinetas e. respewos 
vereadores dit tutela 

Data do cumprlmemo do prazo 
oe rtsposta a Monltortza~3o do 
F'tano 

Percentagem de rupostas 
devtOamente runoamentadas de 
acordo com as regrn de 
preenchtmento lndlcadas oa 
matrlz de monttoriza~Jo do 
Plano envlada a cad• lJO 

Tua de ~ld&ncla retativa It 
lmp!MM!flta,Jo das medldu 

lf'lStrltas na rn.trhde 
monltoriz.a~Jo do Ptano 

Numero de atendlmentos 
teletonlcos e resposta por ll!'ma ll 

garanbdas pelos servl~s dl 
Hab•tac;lo 

OD)etivo 
Comum 

Objl!rjvo 
Cornum 

Ob)ellvo 
Comum 

OEl, 0£2 e 
OEl 

'"""' 

uo 100·300 uo 100-300 
trel>alha40c"ts traDalrtadoru 

/as • 2 /as • 3 

30/Ju1 )0/jUI'\ 

29/Jan 15/~an 

"""" '"""' 

so... '"""' 

superior 1 
atf 5 000 S,OOO 

NA 

"'""' 

14/05/2021 

1.5101/2021 

'"""' 

'"""' 

)8.$02 

u .... 

Superov 

125% Superou 

125~ Superou 

UJ.,_ 

125 .. Superou 

us-,. 

125"' Superou 

125% Superou 

125~ Superou 

:1. 2.1 .. 

125~ Superou 
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RELATORIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIA~AO- 2021 

-...-- (10 2011012021) 

Or~•mento (C) 

funclonamento 

tnvestlmento 

Avilllliii.;Jo de 01cordo com os requlsl1os. 
constantes no •rtlgo 18 • da let n.• 66~8/2007, 

eta 28 da de:rambro 

Melos disponivels 
lt.tlvos "-n .. dos Pontu~o 

) 
) .. 

fetfmaCIO 

«01 ( 

15 630 331 ( 

AVAUAt.J.O fiNAL DO QUAR 2021 

Ambllo 

QuanlltaUv• 

Quall~tlva 

PonNa"o .......... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

... IIndo 

125% 

8014 

125 


