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O Presidente da Câmara Municipal deve entregar, em cada sessão ordinária da Assembleia Municipal, uma
informação escrita sobre as informações do Município.
Assim, importa levar ao conhecimento da Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão ordinária de 17 de
novembro de 2020, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre 1 de setembro
de 2020 e 31 de outubro de 2020.
Sem prejuízo da informação e dos dados mais pormenorizados remetidos pelos serviços municipais, gostaria de destacar, neste período, alguns pontos que se seguem:

Escolas de Lisboa abriram em segurança
Lisboa conta, a partir deste ano letivo, com mais três escolas completamente renovadas (EB Luísa Ducla Soares, EB Arq. Victor Palla e EB Luisa Neto Jorge), num investimento de 6,8 milhões de euros. Em toda a cidade, graças a um trabalho articulado entre as equipas de cada escola e a Câmara, as escolas estão prontas para
receber as crianças e jovens em segurança.
Além das três escolas agora concluídas, estão em processo de renovação mais 10 equipamentos no concelho
de Lisboa, num investimento da autarquia superior a 38 milhões de euros.
Também no ensino pré-escolar, a autarquia alarga a oferta da rede pública, com 10 novas salas para cerca de
250 crianças, dos 3 aos 6 anos. Lisboa tem, atualmente, 1.825 vagas de jardim de infância.
Em Lisboa, ano letivo arranca com novas medidas de apoio às famílias:

j Comparticipação de 100 % nas refeições escolares para escalão A, B da Ação Social Escolar, do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, e alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
jMeios informáticos para os alunos dos 3º e 4º anos com escalão A e B e/ou com necessidades de saúde
especiais;
jPagamento integral das Fichas de Apoio aos Manuais Escolares até 3º ciclo do ensino básico;
jManutenção dos apoios anteriormente concedidos no âmbito das Tecnologias de Apoio à legislação em
vigor, para todos os níveis de ensino;
jAlargamento dos apoios concedidos aos alunos integrados em Centros de Apoio à Aprendizagem;
jAlargamento dos apoios na área dos transportes escolares, ao transporte individualizado, para alunos com
mobilidade e autonomia reduzidas.

Programa de vacinação para a gripe
A Câmara de Lisboa e Ministério da Saúde organizam programa de vacinação contra a gripe para todos os munícipes com mais de 65 anos.
Neste programa, em que as equipas da Câmara, da Junta e da Saúde se deslocaram a vários locais identificados por cada uma das vinte e quatro freguesias da cidade, foram vacinados mais de 15 mil lisboetas.

Avançam as Obras da USF de Benfica e de Marvila
A 23 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença da Ministra da Saúde, Marta Temido, foram
lançadas as primeiras pedras das Unidades de Saúde Familiar (USF) de Benfica e de Marvila. Estas USF dispõem, além dos cuidados de saúde primários, de valências novas como análises laboratoriais, e serviços especializados em medicina dentária e nutricionista, entre outros. O apoio domiciliário, assinalou ainda o autarca,
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vai permitir maior qualidade no atendimento e uma menor deslocação aos hospitais. Estes novos equipamentos de saúde terão capacidade para 22 800 e 30 400 pessoas e abrem portas no segundo semestre de 2021.
Em Lisboa, serão requalificadas 14 USF, financiadas pelo município num investimento total de 40 M€, no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Ministério da Saúde.

Câmara de Lisboa aumenta oferta da rede pública de creches na cidade
A Quinta Conde dos Arcos, nos Olivais, é a morada de uma nova creche, inaugurada no início deste ano letivo, com capacidade para 84 crianças até aos três anos. O investimento da autarquia, superior a um milhão
de euros, integra o Programa de Desenvolvimento de Creches em Lisboa - B.a.Bá.
Em outubro – com um investimento total da autarquia superior a 6 milhões de euros – iniciaram as obras para
cinco creches (nas freguesias de São Domingos Benfica, Parque das Nações, São Vicente e 2 no Beato), num
total de 292 vagas.

Abertura da nova Biblioteca de Alcântara
Desde 5 de outubro, Lisboa conta com uma nova biblioteca na sua Rede de Bibliotecas, a décima oitava, também concebida no âmbito do Programa Estratégico Biblioteca XXI, segundo o qual as bibliotecas funcionam - não como meros espaços de consulta de livros mas como verdadeiros centros culturais de proximidade.
A nova biblioteca está sediada no Palacete dos Condes de Burnay, recuperado com uma obra de arquitetura
que recebeu uma menção honrosa e complementado com uma peça escultórica do artista plástico José Pedro
Croft, no jardim. A biblioteca apresenta valências, que vão do cinema ao ar livre, até à universidade sénior,
passando por teatro, um coro, diversos ofícios e uma galeria de arte, dirigindo-se a públicos diversos e de
todas as idades.

Rede ciclável avança em Lisboa
A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a EMEL, iniciaram as obras de construção de uma ligação ciclável,
com mais de dois quilómetros, ao longo da Rua Conde Almoster e Rua Francisco Gentil Martins (São Domingos de Benfica). A ciclovia fará a ligação, a norte, à rede ciclável existente de Benfica e ao Parque Florestal de Monsanto e, a sul, ao Terminal de Sete Rios. Prevê-se, no futuro, dar continuidade ao percurso até à
estação de Benfica, pela Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos.
A intervenção mantém o estacionamento existente e vai permitir também reduzir a velocidade praticada naquele eixo, contribuindo para o aumento da segurança rodoviária.
A CML tem em curso um programa de promoção do uso da bicicleta, onde se inclui a implementação de uma
rede ciclável estruturante, que cubra os eixos centrais de circulação e ligue os principais polos de trabalho, estudo e residência. A estratégia, visa criar uma alternativa segura para que cada vez mais pessoas possam optar
pela bicicleta nas suas deslocações quotidianas, e, assim, diminuir os congestionamentos e melhorar o ambiente na cidade.
Nesse sentido, estão também em curso diversas obras que preveem a inclusão de percursos cicláveis relevantes, tais como: ligação entre o Parque de Campismo de Monsanto e a rotunda de Pina Manique – com a
duração prevista de 10 meses –, e a ligação entre a ponte pedonal e ciclável da Calçada de Carriche e o Vale
da Ameixoeira/Estrada do Desvio – que deverá ficar concluída até ao final de 2020.

Semana Europeia da Mobilidade 2020 promove mobilidade para todos e emissões zero
“Mobilidade para todos-Emissões Zero”, foi o lema da Semana Europeia da Mobilidade de 2020. Em parceria com as juntas de freguesia da cidade, as iniciativas em Lisboa promoveram a escolha de modos de deslocação mais amigos do ambiente.
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Aulas de bicicleta, ruas abertas aos peões (no âmbito do programa A Rua é Sua), encontros online, caminhadas, percursos pedonais e oficinas abertas de reparação de bicicletas foram algumas das ações que marcaram
a semana, que decorreu de 16 a 22 de setembro.

Semana do Empreendedorismo de Lisboa centrada na retoma da economia da cidade
Realizou-se a 9ª edição da Semana do Empreendedorismo de Lisboa. Foram promovidos mais de 100 eventos de participação gratuita, maioritariamente online, onde participaram mais de 234 speakers, mais de 100
parceiros, com mais de 5 mil pessoas envolvidas. Em termos de alcance nas redes sociais, estimamos em mais
de 880.000 visualizações só via meios do município (CML + Made of Lisboa + Lisboa Empreende +). A este
número acrescerá o impacto em cada uma das redes dos parceiros e restante comunidade.
Nesta edição foi testado um novo formato, com áreas em foco e curadores associados. A programação foi
segmentada nos verticais: Tech & Data, Transformação Digital, Empreendedorismo 2020, Work & skills, Sustentabilidade & Verde, Investimento & Financiamento, Cultura & Criatividade, Impacto & Social, Saúde &
investigação e Turismo & Experiências. A criação de benefícios e experiências foi outra das novidades.

Câmara Municipal financia construção da nova Esquadra da Alta de Lisboa
As novas instalações da 41ª Esquadra da Polícia Segurança Pública (PSP) foram inauguradas dia 27 de outubro.
A esquadra da Alta de Lisboa representa um investimento municipal de 1,85 milhões de euros, numa área de
intervenção que abrange mais de 30 mil habitantes de Santa Clara e Lumiar. O edifício, cujo investimento foi
assumido integralmente pela CML, será agora colocado ao serviço da PSP, e vai funcionar com um contrato
de arrendamento entre o município e a força de segurança.
Localizada na Rua Maria Margarida, na Alta de Lisboa, a nova esquadra vem substituir as antigas instalações
junto ao Bairro da Cruz Vermelha, melhorando a capacidade e as condições de trabalho, bem como a operacionalidade da PSP na cidade.

Polícia Municipal de Lisboa completa 129 anos
No ano em que a Polícia Municipal (PM) de Lisboa completa 129 anos, foi condecorado o comandante desta
Polícia, superintendente Paulo Caldas, com a Medalha Municipal de Bons Serviços, em reconhecimento pela
forma como a PM tem estado sempre na linha da frente da resposta aos problemas da cidade e dos lisboetas.
Num ano marcado pela pandemia, a autarquia reconhece, uma vez mais, à PM o empenho, a prontidão e dedicação na gestão e segurança da cidade, trabalho que se destaca pela proximidade com as populações.

Orçamento Participativo de Lisboa vence prémio nacional de boas práticas
O Orçamento Participativo (OP) de Lisboa venceu a quinta edição do Prémio de Boas Práticas de Participação (PBPP), referente a projetos desenvolvidos em 2019. A Rede de Autarquias Participativas, promotora
desta iniciativa, recebeu 12 candidaturas promovidas por membros de todas as regiões do país.
O PBPP pretende ser um incentivo à implementação, disseminação e valorização de práticas inovadoras de
democracia participativa desenvolvidas em Portugal.

Aprovação da Proposta de alteração a Regulamento Municipal do Alojamento Local
Na reunião da câmara municipal de dia 29 de outubro foi aprovado submeter à Assembleia Municipal a proposta de alteração cirúrgica ao artigo 8.º do Regulamento Municipal do Alojamento Local com o objetivo de
que a suspensão da exploração de estabelecimentos de Alojamento Local, em áreas de contenção, passe a depender de mera comunicação prévia, sem que o respetivo pedido tenha de ser apreciado em reunião de câmara
municipal, simplificando o procedimento e agilizando tempos de resposta. Esta proposta:

j Contribui para o aumento da oferta de arrendamento habitacional e enquadra-se ainda no quadro de medidas de apoio ao tecido económico-social, tornando mais célere a mudança de imóveis do mercado de AL
para o mercado de arrendamento habitacional;
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j Permitirá simplificar a resposta aos pedidos dos proprietários de habitações que pretendem suspender o
Alojamento Local (AL) para afetar a habitação ao mercado de arrendamento.

Continuação do ciclo dos Encontro de Urbanismo 2020: COVID 19 - Preparar as Cidades
para Riscos Globais
Este ciclo de sessões do Encontro de Urbanismo de 2020, “COVID 19 - Preparar as Cidades para Riscos Globais”, proporciona uma visão abrangente sobre os riscos sistémicos globais que se tornam patentes através de
acontecimentos disruptivos como a pandemia COVID-19.
Durante o mês de outubro, realizaram-se mais três sessões dedicadas aos temas:
“Covid na cidade: transformação digital vs. proximidade física? “; “Uma nova relação cidade-ambiente: efémera
vs. duradoura?”; “Que espaços para a família, gerações, consumo e lazer: coexistência vs. especialização? “

Atribuição do reconhecimento pela CML e distinção a mais 14 Lojas com História
Entre as 14 novas Lojas com História de Lisboa contam-se restaurantes, bar, livraria, lojas de porcelanas ou
de tapeçaria.
Este é um projeto da autarquia para proteger e fomentar o comércio de rua tradicional, salvaguardando estabelecimentos com características diferenciadoras e enaltecendo o seu património material, histórico e cultural.

Visão Fest 2020
Numa colaboração da CML com a Revista Visão, decorreu nos dias 24 e 25 de outubro na Estufa Fria de Lisboa o Visão Fest 2020. Parte da programação oficial da Lisboa Capital Verde 2020, o evento contou com debates, performances, oficinas e momentos de humor, contando com público no local, asseguradas todas as
questões de segurança sanitária e prevenção da covid-19, mas também online, com a transmissão em direto
nas redes sociais da Revista Visão. Os convidados incluíram jornalistas, políticos, cientistas, governantes, e
personalidades ligadas ao ambiente, para debater o país e o futuro, com foco na sustentabilidade e na justiça
social, no ambiente e no planeta, nomeadamente o Ministro do Ambiente e Ação Climática João Pedro Matos
Fernandes, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, Ricardo Araújo Pereira, Nuno Markl, António Zambujo,
ou a Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira. O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, encerrou a sessão.

Planetiers World Gathering 2020
Nos dias 22 e 23 de outubro, o Altice Arena recebeu a primeira edição do Planetiers World Gathering. Originalmente planeado para 22 a 25 de abril, o evento teve de ser reprogramado, não apenas nas datas, mas também no formato, tendo sido adaptada para um formato híbrido, com cerca de 2.000 pessoas a participar
presencialmente no total dos dois dias, e mais de 10.000 pessoas por dia virtualmente.

Inauguração da exposição “Hortas de Lisboa, da Idade Média ao Século XXI” no Palácio
Pimenta
Foi inaugurada no dia 22 de outubro a exposição “Hortas de Lisboa, da Idade Média ao Século XXI” no Palácio Pimenta do Museu de Lisboa. A exposição faz parte da programação da Lisboa Capital Verde 2020 e divide-se em 6 grandes temas: 1) “As hortas de uma cidade”, 2) “Horticultores de oitocentos”, 3) “Uma Lisboa
de muitas hortas”, 4) “Ferramentas para uma Horta na cidade”, 5) “A minha horta – o meu mundo”, e 6) “O
Dom e o Devir das Sementes”, explorados através de fotografia, ilustração, cartografia, etc. No exterior do
pavilhão existe ainda uma pequena horta.
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Conferência Internacional Sustainable Fashion Business
Decorreu na Academia das Ciências de Lisboa no passado dia 23 de outubro a conferência internacional Sustainable Fashion Business, onde se discutiu o lugar de Portugal na produção de moda sustentável e a importância da economia circula e puderam ser conhecidas experiências de produção sustentáveis. Uma exposição
permitiu ainda dar a conhecer alguns projetos inovadores.

Adapt.local.20 - 4º Seminário Anual da Rede de Municípios para a Adaptação às
Alterações Climáticas
No dia 20 de outubro, a Academia das Ciências acolheu o 4.º Seminário Anual da rede Adapt.Local, no âmbito da Lisboa Capital Verde 2020. A Adapt.Local, Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações
Climáticas, engloba já 32 Municípios de Portugal Continental, Açores e Madeira, para além de outras entidades de cariz público e privado diretamente ligadas a esta temática. O seminário contou com a presença de
especialistas em adaptação às alterações climáticas, os quais, juntamente com os responsáveis e técnicos autárquicos de todo o país e outros participantes, abordarão vários temas-chave no domínio da investigação em
adaptação local às alterações climáticas e das políticas locais e adaptação às alterações climáticas. Na manhã
do mesmo dia realizou-se o 10.º Conselho Geral da Rede, em que foi feito um balanço do processo de formalização da Rede numa Associação de Direito Privado sem fins lucrativos.

Conferência de abertura da Semana Verde Europeia
Lisboa organizou no passado dia 19 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian, a conferência de Abertura da Semana Verde Europeia, a EU Green Week 2020, como uma das principais atividades da Capital Verde
Europeia 2020. A EU Green Week é uma iniciativa anual da Comissão Europeia que reúne cientistas e especialistas para debater o futuro do ambiente na Europa. A semana, originalmente planeada para 1 a 5 de junho,
foi adaptada para um formato híbrido. Com o lançamento de uma Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030 como pano de fundo, o tema da semana foi a natureza e a biodiversidade, incorporando também a discussão de como se relaciona com a pandemia de covid-19. A conferência teve a curadoria científica
de Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa 2018 e especialista reconhecido mundialmente pelo seu trabalho na
ligação entre as alterações climáticas e a biodiversidade. A conferência ficou disponível na integra nos canais
de vídeo da CML.

Festival Jardins Abertos
A edição de outouno doFestival Jardins Abertos decorreu nos fins de semana de 17 e 18 e 24 e 25 de outubro,
com visitas e percursos guiados, oficinas de jardinagem, exposições e atividades virtuais. Todos os eventos
foram abertos ao público e de acesso gratuito. Entre as várias atividades, destacam-se uma visita guiada ao
Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, com Fernanda Botelho, numa “viagem ao mundo da biodiversidade
e do importante papel das árvores nos nossos dias”, uma oficina de cosmética biológica na Estufa Fria, ou a
instalação de dois jardins verticais em varandas da cidade, integradas na atividade Varandas Verdes.
Conferência “Dieta Mediterrânica à Portuguesa”
Decorreu, no dia 16 de outubro, a conferência “Dieta Mediterrânica à Portuguesa”, que contou com a parceria da Lisboa Capital Verde Europeia 2020 e com a curadoria científica de Pedro Graça, diretor da Faculdade
de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, que encerrou o encontro. A dieta mediterrânica, consagrada como património cultural imaterial da Humanidade pela Unesco e a importância da (re)incorporação dos seus princípios na alimentação atual como garantia de um sistema alimentar saudável, nutritivo
e que simultaneamente promove a economia circular, foi o tema dos trabalhos.
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Apresentação da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental
A Fundação Calouste Gulbenkian recebeu no passado dia 13 de outubro, a conferência pública “Plantas em
Risco de Extinção: A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental”. Com o objetivo de apresentar
os resultados do projeto “Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental” (LVF). A publicação em
livro resultante do projeto, que é o primeiro da lista de títulos publicados pela Lisboa Capital Verde Europeia
2020 na coleção “Botânica em Português”, está também disponível no site: listavermelha-flora.pt.

Cerimónia de prémios European Green Leaf 2021 e European Green Capital 2022
No passado dia 8 de outubro foram conhecidos numa cerimónia online, emitida a partir de Lisboa, os vencedores dos galardões European Green Leaf 2021 e European Green Capital 2022.
Os prémios European Green Capital (para cidades com mais de 100.000 habitantes) e European Green Leaf
(para cidades entre os 20 e 100.000 habitantes), são uma iniciativa da Comissão Europeia para recompensar
e destacar as políticas ambientais de sucesso nas cidades mais verdes da Europa. Os galardões, desempenham
um papel vital na informação e inspiração de outras cidades para que se tornem ambientalmente sustentáveis.
Como Capital Verde Europeia 2020, Lisboa é a anfitriã da cerimónia de prémios, que teve de ser adaptada para
um formato inteiramente virtual devido às restrições de viagens em vigor. Os vencedores na categoria European Green Leaf 2021 foram as cidades de Gabrovo, na Bulgária, e de Lappeenranta, na Finlândia, e a Capital Verde Europeia 2022 será a cidade de Grenoble, em França.

Lisboa SOA
Na sua 5ª edição, o Lisboa Soa Festival decorreu entre os dias 24 e 27 de setembro, dedicado ao tema “A Viagem”, e fez parte da programação oficial da Lisboa Capital Verde Europeia 2020. O Lisboa Soa é um festival
de arte sonora ambiental baseado na educação sonora e auditiva como forma de sensibilização para as questões do planeamento urbano e da sustentabilidade. As 11 instalações sonoras patentes nesta edição foram apresentadas em vários espaços verdes da cidade como a Estufa Fria ou a Tapada da Ajuda, mas contou ainda
com vários outros locais, reajustando a programação à situação da pandemia de covid-10. Os passeios sonoros, performances e experiências auditivas foram assim divididas por locais como o Panteão Nacional, Palácio Sinel de Cordes, Mercado de Santa Clara, Jardim do Goethe-Institut, Museu de Lisboa, Galeria
Monumental, Terraço da EPAL, Museu da Mãe d ́Água ou ainda Estufa Fria.

Ondas de calor em Lisboa
Foram apresentados, no dia 23 de setembro, os resultados do projeto POSEUR “Ondas de Calor na Cidade
de Lisboa”, que visou aprofundar o conhecimento dos efeitos das alterações climáticas projetadas para o município de Lisboa até ao final do século, no que se refere ao cenário de aumento da temperatura média anual,
bem como o aumento do número de dias com temperaturas elevadas. O estudo caracterizou as Ondas de Calor
(OC) que ocorrem na cidade e produziu cartografia temática relativa aos efeitos das Ilhas de Calor Urbano
(IUC), contribuindo assim com ferramentas de suporte ao planeamento e à estratégia municipal de adaptação
às alterações climáticas na cidade.

Natura 2020 – 1.º Festival Eco-Vídeo de Lisboa
Numa iniciativa da Videoteca do Arquivo Municipal de Lisboa, no âmbito da Capital Verde Europeia 2020,
a Estufa Fria recebeu nos fins de semana de 18 e 19 e 25 e 26 de setembro, a primeira edição do festival Natura 2020, que pretendeu promover a reflexão, discussão e disseminação de temáticas ambientais especificamente relacionadas com a cidade de Lisboa. Os 18 filmes selecionados procuraram refletir sobre Lisboa em
retratos reais ou imaginados e foram apresentados ao longo dos quatro dias do festival. O festival foi também
transmitido em streaming e os filmes premiados estão disponíveis nos canais da CML. As obras selecionadas
vão constituir um arquivo ecovideográfico, em formato digital, da Câmara Municipal de Lisboa.
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Vindimas na Vinha de Lisboa
Iniciou-se mais uma vindima no Parque Vinícola de Lisboa no passado dia 16 de setembro. O parque, localizado na Quinta da Graça, em Marvila, junto à Rotunda do Relógio, produz o vinho “Corvos de Lisboa”,
branco e tinto, que na casta Arinto 2017, foi distinguido com uma medalha de Ouro na edição de 2018 do Concurso de Vinhos de Portugal, da ViniPortugal.

Rede de Água Reciclada
No dia 17 de setembro foi aprovada em reunião de CML a empreitada para a construção da Rede de Água Reutilizada de Lisboa na Zona Ribeirinha e Bairro Alto, que permitirá distribuir esta fonte alternativa de água para
usos não potáveis na zona compreendida entre o Campo das Cebolas e o Largo de Santos, e também na zona
norte do Bairro Alto. Com um prazo previsto para conclusão das obras durante o ano de 2021, a obra é uma
das mais importantes na fase 1 da implementação da rede de água reciclada que se espera que chegue a 30%
dos locais de maior consumo até 2025. Esta fonte alternativa de água permitirá reduzir ainda mais o consumo
de água potável pela CML, que tem vindo a ser concretizado até aqui com medidas de eficiência que permitiram já diminuir para metade os consumos municipais (de 8 milhões de m3 em 2014 para 4 milhões de m3
em 2018), apesar de continuar a aumentar-se a área de espaços verdes na cidade.

Arranque de novos projetos europeus
Arrancaram, no início de setembro, dois novos projetos europeus de ação climática Horizon 2020 em que a
Câmara é parceira.
O projeto B-WATER SMART, com um orçamento total de quase 15milhões de euros, é liderado pelo instituto alemão IWW. O projeto vai acelerar a transformação das economias e sociedades de cidades costeiras da
Europa para uma gestão inteligente da água, com a criação de novos modelos de negócio, promoção da economia circular e gestão de dados para múltiplos utilizadores e setores. O B-WaterSmart desenvolverá metodologias, ferramentas e processos para permitir o uso seguro de fontes alternativas de água, principalmente
água para reutilização, melhorar a eficiência hídrica e fazer uso do nexus água-energia, para tornar as cidades cada vez mais preparadas para a escassez de água e os desafios das alterações climáticas. A Câmara Municipal de Lisboa lidera o Living Lab da cidade de Lisboa, onde serão testadas várias ferramentas: Observatório
do Ciclo Urbano da Água; Avaliação do risco na reutilização; Protocolo de reutilização industrial “potável”
para alimentação e bebidas (produção artesanal de cerveja); Certificados Climate-Ready, que avaliam a eficiência hídrica e energética em frações habitacionais, edifícios e bairros; Mecanismos de financiamento inovadores associados aos Certificados Climate-Ready para promover reabilitação de edifícios; Modelos de
negócio inovadores no setor da água, nomeadamente associados à reutilização.
Coordenado pela Universidade de Sheffield e com um orçamento total de mais de 6 milhões de euros, o projeto CONEXUS vai coproduzir, estruturar e promover o acesso a conhecimento contextualizado pela cocriação de Soluções de Base Natural (NBS) para apoiar a restauração de ecossistemas urbanos. As cidades na
Europa e na América Latina partilham desafios globais e locais urgentes na integração de ações práticas com
as estratégias para atingir maior inclusão, biodiversidade, adaptação às alterações climáticas e qualidade ambiental. O CONEXUS reúne parceiros comunitários, privados, públicos e de investigação para experimentar
novos métodos de coprodução e desenvolver NBS inovadoras em pilotos ‘Life-Lab’, usando uma abordagem
local para resolver problemas com os cidadãos (em São Paulo, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Lisboa, Barcelona e Torino). A diversidade combinada de contextos socioculturais, ecológicos e de governança é uma
oportunidade de avançar mais rapidamente e em conjunto e de fornecer informação para mudanças nas políticas e práticas urbanas.
VII
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Lisboa na Rua
Respeitando todas as regras de saúde pública, o Lisboa na Rua decorreu este ano, entre 13 de agosto e 27 de
setembro, em espaços com lotação limitada, distâncias de segurança, máscaras e a devida higienização. O
Festival Política debruçou-se sobre a situação no Brasil e as árvores de Lisboa ganharam olhos, através de uma
instalação dos artistas britânicos Filthy Luker & Pedro Estrellas. O festival de arte sonora Lisboa Soa atribuiu
seis bolsas de criação artística para obras que expostas em vários locais da cidade e, juntando-se às celebrações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, recordou a sua carreira de atriz num ciclo de cinema
ao ar livre. Mais de 11 mil pessoas assistiram presencialmente ou online aos eventos.

Lisboa, futura casa de uma das mais importantes bibliotecas internacionais
A CML e Alberto Manguel, ex-diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e Prémio Formentor das Letras
2017, assinaram na Feira do Livro de Lisboa, a 12 de setembro, o protocolo de doação à cidade do espólio
pessoal de Manguel. O espólio do escritor, ensaísta, editor e tradutor argentino-canadiano inclui quase 40 mil
obras de literatura e não ficção nas áreas das artes e humanidades, e vai integrar o futuro Centro de Estudos
de História da Leitura (CEHL), que nascerá em Lisboa, no Palacete dos Marqueses de Pombal, reafirmando
a cidade como um ponto de encontro internacional de culturas e línguas. O próprio conselho honorário do futuro CEHL ilustra bem essa diversidade e universalidade: entre os vários nomes, estão escritores como a Prémio Nobel 2018, Olga Tokarczuk, de nacionalidade polaca, Salman Rushdie, o autor britânico de origem
indiana, a canadiana Margaret Atwood, o poeta e cardeal português Tolentino de Mendonça, atualmente Arquivista e Bibliotecário do Vaticano, e o Prémio Camões 2019, o brasileiro Chico Buarque.
Ensaísta e romancista premiado, Manguel tornou-se ainda jovem leitor do escritor Jorge Luís Borges, já então
acometido por uma cegueira progressiva. Mudou-se depois para a Europa, onde trabalhou como leitor e tradutor para várias editoras. Autor de vários best-sellers internacionais, recebeu, entre outros, o Prémio Formentor das Letras, o Prémio Gutenberg, o Prémio Alfonso Reyes, o Prémio Medicis Prize, o Prémio Roger
Callois. Foi nomeado Officer of the Order of Canada e Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de
France e entre 2016 e 2018, tal como Borges, foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina.

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Fernando Medina
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Secretaria Geral
Secretaria Geral
jGestão dos procedimentos do COVID 19;
jCoordenação da atividade do Conselho Municipal da Medalha;
jProjeto de iluminação da fachada dos Paços do Concelho;
jApoio, preparação, organização e/ou acompanhamento de iniciativas, destacando-se: AGM da Rede internacional DELICE – Villes Gourmandes du Monde, 27 a 29 de out; Projeto para a recuperação do monumento “Lisboa Antigua”, Bogotá, Colômbia; Programa BIP/ZIP; Lisbon Speed Talks do Clube de Lisboa;
4ª Conferência de Lisboa, 30 set a 2 out; Organização – Natal/2020: montagens das iluminações de Natal
na cidade de Lisboa e elaboração e organização da logística do Concurso de Montras de Natal de Lisboa;
Encontro CEO/SG das Capitais da União Europeia, 21 a 23 out; Preparação das cerimónias de comemoração do 5 de Outubro; participação na AG das Cidades do Atlântico, 15 de out; cerimónia de homenagem
na estátua de Fernão de Magalhães, 21 out; AMG Music Womex 2022.

Divisão de Relações Internacionais
Devido à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2) e a consequente declaração de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, houve o cancelamento/adiamento/ de diversos eventos internacionais, quer em Lisboa, quer no estrangeiro, nos quais se previa a participação/ representação da Câmara
Municipal de Lisboa, quer na qualidade de coorganizadora, quer na qualidade de mero participante e/ou orador.
jDurante os meses de setembro/outubro, a Divisão de Relações Internacionais procedeu à divulgação interna, junto dos diferentes Pelouros, diversa documentação emanada das diversas organizações internacionais/uma série de convites para participação em conferências/seminários virtuais promovidos por várias
organizações nacionais internacionais, nomeadamente pelo Comité das Regiões, CGLU, UCCI, Eurocities, Rede DELICE, CMRE, C40, nos quais se verificou a representação de Lisboa.
jDestaca-se, a título de exemplo, a participação/representação da CML nos seguintes eventos:
-Ciclo de Conferências “Pensar o futuro” / visita ao Jardim Histórico Parque “la Sallete”, Oliveira de Azeméis,
S. João da Madeira/Oliveira de Azeméis, 4 a 6 de setembro; Reunião da Comissão ENVE/Cor, 9 de setembro; Reunião do Bureau CoR, 11 de setembro; Bureau Executivo das Cidades Atlânticas, 15 de setembro;
Apresentação virtual do Monográfico “Cidade, Cultura e Educação”, 21 de setembro; Kick-off meeting do Projeto ICARUS, 21 e 22 de setembro; Reunião do Grupo de trabalho U20 “Outcome Report Meeting,” 22 de setembro; C40 – Global Mayors – Recovery Task Force, 23 de setembro; Seminário virtual “Turismo e Inovação
no Espaço Ibero-americano; 23 de setembro; 11º Congresso Nacional de Administração Pública: Competências Emergentes, Lisboa, 23 a 25 de setembro; Braga Green Fest – movimento da sustentabilidade ligada à
Capital Verde Europeia, Braga 24 a 27 setembro; Reunião do Comité Diretor do CMRE, 29 de setembro; 4ª
edição das Conferência de Lisboa’2020|A aceleração das Mudanças Globais, 30 de setembro a 2 de outubro;
Urban 20 Mayor’s Summit, 30 de setembro a 2 de outubro; Festival Arrebita Portugal, Idanha-a-Nova, 2 a 5
de outubro; Reunião da Área Metropolitana do Porto, Porto, 7 de outubro; Cerimónia de Atribuição de Prémios “Capital Verde Europeia 2022” e “European Green Leaf 2021”, Lisboa, 8 de outubro; Sessão de Abertura Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela – CineEco, Seia 10 a 11 de outubro; 140ª
Sessão Plenária do Comité de Regiões, 12 a 14 de outubro; Reunião do Secretariado Prémio Capital Verde Europeia, 13 de outubro; Sessão de Encerramento do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da
Estrela – CineEco, Seia 16 a 18 de outubro; Cerimónia de abertura da Semana Verde, Lisboa, 19 de outubro;
11º Workshop “A Ação internacional dos governos locais para a resposta conjunta à crise a nível mundial”,
20 a 21 de outubro; Multilevel Climate and Energy Dialogue on the Renovation Wave (CoR), 22 de outubro;
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CED meeting, 22 de outubro; Assembleia-geral da Rede Délice, 27 a 29 de outubro; Reunião do Projeto
SPEED UP, 27 e 28 de outubro; Mesa Redonda “More Cycling for a Green Recovery”, 30 de outubro.
jAcresce referir que o apoio concedido a várias iniciativas, nomeadamente a Visita de Albert Manguel, no
âmbito da sua participação na Feira do Livro 2020 e Cerimónia de assinatura de Protocolo de presentação
do Centro de Estudos da História da Leitura, 12 setembro; 4ª Edição das Conferências de Lisboa; 9ª Edição da “Noite de Gala em Paris”, 10 de outubro; Iniciativas realizadas no âmbito das Comemorações da Primeira Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães/ Homenagem a Fernão de
Magalhães/colocação de placa evocativa junto do monumento do governador português, 21 de outubro; Lisbon Speed Talks “o Jihadismo no grande Sahel”, 30 de outubro.

Divisão de Organização de Eventos e Protocolo
jApoiou 35 eventos através da cedência direta de materiais pelos Armazéns Municipais, dos quais destacamos:
Oficina Iminente; Comemorações do 129º Aniversário da Polícia Municipal; Festival Caixa Alfama; Concerto de Jorge Palma; 12º Festival Todos; 21ª Edição da Festa do Cinema Francês; 55ª Edição da Moda Lisboa; ATP Challenger Belém Open; 75º Aniversário da ONU; Visão Fest; 82ª Edição da Volta a Portugal em
Bicicleta; entre outros.
jForam acompanhados pela área de Protocolo um total de 42 eventos/ cerimonias, nomeadamente: Assinatura de Protocolo – Biblioteca de Alberto Manguel em Lisboa; Concerto de Jorge Palma – Entrega da Medalha de Mérito Cultural; Homenagem a Açucena Veloso no Mercado 31 de Janeiro; Cerimónia
Comemorativa do 5 de Outubro; Sessão de Abertura da Green Week; Sessão de abertura da Conferência
Planetiers World Gathering; Descerramento da Lápide das Comemorações dos 500 anos da 1º Viagem de
Circum-navegação de Fernão de Magalhães; Cerimónia de Entrega da Medalha Mérito Desportivo ao Maratona Clube de Portugal; Cerimónia de Entrega da Medalha Mérito Desportivo a José Vicente de Moura;
Inauguração das Obras de Requalificação da ETAR de Beirolas; Inauguração da Nova Biblioteca de Alcântara; Inauguração da exposição Hortas de Lisboa.
jA DOEP esteve ainda envolvida na organização ou coorganização de 11 eventos de diferentes dimensões, dos
quais destacamos: Wanderlust Live; Oficina Iminente; Portugal na TVI; Comemorações do 50º Aniversário
da CGTP/IN; Exposição – Técnico Solar Boat; 55º Edição da Moda Lisboa; Chegada a Lisboa – última etapa
da 82ª Volta a Portugal em Bicicleta; Programa da RTP – Volta a Portugal em Bicicleta; Worl Bike Tour.
jNo período em análise não existiram serviços de catering.

Departamento de Relação com o Munícipe e Participação
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jImplementação da fase de experimentação do projeto de Teletrabalho no DRMP,
no âmbito do Laboratório de Experimentação Municipal- LX LEM, em que foram
construídos os protótipos instrumentos
Checklist Teletrabalho e Guião de entrevista, Jogo da Glória online do teletrabalho
(versão tabuleiro e online).
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jApoio ao cidadão presencialmente, em
todas as Lojas Lisboa mediante marcação
prévia, para informação e registo de
documentação, apoio ao atendimento
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mediado no âmbito do Programa Renda Acessível. Apoio



ao cidadão de forma não presencial através do telefone,
 -
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email, chat e ainda de videoconferência das aplicações
Loja Lisboa Online e Urbanismo Digital.
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jAcompanhamento dos projetos vencedores das edições anteriores do Orçamento Participativo que se encontram em fase de implementação/execução, pelos serviços da CML ou Juntas de Freguesia, nomeadamente os projetos “Recreios de inverno no Alto da Faia” – na escola EB do Lumiar e “Requalificação da
escola EB São Sebastião da Pedreira.
jContinuação dos trabalhos necessários para a implementação dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Escolar 2019; realização da consulta pública relacionada com a requalificação da Praça Martim
Moniz; organização e dinamização do painel de cidadãos no âmbito do “ Encontro de Urbanismo”; desenvolvimento de proposta do Orçamento Participativo que possa dar resposta às condições atuais da cidade;
criação de um processo de auscultação publica / avaliação das intervenções no âmbito do programa “A
Rua é Sua”; participação no grupo de trabalho para a realização da consulta publica da “Carta Municipal
da Habitação” e participação no grupo de trabalho criado para o desenvolvimento do processo participativo, de auscultação pública, no âmbito da construção de novo loteamento municipal no Bairro Padre Cruz.

Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município
No âmbito da preparação do Voto antecipado em mobilidade para a eleição da Assembleia Legislativa para a
Região Autónoma dos Açores, dia 18 de outubro: Reuniões/contactos com as entidades envolvidas no processo
para preparação do ato eleitoral SGMAI, CNE, Divisão dos Assuntos Jurídicos e Eleitorais/Direção Regional
de Organização e Administração Pública, do Governo Regional dos Açores, ATL – Pavilhão Carlos Lopes, PM
e PSP; Elaboração dos Editais previstos na Lei Eleitoral; Contactos com os membros de mesa, elaboração de
ofícios e alvarás de nomeação; Recolha de votos antecipados de presos no Estabelecimento Prisional de Lisboa; Elaboração de material de apoio de sinalética e montagem da logística (material para as mesas de voto,
câmaras, urnas) no Pavilhão Carlos Lopes; distribuição de material de higienização e EPIs COVID19; Criação
de equipas para acompanhamento, quer durante o ato eleitoral em si mesmo, quer no processo de separação dos
envelopes, por círculo eleitoral e por concelho; Entrega das atas e dos votos à força de segurança PSP para
envio à Região Autónoma dos Açores; Realização de 113 eventos; 2 desenvolvimentos de procedi-mento para
publicação em DR; Analisados 6 Processos dos Legados Pios; 38 reuniões através da aplicação
“Microsoft Teams”;
Núcleo de Apoio aos Serviços: Foram encaminhados e protocolados para os Serviços Instrutores 9.317 documentos recebidos pelo NAS e 22 processos findos foram encaminhados para a Divisão de Gestão de Arquivos; Serviço de Distribuição expresso: Foram recebidos e registados 17.497 unidades de correspondência, tendo 9.321 unidades sido
expedidas, via CTT a pedido de todos os serviços que funcionam no Edifício Central do Município. Foram afixados 205 Editais/Avisos e emitidas 199 certidões; Reprografia: 157.288 fotocópias a preto e branco, 30.905 a cor e
918 m2 de grandes formatos; Imprensa Municipal; Executaram-se 180 trabalhos gráficos, de apoio a serviços da
CML e a entidades externas; Do Boletim Municipal foram editados 9 números e 29 suplementos. A área do Design
de Comunicação, desenvolvida pelo Gabinete de Design, apresentou um conjunto de 45 Projetos.
Centro de Documentação: Consultas/empréstimos de documentação/internet - 278; Catalogação/registo monografias, publicações periódicas e legislação - 226; Catalogação dos sumários para a disponibilização online das
edições digitalizadas dos Boletins Municipais anteriores a maio de 2000 – 18; Levantamentos/recolha de legislação, publicações - 2796; Exposições de artes plásticas/eventos - 2; Programa “Troca de Livros” - 495; Troca
de livros escolares - 1906; Gestão de salas de reunião - 164; Agendamento de marcações no CD - 68.
Gestão de Manutenção Edifícios Polo da Baixa: 105 trabalhos efetuados: obras diversas de manutenção,
reparação e remodelação edifícios municipais - Paços do Concelho, Imprensa Municipal, Assembleia Municipal, Edifício da Praça do Município nº 31 e pequenas reparações no edifício da Rua do Ouro (instalações
do DAOSM, do DJ e da UIT).

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)
Sessões Ordinárias da Assembleia Municipal: 3 (1ª e 2ª reunião (realizadas por videoconferência) e 3ª reunião
– presencial; Sessões Extraordinárias da Assembleia Municipal - 3 (2 sessões realizaram-se na modalidade
mista, que combina o formato presencial no Fórum Lisboa e a videoconferência e 1 sessão presencial); Propostas
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apreciadas - 32; Relatórios e Pareceres apreciados - 5; Recomendações, Moções e Votos apreciados - 39; Reuniões das Comissões Permanentes - 21; Reuniões dos Grupos Municipais - 1 (realizada por videoconferência); Despachos elaborados - 296; Entradas - 436; Saídas - 834; Despacho Cumprido (Ofícios/emails) - 381.

Divisão de Apoio à Câmara Municipal:
Reuniões presenciais - 2 (57 propostas apresentadas, 5 moções, 1 voto de pesar, 1 voto de saudação, 1 voto
de repúdio); Reuniões extraordinárias - 2 (através da aplicação Teams - 44 propostas apresentadas); Reuniões
Ordinárias - 2 (através da aplicação Teams - 90 propostas apresentadas, 8 moções, 7 votos de pesar, 1 voto de
saudação, 1 voto de congratulação).

Departamento Jurídico
Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico
Total das Ações – 47 | Contingência financeira total no valor de 16.989.742,87 €
Pedidos de informação para instrução dos processos judiciais – 39
Elaboração de Procurações – 22; Folhas digitalizada – 20.446; Peças Processuais – 50
Requerimentos- 112; Audiências preliminares, de parte, inquirição de testemunhas, julgamento – 10
Notificações para a prática de atos processuais – 531; Notificações do tribunal e entre mandatários – 476
Acórdão/Sentenças – 55; Relatórios finais das ações judiciais – 40; Registos Base Dados – 28.326
Cobranças Judiciais – 232.970,78 €; Pareceres – 6; Informações - 50
Divisão de Contraordenações
Registados 607 autos de notícia de entidades fiscalizadoras; Submetidos para instrução 572 autos de notícia;
Instaurados 646 processos de contraordenação; Deduzidas 374 acusações; Recebidas 328 defesas; Elaboradas
11 convocatórias e 6 autos de inquirição; Elaboradas 200 decisões administrativas; Elaborados 5 pareceres;
Impugnadas 3 decisões condenatórias; Elaboradas 11 notificações para pagamento de coimas, após as decisões condenatórias se terem tornado definitivas; Remetidos 6 processos para execução judicial de coima;
Representação da Câmara Municipal em 14 audiências de julgamento no Tribunal de Instância Local de Lisboa e Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, de processos com decisão impugnada judicialmente.
Arquivados 398 processos, dos quais: 85 por pagamento voluntário da coima mínima; 19 por cumprimento
da decisão; 2 por cumprimento da decisão em execução; 6 por decisão judicial.
Receita GIC arrecadada no período em análise € 49.669,37; Receita GIC arrecadada em fase pré execução judicial da coima € 751,00; Receita total GIC – € 4.570.183,15.
Divisão de Execuções Fiscais
Processos de execução fiscal instaurados: 327; Citações efetuadas: 411; Valores instaurados: € 414.143,84;
Valores cobrados (quantia exequenda): € 644.353,43; Valor total cobrado (incluindo juros e custas):
€ 734.978,68;
Valores em execução suspensos com contenciosos: € 9.222.347,97; Documentos Únicos de Cobrança emitidos: 354; Processos de execução fiscal extintos: 927; Processos de execução fiscal para penhora: 96; Reclamação de créditos em insolvências: 22; Processos de execução fiscal arquivados: 861; Atendimento presencial:
79; Emails de resposta aos munícipes: 703; Revisões Oficiosas de atos tributários: 65; Oposições judiciais autuadas: 5; Contestações de Impugnações e Oposições à execução fiscal: 4; Alegações Instrutórias: 3; Requerimento de junção de elementos: 22; Requerimento de resposta a despacho: 10; Diligências instrutórias:
14; Informações: 36; Ofícios com nota de custas de parte: 6; Comunicações eletrónicas (emails): 108; Comunicação de sentenças: 7; Relatórios Finais: 9.
Diversos (pedidos de colaboração por vários meios, informações, recolha de elementos para atualização de
mapas, reuniões e instrução de processos): 50.

Alberto Laplaine Guimarães
Secretário Geral
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Unidade de Coordenação Territorial
Entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2020 a UCT realizou no âmbito do estado de conservação do edificado, 88 vistorias, 77 despachos de intimação para conservação, demolição ou reabilitação do edificado, informou 73 processos de atribuição de benefícios fiscais e decidiu 197 processos de ocupação de via pública
para realização de obras isentas de controlo prévio urbanístico (licenças, prorrogações e admissões). Foram
ainda solicitados 46 Pareceres Técnico Prévio a Unidades Orgânicas Competentes no âmbito das intervenções
de Contratos de Delegação de Competência.
No âmbito da competência da UCT para decidir dos pedidos de indemnização por danos na via pública, no
âmbito da responsabilidade civil extracontratual por atos de gestão pública do município de Lisboa entraram
15 pedidos e foram decididos 18.
A taxa de resolução dos serviços operacionais da UCT, nos meses de setembro e outubro atingiu os 83%, com
1474 ocorrências resolvidas das 1780 entradas da área da UCT.

1. FREGUESIAS
Intervenções em espaço publico / Manutenção da Via publica /Contratos de Delegação de Competências
(CDC’s)/ Edificado
FREGUESIA AJUDA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Reorganização de Espaço Público, na Rua Interior Particular à Rua Sá Nogueira; Execução de
Contenção e enquadramento paisagístico de terreno na Rua Eduardo Bairrada ; Execução de Parque de
Estacionamento na Estrada de Caselas ; Requalificação de espaço público no Páteo do Seabra ; Melhoria da
Acessibilidade pedonal entre o Largo do Cantinho e a Rua Armando Lucena, no Bairro 2 de Maio;
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia:52
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 49
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 1

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 5
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
4

N.º de Edificios
4

Conservação
4

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
4

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 5
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 3
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 2

FREGUESIA ALCÂNTARA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Sinalização Horizontal
Calçada da Tapada
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 37
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 30
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 3

Informação Escrita |

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 3
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
4

N.º de Edificios
4

Conservação
4

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
4

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 8
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 7
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 5

FREGUESIA ALVALADE
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Reparação de pavimento em recorte de paragem na Avenida de Roma, 95-97;
Sinalização Horizontal
Rotunda de Entrecampos; Av. EUA;Av. das Forças Armadas; Av. 5 de Outubro; Rua Prof. Egas
Moniz; Azinhaga das Galhardas; Av. Nogueira Simões; Rua São Tomás
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 2
Nº de Processos decididos: 0
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 94
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 60
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 2

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 2
Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 5
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 3
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 16

FREGUESIA AREEIRO
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Reparação de pavimento em recorte de paragem na Avenida de Roma, 25-27;
Sinalização Horizontal
Rotunda das Olaias/Av. Eng. Arantes de Oliveira/Av. Carlos Pinhão/Av. Francisco Salgado;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 1
Nº de Processos decididos: 0
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 40
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 34

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 3
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
1
Beneficios Fiscais

N.º de Edificios
1

Conservação
1

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 2
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 1
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 11

Total
1

Informação Escrita |

FREGUESIA ARROIOS
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Repavimentação da Rua Antónia Andrade;
Em curso: Repavimentação da Rua Maria; Repavimentação da Rua Andrade
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 2
Nº de Processos decididos: 0
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 97
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 75

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 3
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
2

N.º de Edificios
2

Conservação
2

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
2

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 8
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 8
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 18

FREGUESIA AVENIDAS NOVAS
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executado - Reparação do pavimento no recorte da paragem de transportes Av. República – Prç. Saldanha;
Reparação e adptação de 70 sumidouro e sarjetas em vários arruamentos do Bairro de Santos ao Rego;
Reparação de passeio na envolvente de 6 caldeiras de árvores na Rua Ressano Garcia, Bairro Azul;
Em curso: Requalificação de passeio na Rua Filipe Folque /Av António Auguisto de Aguiar
Sinalização Horoizontal
Rotunda de Entrecampos;Av. EUA;Av. das Forças Armadas;Av. 5 de Outubro
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 3
Nº de Processos decididos: 2
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 79
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 62

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 1
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
1

N.º de Edificios
1

Conservação
1

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
1

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 4
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 7
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 13

FREGUESIA BEATO
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa
Em curso: Promoção da Acessibilidade Pedonal na Via Pública nas Prioridades de Segurança 26 e 52 - Av.
Mouzinho de Albuquerque / Rua de Xabregas;
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 38
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 35

Informação Escrita |

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 9
Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 6
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 1
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 2

FREGUESIA BELÉM
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados:1
Nº de Processos decididos:1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 59
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 55

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 2
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
1

N.º de Edificios
1

Conservação
1

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
1

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 4
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 6
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 10

FREGUESIA BENFICA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Reposição dos pavimentos na Rua Lucilio Simões; Obras de manutenção dos passeios na Rua
Manuel Múrias; colocação de pilaretes na Rua Engº Nobre Guedes e Arruamento à Travessa da Granja;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados:0
Nº de Processos decididos:1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 77
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 69

Edificado
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
5

N.º de Edificios
5

Conservação
5

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
3

Total
8

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 4
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 6
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 11

FREGUESIA CAMPO DE OURIQUE
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Acompanhamento de Projetos relevantes e obras estruturais
Em curso : Aquisição de serviços para a elaboração de projeto de requalificação para o bairro Ceuta Sul em fase de revisão de projeto. obra a executar no âmbito de uma empreitada que se encontra em preparação;
Colocação de suportes de fixação de contentores nas freguesias de Arroios, Estrela, Misericórdia, Santo
António, Santa Maria Maior e São Vicente; Reparação de pavimento junto a paragens de autocarro na Av.
Eng. Duarte Pacheco;
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 81
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 62
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 12

Informação Escrita |

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 4
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
3

N.º de Edificios
3

Conservação
3

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
1

Total
4

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 7
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 2
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 7

FREGUESIA CAMPOLIDE
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Construção de parque de estacionamento na Rua B do Bairro da Liberdade, junto ao Centro
Espie Miranda;
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 27
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 17

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 12
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
4

N.º de Edificios
4

Conservação
3

Demolição
1

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
4

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 4
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 8
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 11

FREGUESIA CARNIDE
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Requalificação da Azinhaga da Torre do Fato; colocação de pilaretes na Estrada da Luz;
Substituição de grelhas na Rua Prof. Arsénio Nunes;
Em curso: Acessibilidade pedonal na Rua Padre Américo, Rua Poeta Bocage, Rua Pires Jorge e Rua
Aristides de Sousa Mendes;
Sinalização Horizontal
Rua Padre Américo; Estrada da Correia
Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa
Em curso: Requalificação da Azinhaga da Torre do Fato; Promoção da Acessibilidade Pedonal na Via
Pública na Prioridade de Segurança 55 em Carnide
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 32
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 29
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 2

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 3
Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 8
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 0
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 4

Informação Escrita |

FREGUESIA ESTRELA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em fase de conclusão: Chafariz da Esperança, conservação e restauro - em fase de instalação o sistema de
corte do circuito elétrico de iluminação da câmara de reserva de água;
Em curso: Repavimentação do troço da estrada do Loureiro; Colocação de suportes de fixação de
contentores nas freguesias de Arroios, Estrela, Misericórdia, Santo António, Santa Maria Maior e São
Vicente;
Acompanhamento de Projetos relevantes e obras estruturais
Em Curso: Empreitada de Reordenamento do estacionamento da Doca de Santos - Construção de lancil,
rede de águas e bases de pavimentos
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 2
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 142
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 122
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 9

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 4
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
4

N.º de Edificios
4

Conservação
4

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
1

Total
5

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 6
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 7
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 17

FREGUESIA LUMIAR
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Manutenção e Reconstrução do Pavimento na Azinhaga da Fonte Velha; Reparação de
pavimento em estacionamento e Muro na Rua Agostinho Neto; Manutenção de pavimentos na Rua
Professor Vieira de Almeida; Reparação e substituição de grelhas de drenagem superficial na Rua Hermano
Neves, Rua Professor Francisco Gentil 21 e 27, Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral, Rua Armindo
Rodrigues e Rua Prof. Barbosa Sueiro; Colocação de Pilaretes na Rua Prof. Mark Athias e Avenida David
Mourão-Ferreira;
Sinalização Horizontal
Av. Eng. Duarte Pacheco; Av. Maria Helena Vieira da Silva; Calçada de Carriche
Acompanhamento de Projetos relevantes e obras estruturais
Articulação com a DMMC, das empreitadas de requalificação do Núcleo Histórico do Paço do Lumiar:
Eixo Transversal ao Paço do Lumiar (Estrada do Paço do Lumiar, Azinhaga das Lages, Rua Direita do
Lumiar e Estrada do Lumiar), Largo do Paço (espaço público envolvente) e Rua Isaac Rabin;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 1
Nº de Processos decididos: 0
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 110
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 99

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 8
Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 1
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 1
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 3

Informação Escrita |

FREGUESIA MARVILA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Promoção da acessibilidade pedonal na via pública na prioridade de segurança 22-Bº dos Loios
(Fiscalização UITOR)
Sinalização Horizontal
Rua Dinah Silveira de Queiroz; Rotunda das Olaias/Av. Eng. Arantes de Oliveira/Av. Carlos Pinhão/Av.
Francisco Salgado
Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa
Executada:A sinalização horizontal da Avenida Santo Consdestável; Promoção da Acessibilidade Pedonal
na Via Pública na Prioridade de Segurança 22 no Bairro dos Loios;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 2
Nº de Processos decididos: 2
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 94
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 80
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 2

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 10
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
7

N.º de Edificios
7

Conservação
6

Demolição
1

Obras Ilegais
0

Reabilitação
5

Total
12

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados : 0
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 1
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 7

FREGUESIA MISERICÓRDIA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Colocação de suportes de fixação de contentores nas freguesias de Arroios, Estrela,
Misericórdia, Santo António, Santa Maria Maior e São Vicente;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 1
Nº de Processos decididos: 0
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 61
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 61
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 2

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 5
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
4

N.º de Edificios
4

Conservação
4

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 4
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 4
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 8

Total
4

Informação Escrita |

FREGUESIA OLIVAIS
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Requalificação da praceta dos Vulcões;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 2
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 131
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 100
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 3

Edificado
Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 8
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 5
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 8

FREGUESIA PARQUE DAS NAÇÕES
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 2
Nº de Processos decididos: 0
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 138
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 104

Edificado
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 1

FREGUESIA PENHA DE FRANÇA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Sinalização Horizontal
Rotunda Marechal Francisco da Costa Gomes
Conservação e reparação de arruamentos
Em curso: elaboração de projeto de execução para a repavimentação da Rua Nery Delgado;
Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa
Em curso: Obras de Promoção da Acessibilidade e Segurança na Via Pública na Av. General Roçadas;
Promoção da Acessibilidade Pedonal na Via Pública nas Prioridades de Segurança 26 e 52 - Av. Mouzinho
de Albuquerque / Rua de Xabregas;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 69
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 67
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 2

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 5
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
5
Beneficios Fiscais

N.º de Edificios
5

Conservação
5

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
2

N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 4
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 2
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 12

Total
7
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FREGUESIA SANTA CLARA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Reparação e substituição de grelhas de drenagem superficial na Rua Martin Luther King e
Quinta da Mourisca;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 2
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 40
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 34
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 5

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 1
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 1

FREGUESIA SANTA MARIA MAIOR
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Manutenção de lajetas em lioz no Terreiro do Paço e envolventes; Reparação de grelhas partidas
e reposição de grelhas inexistentes na Praça da Figueira; Colocação de suportes de fixação de contentores
nas freguesias de Arroios, Estrela, Misericórdia, Santo António, Santa Maria Maior e São Vicente
Sinalização Horizontal
Largo do Museu de Artilharia
Acompanhamento de Projetos relevantes e obras estruturais
Em curso: Trabalho de monitorização da estabilidade estrutural do Tanque das Alcaçarias;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 100
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 91

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 8
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
5
Beneficios Fiscais

N.º de Edificios
5

Conservação
5

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
5

N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 8
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 1
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 9

FREGUESIA SANTO ANTÓNIO
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções em espaço público
Executada: Reparação de caleira de escoamento, na Rua Júlio César Machado –Cinema S. Jorge; Reparação
de pavimento em passadeiras - Alameda de Santo António aos Capuchos;
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 54
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 39
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Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 1
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
2
Beneficios Fiscais

N.º de Edificios
2

Conservação
2

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
0

Total
2

N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 8
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 9
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 8

FREGUESIA SÃO DOMINGOS DE BENFICA
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Executada: Colocação de Pilaretes na Rua Raquel Roque Gameiro, Largo Madalena Perdigão, Rua Cândido
de Figueiredo e no Alto dos Moinhos; Reparação e substituição de grelhas de drenagem superficial na Rua
Mariano Pina e Avenida Machado Santos, A Rua é Sua – Rua Madame Curie;
Sinalização Horizontal
Praça Marechal Humberto Delgado (Sete-Rios); Rua Prof. Egas Moniz/Azinhaga das Galhardas/Av.
Nogueira Simões/ Rua São Tomás
Pedidos de indemnização por danos na via pública, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por
atos de gestão pública do município de Lisboa
Nº de Processos entrados: 0
Nº de Processos decididos: 1
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 81
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 60
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 1

Edificado
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
1

N.º de Edificios
1

Conservação
1

Demolição
1

Obras Ilegais
0

Reabilitação
1

Total
3

Beneficios Fiscais
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 2
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 0
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 5

FREGUESIA SÃO VICENTE
Intervenções em espaço publico / Manutenção da via publica / CDC’s
Outras intervenções de espaço público
Em curso: Colocação de suportes de fixação de contentores nas freguesias de Arroios, Estrela, Misericórdia,
Santo António, Santa Maria Maior e São Vicente
Ocorrências “Na Minha Rua Lx”
Ocorrências da competência da UCT registadas na freguesia: 47
Ocorrências resolvidas pelos serviços da UCT: 40
Contratos de Delegação de Competências
N.º Intervenções Apresentadas pela JF para Pedidos de Parecer Técnico: 2

Edificado
Vistorias no âmbito do estado de conservação do edificado
N.º de Vistorias ao estado de conservação do edificado: 1 *
* Com vista à intervenção de requalificação da Quinta do Ferro, a UITCH efetuou visitas técnicas a 50 edifícios.
Despachos de Intimação - Gestão de Intimações
N-º de processos
6
Beneficios Fiscais

N.º de Edificios
6

Conservação
6

Demolição
0

Obras Ilegais
0

Reabilitação
4

N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Entrados: 1
N.º Processos de Atribuição de Beneficios Fiscais Despachados: 3
Ocupação de Via Publica - DSI/DGIG/SIGU - Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística + edoclink
N.º Licenças Ocupação de Via Publica emitidas (OVP e prorrogações de Alvaras): 8

Total
10
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2. Contratos de Delegação de competências
Número de Pedidos de Parecer Técnico Prévio a Unidades Orgânicas Competentes (entre as 46 novas intervenções) - período de 1 de setembro de 2020 a 31 de outubro de 2020:
Unidades Orgânicas
DDS - Departamento para os Direitos Sociais

N. Pedidos
Parecer Técnico
2

DMAEVCE - Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

6

DMEI – Direção Municipal de Economia e Inovação

1

DMHU – Direção Municipal de Higiene Urbana

0

DAFD – Departamento da Atividade Física e do Desporto

1

DMC – Direção Municipal de Cultura

1

DMMC – Direção Municipal de Manutenção e Conservação

6

DMM – Direção Municipal de Mobilidade
DMU – Direção Municipal de Urbanismo

18
0

DMGP – Direção Municipal de Gestão Patrimonial

0

DE – Departamento de Educação

0

DMHDL – Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local

0

UCT/UITC – Unidade de Intervenção Territorial Centro

2

UCT/UITN – Unidade de Intervenção Norte

3

UCT/UITOR – Unidade de Intervenção Oriental

2

UCT/UITCH – Unidade de Intervenção Territorial Centro Histórico

12

UCT/UITOC – Unidade de Intervenção Territorial Ocidental

3

TOTAL

57
Quadro: Número de Pedidos de Parecer Técnico Prévio às Unidades Orgânicas Competentes.

a. Total financeiro das novas intervenções em apreciação e validadas (no período em análise): 3.651.803,30
€ Milhões de Euros.
b. Total do valor de pedidos acumulado: 38.213.511,68 € com e a aguardar parecer técnico, que corresponde
a 76,43% do total do financiamento atribuído às 24 Juntas de Freguesia (50.000.000,00 €).
c.Organização, pré-preenchimento e solicitação do 4º Relatório de execução trimestral dos “CDC’s de
mandato’, com limite de entrega a 31 de outubro de 2020.
d. Análise do Relatório de execução trimestral dos “CDC’s 2013-2017 com adenda”, com verificação das despesas executadas.
e.Apoio ao planeamento, uniformização e acompanhamento de Contratos de Delegação de Competências de
outras Unidades Orgânicas, designadamente na elaboração de novos CDC de Gestão e Manutenção.
f.Finalização dos trabalhos de apoio técnico da empresa responsável pela elaboração de Caderno de Especificações e Requisitos – CER - Caderno de Encargos para o desenvolvimento tecnológico da “Plataforma
CDC – Plataforma de Contratos de Delegação de Competências 2019-2020. Início da preparação do concurso público para desenvolvimento da plataforma CDC.
g. Comunicação DRJF/UO/Juntas de Freguesia

bEnvio da divulgação de eventos das Juntas de Freguesia para a “Agenda o que fazer” e “Desde casa” –
site CML.
bCedência de vídeo e fotos do DMcom: vídeo do Manifesto da Lisboa Green Capital 2020; “Aos Indiferentes”; fotos: Amália Rodrigues; reinauguração da Casa Fernando Pessoa; banner da linha de atendimento da prevenção da violência doméstica, para divulgar no facebook; e jornal da Junta de Freguesia
de Arroios.
b Divulgação do vídeo da 9ª semana do Empreendedorismo – DMEI/DEEE – JF
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h. Comunicação dos Contratos de Delegação de Competências - CDC Mandato

bEnvio mensal de procedimentos e normas da comunicação dos CDC’s - JF.
bDivulgação da ReVista_UCT_CDC's 2020 – JF – UO – Gabinete Vice-Presidente - Intranet.
bAtualizações da reprogramação financeira, na área Freguesias - site CML .
bElaboração e divulgação do CDC |COMUNICA (4 edições) - JF.
bRelatórios mensais do clipping diário das notícias referentes aos CDC’s.
Mês de setembro:
Freguesias que divulgaram CDC’s: Ajuda, Alcântara, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Belém, Benfica,
Campo de Ourique, Campolide, Carnide, Estrela, Olivais, Parque das Nações, Santa Clara, Santa Maria Maior,
Santo António, São Domingos de Benfica.
17 Freguesias; 38 Intervenções; 120 Publicações; 18 Notícias Intranet; 5 Notícias Comunicação Social/CML;
Total Publicações = 143
Mês de outubro:
Freguesias que divulgaram CDC’s: Ajuda, Alcântara, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Beato, Belém, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Carnide, Estrela, Marvila, Misericórdia, Olivais, Parque das Nações,
Penha de França, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica, São Vicente.
22 Freguesias; 78 Intervenções; 179 Publicações Freguesias; 69 Notícias Intranet; 21 Notícias Comunicação
Social/CML/outros; Total Publicações = 269

3.Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção (GOPI – Na minha rua Lx)
O GOPI – Na Minha Rua Lx é um portal de ocorrências onde se pode participar problemas em espaços públicos, equipamentos municipais e higiene urbana que necessitem de intervenção dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa ou das Juntas de Freguesia. Este registo e identificação dos pedidos para intervenção na
cidade, é uma ferramenta fundamental no controlo e gestão das ocorrências.
  

   

Entre 1 de setembro e 31 de outubro deste
ano verificaram-se um total de 39 154 registos de ocorrências reportadas pelos
munícipes.

         
    












    





   





 

Gráfico 1
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As ocorrências reportadas neste período
foram direcionadas, no âmbito das com-



petências atribuídas aos serviços compe-



tentes. No gráfico 2 apresenta-se essa



distribuição.






 













Gráfico 2
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Essas ocorrências incidiram seguintes áreas de intervenção:
Área Ocorrência

%

Animais em ambiente urbano

1,15%

Árvores e Espaços Verdes

2,37%

Edifícios da Polícia Municipal

0,10%

Edifícios do RSB

0,02%

Edifícios dos Serviços Municipais

0,11%

Equipamentos Municipais - Cultura

0,17%

Equipamentos Municipais - Desporto

0,06%

Equipamentos Municipais - Educação

0,06%

Equipamentos Municipais - Feiras

0,04%

Equipamentos Municipais - Mercados

0,06%

Equipamentos Municipais - Sanitários

0,03%

Equipamentos Municipais - Social

0,01%

Estradas e Sinalização

4,89%

Habitação Municipal

0,37%

Higiene Urbana

72,88%

Iluminação Pública

4,07%

Instalações Elétricas e Mecânicas

0,79%

Intervenção Social

0,02%

Passeios e Acessibilidades

4,30%

Saneamento

2,60%

Segurança Pública e Ruído

5,85%

Terrenos municipais e espaços não habitacionais
Total

0,06%
100,00%

Quadro 8

Foram resolvidas, pelas várias entidades competentes e intervenientes (serviços operacionais da CML e das
Juntas de Freguesia), um total de 35 371 ocorrências, o que representa uma taxa de execução de 90%.
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Gráfico 3
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A taxa de resolução dos serviços operacionais da UCT nestes meses atingiu os 83%, com 1474 ocorrências
resolvidas das 1780 entradas da área da UCT.
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Essas ocorrências incidiram seguintes áreas de intervenção:
Área Ocorrência

%

Animais em ambiente urbano

1,21%

Árvores e Espaços Verdes

0,94%

Edifícios da Polícia Municipal

0,06%

Edifícios do RSB

0,01%

Edifícios dos Serviços Municipais

0,09%

Equipamentos Municipais - Cultura

0,12%

Equipamentos Municipais - Desporto

0,02%

Equipamentos Municipais - Educação

0,03%

Equipamentos Municipais - Feiras

0,04%

Equipamentos Municipais - Mercados

0,04%

Equipamentos Municipais - Sanitários

0,01%

Equipamentos Municipais - Social

0,00%

Estradas e Sinalização

4,17%

Habitação Municipal

0,42%

Higiene Urbana

78,23%

Iluminação Pública

3,11%

Instalações Elétricas e Mecânicas

0,84%

Intervenção Social

0,00%

Passeios e Acessibilidades

2,91%

Saneamento

2,00%

Segurança Pública e Ruído

5,72%

Terrenos municipais e espaços não habitacionais

0,01%

Total

100,00%
Quadro 9

Gráfico 4
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Gráfico 5

Aquando a elaboração deste relatório, estavam em execução, ou seja, em tratamento nos respetivos serviços
responsáveis, 44 664ocorrências, apresentando a seguinte distribuição:
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Gráfico 6

Helena Caria
Diretora Municipal da Unidade de Coordenação Territorial
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Departamento de Marca e Comunicação
Da Comunicação de eventos coorganizados com outras unidades orgânicas ou com entidades externas à CML
destacamos as atividades programadas no âmbito da “Lisboa Capital Verde Europeia 2020” e lançamentos de
obras, nomeadamente unidades de saúde, alargamento da rede de ciclovias e projetos de requalificação de espaços púbicos;
No que respeita aos projetos gráficos desenvolvidos pelo DMCom, foram elaborados, no período em apreço,
centenas de materiais (flyers, banners, cartazes, logotipos, sinalética, cartões, mupis, convites,…) para iniciativas promovidas ou apoiadas pela Autarquia, nomeadamente para as campanhas “Lisboa Capital Verde
Europeia 2020”, para a revista “Lisboa”, e, entre outros, novas Unidades de Saúde Familiar, projetos Uma
Praça em cada Bairro, Rede Ciclovias, “Covid 19”;
Relativamente à Gestão da Rede de MUPI e outros meios da CML - foram analisados 50 pedidos de divulgação de iniciativas, de entre os quais 47 foram validados; produzimos as campanha de comunicação do Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas e “Sempre que puder, vá de bicicleta”.
Foram validadas e disponibilizadas, na Intranet, 2830 notícias alusivas a Lisboa, ao Município e a todos os
eleitos e foram enviadas 36 notas de imprensa para os diversos Órgãos de Comunicação Social (OCS);
869 foi, no período em apreço, o n.º de notícias colocadas no Clipping
Foram realizados 30 diretos nas redes sociais, disponibilizados 611 vídeos e colocados online 295, nomeadamente 56 no Facebook, 114 no Vimeo, 64 no Youtube e 20 no IGTV.

Divisão de Comunicação Digital
A presença da CML nas Redes Sociais, no período em apreço, foi assegurada pela colocação diária e permanente de notícias, imagens e vídeos relacionados com a atividade do Município e com a Cidade. Foram
publicados 439 tweets, que geraram 1 503 400 impressões e 1 891 novos seguidores; no Facebook, os 393
posts colocados alcançaram 17 400 000 utilizadores e temos 2600 novos seguidores; no Instagram, foram
colocadas 203 imagens que geraram 5 800 000 impressões e 5 500 novos seguidores.
O Site Institucional continuou dinâmico. Os seus conteúdos foram atualizados através da produção diária de
textos, inserção de fotografias, vídeos e ficheiros. Ao todo, foram publicadas 142 novas notícias – 64 com
registo de vídeo - e 78 novas imagens;
Relativamente ao site primário, foram 125 os pedidos divulgados na gestão do “cm-all”.

Filomena Costa
Diretora de Departamento de Marca e Comunicação
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Direção Municipal de Finanças
Estudos, Gestão de Meios e da Dívida.
jApuramento dos fundos disponíveis, com elaboração das estimativas mensais da receita e compilação da informação sobre compromissos e pagamentos;
jElaboração do orçamento de tesouraria incluindo receita e despesa consignada;
jVerificação e processamento dos encargos regulares com o serviço da dívida, cujo valor acumulado no final
de outubro de 2020 ascendia a 37,0 M€, sendo 11,0 M€ refentes a acordos e 26,0 M€ a empréstimos e
garantias bancárias;
jApuramento da margem de endividamento do Município no final do mês de agosto, com preparação dos anexos refentes à demonstração da capacidade de endividamento do Município, no final de agosto, no âmbito
da submissão a Visto Prévio do Tribunal de Contas do 4º contrato BEI Lx XXI;
jPreparação do processo de contratação do 4º contrato BEI Lx XXI, para submissão a Visto Prévio do
Tribunal de Contas;
jSubmissão a Visto Prévio do Tribunal de Contas do Aditamento ao 3º Contrato BEI Lx XXI;
jPreenchimento no portal da DGAL/SIIAL do reporte dos empréstimos relativos ao 3º trimestre de 2020;
jSubmissão à ERSAR dos tarifários de saneamento e resíduos urbanos para 2021;
jAtualização dos mapas que refletem a execução financeira das diversas fontes de informação /gestão de
financiamentos consignados do presente quadro comunitário e do Programa de Investimentos Lx XXI;
jAnálise orçamental, validação dos documentos financeiros e acompanhamento da execução financeira dos
projetos que integram o Programa de Investimentos Lx.XXI;
jColaboração com a Divisão de Monitorização na atualização/desenvolvimento de novas funcionalidades
da plataforma SGPI, no âmbito do Programa de Investimentos Lx XXI;
jAvaliação das propostas de alteração orçamental dos serviços no quadro de Ações do Plano identificadas
com financiamento alheio (comunitário, administração central, Programa Lx.XXI e contrapartidas do
Casino de Lisboa);
jValidação das fontes de financiamento dos processos de despesa com Ações do Plano identificadas com
financiamento alheio e validação de processos despesa/faturas no módulo de Gestão de Fundos de Financiamentos em SNC-AP;
jValidação de DFDs referentes a contratações integradas em processos/operações com financiamento alheio;
jAvaliação e pedido de associação entre PEPs de despesa e PEPs de financiamento de processos de contratação integrados em Ações do Plano identificadas com financiamento alheio;
jAnálise da Proposta de Orçamento Estado para 2021, com destaque para os artigos com maior relevância
para o Município;
jParticipação no desenvolvimento de uma plataforma global para o Município de Lisboa, que consiste numa
plataforma de criação de despesa, cujo processo se inicia na criação do cabimento e termina na criação e
validação do respetivo compromisso, passando pela criação dos respetivos PEP de Financiamento e
Despesa; reuniões com vários departamentos do município com vista á avaliação e eficaz integração de
várias plataformas informáticas já em funcionamento no Município, com vista á eliminação de silos
informáticos; o projeto com a designação DMF+, está a ser desenvolvido na DMF com a participação de
vários elementos desta Direção Municipal;
jParticipação no projeto de implementação do RPA (Robotic Process Automation);
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jProposta de Regulamento dos Benefícios Fiscais do Município de Lisboa: acompanhamento da consulta
pública; elaboração da avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais.
jNo âmbito do Urbanismo Digital foram efetuados testes para a integração das liquidações e pagamentos com o SAP
jNo plano da atribuição de benefícios fiscais, foi feita proposta de decisão relativa a 39 frações e comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira 63 frações - IMI para prédios arrendados – 25 processos de isenções de taxas municipais, 68 processos de isenção de IMI/IMT no âmbito da Reabilitação Urbana bem
como resposta a 60 emails de pedidos de informação sobre reabilitação urbana.
jAnálise de 3 processo de recurso hierárquico;
jNo quadro da implementação do RGPD procedeu-se ao acompanhamento do QUAR 2020;
jNo quadro da implementação do novo referencial contabilístico - Sistema de Normalização Contabilística,
SNC-AP, foram realizados testes e respetivo reporte de erros / aceitação aos desenvolvimentos nos vários
módulos – receita, despesa, empréstimos, orçamento, manutenção/logística, contabilidade de gestão, interfaces, LCPA.

Auditorias efetuadas a projetos cofinanciados (físicas e financeiras)
jAnálise do Relatório Preliminar e ponto de situação sobre eventualidade de correções financeiras, no âmbito da Auditoria à Operação LISBOA-07-5673-FEDER-000071 - Escola Básica Luiza Neto Jorge, promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C);
jAuditoria da SGMAI, no dia 12.10.2020, ao projeto PT/2017/FAMI159 - Levantamento da documentação
contabilística solicitada e constituição do dossier financeiro;
jAuditoria da SGMAI, no dia 27.10.2020, ao projeto PT/2017/FAMI79 - Levantamento da documentação
contabilística solicitada e constituição do dossier financeiro;
jPreparação de documentação para resposta à auditoria promovida pela Equipa Multidisciplinar dos FEEI e
Gestão do PDCT/AML à Operação LISBOA-07-5673-FEDER-000041 - “Escola Básica Coruchéus”, no
quadro da colaboração com o Departamento de Educação;

Acompanhamento de projetos:
jAcompanhamento da execução de projetos com financiamento alheio em articulação com os respetivos serviços interlocutores, a compilação de informação para atualização da execução da carteira de projetos com
financiamento comunitário e, ainda, o acompanhamento da execução financeira dos contratos programa da
Gebalis e da SRU;
jProjeto VOX POP: apresentação aos parceiros das características financeiras do projeto e momentos e
documentos de reporte a apresentar ao longo da sua execução; preparação de orçamento e propostas para
submeter aos órgãos – Câmara e Assembleia; reuniões com serviços executores do município (DMM,
DMEI e CGIUL);
jProjeto “Secundário para todos” reunião com a equipa do Departamento de Educação para definição de
procedimentos financeiros;
jCasino de Lisboa - Análise dos documentos de aprovação das carteiras de projetos 2020 (Contrapartida
Anual e do Imposto de Jogo) bem como despesas associadas (repartição correntes e capital);
jCasino de Lisboa - Acompanhamento/compilação da despesa das carteiras de projetos (Imposto de jogo e
Contrapartida anual), para a elaboração dos Relatórios para 2020 (Intercalar e Final);
jApoio ao parceiro líder da operação “Rota do Memorial do Convento”, no que respeita o ponto de situação
a apresentar à Autoridade de Gestão;
jAcompanhamento da execução financeira, dos projetos FAMI;
jMonitorização dos contratos programa 349/CM/2018 e 398/CM/2015 celebrados com a Gebalis;
jjustificação de despesa da Operação “Infraestrutura ROSSIO”;
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jOperação Emprego Primeiro Porta Aberta – PEDU – Relatório Final - Preparação, inserção de documentos
e preenchimento de formulário no Balcão 2020;
jAcompanhamento/monitorização da despesa realizada e previsão da receita em 2021 no âmbito do Programa “Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar”.
jAcompanhamento/monitorização da despesa realizada e previsão da receita em 2020 no âmbito do Programa “1º Direito”.
jMonitorização da execução financeira, destacando-se os seguintes projetos: ACCESS, LIFE LUNGS, ICARUS, Centro Saúde Alta de Lisboa, Cartografia de Vulnerabilidade Térmica, Erasmus MASTER, FORCE;
jPreparação de toda a documentação necessária para a submissão dos pedidos de pagamento relativos às
Operações da EB Olivais, EB Luísa Neto Jorge e Creche dos Olivais;
jMonitorização da execução financeira e colaboração com o Departamento de Desenvolvimento Local da
DMHDL, na compilação de informação de despesa referente ao Projeto ComUnity LAB e de receita para
reembolso do FEDER aos parceiros internacionais;
jColaboração com o DDS relativamente à despesa das Creches cofinanciadas no PACTO e ao cumprimento
das medidas de publicitação do FEDER;

Instrução de pedidos de pagamento:
jFEDER —————————————————————————————————- €1.151.573,92
jFC———————————————————————————————————— €23.077,88
Recebimentos relativos a financiamentos externos:
jFEDER ——————————————————— ——————————————-€747,006,97
j FC————————————————————————————————————€61.410,94
jOGUE——————————————————————————————————-€385.674,58

Divulgação de programas de financiamento externo:
jAviso POSEUR-17-2020-12 – Elaboração de Estudos e Projetos necessários às Intervenções de Recuperação de Passivos Ambientais Prioritários de Origem Industrial;
jAviso POSEUR-09-2020-10 – Elaboração de Estudos e Projetos para Intervenções de Proteção do Litoral;
jAviso POSEUR-11-2020-15 - Investimentos com vista à recolha seletiva e valorização de bio resíduos em
Portugal Continental – 3º Aviso;
jAMIF-2020-AG-CALL-04 - Promover vias complementares para pessoas que precisam de proteção e sua
integração;
jFAMI - Aviso nº 89/FAMI/2019 - OE1-Asilo e ON1 -Asilo/Acolhimento;
jHorizonte 2020: Convite H2020-LC-GD-2020 - Construindo um futuro de baixo carbono e resiliente ao
clima: Investigação e Inovação em apoio ao Pacto Ecológico Europeu - 20 Convites;
jHorizonte 2020 - MSCA-NIGHT-2020bis – Noite Europeia dos Investigadores:
jHorizonte 2020 – DT-Transformations – 24-2020 - Espaço europeu de colaboração e inovação em Museus
(H2020-SC6-Transformations-2018-2019-2020);
jPrograma ERASMUS- “Parcerias para a Criatividade” – Convite Extra;
jPrémio A Arte Chegou ao Colombo” - para artistas emergentes.

Instrumentos Previsionais e Controlo de Gestão
Atividades de Gestão e Controlo Orçamental
jElaboração do reporte financeiro mensal;
jImplementação da contabilidade de gestão:
jAnálise da informação extraída do sistema, identificação de erros e respetivo reporte;

jRealização de testes à performance do sistema e reporte dos erros encontrados;
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jManutenção do módulo de contabilidade analítica (CO);
jAnálise e acompanhamento da despesa no âmbito da pandemia COVID-19, com elaboração de reportes integrantes das várias fases do processo da despesa classificada na ordem estatística criada para o efeito
(E_COVID19);
jRealização de testes à Plataforma de Encargos Futuros, na sequência das alterações introduzidas no âmbito
do SNC-AP;
jAnálise do processo da nova descentralização de competências na área da educação, com vista ao seu acompanhamento através da contabilidade de gestão.
Orçamento de 2020 e Grandes Opções do Plano para 2020-2023
jElaboração de 3 propostas de alteração ao Orçamento de 2020 e às Grandes Opções do Plano para 20202023, com reajustamentos orçamentais na ordem dos 33,6 milhões de euros e integração da receita no valor
de 1.916 euros, relativa à 2ª fase do projeto ACCESS (1.916 euros) e ao patrocínio obtido junto da Fundacion “La Caixa” para a exposição “Jardins Históricos de Portugal”, no âmbito do projeto Lisboa Capital Verde Europeia 2020 (1.000 euros);
jIntegração orçamental dos reforços solicitados pelos serviços no âmbito do combate ao COVID-19;
jAnálise e avaliação das medidas extraordinárias de apoio às famílias e emprego para enquadramento e integração orçamental, no âmbito da emergência decorrente do Covid19;
jAnálise e avaliação de pedidos de reforços sem contrapartida e preparação de mapas de apoio à decisão.
Orçamento de 2020 e Grandes Opções do Plano para 2020-2023
jElaboração de 5 propostas de alteração ao Orçamento de 2020 e às Grandes Opções do Plano para 20202023, com reajustamentos orçamentais na ordem dos 35,5 milhões de euros e integração da receita no valor
de 860 mil euros, relativa ao Projeto Vox (682.382 euros), ao Projeto SCINAT (9.000 euros), ao Projeto B
- Water Smart (50.747 euros), à Piscina de Alfama (99.292 euros), ao Programa Munic. comboios de bicicletas (17.297 euros) e ao Projeto HUB - IN (1.000 euros);
jIntegração orçamental dos reforços solicitados pelos serviços no âmbito do combate ao COVID-19;
jAnálise e avaliação das medidas extraordinárias de apoio às famílias e emprego para enquadramento e integração orçamental, no âmbito da emergência decorrente do Covid19;
jAnálise e avaliação de pedidos de reforços sem contrapartida e preparação de mapas de apoio à decisão;
Orçamento de 2021 e Grandes Opções do Plano para 2021-2025
jAnálise e avaliação dos compromissos a transitar para 2021 e anos seguintes;
jAvaliação da previsão da despesa dos projetos do Orçamento Participativo (OP);
jAvaliação de receitas e despesas previstas no quadro da descentralização de competências da administração central a transferir para as autarquias locais;
jAvaliação de projetos a constar no Plano Plurianal de Investimentos (PPI) de acordo com as exigências do
Sistema de Normalização Contabilística para as administrações Públicas (SNC-AP);
jAnálise de novos projetos a integrar a proposta de Orçamento para 2021 com verbas a financiar pelo Instituto de Turismo;
jElaboração da proposta do Regulamento do Orçamento de 2020, com integração dos contributos dos diferentes Serviços;
jElaboração e divulgação das propostas de Orçamento para 2021 e Grandes Opções do Plano para 2021-2025
de cada Direção Municipal e de cada Departamento com os respetivos Vereadores;
jReceita estrutural e extraordinária - elaboração do documento final com incorporação dos contributos dos
diversos serviços, acertos finais por imposição legal com médias;
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jReceita consignada - preparação, análise e validação final;
jPrograma de Investimentos LxXXI - Análise e tratamento da informação enviada pelos serviços, relativamente ao planeamento do OI_2021-2025;
jValidação do Regulamento do Orçamento;
jEncargos bancários - Apuramento dos encargos previsionais com o serviço da dívida, relativo aos empréstimos e acordos;
jAnálise do Regulamento Geral de Taxas, Preços e Outras Receitas Municipais: análise dos contributos dos
serviços; elaboração da norma sobre proteção de dados.

Prestação de Contas e Reporte
jNo âmbito do reporte externo foi garantido o envio de informação financeira mensal à DGAL – Direção
Geral das Autarquias Locais assim como o envio de informação à Autoridade Tributária.
jElaboração diária do mapa da evolução das dívidas do Município;
jElaboração dos elementos de reporte mensal relativamente às contas do Plano financeiro do Município, já
ao abrigo do novo sistema contabilístico SNC-AP, incluindo análise às contas e solicitação de explicações
para as variações mais significativas;
jReporte mensal ao Banco de Portugal das transferências bancárias internacionais;
jCoordenação e acompanhamento e apoio aos consultores externos no projeto de análise aos processos informáticos, do sistema SAP e respetivos periféricos no âmbito do SNC-AP;
jApoio aos diversos serviços sobre questões relacionadas com o sistema informático, no módulo financeiro
SAP R3, na sua versão atualizada;
jElaboração das conciliações/reconciliações bancárias relativas ao período de agosto e setembro de 2020;
jElaboração de 25 informações sobre documentos financeiros a remeter ao TC junto dos contratos para fiscalização prévia;
jParticipação dos diversos trabalhadores na elaboração dos testes ao novo sistema informático (SNC-AP),
principalmente no que se refere aos documentos de reporte às entidades externas, ou seja mapas, apuramento
de Fundos disponíveis e análise de diferenças entre os vários outputs do sistema informático;
jApoio e acompanhamento dos auditores externos na análise às contas do Município, relativamente ao 1º semestre de 2020.
jAcompanhamento das melhorias e desenvolvimento de novos processos para elaboração do Orçamento e,
ao nível da sua execução, das respetivas modificações orçamentais, no âmbito da implementação do projeto do SNC-AP;
jParticipação dos diversos trabalhadores na elaboração dos testes ao novo sistema informático (SNC-AP).

Monitorização da Atividade Económico-Financeira do SEL
jAnálise dos relatórios trimestrais das empresas municipais;
jAnálise dos relatórios relativos aos Instrumentos de Gestão Previsional para 2021 e seguintes;
jPreparação das propostas para aprovação em Câmara dos Instrumentos de Gestão Previsional, das várias empresas.

Procedimentos Contabilísticos
No âmbito da receita:
jNo âmbito da gestão de tarifas foi feito o acompanhamento dos procedimentos relacionados com as tarifas
de saneamento e de resíduos urbanos, em colaboração com os serviços envolvidos e com a EPAL, bem
como o acompanhamento do processo de recenseamento dos grandes produtores e de gestão dos contratos
assinados com a CML, no âmbito dos resíduos urbanos, em conjugação com os serviços envolvidos (DMF
e DMHU), da correspondente faturação/cobrança e acompanhamento dos recenseamentos ao abrigo do
Edital 136/2015 - entidades de Hotelaria e Restauração, Ginásios e Cabeleireiros.
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jNo quadro da Taxa Municipal de Proteção Civil, foram feitas 8 transferências bancárias no valor de 11.495,42€
e esclarecimento de dúvidas aos munícipes (25 atendimentos telefónicos e 310 respostas a emails);
jNo âmbito da Taxa Municipal turística, gestão do cadastro e das liquidações e cobranças, bem como
preparação de alterações ao regulamento necessárias à gestão da taxa; acompanhamento do processo e esclarecimento telefónico e por correio eletrónico das dúvidas apresentadas entidades responsáveis (211
emails de resposta); registo, até à data de 9 978 entidades, com submissão na plataforma de autoliquidações
periódicas estando pagas 118 775 autoliquidações, com uma cobrança total no valor de cerca de 94,2 ME;
acompanhamento no registo de 159 entidades aderentes à funcionalidade de faturação na plataforma.
jIntegração mensal de dados de faturação proveniente de outros periféricos e envio para cobrança postal,
designadamente da receita de mercados (emissão de 1.007 faturas no valor de 259.422,96€), rendas de
imóveis municipais (emissão de 5.301 faturas no valor de 1.003.696,68€), ocupação de espaço público e
publicidade (emissão de 44 faturas no valor de 762.835,32€).
jRegisto de 132 faturas de rendas no valor de 27.583,97€ no âmbito das obras coercivas;
jEnvio para execução fiscal de 430 certidões de dívida no valor de 414.143,84€ relativos a faturas que já
tinham terminado o prazo de pagamento voluntário;
jReforço dos instrumentos/procedimentos de reconciliação de Saldos Bancários. Envio e reenvio de mails, telefonemas, aos diversos serviços emissores da receita por reconciliar para regularização dos créditos por liquidar;
jAnálise de processos relativos a taxas e outras receitas – elaboração de informações de pedidos de anulação
e reembolsos após confirmação dos serviços;
jEmissão de 173 reembolsos no valor de 2.747.627,51€;
jRegisto de 26 planos de pagamentos em prestações no valor de 5.657.274,41€;
jRegisto de 2 garantias bancárias no valor de 30.556,00€ e libertação de 9 garantias bancárias no valor de
6.551.924,69€;
jEmissão de 521 declarações de inexistência de dívidas.
No quadro da despesa:
jRegisto em SAP de 758 contratos de despesa;
jRegisto de 2 164 processos de despesa referentes a Propostas de Câmara e subjacentes a transferências
e subsídios;
jConferência de 3 903 processos de despesa e devolução de 20;
jEntrada de5 400 faturas e notas de crédito;
jRegisto de 4 500 faturas e notas de crédito;
jDevolução de233 faturas;
jPagamento 5 800 documentos;
j484 registos de faturas de imobilizado;
j96 registos de imóveis;
jRegisto de51 escrituras de imobilizado;
jRegisto de 28 encerramentos definitivos de empreitadas;
jRegisto de 192 atendimentos a fornecedores;
jRegisto de emissão de 257 declarações de fundos disponíveis;
jEntrega de descontos efetuados nos vencimentos a diversas entidades, como CGA, ADSE, Sindicatos, Solicitadores e Pensionistas;
jFoi elaborado o cálculo do apuramento mensal do IVA (2) e entrega ao Estado, feita a entrega das retenções
(2) de IRS e IRC e Imposto de Selo;
jRegisto e aceites de 27 garantias bancárias e depósitos caução, sendo processados 74 cancelamentos e 276
restituições, emissão de 209 precatórios cheques.
jProcessamentos de 1 297 processos de OT’s
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Tesouraria
Relatório de atividades da divisão de tesouraria

01 setembro
a
31 outubro /2020

Ao nível da RECEITA
Número de Atendimentos presenciais
Atendimentos via e-mail
Número de cheques
Número de Guias Resumo cobradas/Recibos
Número de Faturas avulsas cobradas/Recibos
Ao nível da DESPESA

534
6 955
106
1 398
5 018

Autorizações de Pagamento Fornecedores/Bancos
Autorizações de Pagamento Fornecedores/Tesou.

432

Autorizações de Pagamento Vencimentos/Bancos

4

Autorizações de Pagamento Vencimentos/Tesour.

2
189

Reembolsos

123

Foram desenvolvidas outras atividades, de que se destacam:

jVerificação cruzada dos processos e mapas, inerentes à função de Tesouraria, que entraram em produtivo/SAP, no âmbito da transição do POCAL para o novo Sistema de Normalização Contabilística; realização de testes até à entrada em produtivo de novos processos.

jResposta a diversas questões colocadas, por e-mail, pelos Munícipes e pelos Serviços Municipais; o apoio
aos diversos Postos de Cobrança no âmbito da utilização dos Terminais de Pagamento Automático; o apoio
no âmbito da instalação e operacionalização dos depósitos a efetuar pelos Postos de Cobrança nos Equipamentos de “Home Depósit”, do Banco Santander, a funcionar na Polícia Municipal, Cemitério do Alto de S.
João, Cemitério de Benfica e Cemitério dos Olivais; os recebimentos no Sistema GIC (Gestão Integrada de
Contra Ordenações); a verificação e apoio à Divisão de Contra Ordenações no âmbito de todos os recebimentos, em GIC, e respetiva arrecadação em SAP, de modo a permitir a cobrança/execução orçamental na
Tesouraria.

jParticipação na implementação da parceria com a Payshop referente ao sistema de pagamentos de refeições
escolares.

jContinuação da análise e implementação da racionalização de processos; verificações cruzadas mas com
eliminação de impressões no sentido de otimizar procedimentos e diminuir o consumo de papel.

jReuniões/Teams com os diversos Serviços no sentido de estabelecer procedimentos que permitam a cobrança mais célere dos montantes transferidos, pelos munícipes, para as contas bancárias tituladas pelo
Município.

jAcompanhamento e revisão das medidas a adotar para proteção dos funcionários e do serviço no âmbito da
COVID-19.

Contratação Pública, Aprovisionamento das Categorias Centralizadas e Gestão dos
Respetivos Contratos
Reitera-se o destaque, no período em referência, à gestão da rubrica orçamental D.02.01.11 – Material de consumo clínico, centralizada no DA como medida excecional para agilização de todas as compras da CML destinadas à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-19, bem como
à reposição da normalidade em sequência da mesma, ao abrigo do Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de março.
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No âmbito do apoio aos procedimentos
Set - Out
2019

Variação
20-19

Análise e elaboração de peças (programas de procedimento e cadernos de
encargos) de procedimentos de aquisição de bens e serviços e emissão de
pareceres prévios finais para aprovação de procedimentos pré contratuais pela
entidade competente

19

11

8

Elaboração de minutas de anúncios

8

7

1

Publicações em Diário da República e Jornal Oficial da União Europeia

5

22

-17

Procedimentos lançados na plataforma eletrónica: Concurso Público, Ajuste
Direto e Consultas Prévias

6

12

-6

Procedimentos concluídos e remetidos ao respetivo Serviço Promotor para
promoção de decisão de adjudicação (ou de não adjudicação): Concurso
Público, Ajuste Direto, Consultas Prévias

14

20

-6

Procedimentos de contratação e elaboração dos respetivos relatórios de
formação ou de execução de contratos

8

7

1

Ajustes Diretos simplificados - COVID-19

1

-

Ajustes Diretos Critérios Materiais - COVID-19

-

-

Registos na
base.gov

2020

No âmbito do aprovisionamento de categorias centralizadas
Reitera-se, no período em referência, o impacto do Plano de Contingência, por via do Covid-19, na atividade
da Divisão de Contratos Centralizados e Especiais. Assim:

jManutenção da atividade inerente ao desenvolvimento de procedimentos pré-contratuais para a contratação de bens e serviços, extra categorias centralizadas, face à criação de rúbrica orçamental centralizada
no DA para esse efeito;
jManutenção da atividade de gestão dos contratos de limpeza e segurança, no sentido de alocar funcionários das empresas cocontratantes de edifícios que fecharam por via do referido Plano de Contingência ou
de redução de atividade em instalações da CML, a novos locais que, por força do mesmo Plano, necessitaram desses serviços.
jManutenção da atividade de gestão da categoria das comunicações por força do contexto de Estado de
Emergência e posterior Estado de Calamidade e consequente teletrabalho, com grande implicação na elevada procura de equipamentos/acessórios de comunicação, nomeadamente, telemóveis, tablets, routers,
pen´s e cartões de dados, como instrumentos de trabalho e ainda para satisfação das necessidades atuais
de serviços municipais, como o SMPC, PM, RSB, DSHS que estão na linha da frente de resposta, no âmbito do Plano de Contingência.

Encargos com Instalações
Gestão dos locais de consumo, o que inclui: gestão de locais ativos, pedidos de ligação para novos locais e
pedidos de cancelamento; verificação da titularidade e da ausência de consumo dos locais de consumo ativos; apoio à preparação das peças dos procedimentos pré-contratuais.
Set - Out
2019

BTN

524

559

-35

-6,3%

BTE

139

134

5

3,7%

MT

16

19

-3

-15,8%

Gás natural

66

64

2

3,1%

Água

558

541

17

3,1%

34

86

-52

-60,5%

Energia
elétrica
Locais de
consumo

Pedidos

Variação
20-19

2020

Alimentações elétricas eventuais
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No âmbito da concretização da transferência de competências para o Município de Lisboa, no domínio da
educação, mais concretamente no que respeita ao fornecimento de energia elétrica, água e gás, iniciámos em
outubro os contactos com os Agrupamentos Escolares no sentido de concretizarmos a alteração da titularidade
dos respetivos contadores para o Município.

Limpeza e Higiene
Serviços
Procedimentos
Manteve-se a tramitação do procedimento 22/CPI/DA/DCP/2020 para contratação e serviços de limpeza e higiene, cujo contrato deverá produzir efeitos no dia 1 de dezembro de 2020, para acomodar serviços que não
tinham sido identificados à data da abertura do anterior procedimento (Loja de Cidadão do Saldanha, Biblioteca de Alcântara e Residências artísticas da DMC, Parque das Murtas, Parque Hortícola da Quinta das Carmelitas e Escola Profissional Ciências Geográficas).
Plano de Contingência COVID-19
Impacto na categoria de Serviços de Higiene e Limpeza:
- Reforço de limpeza e higienização: Levantamento de necessidades e apuramento do valor base para apreciação do lançamento de um eventual procedimento, no seguimento das orientações emanadas pela DGS.
- Em outubro desenvolveu-se, por solicitação da SG/EPPMPSSA, o procedimento por Ajuste Direto ao abrigo
de Critérios Materiais (Urgência Imperiosa – Plano de Contingência Covid-19) para a aquisição de serviços
de limpeza e higienização - PLANO DE CONTINGÊNCIA SEM ABRIGO, cujo contrato terá efeitos entre
1 de novembro a 31 de dezembro.
Gestão dos Contratos em vigor
Para além da gestão dos contratos em vigor de serviços de limpeza que têm vindo a ser celebrados no âmbito
do Plano de Contingência do Covid-19, mantivemos a gestão dos seguintes contratos:
Contrato de serviços de limpeza de diversos Edifícios Municipais (20 lotes), incluindo o contrato de serviços
de higiene e limpeza para as oficinas do Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica; contrato de colocação, substituição e manutenção de 381 unidades sanitárias em diversos Edifícios Municipais; contrato de
limpeza de vidros exteriores por método alpinismo.
Atividade
Gestão, monotorização e avaliação da qualidade e quantidade de serviços prestados, o que inclui: a) alterações/adaptações imprescindíveis em face da mudança de localização de diversos serviços municipais; b)
gestão e avaliação dos pedidos de serviços extras para eventos municipais a incluir na “bolsa de horas” para
imprevistos e gestão dos serviços a integrar no lote 14 referente a serviços não previstos aquando o levantamento das necessidades; c) reuniões mensais com os diversos serviços sobre questões relacionadas com a
qualidade de serviços de limpeza prestados; d) reunião mensal com as empresas prestadoras dos serviços de
limpeza para assinatura dos relatórios de avaliação dos serviços de higiene e limpeza e resolução de assuntos
pendentes; e) Monitorização da taxa de execução dos contratos, mediante aferição de eventuais desvios entre
o valor previsto de serviços e o valor efetivo de serviços; f) elaboração de proposta de implementação das
adequadas medidas que visem o equilíbrio da execução financeira dos contratos; g) apuramento da execução
mensal dos contratos, por tipologia de serviços e por unidade orgânica, por referência ao período da prestação
do serviço.
BENS
Gestão dos produtos de higiene e limpeza adquiridos: dotar os serviços dos materiais necessários; conferência de todas as faturas enviadas pelos fornecedores. Durante o período de referência, encontrava-se a decor-
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rer um Concurso Publico para aquisição de produtos de limpeza – 01/CP/DA/DCP/2020, com a respetiva
análise de propostas.
Gasolina e Gasóleo - Gestão da execução financeira dos contratos vigentes, que obtiveram visto do Tribunal
de Contas em 19/07/2020.
Material de Escritório, Papel, Economato e Consumíveis de Impressão
Prover os serviços dos materiais (papel, material de escritório, carimbos, consumíveis de impressão) de suporte necessários ao desenvolvimento das suas atividades; gestão da execução dos contratos, nomeadamente,
conferência de todas as faturas enviadas pelos fornecedores. Realizou-se uma consulta preliminar ao mercado para a contratação de consumíveis de impressão, face a novas máquinas cujas tipologias de consumíveis
não foram consideradas no contrato em vigor, pelo facto de os equipamentos em causa terem sido adquiridos
posteriormente ao desenvolvimento do anterior procedimento pré-contratual.
Iniciou-se o desenvolvimento de um Concurso Publico Internacional para aquisição de papel de fotocópia –
37/CPI/DA/DCP/2020, que, no período em análise, se encontrava em fase de apresentação de propostas.

Comunicações Fixas, Comunicações Móveis, de Voz e Dados
1 - Planeamento e/ou realização de novas contratualizações
a) Comunicações fixas
Procedimento

Objeto

Estado
Procedimento
pré-contratual
com
“Aquisição de Serviços de
Processo nº
recurso a um ajuste direto por critérios
42/ADCM/DA/DCCE/2020 Comunicações Eletrónicas materiais, com aprovação da decisão de
de Cloud E-mail, incluindo
contratar pelo VPJPS e que se encontra
e-mail, calendário,
em fase de apresentação de proposta.
contactos e tarefas”

b) Comunicações Móveis
Procedimento

Objeto

23/CPI/DA/DCP/2020

“Aquisição do Serviço Móvel
Terrestre”

Estado
Procedimento pré-contratual com recurso a
um concurso público, com publicidade
internacional, com aprovação da decisão
de contratar em reunião de Câmara e que
aguarda decisão de adjudicação em
reunião de Câmara.

c) Outras
Procedimento

Objeto

“Aquisição de serviços de
produção, controlo da expedição e
arquivo de correspondência
13/CPI/DA/DCP/2020
postal”, para a Divisão de
Contraordenações do
Departamento Jurídico.

32/CPI/DA/DCP/2020

“Aquisição de serviço wifi de
acesso público para o Hub
Criativo do Beato”

Estado
Procedimento pré-contratual com recurso
a um concurso público, com publicidade
internacional, com aprovação da decisão
de adjudicar pela VCVP e que aguarda
outorga do contrato.
Procedimento pré-contratual com recurso
a um concurso público, com publicidade
internacional, com aprovação da decisão
de contratar em reunião de Câmara e que
aguarda envio pela Startup Lisboa de
alteração às peças (com ratificação em
sede de adjudicação) para posterior
lançamento.
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Gestão dos contratos em vigor
Acompanhamento da execução
técnica e operacional

Gestão de Contratos
Comunicações Fixas
Telecomunicações,
correio eletrónico,
securização de
comunicações e
transmissão remota de
sinal de alarme de
incêndio
Comunicações Móveis
Serviço móvel terrestre,
serviço de messaging,
serviços de redundância
terrestre, serviço móvel
por satélite
Correio Postal

Acompanhamento da execução
financeira

Técnicos do DSI/DASIC (em
relação às comunicações fixas)/
DCCE

DCCE/ Serviços interlocutores

Serviços de Televisão
Serviços de Produção
Documental
Serviços de Plataforma
Eletrónica de Contratação
Pública

Sistematização da informação
financeira e Monitorização da execução
financeira do contrato. Apuramento de
créditos devidos ao Município de
Lisboa e sua reclamação junto do
prestador de serviços.
Apuramento da execução financeira
mensal do contrato
Análise, conferência, validação e
registo da faturação mensal

DCP

*Serviço Móvel Terrestre: Atribuição, recolha e substituição de telemóveis de serviço a utilizadores diversos e equipamentos de banda larga móvel, de modo permanente ou temporário. No contexto do Plano de Contingência da Covid 19 destaca-se o acompanhamento e colaboração na entrega de telemóveis, tablets e cartões
de dados para resposta aos serviços diretamente envolvidos, nomeadamente, o SMPC, RSB e outros, bem
como a atribuição de cartões de dados e hotspots a funcionários que permitam a realização das suas tarefas
em regime de teletrabalho.
**Serviços de Produção Documental: Assegura a emissão de documentos de cobrança referente a taxas municipais nomeadamente a mercados e feiras e venda ambulante, Ocupação do espaço público e publicidade e
Rendas ocupação de imobiliário.

Transportes (aquisição de títulos de transporte)
Receber e gerir os pedidos de atribuição de títulos de transporte por parte dos vários serviços da CML, incluindo a resposta às especificidades dos títulos para a Polícia Municipal, bem como a comunicação com os
diversos operadores.
A adjudicação dos procedimentos de contratação anual 2020/2021 referentes aos títulos de transporte para os
trabalhadores da CML, incluindo Polícia Municipal, foi realizada a 01 de abril de 2020.

2020
2019
VH
Título de
Setembro Outubro
Total
Setembro
Outubro
Total
20-19
transporte
Trabalhadores CML
624
653
1277
632
644
1276
0,1%
Policia Municipal
497
499
996
527
524
1051
-5,2%
Zapping
8
0
8
19
13
32
-75,0%
Nota: A quantidade de títulos de transportes registada refere-se aos títulos autorizados; no entanto, os

Nota: A quantidade de títulos de transportes registada refere-se aos títulos autorizados; no entanto, os carregamentos que foram efetuados em
setembro e outubro do corrente ano pelos funcionários da CML corresponderam a 70% da sua totalidade, facto justificado pelo regime de teletrabalho atual.
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Vigilância e Segurança
Gestão dos contratos de segurança e vigilância, ao abrigo do contrato em vigor, decorrente do procedimento
pré-contratual 02/PAQ/DA/DCP/2018, com início a 01/12/2018 e término a 30/11/2020, em diversos Edifícios Municipais (7 lotes) incluindo recolha dos relatórios de avaliação mensais; resolução de problemas colocados pelos serviços; elaboração dos pedidos de compra mensais; resposta às solicitações dos serviços,
balanços mensais à execução do contrato.
Durante os meses em análise, este em curso o procedimento pré-contratual, Proc. n.º 21/CPI/DCP/2020, para
aquisição de serviços de segurança e vigilância, que visa dar continuidade aos serviços em causa, findos os
contratos atualmente em vigor e que se encontravam em fase de adjudicação.

Plano de Contingência COVID-19
Nos centros de acolhimento presentes na Pousada da Juventude Parque das Nações, no Centro de acolhimento
da VITAE, no Abrigo da Graça e no Clube Nacional de Natação em São Bento, os serviços foram prolongados até 31.12.2020.
Para esse efeito foi desenvolvido novo procedimento pré-contratual, a que corresponde o Proc. n.º
25/ADCM/DA/DCCE/20, ao abrigo do D.L. n.º 10-A/2020, de 13 de março, diploma que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID 19.
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Execução da Receita por Classificação Económica
setembro/2020
Un i d : m i l h a re s d e e u ro s

Designação

2020 (a)

2019 (a)

Previsão

Crescimento

Liquidação

Cobrança

Tx Exec.(b)

Estrutura

Valor

Taxa(b)

01 IMPOSTOS DIRECTOS

334.503

419.922

n.d.

322.169

76,7%

36,2%

-12.334

-3,7%

IMI
IMT
Imposto Úni co de Ci rcul ação
De rrama
Outros
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

83.260
150.698
15.973
84.277
295

121.103
193.000
20.215
85.398
206

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

84.133
151.738
14.937
71.325
37

69,5%
78,6%
73,9%
83,5%
18,0%

9,5%
17,0%
1,7%
8,0%
0,0%

873
1.040
-1.036
-12.952
-258

1,0%
0,7%
-6,5%
-15,4%
-87,5%

66.090

97.063

n.d.

43.404

44,7%

4,9%

-22.686

-34,3%

60.986

84.463

n. d.

39.052

46,2%

4,4%

-21.934

-36,0%

Lote ame nto e obras / TRIU
Ocupação V i a Públ i ca
Publ i ci dade
Tax a Prote ção Ci vi l
Tax a Turísti ca
Ce mi té ri os
Me rcados e Fe i ras
Outros
Mul tas e Outras Pe nal i dade s
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

21.410
8.002
2.743
0
25.340
0
0
3.491
5.104

23.791
12.387
3.949
0
33.823
2.933
281
7.299
12.600

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

14.949
5.653
1.789
-57
10.861
1.623
536
3.698
4.352

62,8%
45,6%
45,3%
32,1%
55,3%
190,3%
50,7%
34,5%

1,7%
0,6%
0,2%
0,0%
1,2%
0,2%
0,1%
0,4%
0,5%

-6.461
-2.349
-953
-57
-14.480
1.623
536
207
-751

-30,2%
-29,4%
-34,8%
-57,1%
100,0%
100,0%
5,9%
-14,7%

15.382

18.482

n.d.

15.766

85,3%

1,8%

384

Parti ci pação Lucros Admi nst. Públ i cas
Acti vos Incorpóre os
Outros
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.355
13.898
129

3.714
14.500
268

n. d.
n. d.
n. d.

4.271
10.649
845

115,0%
73,4%
315,3%

0,5%
1,2%
0,1%

2.916
-3.249
716

215,2%
-23,4%
554,1%

37.977

78.211

n.d.

43.829

56,0%

4,9%

5.852

15,4%

Parti ci pação vari áve l no IRS
Transf. de compe te nci as -Le i nº 50/2018
Parti ci pação no IV A
Re de pré -e scol ar e 1º CEB
Programa 1º Di re i to
Transfe rê nci as Casi no de Li sboa
Uni ão Europe i a
Outras
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

30.686

5.157
0
979
378
777

30.686
30.611
1
5.698
2.715
3.548
4.082
31.482

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

33.676
0
4.667
3.304
0
1.299
641
241

109,7%
466688,5%
58,0%
36,6%
15,7%
0,8%

3,8%
0,0%
0,5%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%

2.990
0
4.667
-1.853
0
320
263
-536

9,7%
100,0%
-35,9%
32,7%
69,6%
-68,9%

83.923

140.360

n.d.

73.220

52,2%

8,2%

-10.704

-12,8%

V e nda Be ns
V e nda Se rvi ços
Sane ame nto
Re síduos Urbanos
Ce mi té ri os
Me rcados e Fe i ras
Parq. Estaci onam.
Outros
Re ndas
08 OUTRAS RECEIT
ITA
AS CORRENTES

4.073
73.392
43.499
21.107
1.625
2.108
0
5.053
6.459

5.416
112.279
55.228
28.049
30
2.533
11.000
15.439
22.665

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

3.189
65.965
35.862
19.595
0
952
0
9.555
4.065

58,9%
58,8%
64,9%
69,9%
37,6%
61,9%
17,9%

0,4%
7,4%
4,0%
2,2%
0,0%
0,1%
0,0%
1,1%
0,5%

-883
-7.427
-7.637
-1.511
-1.625
-1.156
0
4.503
-2.394

-21,7%
-10,1%
-17,6%
-7,2%
-54,8%
89,1%
-37,1%
-61,0%

Tax as

2,5%

19.138

28.971

n.d.

7.468

25,8%

0,8%

-11.670

557.013

783.009

n.d.

505.856

64,6%

56,8%

-51.157

-9,2%

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

258.272

69.477

n.d.

1.828

2,6%

0,2%

-256.444

-99,3%

Te rre nos
Habi taçõe s
Edi fíci os
Outros Be ns
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPIT
PITA
AL

256.378
1.405
488
1

65.466
3.509
500
2

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

1.117
677
4
29

1,7%
19,3%
0,8%
1869,0%

0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

-255.261
-728
-484
28

-99,6%
-51,8%
-99,1%
3308,3%

6.256

34.942

n.d.

8.100

23,2%

0,9%

1.844

29,5%

882

11.577
14.774
7.223
1.368
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

6.259
454
1.361
0
0

54,1%
3,1%
18,8%
-

0,7%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%

5.376
454
-1.240
0
-2.773

609,4%
100,0%
-47,7%
-

TOTAL DAS RECEIT
ITA
AS CORRENTES

Transfe rê nci as Casi no de Li sboa
Programa 1º Di re i to
Part. Comuni t. e m Proj. Co-fi nan
Uni ão Europe i a
Outras
11 ACTIVOS FINANCEIROS
12 PASSIVOS FINANCEIROS
Empre sti mos Mé di o e Longo Prazo
BEI

1

2.601
0
2.773
0

0

n.d.

0

-

0,0%

0

13.250

51.364

n.d.

2.500

4,9%

0,3%

-10.750

-81,1%

13.250
13.250

51.364
51.364

n. d.
n. d.

2.500
2.500

4,9%
4,9%

0,3%
0,3%

-10.750
-10.750

-81,1%
-81,1%

-
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Execução da Receita por Classificação Económica
setembro/2020
Un i d : m i l h a re s d e e u ro s

Designação
13 OUTRAS RECEIT
ITA
AS DE CAPIT
PITA
AL

2019 (a)

2020 (a)
Previsão

Liquidação

Crescimento

Cobrança

230

7.159

n.d.

938

TOTAL DAS RECEIT
ITA
AS DE CAPIT
PITA
AL

278.008

162.942

n.d.

13.366

TOTAL GERAL (excluíndo outras receitas)

835.021

945.951

n.d.

519.222

504

3.380

n.d.

146.718

370.933

15 REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
16 SALDO DE GERÊNCIA

Tx Exec.(b)
13 1%

Estrutura

Valor

Taxa(b)

0,1%

708

308,6%

1,5%

-264.642

-95,2%

54,9%

58,3%

-315.798

-37,8%

31

0,9%

0,0%

-473

-93,9%

n.d.

370.933

100,0%

41,7%

224.215

152,8%

8,

TOTAL DAS OUTRAS RECEIT
ITA
AS

147.222

374.313

n.d.

370.964

99,1%

41,7%

223.743

152,0%

TOTAL RECEIT
ITA
AS

982.242

1.320.264

n.d.

890.187

67,4%

100,0%

-92.056

-9,4%

(a) V al ore s de e x e cução acumul ados até ao fi m de Se te mbro
(b) Formataçõe s das tax as de e x e cução e de cre sci me nto:
Tx Exec.
Taxa Cresc.

2

< 70%

70% - 75%

> 75%

< -5%

0 - (-5%)

>0%
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Execução da Despesa por Classificação Económica Consolidada
se tembro/2020
Un i d : m i l h a re s d e e u ro s

Cód.

Designação

01 PESSOAL

2019 (a)

2020 (a)
Dotação

Compromissos

Execução

Crescimento
Tx Exec.(b)

Estrutura

Valor

Taxa(b)

173.726

273.831

245.313

174.390

63,7%

33,1%

664

0,4%
0,

Re mune raçõe s
Contratos e m Re gi me Tare fa ou Ave nça
Trabal ho e x traordi nári o
Grati fi caçõe s
Outros Abonos V ari áve i s
Contri bui çõe s para Se gurança Soci al
P e n s õe s
Outros Encargos

103.394
6.915
9.821
2.694
12.951
31.827
3.286
2.839

169.318
11.859
13.155
3.610
16.979
49.670
4.700
4.539

150.004
9.216
13.115
3.576
16.080
44.759
4.610
3.953

106.738
6.496
10.660
2.534
12.209
30.474
2.929
2.349

63,0%
54,8%
81,0%
70,2%
71,9%
61,4%
62,3%
51,8%

20,3%
1,2%
2,0%
0,5%
2,3%
5,8%
0,6%
0,4%

3.344
-418
839
-159
-742
-1.353
-357
-489

3,2%
-6,1%
8,5%
-5,9%
-5,7%
-4,2%
-10,9%
-17,2%

02 AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS CORRENTES

93.377

194.355

155.830

90.509

46,6%

17,2%

-2.868

-3,1%

Aqui si ção de Be ns
Aqui si ção de Se rvi ços
Encargos das Instal açõe s
Conse rvação de Be ns
Locação de Be ns
Transporte s e Comuni caçõe s
Se guros
Estudos e Consul tadori a
Assi stê nci a Té cni ca
Trabal hos Espe ci al i zados
Encargos de Cobrança de Re ce i ta
Outros

9.092
84.286
13.719
388
5.110
1.977
586
1.783
2.580
38.226
7.893
12.022

31.002
163.353
29.784
1.123
23.628
4.762
754
7.677
6.062
51.170
9.048
29.343

25.226
130.604
25.219
738
9.157
4.356
722
4.225
5.326
44.757
9.036
27.068

14.400
76.110
12.872
314
5.826
1.838
562
1.528
2.229
31.347
7.648
11.946

46,4%
46,6%
43,2%
28,0%
24,7%
38,6%
74 5%
19 9%
36 8%
61 3%
84 5%
40 7%

2,7%
14,5%
2,4%
0,1%
1,1%
0,3%
0 1%
0 3%
0 4%
6 0%
1 5%
2 3%

5.308
-8.176
-847
-74
716
-140
24
255
350
6 879
246
76

58,4%
-9,7%
-6,2%
-19,1%
14,0%
-7,1%
4 2%
14 3%
13 6%
18 0%
3 1%
0 6%

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS

4.202

3.251

2.894

1.914

58 9%

0 4%

2 289

54 5%

Juros da Dívi da Públ i ca
Outros Encargos Fi nance i ros

1.179
3.023

1.266
1.984

1.266
1.628

1.038
876

81 9%
44 1%

0 2%
0 2%

141
2 147

12 0%
71 0%

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

71.135

143.050

132.752

84.401

59 0%

16 0%

13 266

18 6%

53 693
46 019
7 674
13 470
1 239
2 732

86 415
66 821
19 594
41 962
4 795
9 878

85 581
66 789
18 792
38 442
2 411
6 317

53 498
42 566
10 932
25 561
1 707
3 635

61 9%
63 7%
55 8%
60 9%
35 6%
36 8%

10 2%
8 1%
2 1%
4 9%
0 3%
0 7%

196
3 453
3 258
12 091
468
903

0 4%
7 5%
42 4%
89 8%
37 7%
33 1%

46 255

69 723

63 922

32 350

46 4%

6 1%

13 905

30 1%

5 506

211 156

11 637

8 413

4 0%

1 6%

2 906

52 8%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

394 201

895 366

612 348

391 975

43 8%

74 5%

2 225

0 6%

07 AQU S ÇÃO BENS DE NVEST MENTO

63 777

328 858

210 243

74 049

22 5%

14 1%

10 272

16 1%

63 777

328 848

210 240

74 049

22 5%

14 1%

10 272

16 1%

10 140
9 853
18 918
251
8 444
1 344
4 376
4 503
19 926
9 926
613
114
2 966
498
573
5 237

31 064
52 843
103 479
5 657
18 143
15 783
7 343
56 553
119 752
67 085
4 823
479
13 055
4 543
690
29 076

21 547
38 711
45 742
1 703
15 079
12 095
3 817
13 048
88 425
57 489
3 896
341
9 311
3 708
679
13 001

10 735
16 574
14 446
112
4 502
5 234
1 272
3 325
23 515
14 623
1 456
122
2 223
882
335
3 875

34 6%
31 4%
14 0%
2 0%
24 8%
33 2%
17 3%
5 9%
19 6%
21 8%
30 2%
25 4%
17 0%
19 4%
48 5%
13 3%

2 0%
3 1%
2 7%
0 0%
0 9%
1 0%
0 2%
0 6%
4 5%
2 8%
0 3%
0 0%
0 4%
0 2%
0 1%
0 7%

594
6 721
4 472
139
3 942
3 891
3 104
1 178
3 589
4 697
843
8
743
383
238
1 362

5 9%
68 2%
23 6%
55 4%
46 7%
289 5%
70 9%
26 2%
18 0%
47 3%
137 6%
7 2%
25 0%
76 9%
41 5%
26 0%

un a de F e gue a
Re o ma Adm n a va
Ou a
n u çõe e m F n Luc a vo
Soc e Qua e Soc não F nance a
Ou a
05 SUBS D OS
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

nve

men o

Te e no
Hab açõe
Ed c o
n ae u u a Cu u a
Equ pame n o de Educação
Equ pame n o Soc a
n a açõe de Se v ço
Ou o Ed c o
Con uçõe D ve a
V ad A uam e Ob a Comp e m
S d e nage m água e dua
um nação Púb ca
P a que e a d n
S na ação e T ân o
Ce m é o
Ou a Con uçõe D ve a

3

Informação Escrita |

Execução da Despesa por Classificação Económica Consolidada
setembro/2020
Un i d : m i l h a re s d e e u ro s

Cód.

Designação

Mate ri al de Transporte
Re col ha de Re síduos
Outros
Equi pame nto Bási co
Re col ha de Re síduos
Outros
Equi p. e Software Informáti co
Outros Inve sti me ntos
Locação Fi nance i ra
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPIT
PITA
AL
Soc. e Quase -Soc. não Fi nance i ras
Re forma Admi ni strati va
Insti tui çõe s se m Fi ns Lucrati vos
Outras
09 ACTIVOS FINANCEIROS

2019 (a)

2020 (a)
Dotação

Compromissos

Crescimento

Execução

Tx Exec.

(b)

Estrutura

Valor

Taxa(b)

909
392
517
1.300
58
1.242
1.596
1.134
38.445

3.438
2.534
904
8.166
3.358
4.808
7.669
2.438
10
52.239

3.337
2.534
803
6.331
3.310
3.021
4.682
1.465
4
44.364

2.407
1.604
803
3.081
2.287
794
2.688
604
29.606

70,0%
63,3%
88,8%
37,7%
68,1%
16,5%
35,1%
24,8%
56,7%

0,5%
0,3%
0,2%
0,6%
0,4%
0,2%
0,5%
0,1%
0,0%
5,6%

1.497
1.211
286
1.781
2.230
-449
1.092
-530
0
-8.838

164,7%
308,9%
55,3%
137,0%
3871,6%
-36,1%
68,4%
-46,7%
-23,0%

6.716
9.351
3.092
19.286

6.495
9.443
21.495
14.806

6.495
9.443
18.354
10.072

3.568
6.297
16.412
3.329

54,9%
66,7%
76,4%
22,5%

0,7%
1,2%
3,1%
0,6%

-3.148
-3.054
13.320
-15.957

-46,9%
-32,7%
430,8%
-82,7%

704

704

704

352

50,0%

0,1%

-352

-50,0%

30.777

34.021

33.166

24.354

71,6%

4,6%

-6.423

-20,9%

30.777

34.021

33.166

24.354

71,6%

4,6%

-6.423

-20,9%

68

9.077

6.000

6.000

66,1%

1,1%

5.932

8673,5%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

133.771

424.899

294.478

134.361

31,6%

25,5%

590

0,4%

TOTAL GERAL

527.972

1.320.264

906.826

526.337

39,9%

100,0%

-1.635

-0,3%

10 PASSIVOS FINANCEIROS
Passi vos Fi nance i ros MLP
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

(a ) Va l or es de exec uç ã o a c umul a dos a té a o fi na l do mês de Setembr o
(b) For ma ta ç ã o da s ta xa s de exec uç ã o e de c r es c i mento:

Tx Exec.
Taxa Cresc.

< 70%

70% - 75%

> 75%

< -5%

0 - (-5%)

>0%

Paula Costa
Diretora Municipal de Finanças
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Direção Municipal de
Gestão Patrimonial
Da Gestão do Património Imobiliário em Geral
Preparação e execução das operações jus patrimoniais necessárias à administração e gestão do património
imobiliário do Município em conformidade com o programa de governo da Cidade e com as soluções aprovadas pelos órgãos municipais competentes.
A destacar neste período:
jPrograma Renda Segura: Em cumprimento da Deliberação n.º 68/2020, de 12 de março, preparação, lançamento e execução do Programa Renda Segura, tendo entre 18 de maio e 06 de novembro de 2020 sido
registadas 230 candidaturas, realizadas 195 avaliações técnicas dos locados, celebrados 113 contratos de
arrendamento, até ao momento com uma despesa total de € 719.000,00 (setecentos e dezanove mil euros).
jLançamento da segunda consulta ao mercado, entre 23 de setembro e 09 de novembro do corrente ano.
jColaboração com a DMHDL para o lançamento, no mês de outubro, de concurso de atribuição no Programa
de Renda Acessível de 75 Locados.
jjLisboa, SNS Mais Próximo: Acompanhamento dos trabalhos no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado
entre o Município de Lisboa e a ARSLVT, em 14/04/2017.Celebrado acordo com a PSP para deslocalização
dos parques de estacionamento de Alcântara e Restelo (parcial) e celebrado contrato com a IP para concessão
dos terrenos onde será construído o parque de estacionamento do futuro Centro de Saúde de Alcântara.

Outras Operações:
jjBairro da Cruz Vermelha: Desenvolvimento das negociações no âmbito da Restruturação do Bairro da
Cruz Vermelha, nomeadamente com reuniões e a notificação escrita aos particulares das frações envolvidas, e consequentes visitas a fogos municipais no âmbito de uma eventual permuta.
jjORU de Santa Clara: Desenvolvimento dos trabalhos no âmbito da Proposta n.º 725/CM/2019 – “Declaração de Utilidade Pública urgente de expropriação dos bens e de todos os direitos inerente abrangidos
pela Operação de Reabilitação Urbana Sistemática de Santa Clara”, aprovada em Reunião de Câmara de
24.10.2019, nomeadamente com a notificação escrita aos particulares envolvidos e consequentes reuniões
de esclarecimentos com os mesmos.

Das Operações Imobiliárias e/de Promoção e Valorização Patrimonial
jjAquisições:
b Proposta n.º 06/DMGP/CML/20 - Aquisição do prédio sito na Quinta da Mourisca, Ameixoeira, com a
área de 306,00 m2, descrito sob o n.º 745 da freguesia da Ameixoeira, no âmbito da execução da ORU
de Santa Clara (Aprovada pelo Sr. Diretor Municipal, no exercício das competências delegadas e subdelegadas, em 10/09).
bProposta n.º 08/DMGP/CML/20 - Aquisição do prédio sito na Calçada do Forte, n.º 2, com a área de 181,74
m2, descrito sob o n.º 336 da freguesia da Ameixoeira, no âmbito da execução da ORU de Santa Clara
(Aprovada pelo Sr. Diretor Municipal, no exercício das competências delegadas e subdelegadas, em 10/09).
bProposta n.º 24/DMGP/CML/20 - Aquisição do prédio urbano sito nas Escadinhas do Casal do Monte
Prado, a sul do prédio M.D. da Rua do Arco de Carvalhão, n.º 69 J.M. (1.º) do lado nascente (Aprovada
pelo Sr. Diretor Municipal, no exercício das competências delegadas e subdelegadas, em 22/09).
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b Proposta n.º 25/DMGP/CML/20 – Aquisição do prédio sito na Quinta das Mouriscas, Azinhaga das Galinheiras, Casal de S. Vicente, n.º 4-6, por necessário à execução da ORU Sistemática de Santa Clara –
Parcela n.º 3.30 da Zona 3 (Aprovada pelo Sr. Diretor Municipal, no exercício das competências delegadas e subdelegadas, em 21/09).
jjOutras Operações:
b Proposta n.º 23/DMGP/CML/20 – Atribuição de uma indemnização autónoma ao arrendatário habitacional do imóvel sito na Calçada do Forte, n.º 2 - Parcela 39.1.º (Zona 3) – abrangido pela ORU Sistemática de Santa Clara (Aprovada pelo Sr. Diretor Municipal, no exercício das competências delegadas e
subdelegadas, em 21/09).
b Proposta n.º 28/DMGP/CML/20 – Atribuição de uma indemnização autónoma ao arrendatário habitacional do imóvel sito na Calçada do Forte da Ameixoeira à Quinta da Mourisca, Vivenda Natércia, n.º
4 - Parcela 18.4 (Zona 3) – abrangido pela ORU Sistemática de Santa Clara (Aprovada pelo Sr. Diretor Municipal, no exercício das competências delegadas e subdelegadas, em 09/10).
b Proposta n.º 491/2020 – Constituição de um direito de superfície a favor da Fundação AFID – Diferença,
sobre o prédio municipal sito na Travessa da Rabicha, n.º 74 e 75 (Aprovada, em reunião da CM, de
30/07 e da AM, de 27/10);
b Proposta n.º 493/2020 – Lançamento de uma hasta pública para concessão de uso privativo sobre parcelas do domínio público municipal para a exploração de três quiosques/contentores municipais, dois destinados a estabelecimentos de bebidas com áreas de esplanada e um destinado a aluguer e manutenção de
bicicletas/carrinhos a pedais, sitos no Parque Ribeirinho Oriente (Aprovada, em reunião da CM, de 30/07
e da AM, de 27/10).
Propostas Conjuntas:
bProposta n.º 503/2020 – Aprovar medidas de isenção de rendas e contraprestações e aprovar e submeter
á Assembleia Municipal medidas de isenção de taxas, no âmbito do apoio extraordinário à atividade das
instituições culturais, sociais, desportivas e recreativas, dos profissionais da área da cultura, dos comerciantes e das empresas (Aprovada, em reunião da CM, de 30/07 e da AM, de 29/09);
bProposta n.º 599/2020 – Ratificação do Protocolo celebrado com Alberto Adrian Manguel, a aceitação
da doação do respetivo acervo bibliotecário, a cedência de utilização do imóvel municipal designado “Palacete dos Marqueses de Pombal”, bem como as orientações estratégicas para a criação do Centro de Estudos da História da Leitura (Aprovada, em reunião da CM, de 30/09).

No Desenvolvimento do Contrato Inominado da SGAL:
Obra do Eixo Central: Acompanhamento geral da obra;
Obra de Escavação e Contenção da Rua 8 do PUAL;
Finalização da Futuras instalações da Igreja Filadélfia – Acompanhamento da obra;
Finalização da Construção da 41.ª Esquadra da PSP Lumiar – Acompanhamento da obra;
Reperfilamento da Rua Ruy Cinatti – Acompanhamento da obra;
Análise das áreas a transmitir para a SGAL e de Imóveis particulares a adquirir;
Programa de Consumo Vigiado (Lumiar) – Gestão do Projeto;
Transmissão das Malhas para a SGAL – Desenvolvimento do Processo.

Divisão de Estudos e Avaliação Imobiliária
jAvaliações: 3 externas e 12 Internas (propriedades municipais e particulares) e 40 Vistorias no âmbito do
Programa Renda Segura.
jPareceres para o NDP: 12
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jExercício do direito legal de preferência: Apreciação de 1.604 processos

Do Notariado

jProcessos entrados – 25, dos quais 4 sujeitos a fiscalização preventiva do Tribunal de Contas
jN.º de Escrituras: 16

jAquisições: 2 – Aquisição de 4 parcelas de terreno na Azinhaga das Carmelitas; Aquisição do prédio urbano
nas Escadinhas do Casal de Monte Prado;
jAlienações: 3 (RAIM / Prodac-Sul);
jDt.º de Superfície e cedência: 1 (Largo da Ajuda, n.º 1);
jExpropriações: 7 (ORU de Santa Clara);
jCedência gratuita: 1 (PROMOCEUTA Av. de Ceuta. Cumprimento de Acordo Extra Judicial no âmbito do
Processo 637/12,5BELSB;
jAcordo: 1 – Bairro dos 7 Céus (Rua 3, Lote 7);
jContrato Promessa: 1 – Associação Mansarda, IPSS (Promessa de Constituição do Dt.º de Superfície) sobre a parcela sita na Rua Gonçalo Velho Cabral, Rua Diogo de Silves, Rua Alvisse Cadomosto e Rua Pedro de Sintra).
Valores:

jAtos de regularização:

Da Gestão de Contratos
jContratos de ocupação imobiliária do domínio privado municipal: 5120

jRendas/Taxas e Contrapartidas:

j♦Contratos: Arrendamento não habitacional e Cedência Precária

jContratos habitacionais: 13 aberturas e 1 cancelamento;
jContratos não habitacionais: 13 aberturas e 6 cancelamentos;
jRegularização de dívida: 26 Acordos de Pagamento;
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jCedências de espaços municipais a entidades sem fins lucrativos: 1 Protocolo;
jAutorizações de venda/direitos de preferência de fogos direito de superfície: 18 autorizações
jCondomínio: Administração (1 prédio); Acompanhamento (172 prédios e 505 frações); 7 representações do
Município em Assembleia de Condóminos;
jDesocupações: 13 Avisos e 2 Propostas;
jFiscalizações: 131 (no âmbito DGC); 45 (GOPI)
jEmissão de Certidão de licença de habitação (construção municipal): 27;
jEmissão de Declaração de ónus de inalienabilidade: 5.

Do Cadastro
jCadastro Predial: Trabalhos de atualização do esboço de cadastro predial de acordo com a nova cartografia – 41% de cadastro revisto e atualizado (universo de 62.557 Prédios, 59.049 Artigos Matriciais e 61.708
Descrições Prediais);
jCadastro Urbano: Preparação da maquete 3D do Município;

jCadastro do Subsolo (Núcleo de Cartografia Geológica): Elaboração de pareceres Geológicos, Geotécnicos e Hidrogeológico; Análise e Informação de pedidos de ancoragens provisórias; Edição da base de
dados da aplicação GeoSIG

Inventário do Património Municipal: Inventariação de aquisições e alienações; Inventariação de empreitadas de valorização
Tipo de Ação

Setembro/outubro

Criação

3 095 709,00 €

Abate
Liquidação de
Empreitada

149 992,27 €
9 744 669,31 €
Total

12 990 370,58 €

(30 Processos)

jOutros Projetos: Acompanhamento do projeto AGEO - Plataforma Atlântica para a Gestão do Risco Geológico; PIED 2020 - Informação Cadastral; Acompanhamento e regularização da situação cadastral de projetos de novos equipamentos (creches e centros de saúde).

António Furtado
Diretor Municipal de Gestão Patrimonial
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Direção Municipal de
Recursos Humanos
I - Questionários sobre teletrabalho
Relativamente ao “Questionário sobre a atual utilização dos equipamentos e ferramentas informáticas", concluíram-se os 23 relatórios sectoriais, correspondentes às Direções Municipais e Departamentos de 1ª linha,
permitindo uma análise mais detalhada das dificuldades tecnológicas sentidas pelos trabalhadores por unidade
orgânica. Foi ainda elaborado um relatório síntese com a demonstração comparativa dos principais resultados de cada UO e uma apresentação com os principais resultados.
Quanto ao “Questionário de avaliação da satisfação dos trabalhadores com o teletrabalho” e ao “Questionário
de avaliação da satisfação dos dirigentes com o teletrabalho”, concluíram-se os 23 relatórios sectoriais, correspondentes às Direções Municipais e Departamentos de 1ª linha, os quais incluem, também, uma análise
comparativa dos resultados de ambos os questionários, a fim de apoiar a tomada de decisão em matéria de implementação do regime de teletrabalho na CML.
Os principais resultados globais do questionário de avaliação da satisfação dos trabalhadores com o teletrabalho foram divulgados, por todos os trabalhadores, através de 4 infografias, enviadas por rh.comunicação e,
o respetivo relatório global, foi disponibilizado para consulta na área de recursos humanos da Intranet.
Os relatórios globais destes 2 questionários e os relatórios sectoriais correspondentes a cada UO, foram remetidos para todos os dirigentes.
O Sr. Vice-Presidente promoveu reuniões com todas as estruturas representativas dos trabalhadores - SINTAP,
STAL, STE e STML – para apresentar os principais resultados destes questionários, bem como da proposta de
minuta de acordo de organização do trabalho em multiplataformas/multiespaços a celebrar com os trabalhadores.
II – Organização do trabalho
Tendo em vista a apresentação das orientações estratégicas para a organização do trabalho, no cenário também pós-pandemia, realizou-se uma reunião, com a presença do Sr. Vice-Presidente e todos os Diretores Municipais e Diretores de Departamento de 1ª linha, na sequência da qual, foi enviado para cada UO, um ficheiro
para identificação, por parte de cada dirigente, das funções que possam ser compatíveis com o regime de trabalho em multiplataformas/espaços.
III – Painel de Avaliação e Monitorização no âmbito da pandemia COVID-19
Na sequência dos três focus group realizados anteriomente, com o objetivo de recolher, aferir e analisar, em
modelo regular (por paineis), junto dos trabalhadores e dirigentes, inputs sobre vários temas organizacionais,
por forma a apoiar a DMRH, na definição e operacionalização de políticas e práticas gestão de pessoas no contexto de e pós pandemia de COVID-19, realizou-se o quarto painél, subordinado ao tema “A organização do
trabalho em tempo de pandemia”, com 8 trabalhadores que têm estado a desempenhar funções presencialmente
- assistentes operacionais, bombeiros e polícias municipais.
Procedeu-se à análise dos resultados obtidos com a realização deste primeiro painel e iniciaram-se os trabalhos
preparatórios para a realização do segundo painel, cujo tema estará relacionado com as condições de trabalho.
IV - Comunicação
Gestão da área de apoio ao trabalhador dedicada à COVID-19, no site da CML e na área dos Recursos Humanos da Intranet.
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Divulgação de 60 informações, por rh.comunicação, para os trabalhadores da CML, nomeadamente: Relatórios de Situação COVID-19, Informação sobre a Organização do trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, Acordos Coletivos de Trabalho do Município, Formação Online, SOS Matemática, Dia do Desporto para
os Trabalhadores e Campanha de sensibilização “outubro Rosa 2020”.
Divulgação, por rh.comunicação e na Intranet, do Relatório sobre Avaliação Experiência em Teletrabalho,
através de 4 infografias.
Elaboração de duas publicações - iRH n.º 96 e 97 | 2020 e de um vídeo relativo ao SOS Matemática.

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
I – Descentralização das Competências no Âmbito da Educação
O Município de Lisboa assumiu as competências da gestão dos trabalhadores com vínculo de emprego público
da categoria subsistente de chefe de serviço de administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e de assistente operacional num total de 1560 trabalhadores, que exercem funções nos agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas da rede escolar pública do Ministério da Educação nos termos do disposto
no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, cuja transição se concretizou com efeitos a dia 1
de setembro de 2020.
Neste âmbito, realizaram-se diversas ações com vista a efetivar a transição daqueles trabalhadores:
jValidação da listagem do pessoal não docente, tendo por base as notas de ocorrência preenchidas pelas escolas, de forma a atualizar o número de trabalhadores e em que escolas se encontram a desempenhar
funções;
jCelebração de 9 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 15 contratos de trabalho a termo resolutivo certo, de forma a satisfazer as necessidades identificadas de assistentes operacionais, tendo por base o levantamento realizado dos procedimentos concursais comuns abertos pelos
agrupamentos escolares e escolas não agrupadas, para recrutamento de assistentes técnicos e assistentes
operacionais;
j Realização das provas de conhecimento, nas quais compareceram 188 candidatos para assistente operacional
e 433 candidatos para assistente técnico, no âmbito dos procedimentos concursais abertos pela CML;
j Colocação de 11 assistentes operacionais, em diversas escolas, através da bolsa interna e realização de
entrevistas a candidatos, com intuito de colmatar as necessidades identificadas pelas escolas;
j Processamento remuneratório, referente ao mês de setembro, dos trabalhadores que transitaram.
jRealização de reuniões presenciais em várias escolas, por forma a conhecer e esclarecer questões relacionadas com a gestão do pessoal não docente;
II – Procedimentos Concursais
Realização de prova de conhecimento, de natureza prática, para:
jAssistente Operacional (Jardineiro), nos dias 2, 4, 7 e 9 de setembro, foram convocados 85 candidatos, dos
quais 44 faltaram, 7 obtiveram classificação inferior a 9,5 valores e 2 apresentaram desistência do procedimento concursal;
j Assistente Operacional (Eletricista), nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro, dos 40 candidatos convocados, compareceram 18.
Realização da prova de conhecimentos para:
jAssistente Operacional (Educação) - dos 314 candidatos convocados, compareceram 188;
jAssistente Técnico (Administrativo) - dos 587 candidatos convocados, compareceram 433.
Publicitação da lista unitária de ordenação final respeitante ao Procedimento Concursal Comum para:
jTécnico Superior (Engenharia Eletrotécnica) - estão classificados 7 candidatos, que serão admitidos com o
alargamento das vagas do concurso;
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jAssistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) – com a autorização do alargamento das vagas, serão 38 os candidatos a assinar contrato.
Foram celebrados mais 27 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para além dos
34 já assinados em julho do corrente ano, para Técnico Superior (Arquitetura).
III - Consolidação das Mobilidades na categoria na CML
Procedeu-se à consolidação das mobilidades na categoria na CML de 4 trabalhadores oriundos de outros organismos, nas categorias de: Técnico Superior Engenharia Agrónoma e História; Assistente Técnico Administrativo e Assistente Operacional Cantoneiro de Limpeza.
IV- Consolidação das Mobilidades na categoria em atividade diferente
Procedeu-se à consolidação das mobilidades na categoria em atividade diferente de 6 Assistentes Operacionais
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e 1 Motorista de Ligeiros.
V – Avaliação do Desempenho
Apoio técnico aos serviços municipais na definição e aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação
do Desempenho, destacando-se no âmbito do processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores no
ciclo 2017/2018 (SIADAP 3) o seguinte:

jTaxa de trabalhadores cuja ficha de avaliação foi enviada à DAD: 99%.
jTaxa de trabalhadores avaliados: 92%
(o processo de avaliação considera-se concluído e, portanto, o trabalhador avaliado quando, após tomada de
conhecimento do ato de homologação por aquele, a DAD envia a ficha de avaliação para arquivo no respetivo
processo individual)

jNúmero de pedidos de parecer à comissão paritária: 104 (1,53% face ao total de avaliados)
j Número de reclamações: 89 (1,31% face ao total de avaliados)
jTaxa de processos de reclamação arquivados (após notificação ao requerente da decisão final): 57%
jNúmero de trabalhadores com alteração do posicionamento remuneratório, decorrente da avaliação do desempenho, com efeitos a 01.01.2019: 2319.
jNúmero de trabalhadores com alteração do posicionamento remuneratório, decorrente da avaliação do desempenho, com efeitos a 01.01.2018: 4002.
VI - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH)
No âmbito da implementação de um novo sistema integrado de gestão de recursos humanos e, concretamente
no Portal RH, foram efetuados novos testes ao processo desmaterializado de avaliação do desempenho: parametrização e início do processo avaliativo na Visão RH/DAD; criação de fichas, reformulação de objetivos,
monitorização intercalar, avaliação, harmonização e proposta de excelentes na Visão Avaliador; tomada de conhecimento das diversas fases, pedido de reformulação de objetivos, monitorização intercalar, autoavaliação,
proposta a excelente e pedido de comissão paritária na Visão Avaliado; avaliação para parecer e submissão
na Visão comissão paritária; harmonização de avaliações, rejeição de avaliações, validação e rejeição de propostas de relevante, validação e rejeição de propostas de inadequado na Visão SA/CCA.
VII - Principais Indicadores de Gestão
O Município de Lisboa dispõe de um efetivo de 9786 trabalhadores, acrescido de 281 contratos de prestação
de serviços, distribuídos pelos seguintes vínculos: CTFPTI – 8.795; CTTR – 115; Regime de Substituição –
170; Nomeação – 546; Comissão de Serviço – 11 e outras situações (Categorias não enquadráveis, Mobilidade na categoria e Acordo de Cedência de Interesse Público do Exterior) – 149
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Distribuição dos Trabalhadores por Carreira/Categoria/Cargo

bDirigente - 180
bTécnico Superior - 2.348
bAssistente Técnico - 1.557
bAssistente Operacional - 3.903
bEducadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário (Carreira não Revista) - 41
bEnfermeiro (Carreira Especial Revista) - 6
bFiscal - 136
bInformática (Carreira não Revista) - 127
bGuarda-florestal (Carreira não Revista) - 27
bCategorias Subsistentes - 59
bPolícia Municipal - 511
bBombeiro Sapador - 891
Nota – Não inclui os Contratos de Prestação de Serviços
Admissões e Saídas
Regressos/Mobilidade na Categoria/ Procedimento Concursal - 1653
bAnulação do processo de aposentação - 1
bCessação da mobilidade na categoria do exterior - 2
bMobilidade na categoria do exterior - 22
bMobilidade intercarreiras do exterior - 1
bProcedimento Concursal - 64
bRegresso de Licença sem Remuneração - 3
bTransição dos trabalhadores no âmbito da descentralização de competências - 1560
Saídas - 83
bACIP no exterior - 1
bAposentação - 53
bCessação da Comissão de Serviço na CML - 2
bCessação da Mobilidade na Categoria na CML - 2
bDesignação em regime de substituição no exterior - 5
bEstatuto Bolseiro - 1
bFalecimento - 2
bLicença sem Remuneração - 1
bMobilidade na categoria no exterior - 7
bMobilidade intercategorias no exterior - 2
bProcedimento concursal no exterior – 1
bRescisão de contrato – 6

Departamento de Desenvolvimento e Formação
I – Estudos, Projetos e Atividades de Desenvolvimento e Formação
No âmbito do Programa para a Inclusão e Literacia Digital, deu-se continuidade ao projeto Aulas Digitais Tecnologia que facilita o dia a dia, no sentido de apoiar os que mais necessitam de competências digitais capacitando-os para o trabalho remoto, oferecendo as seguintes atividades em Competências Digitais, através
da página do Facebook do Centro Qualifica +Valor LX: Aulas digitais, Consultório digital e Minutos digitais.
São abordados temas como: identificar e combater as fake news; comunicar com a família e amigos pelo
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WhatsApp; efetuar pagamentos online em segurança; aproveitar as várias ferramentas disponíveis na Internet para enfrentar o confinamento e a Covid-19; Google fotos; manusear o telemóvel; ativar a chave móvel
digital e instalar aplicações.
A Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu o selo InCODE 2030 a este programa.
No Centro Qualifica da CML, foram presentes a sessões de júri online, 7 candidatos que viram aumentadas
as suas qualificações, no âmbito do processo de RVCC, ao nível secundário. Mantêm-se a realização de ações
de diagnóstico à distância, através das diversas plataformas digitais, bem como o acompanhamento online dos
adultos que estão a efetuar um Processo de RVCC.
No site da CML foi criado um separador “formação online” na página de apoio ao trabalhador, onde os trabalhadores podem solicitar o acesso à Plataforma “Academia Lx V+”. Estão registados 458 usuários, 132 utilizadores ativos, que visualizaram 6752 vídeos e palestras, num total de 476 horas.
Na sequência da aplicação do Levantamento de Necessidades de Formação a Juntas de Freguesia, Agrupamentos Escolares, empresas do universo municipal e parceiros sociais, foi apresentada uma proposta de Plano
de Formação para Públicos Externos 2020/2021, que será divulgado assim que aprovado. Neste Plano propõe-se a realização de 292 ações de formação, destinadas a 4.375 participantes e com um investimento de
145.260,08€. No âmbito desta proposta realizaram-se, neste período, 4 cursos, com 5 ações de formação para
56 participantes.
Em relação aos Plano de Formação 2020-2021 e Plano de Formação online continua-se a operacionalizar o
máximo de cursos de formação na modalidade de e-learning, que constituam uma resposta adequada às necessidades de formação identificadas. Criaram-se cursos com recurso a formadores da CML, investiu-se na
capacitação dos técnicos com funções de formação em ferramentas online, técnicas e recursos didáticos para
a formação à distância e utilização da plataforma Moodle. Realizaram-se 27 cursos, com 56 ações de formação, para 684 participantes.
As plataformas mais usadas na formação online são: Plataforma de e-Learning da CML - Moodle, Academia
LxV+, Facebook – Aulas digitais, Yammer, Teams, Zoom e Skype.
Dando continuidade ao apoio na implementação do Projeto Urbanismo Digital, colaborou-se na realização do
curso eDOC e ONLINEDESK, dirigido aos trabalhadores da Direção Municipal de Urbanismo, realizado via
TEAMS, dada a situação atual imposta pela COVID-19.
A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. renovou a autorização de funcionamento
do Centro Qualifica da CML, para desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e certificação
de competências escolares e das áreas de educação e formação, no período de 2020/2022.
Visando incrementar a oferta formativa colocada pela CML ao serviço do munícipe, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho certificou o DDF em mais 4 áreas de Educação e de Formação, designadamente: Informática na Ótica do Utilizador, Desenvolvimento Pessoal, Direito e Higiene no Trabalho.
No âmbito dos Project MOTIVATE a CML/DDF, enquanto parceira, realizou reuniões online para fazer um
ponto de situação sobre as etapas do projeto, em que cada parceiro terá de apresentar os seus contributos, bem
como a recalendarização das reuniões internacionais programadas e aprovadas, que, devido às restrições impostas pelos planos de contingência Covid-19, têm vindo a ser adiadas.
II - Iniciativas de Educação e Formação
Durante o período em análise realizamos 97 cursos, 129 ações para um total de 971 participantes em formação profissional nas modalidades de formação interna, externa e para munícipes e outro público externo,
distribuídos por 10 áreas de formação conforme se demonstra no quadro a seguir apresentado.
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Formação interna
Formação externa
Formação para munícipes e públicos
externos
TOTAL

Cursos
27

Ações
58

Formandos
684

Horas
Assistidas
6.166

Duração
1.435

Custos
31.464,64

66

66

231

3.499

1.226

17.520,90

4

5

56

822

75

1.095,30

97

129

971

10.487

2.736

50.080,84

Formação Interna
Cursos

Ações

Formandos

Horas
Assistidas

Duração

Custos

Arquitetura e urbanismo

1

1

10

-

121

6.500,00

Desenvolvimento de pessoal

1

2

30

750

50

1.085,00

Direito

1

1

16

360

24

347,28

Informática na ótica do utilizador

2

4

84

399

22

520,80

Línguas e literaturas estrangeiras

2

6

72

-

200

4.335,00

Proteção de pessoas e bens

13

30

300

2951

882

15.956,32

Proteção do ambiente

1

1

13

234

18

260,46

Saúde

1

4

24

168

28

810,32

Técnica

4

7

109

1148

78

1.128,66

Trabalho social e orientação

1

2

26

156

12

520,80

27

58

684

6.166

1.435

31.464,64

FORMAÇÃO INTERNA

TOTAL

III - Área da Educação e Formação de Adultos: Programa + Valor Lx
Indicadores
Nº de participantes em ações de diagnóstico e encaminhamento para a qualificação

20

Nº participantes encaminhados para ofertas de qualificação escolares e/ou profissionais

8

Nº de Adultos Certificados com o Nível Secundário (12º ano)

7

IV - Ações de Sensibilização para Munícipes e Públicos Externos
Escolas de Jardinagem e de
Calceteiros
Sensibilização para o Exterior na
área de Jardinagem
Sensibilização para o Exterior na
área de Calçada
Atividades para Filhos dos
Trabalhadores da CML

Destinatários

Participantes

Alunos do Pré-escolar, 1º, 2º ciclo, pessoas com
deficiência ou incapacidade e seniores.
Alunos do 1º e 2º ciclo, estudantes universitários,
profissionais de outras áreas e pessoas maiores de 18
anos que sejam amadores de calçada
Descendentes de Trabalhadores

11
10
19

TOTAL

40

V - Estágios
Estágios Curriculares

16

Estágios de Valorização Profissional

1

Estágios Internacionais Erasmus + e Leonardo da Vinci

1

TOTAL

18

Departamento de Saúde, Higiene e Segurança
I - Ações desenvolvidas no âmbito da COVID-19, pelas equipas do DSHS
Área médica e de enfermagem

j Nº de acompanhamentos de casos positivos ou suspeitos: 422
Área de higiene e segurança
j Nº ações de sensibilização ministradas, no âmbito da prevenção da COVID-19: 6
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jNº de verificações nos locais de trabalho acerca do cumprimento das regras no âmbito da COVID-19 (inclui elaboração de relatório): 5
jNº de tabelas elaboradas no âmbito de equipamento de proteção individual devido ao surto COVID-19 (inclui definição de quais os EPIs a atribuir a cada função, de acordo com a definição de serviços essenciais
em cada unidade orgânica): 1
jNº análises efetuadas de EPI no âmbito COVID-19: 3
j Apoio ao Departamento de Aprovisionamento nas aquisições de EPI e outros produtos e/ou serviços, com
a definição de características e análise técnica dos mesmos, que incluiu: avaliação de cadernos encargos (2);
pareceres no âmbito de EPI (3) e pareceres de produtos químicos desinfetantes (2)
jElaboração de fichas de recomendações/procedimentos: 8
jNº de pareceres via email: 23
j Elaboração/aplicação de questionários e outra documentação: 1
jNº de pareceres sobre a reformulação de layouts para o regresso dos trabalhadores: 2
j Nº de avaliações de instalações de trabalho no âmbito das medidas de regresso ao trabalho ou no âmbito
de realização de outras atividades: 15
Área da psicologia clínica
j Produção de vídeo no âmbito da campanha "A vida continua"
j Visita a 2 grupos de trabalhadores da DMAEVCE, num total de 21 trabalhadores
j2 intervenções em crise a Bombeiros - 8 operacionais em cada grupo
jConsultas preventivas de Saúde Mental: 11
jAtendimentos telefónicos pela linha de apoio psicológico: 19
jAcompanhamento presencial a 447 trabalhadores
j Acompanhamento via telefone a 316 trabalhadores
Área de Psicologia Infantojuvenil
jAcompanhamento telefónico de 25 crianças e jovens e a realização de 124 sessões online
jApoio à parentalidade, com partilha de atividades e apoio psicopedagógico, estratégias de apoio socioemocional aos pais e estratégias para lidar com isolamento para os filhos.
Área do serviço social
Atendimentos presenciais – 61 trabalhadores.
Atendimentos telefónicos - 520, que correspondem a 129 trabalhadores.
Núcleo de Apoio aos Refeitórios
jElaboração de procedimentos técnicos e material didático para os refeitórios: 2
jElaboração de folhetos informativos e de boas práticas de higiene: 2
jAlteração das condições estruturais e de funcionamento do serviço: 42
j Alteração de procedimentos de funcionamento dos refeitórios: 21
j Elaboração de instruções de trabalho: 3
j Implementação de ações de melhoria/corretivas: 69
j Ações de sensibilização a trabalhadores: 14
jAções de sensibilização aos trabalhadores das empresas de limpeza: 14
jAcompanhamento técnico e operacional nos refeitórios: 56
j Pedidos de intervenção nas instalações e equipamentos: 21
jAcompanhamento das intervenções necessárias no âmbito da COVID-19: 24
j Controlo ambiental nos refeitórios (áreas de produção e interior de equipamentos): 68
j Controlo higio-sanitário a superfícies e equipamentos nas áreas comuns e nas salas de refeitórios: 63
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jVerificação interna do funcionamento dos equipamentos de lavagem de loiça: 49
j Partilha dos procedimentos técnicos e material didático elaborado para os refeitórios em contexto de pandemia com outras entidades externas (públicas e privadas), nomeadamente para outros Municípios: 2
jOrientações/sugestões a entidades externas dos procedimentos a implementar, no contexto atual, nos serviços
de alimentação: 3
II - Unidades de Educação
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Gabinete de Intervenção Precoce
Atividade

Total

Crianças acompanhadas

18

Acompanhamentos individuais (crianças entre 1-5 anos)

96

Observação naturalista em contexto de sala

14

Intervenção familiar

6

Reunião com educadoras/parceiros externos

4
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III - Núcleo de Intervenção Social Interna
Atividade

Total

Casos novos

17

Trabalhadores acompanhados

45

Intervenção familiar

3

Contacto presencial na comunidade (diligências junto a entidades externas para resolução de
situações relacionadas com o trabalhador)
Projetos nos locais de trabalho (Enquadramento Organizacional, "Em Linha", etc.)

13
515

IV - Núcleo de Psicologia
Área de Psicologia Clínica
Atividade
Casos Novos

Entrevista

Preventiva

Total
38
8

Trabalhadores Convocados

551

Faltas dos Trabalhadores

45

Consultas individuais

1107

Trabalhadores acompanhados

609

Outras atividades (Trabalho dos técnicos fora do âmbito da atividade clínica: investigação e
elaboração de relatórios, reuniões de trabalho, formação, orientação de estágios, relatórios

320

estatísticos, etc.)
Projetos nos locais de trabalho (No âmbito das equipas Multidisciplinares, dos projetos da Divisão
de Gestão Cemiterial e Enquadramento Organizacional)

150

Área de Psicologia Infantojuvenil
Atividade
Casos Novos

Total
5

Consultas individuais (crianças e jovens dos 5-18 anos com duração de 60 minutos)

124

Crianças acompanhadas

25

Intervenção Familiar

26

Reunião Professora/Educadora/Tecª Serviço Social

12

Outras atividades complementares

134

V - Núcleo de Acidentes de Trabalho
Junta Médica Municipal, Acidentes de Trabalho
Consultas de JMM a)
Junta

96

Médica Altas de JMM

Municipal

Trabalhadores
JMM b)

70
em Doença Natural
Doença Prolongada

Acidentes novos (com e sem ITA)
Entrevista Recaída de Acidente
Acidentes

Total

de Consultas de especialidade *

122
48
138
30
760

Trabalho

Exames complementares de diagnósticos *

154

c)

Tratamentos *

1836

Cirurgias *
Absentismo (n.º dias) d)

1
13132

Notas:
a) Consultas de JMM realizadas no âmbito da alínea a), nº1 do art.º 23, da lei 35/2014 de 20 de junho (faltas por doença superiores a 60 dias).

b) Trabalhadores
que estavam de JMM a 31 de outubro, devido a faltas por doença prolongada superiores a 60 dias
até ao limite de 18/36 meses. Incluem-se igualmente os trabalhadores que aguardam Junta Médica da Caixa Geral de Aposentações (art.º 34, nº 1, alínea a) da lei 35/2014 de 20 de junho)

c) Nos campos assinalados com * não estão disponíveis os valores referentes ao mês de outubro’20 dos serviços prestados
pelos SSCML (faturação apresentada à
CML a posteriori).
d) O absentismo por acidente (total de dias perdidos com ITA relativo a acidentes do mês e acumulados, incluindo recaídas c/ITA), à semelhança do absentismo por
<

doença profissional, é facultado pelo DSI/DCISI pelo que os valores apresentados se referem à estimativa a partir das ocorrências de setembro 2020.

,
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VI - Núcleo de Apoio aos Refeitórios (NAR)
Este núcleo tem como funções a gestão das instalações, a gestão dos recursos humanos (do mapa de pessoal
da CML), verificações higio-sanitárias e de segurança alimentar, verificações nutricionais e a interligação
com os vários serviços da CML que intervém nos refeitórios.
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VII - Núcleo de Higiene e Segurança

Entrevista

Atividade

Total

Acidente Novo

144

Recaída Doença Profissional

0

Validação Acidentes

4

Relatório/Parecer Técnico

116

Auditoria e acompanhamento aos sistemas de gestão
Verificação e Avaliação dos locais de trabalho (Medição dos agentes físicos, químicos e
biológicos)
Formação/Sensibilização

no

âmbito n.º ações

SHT

n.º de trabalhadores

Concursos públicos - apoio técnico SHT (aquisição de fardamentos; EPIs; equipamentos de
trabalho e recrutamento de recursos humanos)
Respostas à CGA e Segurança Social

9
68
41
180
9
15
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VIII - Núcleo Medicina do Trabalho

Exames

de

Medicina do Trabalho

Total

Trabalhadores Convocados

2953

Faltas dos Trabalhadores

736

Saúde

Intervenções de Enfermagem

Realizados

(consultas médicas)

Exame de Admissão

77

Exame Inicial

51

Exame Periódico

419

Exame Ocasional/Complementar

1670

Vacinas

348

Tratamentos

34

Exames complementares de diagnóstico (ECG, Visão, Áudio,
TA, Peso, etc.)
Exames/consultas externas
Consultas de Nutrição

Doenças
Profissionais

93

Exames complementares diagnóstico (Ecografia, RX, etc.)

3275

Trabalhadores Convocados

150

Realizadas

102

Presumidas

3

Reconhecidas

11

Consultas de especialidade *

25

Exames complementares de diagnósticos*

17

Tratamentos *

165

Cirurgias *
Absentismo (n.º dias)

0
316

IX - Programa 100% BEM

j Preparação, divulgação e realização de 5 sessões de Mindfulness
j Colaboração na Semana do Desporto, em parceira com Departamento de Desporto, e atribuição de Gooddie Bags do Celeiro
jVisita ao RSB para avaliação de condições para realização de ações de Dádiva de Sangue
j Divulgação dos webinares "CUF Talks: Esperar pelo inverno não é um bom Remédio” e “outubro Rosa 2020
- Prevenção e Diagnóstico Precoce do Cancro da Mama”
j Preparação e divulgação da iniciativa online “Mural outubro Rosa”, para comemoração do Dia Mundial da
Saúde da Mama e do Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama

João Pedro Contreiras
Diretor Municipal de Recursos Humanos
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Departamento de Sistemas
de Informação
Acompanhamento por parte do DSI dos trabalhos do “Urbanismo Digital” (desmaterialização dos processos de urbanismo): Apoio ao levantamento e desenho dos fluxos que está a ser feito pela DMU e Link
(empresa contratada para a implementação da solução); Continuação da montagem de toda a infraestrutura tecnológica (software e hardware) necessária para a implementação deste projeto e Levantamento
de necessidades e consulta de soluções para a desmaterialização das sessões de Câmara e Assembleia
Municipal, (no âmbito da desmaterialização de processos).
O Departamento de Sistemas de Informação, à semelhança das restantes Unidades Orgânicas, integra projetos e atividades transversais no apoio à Gestão. Pelo número elevado de processos de aquisição de bens e serviços, apresentamos a síntese para o período em referência:
1 setembro – 31 outubro
Tipo de Procedimento

Total/ N.º Procedimentos

Ajuste Direto

8

Regime simplificado

3

Consulta prévia

3

Exclusividade

6
TOTAL

20

Quadro 1

Divisão de Gestão de Informação Georreferenciada
1. Projetos de informação georreferenciada e indicadores:
a. Aplicação Centro de Arqueologia de Lisboa: apoio à especificação de requisitos e testes;
b. Aplicação CIOA: implementação de serviços de geoprocessamento;
c. Aplicação GERRE: testes e preparação da passagem a produção;
d. Aplicação Percursos Geoarqueológicos: configuração de alterações e melhorias;
e. Cartografia vetorial: tratamento da informação no servidor SIG (qualidade);
f. Monitor Lx: implementação do ambiente de produção e documentação dos sistemas-fonte;
g. Novo LxI: configuração e testes da plataforma MuniSIG (qualidade);
h. PGIL: apoio à automatização da atualização de relatórios PowerBI.com; apoio ao desenvolvimento do
cadernos de especificações para o catálogo de dados;
i. Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo: georreferenciação de informação e especificação de aplicação para consulta e atualização;
j. Higiene e Segurança no trabalho: apoio à implementação de workspace e gateway PowerBI.com;
l. Novo Geoportal: configuração e testes;
m. Banco de imagens SIG: especificação de aplicação para a gestão de imagens públicas para aplicações SIG.
2. Gestão e manutenção de informação
2.1. Criação e atualização de layers: criação/atualização de layers e respetivos metadados no servidor de
dados geográficos e sua disponibilização na plataforma Lisboa Interativa;
2.2. Criação e atualização de layers de Dados Abertos: criação/atualização de layers e respetivos metadados e sua disponibilização na plataforma online Geodados;
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2.3. Criação e disponibilização de conteúdos no Portal for ArcGis;
2.4. Apoio à atualização de informação temática SIG (Ambiente e espaços verdes, PDM, Património, Mobilidade, Carris, Educação, INE);
2.5. Gestão de utilizadores e de perfis (LxI, ArcGis Online, Portal for ArcGis, SQL Report Server e Power
BI Report Server, Power BI Pro, Workspaces PowerBi Premium);
2.6. Gestão de licenças temporárias ArcGIS para teletrabalho;
2.7. Resposta a pedidos de informação geográfica internos e externos;
2.8. Resposta a pedidos de certidões de farmácias e escolas de condução;
2.9. Resposta a pedidos de relatórios de indicadores da gestão urbanística (SIGU e MonitorLx).

Divisão de Controlo e Integração de Sistemas de Informação
1.Projeto Urbanismo Digital – Em Produtivo – Acompanhamento ao arranque do sistema – Integração
com pagamentos / SIBS e suporte ao atendimento e aos serviços. A equipa de apoio aplicacional da
DCISI realizou testes aplicacionais; Apoio a utilizadores; Análise e correção de dados; Análise de erros
e proposta de correção dos mesmos; Análise e testes para integração de E-Doc com SAP.
2.Aplicação GESLIS - Apoio aos utilizadores da CML e Juntas de Freguesia; Análise e correção de dados;
Correção de erros aplicacionais; Correção de templates.
3.Manutenção dos Sistemas Corporativos SAP: Apoio técnico aos principais sistemas SAP Finanças, BI
(orçamento), Gestão de Stocks, Metrologia, Rendas e Compras.
4. Projetos SAP
4.1. SNC-AP – Implementação do novo sistema contabilístico SNC-AP em SAP - Em Produtivo
A
equipa da DCISI contínua a dar apoio à entrada em produção; Correção de erros e ajustes; Implementação de melhorias do projeto (fase 2).
4.2 Fatura Eletrónica / Workflow SAP – Implementação em curso
4.2.1- Receção das Faturas Eletrónicas do Portal FE-AP da ESPAP através de webservices implementados em SAP - A ligação à ESPAP foi configurada. 4.2.2 - Alteração ao workflow SAP para
tramitação das novas faturas - Estão a decorrer as alterações ao workflow SAP e a implementação
dos webservices. Foram efetuados os primeiros testes - com sucesso.
4.3 – DMF + NUP - cabimento e compromisso – Em fase de concurso - Nova aplicação (extra SAP),
tem como objetivo agilizar o processo de criação dos cabimentos, evitando erros e devoluções que
atrasam o processo. Pretende-se a ligação a SAP para recolher informação necessária à aplicação a desenvolver, bem como a criação automática, por parte da aplicação, em SAP de: NUP, cabimento e compromisso.
4.4 – Imobilizado – Em fase de levantamento de requisitos - Ligação a uma nova aplicação extra SAP
que irá permitir criar imobilizados de forma automática.
4.5 - Urbanismo Digital – ligação ao SAP - 1ª fase da integração SAP/Urbanismo- Em Produtivo - Funcionalidades de integração SAP - módulo de pagamentos online. Neste período procedeu-se à implementação de pagamentos de taxas relacionadas com urbanismo digital em SAP; Disponibilização de
documentos fatura e recibo em onlinedesk. Apoio à entrada em produção, correção de erros.
4.6 - Power BI- DMF – Em fase de Desenvolvimento – Criação de uma query para reporte de dados orçamentais - Neste período foi decidida a forma de como o PowerBi se vai ligar ao SAP –via SAP BW.
4.7 - Power BI-DA - Em fase de Desenvolvimento – Extração de dados para alimentar o PowerBI do Departamento de Aprovisionamentos – Neste período foi feito o levantamento de requisitos e decidida a
forma de como o PowerBi se vai ligar ao SAP – via SAP BW.
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5. Projeto – GIAF RH e UPGRADE
5.1 - GIAF RH – Processamento de vencimentos; Apoio à equipa de remunerações do DGRH nos procedimentos necessários pré e pós processamento; Processo de fecho do mês e elaboração dos mapas
respetivos para as diversas orgânicas; Processo mensal de envio dos ficheiros ADSE, CGA e DMR-AT;
Integração dos processamentos mensais em SAP; Continuação do processo de progressões/retroativos
no âmbito do SIADAP; Preparação do Subsídio de Natal; Progressões na PM, atualização e pagamento
de retroativos.
4.Descentralização de competências das escolas de Lisboa (39 escolas) para a CML - 1º processamento
salarial em setembro; Numeração dos trabalhadores das escolas; Passagem a produção e correção dos
dados dos respetivos trabalhadores; Validação dos dados antes e após o processamento; Tratamento dos
dados para a entidade da Segurança Social.
5.2 - GIAF RH UPGRADE – Apoio aos testes do portalrhdev; Interface GIAF/MyGIAF para testes de
restruturação no portalrh e no portalrhdev.
6.Projeto Onlinedesk /eDoc - Formação avançada para técnicos e início do desenho de especificações para
a implementação de um 1º pedido e fluxo, pela equipa interna (projeto piloto para DMM).
7. Loja Lisboa (LLO)– Inicio do desenvolvimento de funcionalidades previstas na fase 2 do projeto.
8. Portal do Executivo - Em Produtivo – Concluído e instalado em produtivo.
9. GERRE - Conclusão do desenvolvimento. Em fase de testes.
10. CRM - Participação no grupo de análise para proposta de melhorias.
11. SEF – Sistema de Execuções Fiscais – Integração SEF/SAP; Manutenção corretiva.
12. Aplicação Encargos Futuros - Continuação de testes e alterações.
13. Suporte técnico a utilizadores de aplicações
13.1 Utilizadores internos - Geslis; Gescor V4; AcinGov; Portal do Executivo; CRM; GIAF; Gestão da
Formação (manutenção corretiva e evolutiva); GIF; GERRE; Anubis; Módulo de Pagamentos; eDoc;
Onlinedesk; Meios e Recursos.
13.2 Utilizadores externos - Via telefone e email - Taxa Municipal Turística; Loja Lisboa; Urbanismo Digital.

Divisão de Administração de Sistemas, Infraestruturas e Comunicações
1. Projetos
1.1 Implementação do Office 365 na CML
5.Serviços em fase de migração: DMHDL (Direção Municipal);
5.Instalação/update da nova versão do Office 365
1.2. Apoio e acompanhamento técnico, ao nível da infraestrutura tecnológica física e lógica, dos seguintes projetos: – Projeto Indiretas (solução APP Mobilidade); HecPol; Portal do Executivo; Projeto
Rossio; Loja Lisboa sistema SIGA PLUS; Plataforma Habitar Lisboa (monitorização e acompanhamento do sistema SMS - envio de SMS e E-mail); Programa Renda Segura; Programa Arrendamento
Acessível; Sistema X-arq; GIAF / Portal RH; Urbanismo Digital (plataforma Edoc); Loja Lisboa Online; Plataforma de Gestão Financeira - Projeto SAP SNC-AP; Acompanhamento do projeto ligação à
ESPAP Fatura Eletrónica (Finanças CML); Implementação do RGPD no Município de Lisboa; Projeto
de implementação de web service (EMEL e ANSR) de integração de autos em GIC - Gestão Integrada
de Contraordenações; Projeto Portal de Reuniões CML; Catálogo de Dados CML; plataforma SIIP Sistema de Informação de Iluminação Pública); nova aplicação de Gestão de Ocorrências do RSB; plataforma da rede de creches de Lisboa; novo sistema da DMAEV
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2. Manutenção e Administração de Sistemas: Manutenção da infraestrutura física e lógica do Data Center
da CML, em ambientes SAP, IBM e Oracle de suporte às aplicações core da CML; Gestão e manutenção
do sistema antivírus instalado no parque informático cliente; Gestão e manutenção da Ative Directory;
Gestão e manutenção do System Center Configuration Management (SCCM); migração de aplicações; migração/upgrade de servidores; implementação da solução de backup SPECTRUM
3. Gestão e Administração da Infraestrutura de Rede: Gestão e manutenção dos equipamentos ativos de rede;
“troubleshooting” e resolução de incidentes reportados; Implementação e/ou reestruturação da infraestrutura
de rede em instalações municipais: Instalações da Equipa de Missão do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem Abrigo; Instalações da Biblioteca de Alcântara; Instalações das Unidades de Educação da Praça
de Espanha; Creche dos Olivais, na Quinta Conde d’ Arcos; Instalações do novo posto de limpeza de Telheiras; Instalações provisórias do posto de limpeza do Restelo; Reforço de cobertura 4G no edifício da Praça do
Município, 31; Implementação do acesso Wi-Fi nos seguintes locais: Loja de Cidadão do Saldanha; Instalações
do DSHS na Ressano Garcia; Instalações da Estufa Fria e Centro de Interpretação;
4. Gestão Operacional e Técnica das Comunicações de Voz: Gestão e manutenção das centrais telefónicas
Siemens e de voz IP; instalação, gestão e manutenção de equipamentos telefónicos; “troubleshooting” e
resolução de incidentes; configuração/reconfiguração de novos acessos;
5. Gestão do Parque Informático Cliente da CML: Manutenção, otimização e monitorização do sistema de
inventário do parque informático; Atribuição e reatribuição de equipamento informático, em conformidade
com as necessidades apresentadas pelos serviços
6. Gestão do parque de impressão da CML: Gestão, monitorização e controlo dos contratos de impressão;
Alocação, realocação e otimização de equipamentos de impressão; Análise e monitorização da evolução
mensal do consumo de impressão realizado; Análise técnica e troubleshooting de 1ª linha a avarias reportadas pelos serviços nos equipamentos de impressão; Acompanhamento técnico das avarias reportadas
pelos serviços para verificação do cumprimento dos service-level agreement (SLAS) contratados
7. Gestão de Licenciamento: Verificação da conformidade do licenciamento instalado no parque informático cliente, via portal de software
8. Apoio Informático ao Utilizador: Apoio ao utilizador nas vertentes de “backoffice” (serviço de Helpdesk)
e “frontoffice” (apoio local prestado pelos técnicos das equipas operacionais);
No atual contexto de pandemia da COVID-19:
Atribuição de acessos, instalação e configuração do cliente VPN – “Virtual Private Network” nas máquinas
CML dos utilizadores a desempenhar funções em regime de teletrabalho; - Prestação de apoio remoto a utilizadores em teletrabalho.
Produção de relatórios (semanais) de monitorização do serviço prestado, na plataforma de ticketing OTRS
(resolução de pedidos por equipa, por orgânica e por área de competência).
9. Gestão e Manutenção do Sistema de Correio Eletrónico da CML: Gestão de contas de e-mail e listas
de distribuição (criação, alteração, atualização e eliminação); Produção de relatórios (diários) para construção de Dashboards de utilização do sistema de e-mail; Efetuar, em conjunto com o suporte técnico do
operador, processos de análise técnica e troubleshooting a incidentes ocorridos no sistema de e-mail.
10. Segurança das redes e sistemas de informação: Análise, resposta e mitigação de incidentes de segurança
reportados pelo CNC (Centro Nacional de Cibersegurança) no âmbito do protocolo de colaboração existente; Análise, deteção e mitigação de incidentes relacionados com malware; Análise de risco e de vulnerabilidades a tecnologias, sistemas de informação, grupos de utilizadores e seu modus operandi e
implementação de medidas de segurança e de mitigação dos riscos e vulnerabilidades encontradas.
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11. Elaboração de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços: elaboração do clausulado e respetivo
acompanhamento técnico dos seguintes procedimentos de aquisição: Aquisição de licença perpétua de aplicação de apoio à gestão dos procedimentos de proteção de dados pessoais no Município de Lisboa; Aquisição de serviços de manutenção do software CadnaA; Aquisição de webcams; Aquisição de serviços de
Comunicações Eletrónicas de Cloud E-mail; Aquisição de upgrade da storage de ficheiros (NAS); Aquisição de serviços de resposta a plataforma das inscrições nas Olisipíadas; Aquisição de serviços de Wi-Fi para
o edifício da AML; Aquisição de serviços de manutenção evolutiva para aplicação da Divisão de Arquivo
Municipal; Aquisição de infraestrutura wireless para 31 Escolas Básicas da Rede Pública do Município de
Lisboa; Aquisição de serviços de manutenção do site agendalx.pt; Aquisição de serviços de subscrição de
acesso à plataforma colaborativa online Academia Lx V+; Aquisição de serviços de subscrição de licenciamento Movelife.

José Fragata
Diretor de Departamento de Sistemas de Informação
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Centro de Gestão e Inteligência
Urbana de Lisboa
Entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2020 o Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa (CGIUL),
no âmbito das competências que lhe foram atribuídas, prosseguiu o desenvolvimento de ações diversas, particularmente quanto à Política de Dados Abertos, à implementação de uma estratégia municipal no âmbito
das Smart Cities, à gestão do projeto Sharing Cities e ao desenvolvimento de novas funcionalidades na Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa (PGIL).
No contexto da pandemia da COVID-19, o CGIUL continuou a dar pronta resposta às solicitações da Câmara Municipal de Lisboa com a disponibilização de um conjunto de informação, de caracterização e análise
e prospetiva da cidade, tendo como comparação a informação existente antes da semana de 9 de março de 2020
e a situação vivida diariamente após essa data.
O conhecimento dos dados históricos, na situação que atualmente se vivencia, para compreender melhor o presente e antecipar o futuro é basilar na gestão da cidade, onde as alterações e as decisões continuam a ser tomadas hora a hora, dia a dia, de acordo com a evolução da situação pandémica.
A totalidade dos trabalhadores do CGIUL desde o dia 12 de março de 2020 desenvolvem a sua atividade em
situação de teletrabalho.
No período em análise, destacam-se as atividades desenvolvidas no âmbito da Implementação de Rede de
Comunicação LoRa na cidade de Lisboa e do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa.
Implementação de Rede de Comunicação LoRa na Cidade De Lisboa
No final do mês de outubro foi feita a adjudicação para a disponibilização de um serviço de conectividade IoT,
baseado na especificação LoRaWAN, para cobertura da cidade de Lisboa.
Esta rede ficará disponível no primeiro semestre de 2021 e facilitará a ligação de sensores (ex: ambientais,
enchimento de contentores de resíduos sólidos, contagem, etc.). As características desta rede fazem com que
a instalação dos sensores seja fácil e barata, já que eles podem funcionar com baterias durante muitos anos e
a comunicação é sem fios.
Com esta rede o município, além de poder ligar os seus sensores a qualquer momento, passará a oferecer aos
munícipes, academia, centros de investigação, entre outros, uma rede pública e gratuita de IoT, promotora de
inovação e da implementação e crescimento das soluções inteligentes.

Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa
No âmbito do trabalho desenvolvido no Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa onde se pretende criar soluções de analítica e de visualização de dados suportadas em Big Data, capazes de melhorar o planeamento,
a gestão operacional e de emergência na cidade foram lançados os desafios para o ano letivo 2020/2021 e que
abordam temas diversificados, destacando-se os relacionados com a mobilidade, o edificado, os resíduos urbanos, entre outros.
Os desafios estão disponíveis no portal Lisboa Inteligente na área do LxDataLab - https://lisboainteligente.cm-lisboa.pt/lxdatalab/, plataforma de comunicação entre os parceiros do laboratório.
Atualmente já manifestaram o seu interesse em participar em determinados desafios alunos universitários e
investigadores.
Os desafios lançados são:

jDeterminação do estado de conservação do edificado;
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jDeterminação da época de construção do edificado;
jInovação aplicada à divulgação do património histórico cemiterial;
jIdentificação dos resíduos depositados fora dos equipamentos de deposição, recorrendo a analítica de vídeo;
jIdentificação de grafitis (tags e outros ilegais/não autorizados), recorrendo a analítica de vídeo;
jDeterminação do impacte da pandemia por COVID 19 na mobilidade e ambiente;
jCriação de indicador de tráfego geral e indicadores para cada uma das principais vias de entrada na cidade;
jIdentificação de pontos de incidência dos acidentes rodoviários e da sua correlação com outros fatores;
jAvaliação das deformações no pavimento, recorrendo a analítica de vídeo;
jAvaliação da irregularidade longitudinal do pavimento através de levantamentos por telemóvel;
jCadastro de sinalização viária;
jApoio à tomada de decisão com base nas medições obtidas de contentores de RSU.

1. Centro Operacional Integrado
O Centro Operacional Integrado tem por Missão: “assegurar a gestão inteligente da cidade através da monitorização, previsão e gestão operacional de todas as atividades com implicações na segurança, prevenção,
resposta de emergência e qualidade de vida” e está previsto funcionar nas instalações do Campo Grande.
O Projeto de Execução dessas instalações encontra-se em fase de análise.

2. Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa
A PGIL está disponível para utilização da Polícia Municipal (PM), Serviço Municipal Proteção Civil
(SMPC), Regimento Sapadores Bombeiros (RSB) e Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas (DAEAC), alguns outros serviços da CML e empresas municipais bem como a Vereação.
Atualmente são 623 o total de utilizadores credenciados na PGIL
Está em desenvolvimento uma nova interface da PGIL, com enfoque nos aspetos de usabilidade.
A equipa do CGIUL continuou o processo de acompanhamento desse desenvolvimento através da identificação de erros e melhorias, bem como o acompanhamento e validação sistemática destas correções e implementações e ao esclarecimento de dúvidas junto da NEC (entidade adjudicatária responsável pelo
desenvolvimento da plataforma).
Continuou o processo de integração de novos dados na plataforma.
Mantém-se o apoio telefónico 24 horas por dia, 7 dias por semana e são realizadas videoconferências sempre que necessário.

3. Dados
A. Dados Abertos
A atualização e a manutenção dos conjuntos de dados já disponibilizados no Portal Lisboa Aberta - http://lisboaaberta.cm-lisboa.pt - bem como a publicação de novos, continua a decorrer, considerando que é um trabalho contínuo e regular e desenvolvido em colaboração com os interlocutores internos e com os parceiros
externos.
B. Oficina de Dados
No âmbito das parcerias já estabelecidas entre o CGIUL e os diferentes serviços municipais e de novas parcerias estabelecidas no período em análise, continuaram a ser desenvolvidos os projetos em curso e foram iniciados novos projetos com diversas unidades orgânicas.
C. Portal Lisboa Inteligente
A informação relacionada com a gestão inteligente da cidade, nomeadamente as iniciativas que usualmente
se incluem no termo Smart Cities é disponibilizada no Portal Lisboa Inteligente - https://lisboainteligente.cmlisboa.pt/ .
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O trabalho permanente junto dos serviços municipais e empresas do universo municipal tem como objetivo
a atualização da informação já disponível no portal e a disponibilização de informação referente a novas iniciativas e notícias.

4. Sharing Cities
O programa Sharing Cities (SC) é financiado pela União Europeia ao abrigo do programa Horizonte 2020,
na área das cidades e comunidades inteligentes (“SCC-Smart Cities and Communities”).
No período em análise entrou em funcionamento a Ilha da Mobilidade, equipamento que dispõe de um posto
de carregamento público para veículos elétricos que se situa no parque de estacionamento em frente ao edifício municipal do Campo Grande.
Para além do desenvolvimento das atividades correntes de Gestão do Projeto, foram iniciados os trabalhos da
última fase de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho - 3ª fase da reabilitação dos vãos do edifício.
Participação no recém-formado Scale Up Working Group, coordenado pelo PMO do projeto, que pretende
identificar iniciativas em cada uma das cidades com potencial de replicação.
Está em preparação o processo de certificação energética dos edifícios municipais – Escola Básica Duarte
Pacheco e Paços do Concelho.
No dia 20 de outubro a equipa participou no webinar promovido pela Eurocities “Sharing Cities’ Smart City
Solutions - Replication – E-mobility.

João Tremoceiro
Diretor do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa
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Direção Municipal de Urbanismo
Continuação do Regime de Teletrabalho
jAtendendo à situação epidemiológica COVID-19, mantém-se o regime de teletrabalho, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Essa situação obrigou a uma desmaterialização do
processo de licenciamento urbanístico, o que, não obstante as alterações de procedimentos e à definição de
novos circuitos a que obrigou, tem vindo a revelar-se uma forma muito mais eficiente e produtiva de desempenhar o trabalho em toda a Direção Municipal.
jAtos preparatórios tendo em vista a criação do Grupo de Trabalho de Urbanismo Comercial e Alojamento
Local (GUCAL), na dependência direta da Direção do Departamento de Apoio à Gestão Urbanística, com
a necessária afetação de técnicos e redistribuição de procedimentos.
jO GUCAL terá como principal missão fiscalizar e verificar a conformidade dos estabelecimentos comerciais, assegurar a tramitação dos procedimentos atinentes ao registo de estabelecimentos de alojamento
local, analisar e sistematizar as reclamações e queixas apresentadas relativamente aos estabelecimentos
comerciais e assegurar o controlo de legalidade da exploração de estabelecimentos de alojamento local, através das adequadas ações de fiscalização e vistorias previstas na lei.

Comissão de Apreciação junto da DGPC
j No âmbito da Comissão de Apreciação, foram realizadas 82 Atas de Apreciação de projetos, distribuídas
da seguinte forma: Aprovadas: 57; Aprovação Condicionada: 24. Não aprovados: 01; Foram realizados 10
Pareceres Informais.

Departamento de Planeamento Urbano
Revisão da Carta Municipal do Património - Acompanhamento e coordenação dos trabalhos/ Reuniões do
Conselho Científico; Coordenação e participação na elaboração do Relatório Técnico, do Sumário Executivo, e na definição do Processo de Participação Pública, a fazer parte da Carta Municipal de Habitação;
Definição da ARU para a Qtª do Ferro; Trabalho de definição de alterações regulamentares sobre “Créditos
de Construção” e Quotas de Habitação Acessível e Compensações; Apoio aos estudos sobre “Zonas de Pressão
Urbanística”, e “Áreas de Privação Múltipla”, em fase de elaboração; Acompanhamento dos procedimentos
administrativos da Operação POSEUR-Onda de Calor.

Plano Diretor Municipal
jAprovada a proposta Preliminar da Alteração da qualificação do solo relativa a parte do Bairro São
João de Brito para posterior envio à CCDRLVT; Alteração simplificada ao Plano Diretor Municipal de
Lisboa - antigo Quartel do Cabeço da Bola – aprovada a versão final para posterior envio à Assembleia Municipal, para aprovação; Alteração por adaptação ao Plano Diretor Municipal de Lisboa – publicada em
Diário da República; Colaboração na candidatura ao Prémio ASPRIMA_SIMA 2020 – Melhor Iniciativa
de Regeneração Urbana – tendo sido atribuído o 1º lugar;
jColaboração: Na Carta Municipal de Habitação; na Operação POSEUR – Onda de Calor; Acompanhamento do projeto “Inventariação dos Locais Potencialmente Contaminados no Município de Lisboa”, desenvolvido pela FCT/UNL e coordenado pela DMAEVCE; na Revisão da Carta Educativa – avaliação de
carências e proposta de novas escolas por agrupamentos; na Revisão da Carta dos Equipamentos de Saúde
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e das Orientações Estratégicas para a Infância – Rede Publica de Creches; na Revisão da Carta da Atividade Física e Desporto; Revisão dos Pontos Dominantes do PDM (sistema de vistas); na Rede C40 nos
temas - Land Use Planning and Connecting Delta Cities; no Plano de Ação Climática; com o pelouro dos
Espaços Verdes relativamente à implementação da Estrutura Ecológica Municipal.

jCoordenação do trabalho do Risco de Maremoto - em desenvolvimento pelo IPMA/FC/IST; Acompanhamento da revisão da Carta de Inundações - trabalho coordenado pelo SMPC, em desenvolvimento no âmbito do programa RESCUE; Acompanhamento da revisão das Áreas de Suscetibilidade de Ocorrência de
Movimentos de Massa em Vertentes.

Planeamento Territorial
jProjetos/ Ações concluídas: Reinício do procedimento e do período de participação preventiva: alteração
do Plano de Urbanização do Vale de Santo António;
Aprovação e envio para Assembleia Municipal do Relatório de Ponderação e Projeto de Operação de Reabilitação Urbana do Tejo e Trancão;
Abertura do período de discussão pública: UE da Ajuda; PP de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes e alteração do PP do Aterro da Boavista Nascente.

jProjetos/ Ações em curso: Planos em elaboração: PP da Calçada das Lajes; PP de Reabilitação Urbana
da Colina do Castelo; PP de Reabilitação Urbana do Bairro Alto e Bica. Em alteração: PUALZE e Zona
Envolvente e PP das Amoreiras. Delimitação de Área de Reabilitação Urbana: ARU da Qtª do Ferro e ARU
da Vila Afifense. Operação de Reabilitação Urbana: ORU sistemática da R. de Campolide e ORU da Qtª
do Ferro.

jCoordenação e acompanhamento: Planos em elaboração: Plano de Urbanização da Cidade Universitária; Unidades de Execução (UE) já submetidas a discussão pública: (acompanhamento da contratualização):
UE Marquês de Olhão; UE Poente da Gare do Oriente; UE Avenida Gomes Pereira; UE Vale Formoso de
Baixo. Unidades de execução em elaboração: UE Sete Rios; UE Olivais Sul; UE Campolide; Unidades de
execução (fase prévia): UE R. Horta e Silva (Ajuda); UE Alcântara-Lx Factory; UE Alcântara-Pinhol e
UE Vila Gouveia.

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
Emissão de pareceres no âmbito dos processos de legalização enquadrados no Regulamento das AUGI; Alto
do Chapeleiro – conclusão do apoio ao procedimento para realização das obras de urbanização (AQS N.º
26/DMMC/DIOA/DGI/18); Sete Céus – continuação do acompanhamento das obras de urbanização da R. Ruy
Cinatti, Legalizações no âmbito do Alvará n.º1/2014; Galinheiras – elaboração da proposta de plano, continuação do processo participado e mobilização dos parceiros locais nomeadamente no acompanhamento do
Grupo Comunitário e Comissão Social de Freguesia, através do Zoom; R. A e R. B à Azinhaga Torre do Fato
– conclusão da Proposta do Loteamento de Iniciativa Municipal, análise dos processos de legalização; Qtª do
Grafanil – continuação do procedimento relacionado com o Alvará de Loteamento e a Escritura de Divisão
de Coisa Comum; Qtª da Mourisca – continuação do acompanhamento da Comissão de Administração Conjunta; R. Particular à Az. dos Lameiros/Q. das Camareiras – continuação da colaboração para emissão do
alvará de loteamento; Qtª da Torrinha – continuação do processo de acompanhamento dos técnicos e da
comissão de administração conjunta para esclarecimentos e informações várias sobre a submissão dos projetos de legalização na plataforma digital, elaboração do programa preliminar com a reformulação do modelo
urbano, para decisão superior; Qtª do Olival – elaboração do programa preliminar com a reformulação do
modelo urbano, para decisão superior.

Informação Escrita |

jMonitorização: Análise dos pedidos de novos registos de AL em áreas de suspensão, semanalmente. Atualização do conjunto de dados alfanuméricos e geográficos relativos aos Alojamentos Locais na cidade.
Apoio ao Programa Renda Segura. Apoio ao desenvolvimento de melhorias no SGPI: definição e validação do caderno de requisitos para implementação do Novo SGPI; definição de requisitos e testes de integração de dados automáticos da SRU-OCIDENTAL e EMEL. Continuação da atualização e análise de
dados e construção de indicadores para integração no relatório anual de monitorização – Dinâmica Municipal em Números 2012-2019, em formato Power Bi. Construção de timeline relativa aos dados dos casos
confirmados (acumulado e novos casos) de COVID-19 para a cidade e LVT e Portugal Continental; com
identificação das medidas adotadas pelo governo e pelo município de Lisboa. Recolha de dados de suporte
às sessões dos Encontros de Urbanismo e para o processo de monitorização da Carta Municipal da Habitação (CMH).Construção do modelo de monitorização e identificação dos indicadores das áreas multifuncionais (mix uses) e de privação múltipla na cidade para CMH. Recolha de dados e construção de inquéritos
de validação de etapas para implementar e monitorizar o processo participativo da Praça Martim Moniz –
Integração na Exposição.
jDifusão Urbana: Articulação com o Departamento de Marca e Comunicação na atualização da informação
da área do urbanismo no portal lisboa.pt – novos conteúdos e migração dos conteúdos do antigo Portal; Preparação da organização da participação da CML no evento “Salão Imobiliário e Portugal 2020” (SIL 2020)
e divulgação do evento nos meios de divulgação da CML. Preparação das campanhas de divulgação de discussão pública dos seguintes projetos: Alteração do Plano Pormenor Boavista Nascente e PP de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes; 2 loteamentos urbanos (44/URB/2019 e 47/URB/2019). Apoio na
montagem e na divulgação da Exposição “Ondas de Calor em Lisboa. Planeamento, organização e acolhimento de sessões: Ciclo de Conferências Encontro de Urbanismo “COVID 19 - Preparar as Cidades para
Riscos Globais”.
jCentro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL): 10 ações de Formação/Reuniões/Conferências/Seminários/Cursos de serviços municipais e entidades externas Nº de Visitantes: Núcleo Documentação:3; Nº
de Visitantes CIUL: 87- Nº de Pedidos de informação recebidos pelo CIUL:29. Articulação com empresa
OSTV com vista à conceção de vídeo informativo sobre Lisboa para apresentação a delegações; Ingresso
no Núcleo de Documentação de 3 periódicos.

Departamento de Espaço Público
j Fornecimento de informação de apoio ao Protocolo a realizar entre a CML, CMO e CMLoures para a consolidação de definição da rede de Metro Ligeiro de Superfície da Área Metropolitana de Lisboa Norte em
articulação com o Pelouro da Mobilidade e dos parceiros externos, nomeadamente a Carris e o Metropolitano de Lisboa.
j Afinação do estudo de viabilidade do canal intermodal para instalação do LIOS considerando a instalação
de um módulo que utilize o carril em articulação com o Pelouro da Mobilidade, CARRIS e Metropolitano
de Lisboa. Compatibilização do acesso ao novo empreendimento localizado na Pedreira do Alvito, com o
traçado da LIOS.
j Elaboração de documento orientador sobre a compatibilização dos diversos projetos de espaço púlbico previstos no Eixo Ribeirnho Ocidental, entre eles: PE Avenida 24 de julho fase 2, Unidades de Execução de
Alcântara Nascente e Poente, Projeto Ciclável da Avenida da Índia, PP Centro de Congressos de Lisboa.
Continuação da definição da metodologia, definição de critérios e recolha de informação para trabalho
base sobre a Rede Pedonal Estruturante da Cidade com a DEU, em articulação com a DGPEP, DP e DMM.
j Elaboração de Propostas de Urbanismo Tático: Medidas de Distanciamento, Definição de Critérios de Intervenção, Participação Pública, Medidas de mitigação das Ilhas de Calor Urbano.

Informação Escrita |

Estudos Urbanos
jAcompanhamento dos projetos das UE Alcantara;
jArticulação com serviços da CML e projetistas das especialidades do Loteamento da Qta da Alfarrobeira,
para entrega da solução final de projetos base de especialidades;
j Retoma da elaboração do Loteamento da R. Republica da Bolivia - conclusão e nova proposta para o espaço publico alargando o âmbito da intervenção – preparação do processo;
j Conclusão da proposta de desenho urbano do Loteamento para os terrenos do Hospital Miguel Bombarda
(PIP), em colaboração com a Secretaria de Estado da Habitação e Fundistamo;
j Envio da proposta para parecer prévio da DGPC, coordenação com proposta SRU para escola, acompanhamento dos relatórios geotécnico e fitosanitario e conclusão de modelo 3D, preparação de roteiro de participação pública;
j Conclusão, em coordenação com a DRAUGI, de proposta preliminar de espaço publico (e revisão do modelo urbano) para o Loteamento da Quinta da Torrinha;
j Visita ao Bairro Padre Cruz, e preparação da alteração ao Loteamento – Apresentação de critérios e programa de participação pública;
j Definição de critérios, programa e limite de intervenção para o Eixo da Av Almirante Reis e envolvente –
preparação de apresentação;
j Estudo Urbano para a 2ªcircular e envolvente (colaboração). Preparação de formalização de pedido à DLPE
para analise do estudo de edificabilidade elaborado para Pedrouços;
j Atualização da Planta de Compromissos e preparação dos ficheiros recebidos para inserção no projeto SIG;
j Conclusão e envio do Programa Preliminar do Largo da Academia de Belas Artes – projeto OP.
j Emissão de pareceres técnicos em várias zonas da cidade, para enquadramento urbano ou no que diz respeito ao espaço público.

Controlo de Intervenções em Espaço Público
j Licenciamento e fiscalização de obras de infraestruturas no subsolo do espaço público;
j Apoio e acompanhamento aos projetos e obras dos programas “Uma Praça em cada Bairro“, “Pavimentar
Lisboa 2015-2020”, “Rede Ciclável”; “Operação Integrada de Entrecampos”, e “Instalação de Pontos de
Carregamento para Veículos Elétricos”;
j Fornecimento do cadastro das infraestruturas instaladas no subsolo do espaço público;
j Apreciação de 163 processos de Informação Prévia, Parecer Prévio, Comunicação Prévia e Licenciamento
para a realização de obras de infraestruturas no subsolo, apresentadas pelas diversas entidades proprietárias das redes de infraestruturas e por particulares na plataforma Urbanismo Digital, para a execução de ramais, ampliação de redes, e reparação de fugas e de outras avarias, dos quais resultou a elaboração de 253
informações técnicas, o envio de 422 notificações, a produção de 132 despachos, e a emissão de 5 alvarás
de licença;
j Apreciação e emissão de parecer em resposta a projetos de intervenção no espaço público, de iniciativa pública e privada (operações de loteamento), e pedidos para instalação de mobiliário urbano e equipamentos
técnicos no espaço público, num total de 11 pareceres técnicos;
j Acompanhamento e fiscalização das principais obras de infraestruturas no subsolo em curso no espaço público. Fornecimento do cadastro de infraestruturas a um conjunto diverso de entidades internas - Departamentos, Divisões e UITs - e externas - empresas de promoção e construção imobiliária e particulares;
j Apoio e acompanhamento a projeto e obra dos programas “Uma Praça em Cada Bairro”, ”Pavimentar Lisboa 2015-2020”, “Rede Ciclável”, “Op. Integrada de Entrecampos”, e “Instalação de Pontos de Carregamento de Veículos Elétricos”, através da emissão de pareceres, e promoção e participação ativa na realização
de reuniões de coordenação e concertação entre os diversos Serviços Municipais e as entidades externas
proprietárias de infraestruturas instaladas no subsolo;
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jFoi concluído o processo tendente à migração e integração de todos os procedimentos de licenciamento de
Infraestruturas em Espaço Público (IEP), nos termos do RJUE e do RIEP, na plataforma Urbanismo Digital, tendo surgido algumas dúvidas, que deram origem a algumas sugestões de melhoria; e identificadas também algumas falhas de funcionamento, que foram transmitidas à equipa de gestão.

Departamento de Apoio à Gestão Urbanística
1. Saneamento Liminar

bNo âmbito da apreciação dos procedimentos relativos a operações urbanísticas e operações conexas, o
DAGUasapresenta
as seguintes apreciações:
apresenta
seguintes apreciações:
Processos de Edificação
Nº de Processos Deferidos
Nº de Processos Rejeitados
N.º de Comunicações Prévias com procedimento concluído
Nº de Alvarás de Obra emitidos

275
8
49
115

2. Outros Estudos e Projetos

b Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU): emissão de 19 pareceres prévios
de enquadramento dos projetos integrados nas operações candidatas a financiamento em Área de
Reabilitação Urbana e em Plano de Ação de Reabilitação Urbana (PARU);

Fiscalização
Durante o período compreendido entre 01/09/2020 e 31/10/2020 a DF geriu um total de 5109 processos, dos
quais 3182 envolvem o acompanhamento de obra, procedendo-se à seguinte atividade:
Ações de controlo urbanístico realizadas
Fiscalização não técnica:
Fiscalização técnica:
Processos que não envolvem acompanhamento de obra
Operações urbanísticas estruturantes
Operações urbanísticas não estruturantes
Total
Propostas resultantes
Conclusão de
Arquivo
processos:
Contraordenação:
Obras sem título
Obras em desconformidade com o projeto aprovado
Ocupação da via pública sem alvará válido
Ocupação da via pública em desconformidade com o plano aprovado
Ocupação da via pública em desconformidade com as condições da
licença
Ocupação da via pública sem tela que representa o alçado
Ocupação sem autorização de utilização
Embargo da obra:
Projeto de decisão
Parcial
Total
Cessação de
Projeto de decisão
utilização:
Decisão final
Total
Processos despachados relacionados com obras em curso:
Prorrogação de prazo: Título de obras
Alvará de ocupação da via pública
Total

118
1
11
19
149
5
1
6
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
17
76
6
82
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Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes
j Reafetação de processos: no sentido de promover a capacidade de resposta deste serviço e a maior celeridade dos procedimentos a seu cargo, adotaram-se medidas quanto ao passivo que foi sendo acumulado e
redefiniram-se os critérios de distribuição dos novos processos, o que determinou a reafectação a outras
unidades orgânicas, de um conjunto alargado de processos (cerca de 1.500 processos).
jProcessos aprovados em R. Câmara neste período:
b Deferimento do pedido de alteração da licença de operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 5/90
e respetivos aditamentos, promovido pela Fundação Aboim Sande Lemos, sita na Rua São Tomás de
Aquino, Rua Virgílio Correia, Rua Olavo D’Eça Leal, Freguesia de São Domingos de Benfica, que constitui o Processo n.º 15/URB/2019;
bDeferimento do pedido de alteração da licença de operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 1/2019,
promovido por Expo Pacífico, EPII Investimentos Imobiliários, S.A. e Outros, sito na Avenida de Berlim,
Avenida de Pádua e Rua da Centieira, que constitui o Processo n.º 46/URB/2019;
b Deferimento do pedido de alteração da licença de operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 4/2006
e respetivo aditamento, promovido por Cosmikanchor, S.A., sito na Rua Capitão Leitão, que constitui o
Processo n.º 9/URB/2020;
b Deliberar a aprovação condicionada do pedido de licenciamento para a obra de construção de um edifício destinado a habitação coletiva, sito na Rua da Bela Vista à Graça, Processo n.º 1532/EDI/2017;
b Deferimento do pedido de alteração da licença de operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 4/2007,
promovido pela Ordem dos Farmacêuticos, sito na Rua da Sociedade Farmacêutica e Rua Bernardim
Ribeiro, que constitui o Processo n.º 1/URB/2020;
b Deferimento do pedido de licenciamento de operação de loteamento, promovido por FJH - Unipessoal,
Lda., sita na Estrada de Moscavide e Rua Padre Joaquim Alves Correia, que constitui o Processo n.º
35/URB/2018;
b Aprovado a emissão de informação prévia desfavorável quanto à viabilidade de realizar uma obra de demolição e construção no prédio sito na Qtª da Conceição, Letras MPD, Rua da Esmerência, 23, constante
do Processo n.º 1557/EDI/2018.
Projetos Estruturantes
Coordenação das Divisões; Coordenação dos trabalhos para a concretização da Unidade de Execução do Hospital Cuf/ Alcântara e do respetivo contrato de urbanização; Coordenação do Processo de Desenvolvimento
Urbano do Alto dos Moinhos/ Quinta Bensaude; Coordenação da elaboração do Contrato de Urbanização da
Unidade de Execução do PP Aterro da Boavista Nascente com EDP; Acompanhamento regular do Processo
do Museu Judaico; Acompanhamento Via Estruturante da Ameixoeira/ galinheiras; Participação no processo
REVIVE para o Convento da Graça; Elaboração de Base de dados dos Parques de Estacionamento públicos
cedidos ao Município; Acompanhamento do processo de concretização dos contractos de Urbanização da
Unidade de Execução do PP Aterro da Boavista Nascente; Participação no processo da Operação Integrada
de Entrecampos. Organização das listas e dos processos que transitaram para outra unidade orgânica;

Divisão de Projetos de Edifícios
Processos Despachados pela DPE, 226
102 EDI - 3 À Consideração Superior, 9 Aprovação de Arquitetura, 26 Audiência prévia, 9 Solicitação de Elementos, 4 Arquivo / Extinção / Deserção; 3 Deferidos, 7 Complemento de informação, 2 Encaminhamento
para outro serviço, 11 Desfavoráveis, 25 Promoção de Consultas; 2 Prorrogação de Prazos, 8 Verificação de
Condições, 3 Outros;
53 POL - 16 Audiência prévia, 12 Solicitação de Elementos, 7 Arquivo / Extinção / Deserção; 12 Deferidos,
1 Complemento de informação, 2 Desfavoráveis, 2 Promoção de Consultas; 1 Prorrogação de Prazos;
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3 eEDI - 2 Encaminhamento para outro serviço, 2 Promoção de Consultas;
1 OB - 1 Audiência prévia;
48 DOC - 20 Audiência prévia, 11 Solicitação de Elementos, 4 Arquivo / Extinção / Deserção; 3 Deferidos,
1 Complemento de informação, 2 Desfavoráveis, 5 Encaminhamento para outro serviço, 1 Desfavoráveis, 1
Promoção de Consultas, 3 Outros;
4 e-DTI - 1 Solicitação de Elementos,1 Encaminhamento para outro serviço, 2 Outros;
11 EXP - 3 Audiência prévia, 1Solicitação de Elementos, 1 Arquivo / Extinção / Deserção; 1Deferidos, 1
Complemento de informação, 2 Promoção de Consultas, 2 Outros;
4 OTR - 4 Audiência prévia;

Divisão de Loteamentos Urbanos
Submissão a procedimento de discussão pública:
47/URB/2019 – Alteração a Loteamento a realizar na Quinta dos Candeeiros;
13/URB/2019 – Loteamento a realizar nos terrenos da Estrada do Calhariz de Benfica;
3/URB/2019 – Alteração a Loteamento a realizar na Avenida Lusíada;
41/EDI/2019 – Alteração ao loteamento da Quinta dos Alcoutins;
Acompanhamento dos seguintes processos de loteamentos/ obras de urbanização:
34/URB/2018 – Alteração ao Loteamento Municipal do Bairro São João de Brito; 19/URB/2019 – Licenciamento Alteração a Loteamento Municipal da Estrada de Telheiras; 9/URB/2019 – Obras de Urbanização do
Loteamento do Parque do Oriente; 20/URB/2018 – Obras de Urbanização do Loteamento da Turifenus;

Departamento de Licenciamento Urbanístico
A reafectação de processos que se encontravam, até agora, a ser instruídos no Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes, implicou uma redefinição dos meios disponíveis, encontrando-se a ser
preparada a criação de um Grupo de Trabalho com vista à instrução desses procedimentos.
No âmbito da apreciação dos procedimentos relativos a operações urbanísticas e operações conexas, e de
acordo com os dados obtidos através do Sistema de Indicadores de Gestão Urbanística (SIGU), e do sistema
de pesquisas da Plataforma do Urbanismo Digital (EDOC) o Departamento de Licenciamento Urbanístico
obteve os seguintes resultados:
SIGU EDOC
Processos de edificação
Nº de Processos entrados
Nº de Vistorias realizadas no âmbito da apreciação
Nº de Projetos Aprovados
Nº de Processos com Aprovação e Deferimento em simultâneo
Nº de Pedidos de Informação Prévia Homologados Favoravelmente
Nº de Processos Homologados Desfavoravelmente e Indeferidos
Nº de Processos Arquivados (desistência; deserção; inutilidade)
Processos de Autorização de Utilização
Nº de Processos entrados
N.º de Pedidos Indeferidos
Nº de Pedidos Deferidos

31
7
105
4
6
37
5

140 (1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

79
18
61

28
(2)
(2)

Processos de Propriedade Horizontal
Nº de Processos entrados
23
Nº de Vistorias realizadas
25
N.º de Pedidos Decididos
8
Processos de Licença de Recinto
Nº de Processos entrados
3
Nº de Vistorias realizadas
0
N.º de Pedidos Decididos
4
Dos 140 processos submetidos através da plataforma do Urbanismo

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

1) Dos 140 processos submetidos
através da plataforma do Urbanismo
Digital, 101 encontram-se em fase de
saneamento liminar, cuja competência é do DAGU, ou aguardar emissão
de pareceres de entidades externas e
ou internas. Os restantes 27, encontram-se em fase de apreciação neste
serviço;
2) A inexistência de um sistema de
monitorização, á semelhança do
SIGU, no caso do GESTURBE, não
permite a monitorização do n.º de
processos.
3) Este tipo de pedido não se encontra disponível na plataforma do Urbanismo Digital.
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No que se refere aos processos de legalização em Áreas Urbanas de Génese Ilegal [AUGI’s], o ponto de situação é o seguinte:

Processos de legalização em AUGI
AUGI
Alto do
Chapeleiro
Qtª da
Torrinha
Qtª do Olival
Galinheiras
AZ Torre do
Fato
Sete Céus
Grafanil
Qtª da
Mourisca
RP AZ
Lameiros
RP AZ da
Cidade

Total

Edifícios
Existentes

Nº
Proc.

%

Em
saneamento

Aprovados

Deferidos

Vistoria

A.U.
emitida

94

14

15%

0

0

5

3

6

0

130

58

45%

0

7

20

4

10

17

56
532

29
37

52%
7%

0
1

14
5

10
10

2
3

7
13

0
4

25

24

96%

0

24

0

0

0

0

59
20

19
8

32%
40%

0
0

3
2

3
4

1
0

0
2

6
0

38

0

0%

0

0

0

0

0

0

36

8

22%

0

1

6

1

0

0

14

0

0%

0

0

0

0

0

0

1004

197

20%

1

56

58

14

38

27

Arquivo

Ponto
dívidas
daa Fornecedores
DMU a Fornecedores
Pontode
de situação
situação dasdas
dívidas
da DMU
em 31/08/2020 em 31/08/2020
Valor

Ponto de situação

33 276,42 €

Em Conferência dos
serviços

24 807,93 €

Aguarda pagamento
na DMF

Descrição
Produção, montagem e desmontagem do stand + pagamento dos
serviços de eletricidade e internet do stand - SIL 2020
Alteração/atualização dos projetos das redes de infraestruturas do
Plano de Pormenor das Amoreiras
Execução da 2ª Fase: Aquisição de Serviços do Projeto de
Infraestruturas e Coordenação de Especialidades para a
Requalificação das vias lateraisse
da Av. da Liberdade
Transferência última prestação no âmbito Contrato Programa
entre o Município e a PORPAV- Associação Calçada Portuguesa.
o de Candidatura da
Comparticipação da CML para o Projeto
Calçada Portuguesa a Património C.I. Humanidade e Projetos
Identificados
Execução Ultima fase: Aquisi. Serviços especializados para a
definição de modelo conceptual e de requisitos do SGPI
Execução da 5ª Fase: Aquisição de serviços de elaboração de
estudos de avaliação ambiental estratégica e de impacto ambiental
se Programa Renda Acessível: Vale
para as áreas de intervenção do
de Santo António e Olaias

58.084,35€ Total da dívida em 31/10/2020

Rosália Russo
Diretora Municipal de Urbanismo
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Direção Municipal de
Manutenção e Conservação
Atividades desenvolvidas entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2020:

Saneamento
1) Elaboração e análise de projetos - 21 análises e pareceres de projetos e estudos.
2) Preparação de empreitadas e aquisições de serviços – Preparação de 3 procedimentos no âmbito de
acordos quadros, empreitadas e aquisições de serviços e de bens.
3) Gestão do cadastro de saneamento - Foram fornecidas 85 peças desenhadas de cadastro.
4) Exploração da rede pública de saneamento:

5) Prosseguem os trabalhos de implementação de um sistema de gestão patrimonial da infraestrutura e valoração da rede (em

5) Prosseguem os trabalhos de implementação de um sistema de gestão patrimonial da infraestrutura e valoração da rede (em colaboração com o LNEC), assim como, a participação na iniciativa nacional de controlo
das afluências indevidas, iAflui.
6) Está em curso a obra de substituição do troço de coletor na Rua Maria Pia, onde se inclui a construção da
câmara em betão armado para o futuro descarregador para a Travessa da Horta Na Via, com o objetivo de
minimizar as inundações na zona baixa da Rua Maria Pia com a Rua Prior do Crato em eventos de maior
precipitação.
7) Decorrem os trabalhos de reabilitação interna de todo o coletor na Rua Sebastião da Pedreira, sem abertura de vala e através de colocação de manga. Também está a ser executada a reabilitação interna do coletor na Rua de Santa Marta, Rua de São José e Rua Portas de Santo Antão (até ao cruzamento com a Rua
dos Condes), sem abertura de vala através da aplicação de caleira e ladrilhos em grés.
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Infraestruturas e Obras de Arte
Gestão de Obras de Arte, taludes e estruturas de contenção:
Em curso: Muros, Taludes e Outros: Monitorização dos muros de contenção a tardoz dos nºs 102 a 112 da
Rua Damasceno Monteiro; Empreitada de consolidação de terrenos adjacentes à Rua Ilha dos Amores/Travessa do Sindbad o Marinheiro, no Parque das Nações (em concurso); Empreitada de reabilitação do Passadiço
da Doca dos Olivais (em concurso); Empreitada de reconstrução do muro de suporte do Posto de Limpeza na
Alameda Álvaro Proença (em concurso); Projeto de execução de estabilização do talude localizado junto ao nº
25B da Rua General Justiniano Padrel (revisão em concurso); Empreitada de estabilização provisória do talude
localizado entre os n.ºs 8ª e 16 da Rua de S. Mamede e a Rua da Saudade (em concurso); Empreitada de introdução de barreiras acústicas e de segurança no viaduto da Av. General Norton de Matos, frente ao C. C.
Fonte Nova (em concurso); Empreitada de reabilitação de muros de contenção na Calçada do Monte (em concurso); Empreitada de Construção de estruturas de contenção na Rua Cidade de Tomar e Estrada do Desvio (em
concurso); Empreitada de reconstrução de muro na Rua Cidade de Cádiz (em concurso); Campanhas de leituras em inclinómetros instalados na EB1 77 e JI da Musgueira Sul e no Miradouro do Monte Agudo (em concurso); Prospeção geológica e geotécnica para a reabilitação de muro na Rua Ator Epifânio (em concurso);
Reabilitação de muro de contenção do Parque Desportivo de São João de Brito (em concurso); Reabilitação de
muro de contenção na Rua Cidade de João Belo (em concurso); Projeto de reconstrução de muro de contenção
na Calçada de Santa Catarina a Chelas (em concurso); Projeto de drenagem pluvial da zona da escarpa do Geomonumento do Parque Urbano do Rio Seco (em concurso); Projeto de reconstrução de muro de contenção na
Estrada do Alvito (em concurso); Fornecimento e colocação de vedação no topo do Geomonumento sito na Calçada da Quintinha (em concurso); Projeto de execução de reforço e estabilização de muros na Rua das Taipas;
Aquisição de serviços de geologia para o projeto do muro da Estrada do Alvito; Aquisição de serviços para o
projeto do muro da Calçada de Santa Catarina a Chelas (concurso); Aquisição de serviços de geologia para o
projeto de reforço do viaduto do rego à Praça de Espanha; Aquisição de Serviços para a avaliação do estado de
conservação das estruturas de contenção da ex Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa, localizada
no Vale de Santo António; Análise e parecer de projetos de escavação e contenção periférica na influência de
obras de arte e de projetos externos que incluem novas obras de arte, muros, taludes e escarpas; Empreitada de
estabilização dos muros de contenção entre a Rua da Quintinha e a Rua de São Bento (concurso); Projeto de
estabilização do talude Oeste do Parque da Bela Vista (Av. Almirante Gago Coutinho / Av. Marechal António
Spínola) (concurso); Empreitada urgente de estabilização da escarpa a Este da Estrada do Loureiro (concurso).
Obras de Arte: Projeto de conceção construção para a reabilitação do Túnel da Av. João XXI; Projeto de execução de reforço das fundações do viaduto do Rego à Praça de Espanha; Inspeção a várias Obras de Arte; Colocação de vedação no desnivelamento da rotunda das Olaias; Inspeção a 100 Obras de Arte; ETPU de
substituição de juntas de dilatação no Viaduto da Rua Ramalho Ortigão; Empreitada de Reparações no Talude
Ribeirinho – Troço Cordoaria Nacional - Centro de Congressos; Empreitada de manutenção de juntas de dilatação em viadutos ( Av. Lusíada sobre a Estrada da Luz, Av. General Correia Barreto, acesso ao IP7); Empreitada de reparação de betão, drenagem e juntas de dilatação em obras de arte (Viaduto Av. Boa Esperança);
ETPU de reparação de anomalias no viaduto da Av. Marechal Gomes da Costa sobre a Rotunda do Relógio;
ETPU de reparação na PI Av. EUA e na PS Av. Alfredo Bensaúde. Concluídos: Análise e parecer de projetos
de escavação e contenção periférica na influência de obras de arte e de projetos externos que incluem novas
obras de arte, muros, taludes e escarpas; Empreitada de reabilitação dos viadutos de Pedrouços; Levantamento
dimensional e ensaios à estrutura da Passagem Pedonal na Avenida Infante D. Henrique / Rua da Centieira;
ETPU de reparação de betão e orgãos de drenagem em vários viadutos (Av. Berlim, Av. Alfredo Bensaude,
Alameda das Comunidades Portuguesas, Av. Marechal Gomes da Costa); ETPU de reabilitação e reforço do
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muro de contenção na Rua João Cunha e Serra; Empreitada de manutenção de juntas de dilatação em viadutos (Av. Marechal António de Spínola – Viadutos do Vale Fundão, Viaduto do nó da Portela); ETPU de Reparação da PPS Campo Grande, junto à Rua Ernesto de Vasconcelos; ETPU de substituição de juntas de
dilatação no viaduto sobre o acesso do IP7 para a Av. Calouste Gulbenkian, encontro Sul; Empreitada de trabalhos urgentes para a reabertura do túnel da Av. João XXI - Remoção, limpeza de resíduos e fornecimento e
instalação de rede tipo bekaert e contentor "módulo escritório", para suprir falta de condições de permanênciado na zona técnica sinistrada pelo incêndio; Fornecimento e colocação urgente de 400 PMPs para limitação do tráfego rodoviário noTúnel da Av. João XXI - Urgência Imperiosa; ETPU de reparação de cornija e
guarda corpos do Viaduto da Av. Infante Santo.

Divisão de Gestão de Infraestruturas
Empreitadas em execução: Empreitada n.º 134/DMMC/DIOA/19– “ Repavimentação da 2ª Circular” - a
intervenção abrange uma extensão de cerca de 10Km em cada sentido, correspondendo a uma área de
270.000m2 de pavimentação; a pavimentação da 1ª Fase do sentido N/S (A1/IC19) encontra-se concluída, faltando a execução da sinalização Vertical e Horizontal definitiva, assim como das juntas de dilatação aparentes do viaduto do Calhariz de Benfica.08/DMPO/DIVPS/DIVPOA/17 – Repavimentação da Rua Prof.
Fernando da Fonseca; Pinturas de SH e colocação de balizadores no Viaduto de Rua Ramalho de Ortigão;
09/DMPO/DIVPS/DIVPOA/17 – Requalificação do Eixo Estrada do Paço do Lumiar Rua Direita e Estrada
do Lumiar; Empª 121/DMMC/DIOA/DGI/19 – Reabilitação dos Espaços Exteriores do Paço da Rainha;
Empª 124/DMMC/DIOA/DGI/19 - Requalificação dos Espaços Exteriores da Azinhaga das Carmelitas e Zona
Envolvente; 12/DMPO/DGIP/18, “Requalificação dos Espaços Exteriores da Quinta de Santa Clara, 2.ª Fase”;
Empª 27/DMMC/DIOA/DGI/18 - Reabilitação dos Espaços Exteriores na Alameda do Beato Boleamentos e
Entradas Especiais: Fiscalização de 12 boleamentos e entradas especiais; Projetos e pareceres: 14 pareceres técnicos, diversas estimativas de obras; Diversos: Elaboração de estimativas de repavimentação; Informação de processos; análise e informação de ocorrências.
Núcleo de Topografia e Cadsatro
Levantamentos topográficos: Em execução: Rua Henrique Barrilaro Ruas, à Parada do Alto de São João
(monitorização de talude); Muro de contenção na Av. Mar. Gomes da Costa junto à EB do Parque das Nações
(monitorização da obra e levantamento topográfico); Concluídos: Talude entre a Av. Infante D. Henrique e a
R. Vale Formoso de Cima, jto ao parque de estacionamento; Outras atividades: Cadastro de Infraestruturas
e Obras de Arte: Desenvolvimento de uma aplicação web para georreferenciação e registo das ações de vistoria sobre as infraestruturas e obras de arte (continuação); Apresentação do projeto do CIOA no EUE 2020;
Acompanhamento da instalação da versão de qualidade do sistema GOA (Gestão de Obras de Arte).

Edificios Municipais - Projeto e Construção
Acompanhamento e Fiscalização de obras
Obras concluídas
42/DMPO/DPCE/15 – “Beneficiação Geral da Escola Nº 36 nos Olivais” – Norcep – 2.026.000,00€ - Consignada em 31/08/2017. 6/DMPO/DPCE/17 – “Beneficiação geral e espaços exteriores da escola nº117 Luiza
Neto

Jorge”

–

1.737.081,98€

Teixeira

Pinto

Soares,

S.A-

Consignada

em

24/04/2018.

14/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Adaptação dos vãos das garagens de viaturas do Quartel da Defensores de
Chaves” – CRUZETA, LDA – 9.600,00€ - Consignada 01/07/2020
Obras em curso
2/EPIE/CML/18 - “Lote 1 – Unidade de Saúde da Alta de Lisboa e do Alto dos Moinhos – Lote 1 e Lote2 (lote
1 – Unidade de Saúde da Alta de Lisboa e Lote 2 – Unidade de Saúde do Alto dos Moinhos)” – Cari, Lda –
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2.920.148,38€ - Consignada em 13/01/2020. 16/DMPO/DPCE/18 – “Conceção e construção de 4 creches
com recurso a estruturas modulares de preparação dos terrenos e ligação das mesmas à rede pública” - FARCIMAR, SA. – 3.094.746,73€ – Consignada em 09/03/2020. 32/DMMC/DEM/DPCE/18 - “Obra de beneficiação da sede da 3ª Companhia do RSB – Alvalade”.- Vamaro, Lda – 1.295.489,18€ - Consignada em
17/04/2020. 4/EPTPEE/19 – “Reabilitação e ampliação da Escola Básica, Nº57 de Telheiras” – CCR –
3.284.929,35€ - consignada em 11/05/2020. 5/DMMC/DEM/DPCE/19 – Requalificação e Adaptação do Torreão Poente da Praça do Comércio para o Núcleo do Museu de Lisboa. - M. KAIROS - ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO, SA – 3.674.888,12€ - Consignada em 22/06/2020 (Suspensa). 18/DMMC/DEM/DPCE/19
– “Requalificação e adaptação do edifício do Complexo da Boavista – Ala Poente” – Castling, Lda –
29.934,00€. Consignada em 18/12/2019. 20/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Reformulação dos serviços de apoio
À Oficina, piso 0 e remodelação parcial do edifício para os Serviços Administrativos de apoio aos vestiários
e balneários – Oficina Olivais 2”. Consignada em 01/07/2020. 52/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Execução de
obras de construção civil na Sala de Consumo Vigiado de Campo de Ourique”. 149.413,00€ - Soma D’Elementos, Lda – Consignada em 07/09/2020. 53/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Escola básica Monoblocos do
Rato”. – 578.880,51€ - Civil Casa – Consignada em 11/08/2020. 23/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Obras de
conclusão da piscina da Penha de França”- 145.930,85€ - VCJ – Consignada em 26/08/2020.
04/AQ/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Relatório técnico de auditoria sobre o sinistro de colapso parcial da cobertura do Pavilhão da Escola Sarah Afonso- Olivais” - JETOGAL,LDA – 3.950,00€.
Preparação para concurso
19/DMPO/DPCE/DCE/18 – “Execução de trabalhos para colocação de vedação em muro delimitativo da Escola Duarte Pacheco”. 7/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Empreitada para execução de obras prioritárias e urgentes em equipamentos desportivos municipais”. 19/DMMC/DEM/DPCE/19 - “Beneficiação do Espaço Exterior
da EB1 Rosa Lobato Faria (nº 21)”.- (Ficou Deserto) 30/DMMC/DEM/DPCE/19 - “Reabilitação da cobertura e terraço do Edifício da Metrelogia”. 41/DMMC/DEM/DPCE/19 - “Reabilitação da cobertura do Edifício do DIEM”. 44/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Reabilitação da cobertura dos edifícios da Polícia Municipal”.
45/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Fornecimento e montagem de estores exteriores na fachada sudoeste do edifício dos Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa”. 51/DMMC/DEM/DPCE/19 – “Obras de Manutenção na cobertura do Pavilhão Desportivo no Casal Vistoso.
2/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Obras de manutenção em Escolas do Município de Lisboa”.
5/DMMC/DEM/DPCE/20 - “Reabilitação da Piscina Municipal do Vale Fundão”. 7/DMMC/DEM/DPCE/20
– “Substituição de vãos na Rua dos Duradouros, 160-118”. 11/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Instalação elétrica/Ited dos serviços comuns na zona exterior ao Campo de Jogos e Centro de Dia e equipamento de apoio
– Escola EB1 Luísa Ducla Soares”. 12/DMMC/DEM/DPCE/20 –“Fornecimento e montagem de equipamentos infantis e todos os trabalhos envolventes na EB nº 36”. 13/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Reabilitação
da cobertura do Mercado de Santos”. 15/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Reabilitação da cobertura do Mercado
da Encarnação”. 26/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Oras de beneficiação do edifício de apoio á Pista municipal
Prof Moniz Pereira” 27/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Execução da 1ª fase do Complexo Desportivo de Carnide”
32/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Reabilitação da cobertura do edifício da Imprensa Municipal – PORLISBOA
“ 33/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Substituição de caixilharia do Arquivo Municipal no Bairro da Liberdade –
PORLISBOA” 35/DMMC/DEM/DPCE/20 – “ Colocação de estores no edifício dos Serviços centrais da CML
– PORLISBOA 2020” 36/DMMC/DEM/DPCE/20 – “ Colocação de portões exteriores no RSB Quartel da Encarnação” 37/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Alteração de rede de águas na Escola Básica Nº36 nos Olivais”
38/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Intervenção urgente na cobertura superior e intermédia do edifício Panorâ-
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mico de Monsanto” 41DMMC/DEM/DPCE/20 – “Alargamento dos portões em ferro forjado e outros trabalhos de construção no Quartel de Bombeiros da Av. Defensores de Chaves”
Aquisição de Serviços
6/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Prestação de serviços de elaboração e revisão de projetos de arquitetura e
especialidades em Creches, Levantamentos topográficos, estudos geológicos-geotécnicos e ensaios estruturais”. 7/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 - “Prestação de serviços de elaboração e revisão de projetos de arquitetura

e

especialidades

em

Equipamentos

Desportivos,

Levantamentos

topográficos,

estudos

geológicos-geotécnicos e ensaios estruturais”. 8/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Prestação de serviços de elaboração e revisão de projetos de arquitetura e especialidades em Equipamentos Sociais, Levantamentos topográficos, estudos geológicos-geotécnicos e ensaios estruturais”. 9/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Prestação
de serviços de elaboração e revisão de projetos de arquitetura e especialidades em Instalações de Serviços, Levantamentos

topográficos,

estudos

geológicos-geotécnicos

e

ensaios

estruturais”.

10/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 - “Fornecimento de Varas de Cénica para auditório e escada de marinheiro –
EB1 Ducla Soares”. 11/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20- “Estudo preliminar de diagnóstico com caracterização
da

estrutura

e

seu

estado

de

conservação

–

Edifício

Panorâmico

do

Monsanto”.

12/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Execução de projetos para reabilitação no Palácio Beau Séjour”
15/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20

-

“Fiscalização

de

obras

e

atividades

conexas”.

18/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 – “Acordo quadro para a prestação de serviços de Topografia para suporte à
contratação de Projetos de Espaços Exteriores” 19/AQ/DMMC/DEM/DPCE/20 –“ Levantamento urgente das
galerias sitas nas oficinas dos Olivais através de Georadar – Urgência Imperiosa”

Projetos Desenvolvidos
Equipamentos Escolares
Projetos de beneficiação geral ou parcial (EB1+JI):

j EB1 + JI Prista Monteiro (nº134); - Tribunal da Boa Hora – Ampliação para mais 2 salas.
Equipamentos Culturais/Lúdicos

j Residência de Estudantes da Alameda.
Equipamentos Desportivos

j Pista de Atletismo Prof. Moniz Pereira - Pista e Construção de Apoio; Reabilitação da Cobertura do Pavilhão Desportivo do Bairro da PRODAC; Complexo Desportivo de Carnide; Pavilhão Desportivo municipal Multiusos de Marvila; Alteração das Bilheteiras da Vitória Clube, Freguesia do Beato
Equipamentos Sociais

j CATR- Centro de Acolhimento Temporário a Refugiados; Centro de Saúde do Parque das Nações
Mercados

j Alteração do Mercado do Forno de Tijolo – Arroios; Acompanhamento do projeto do Mercado de Benfica.
RSB e Proteção Civil

j Participação na estratégica e apoio ao trabalho de reorganização dos dispositivos de socorro de Lisboa;
j Ampliação do Quartel de Benfica; Espaço Coberto no Quartel da 1ª Companhia do RSB – Martim Moniz;
Alteração do interior do Quartel do RSB, Av. Defensores de Chaves.
Serviços Municipais

j Remodelação UIT Norte; Refeitório Municipal na Cruz das Oliveiras; Remodelação dos Balneários do
Edifício da Imprensa Municipal – Beato; Instalação da Brigada de Coletores na Estrada de Chelas; Edifício dos Paços do Concelho – Implementação do projeto de SCIE.
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Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais
Intervenções efetuadas pela Equipa Operacional
Travessa do Arco da Torre, nº 15, r/c Esqº - Infiltração no teto. Alameda das Linhas de Torres, nº 177-179 (Qta.
Das Camélias) – Infiltração em quarto. Rua de São Bento, nº 337, 2º (Creche) - Corredor e porta em mau estado.Rua dos Cordoeiros a Pedrouços, nº 45-47 - Rotura na coluna de água do prédio. Rua Augusto Abelaira,
nº 14-14 B - Wc atelier 5 com lavatório avariado. Rua das Escolas Gerais, nº 36, r/c - Esgoto lava-loiça avariado..Rua Padre Joaquim Alves Correia, nº 16, 4º A - Estores avariados, guarnição de porta solta e fechadura
avariada..Estrada de Benfica, nº 553 - Reparação de junta de dilatação. Rua Cidade de Lobito (Quinta Pedagógica) - Posto clínico com paredes com rebocos degradados. Rua Cardeal Saraiva (Polícia Municipal) - Reparação de pavimento dos corredores do edifício principal. Estrada dos Montes Claros (Centro Equestre) Substituição das ripas de madeira das celas dos cavalos
Praça Marechal Humberto Delgado - Reparação de vedação de parque de viaturas removidas da PM. Rua
Teixeira de Pascoais, nº 12-14 (E.B. nº 101) - Reparar no monobloco das meninas as canalizações da sanita
e do lavatório e puxador de cabine. Rua Cardeal Saraiva (Polícia Municipal) - Substituição de tampa de caixa
de visita em betão
Rua dos Sete Moinhos, nº 103 – Infiltrações..Beco do Alegrete, nº 16, r/c - Recolocação de sanita. Praça Marechal Humberto Delgado - Substituição de fechadura de loja para visitas de comerciantes. Rua Cidade de Lobito (Quinta Pedagógica) - Sanita wc junto ao coreto a verter água. Rua Cardeal Saraiva (Polícia Municipal)
- Fixação de torneira wc exterior balneários. Rua Cardeal Saraiva (Polícia Municipal) - Recuperação de reboco e pintura sala convívio da PM. Rua da Quinta do Loureiro, nº 16, Loja 3 - Substituição de fechadura porta.
Rua Cidade de Lobito (Quinta Pedagógica) - Colocação de tampas de sanita wc junto ao coreto, junto à cozinha e no contentor balneário. Rua Rainha Dona Brites, Lote 12 - Loja 3 - O vão encontra-se emparedado de
modo a evitar ocupações abusivas. Avenida do Rio de Janeiro (Mercado) - Arranjo de teto e rodapé, pintura
e substituição de guarnição de 3 portas na sala do VTM. Rua Cidade de Lobito (Quinta Pedagógica) - Entupimento sanita wc senhoras junto às cozinhas. Rua Prof. Lima Basto, 67 - 69 Palhaço - Autoclismo avariado
wc crianças piso inferior. Rua João da Silva (Pavilhão do casal Vistoso) - Reparação da porta nº 20. Praça Marechal Humberto Delgado (PM) - Colocação de ponto de água para bebedouro
Praça Marechal Humberto Delgado (PM) - Execução de ligação de água à máquina de café. Rua B ao Bairro
da Liberdade (Arquivo Municipal de lisboa) - Substituição do canhão da porta do ventilador. Rua da Palma
nº 240 (Arquivo Fotográfico) - Reparação de porta dos depósitos do 2º piso. Pátio do Gaspar - Porta nº 12 Retirada da porta de patim e Colocação de porta bloqueadora (nº 476)..Rua do Arco do Carvalhão nº 143 Porta 2 - Emparedamento de vão de porta e de vão de janela. Av. Padre Cruz (Posto de Eletricidade) - Colocação de porta bloqueadora (nº 204). Estrada de Chelas nº 114 A - Emparedamento de vão de porta e vão a
tardoz. Rua da Graça 21 – A - Reparação de rotura em tubagem de ferro fundido. Edifício COR Polo Olivais
- Reparação de fechadura e afinação de ferragens na porta 111. Rua do Arco do Carvalhão 82 - Reparação de
rotura. Rua dos Cordoeiros a Pedrouços 51-53 - Reparação de rotura caixa de escada. Muro junto à estátua
de D. Nuno Alvares Pereira 8 (Dia do EMGFA) - Tratamento de fissuras e pintura com tinta branca. Casa do
Lago (Centro de Emergência) - Desentupimento de bases de duche, sanita e caleira. Beco do Jasmim nº 30 Reparação da fechadura e afinação das ferragens da porta do prédio. Pátio Bastos porta 3 - Reforço da limpeza e isolamento pontual em cobertura. Edifício dos Paços do Concelho - Desmonte e montagem de cofre
em parede. Escola Vale de Alcântara - Emparedamento de buraco em parede e recuperação de buraco rede bekaert. Rua Basílio Teles, 31 - Montagem e desmontagem de andaime Boss para apoio ao apear de azulejos.
AV. Ressano Garcia (Instalações DSHS) - Execução de uma rampa metálica a colocar em vão de porta. PM
CNAS - Recuperação de portão de duas folhas em ferro. Trav. Horta Navia nº 26 - Sondagens em paredes, tetos
e pavimento em edifício. Rua da Manhiça - Reparação de fechaduras em portas interiores, afinação portas de
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armários cozinha e pintura. Beco do Félix nº 6 - Abertura e afinação da porta bloqueadora (nº 67). Rua das
Barracas nº 80 - Abertura e afinação da porta bloqueadora (nº 87). Avenida João Paulo II, Lote 554, Apartamento 14 (Residência de Emergência) – Rotura. Largo São Domingos de Benfica, nº 3 (Casa do Lago - Centro de Emergência) – Entupimento. Rua de São Bento, nº 337, 2º (creche) - Corredor e porta em mau estado.
Alameda das Linhas de Torres, nº 177 - 179 (CATR) Emparedamento em pladur em zona interior do centro
a indicar. Rua Cardeal Saraiva (Policia Municipal) - Substituição de fechadura de W.C.. Rua Prof. Lima Basto,
67 - 69 Palhaço - Estore sala atividades partido. Rua Cidade de Lobito (Quinta Pedagógica) - Reparação de
mesa de madeira de grandes dimensões em oficina. Rua Cidade de Lobito (Quinta Pedagógica) - Execução
de porta nova em oficina (Alvalade) incluindo acessórios. Travessa dos Inglesinhos nº 4 - R/c - Reparação e
afinação de janela. Rua Cardeal Saraiva (Policia Municipal) - Reparação e afinação da porta de alumínio do
2º gabinete da Policia Florestal. Rua Cardeal Saraiva (Polícia Municipal) - Pintura gabinetes 205 e 208. Praça
Dr. Fernando Amado, Lote 571 - 12 B - Fornecimento e colocação de 2 chapas de inox para forra de porta de
patim de apartamento. Estrada de Moscavide nº 6 - Soldadura de portão metálico (inc. porta de homem) e Soldadura de porta. Av. Santos Dumont nº 67 - 3º Esq - Substituição de fechadura de porta e de caixa de correio.
Rua Bento Gonçalves, Lote 727 (Loja) - Selagem dos estores metálicos da loja. Rua de São Bento nº 228 - 1º
Esq - Colocação de fechadura em porta de patim de apartamento. Praça de Goa nº 2 B (eEB) - Colocação de
13 quadros em várias salas de aula. Rua das Beatas nº 44 A - Colocação de 1 corrente com cadeado na porta
metálica do 2º piso e substituição de cadeado do portão. Rua Cardeal Saraiva (Policia Municipal) - Substituição
do canhão da porta de alumínio situada no pavilhão Gimnodesportivo. Rua Henrique Barrilaro Ruas, Lote B
(Loja) – Reparação e fecho do estore metálico/colocação de cadeado em porta gradeada. Residência de Chelas II Lote 556 A - Apartamento 9 (Proteção Civil) - Reparação e afinação da porta de entrada do fogo e substituição de fechadura. Residência de Chelas II Lote 556 A - Apartamento 10 (Proteção Civil) - Reparação e
afinação da porta de entrada do fogo e substituição de fechadura. Residência de Chelas II Lote 556 A - Apartamento 15 (Proteção Civil) - Reparação e afinação da porta de entrada do fogo. Rua João da Silva (Pavilhão
do Casal Vistoso) - Fixação de camara de vigilância. Rua Maria Albertina - 5ºD do Lote 5 Bairro da Cruz Vermelha - Instalação de porta bloqueadora (nº 588). Estrada de Benfica nº 410 - Substituição de canhão de vedação de terreno municipal. Rua do Vale de Santo António nº 249 - R/c Esq. - Retirada de porta de patim e
instalação de uma porta bloqueadora (nº 8). Rua do Comércio nº8 Pisos 3 e 4 - Reparação e pintura paredes,
aduelas, janelas e portas. Reparação e colocação dos estores. Colocação de fechaduras novas em todos os armários (RGPD).
Outras Intervenções
No âmbito da Empª 3/DMMC/DEM/DMEM/20 – “Execução de pequenos trabalhos de conservação em equipamentos – Escolas Municipais”:
EB Arco Iris – Olivais: Diversos trabalhos no espaço exterior; EB O Leão de Arroios - Arroios: Diversos trabalhos nas Instalações Sanitárias; EB Vale de Alcântara (EB Manuel da Maia) – Alcântara: Limpeza de coberturas dos monoblocos e recuperação da portaria; EB 23 Luis de Camões – Areeiro: Porta do refeitório; EB
São João de Brito – Alvalade: Porta blindada; EB MALA – Rego: Portão;
No âmbito da Emp 34/DMMC/DEM/DMEM/19 - “Obras de Conservação e Recuperação de Edifícios Municipais, sitos na Rua de Nampula – 2ª Divisão da Policia de Segurança Pública, Tv da Praia 6 e 8 – Centro
Dr. João Santos, Rua Luiz Pacheco 3/4 – Associação Cultural o fado, Rua Cardeal Saraiva 1070 – Casa Tinoni, Rua Luiz Pacheco 6ª – Associação Bairro das Amendoeiras, Rua da Palma 246 – Arquivo; Concluída a
intervenção na Travessa da Praia, início e conclusão das intervenções na Casa Tinoni e na 2ª Divisão da Polícia de Segurança Pública, Rua de Nampula.
Preparativos para intervenções: Quartel de Sta Barbara e Quinta do Lavrado para acolhimento de pessoas
sem-abrigo.
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Habitação Municipal
Projetos de Habitação
Departamento de Habitação Municipal/ Divisão de Projeto de Habitação
Atividades Desenvolvidas
PRESS - Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social
Projetos Concluídos: Alameda Afonso Henriques / Av. Manuel da Maia
Projetos concluídos e Empreitada lançada com a ref.ª Emp. 3/DMMC/DHM/DPH/2019. Processo em concurso;
Projetos em Assistência Técnica: Empreitada n.º 65/DMMC/DHM/DPH/2018 – PRESS. Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social. Av. Visconde Valmor n.º 48; Empreitada n.º
67/DMMC/DHM/DPH/2018 – PRESS. Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social. Av. República n.º 102; Empreitada n.º 68/DMMC/DHM/DPH/2018 – PRESS. Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social. Campo Grande n.º 6; Empreitada n.º 66/DMMC/DHM/DPH/2018 – PRESS.
Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social. Av. República n.º 4; Empreitada n.º
76/DMMC/DHM/DPH/2018 – PRESS. Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social. Av. Estados Unidos da América n.º 37 e 39; Emp. 2/DMMC/DHM/DPH/2019 – PRESS. Programa de Reconversão
de Edifícios da Segurança Social. Av. República n.º 106; Emp. 1/DMMC/DHM/DPH/2019 – PRESS. Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social. Av. República n.º 100;
Programa Pátios e Vilas
Projetos Concluídos: Requalificação do Espaço Público e Edificado da Vila Romão da Silva; Projetos concluídos
e empreitada lançada com a ref.ª n.º 30/DMPO/DHMEM/DPH/2017. Empreitada lançada. Concurso sem concorrentes. Em reavaliação; Largo Marquês de Angeja n.º 3 a 8 - Projetos concluídos e empreitada lançada com a
ref.ª n.º 59/DMMC/DHM/DPH/2019. Empreitada lançada. Concurso sem concorrentes. Em reavaliação;
Projetos em curso: Travessa Paulo Jorge - Projetos de Arquitetura e Especialidades em fase de retificações derivadas da Revisão de Projeto; Vila Elvira - Projeto de execução de arquitetura em curso e projetos de especialidades

em

curso

contratados

ao

abrigo

do

procedimento

de

Aquisição

de

Serviços

n.º

21/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património Municipal sito na Vila Elvira - Campolide, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projetos
de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018;
Programa PIED (Plano de Intervenção em Edificado Disperso)
Projetos Concluídos: Rua das Amoreiras n.º 57 a 59 - Procedimento de Empreitada n.º
20/DMMC/DHM/DPH/2019, no valor de 568.809,40 € em fase de adjudicação; Rua de Campolide n.º 292 a 302
Projetos de execução concluídos e com revisão. Lançamento da Empreitada n.º 19/DMMC/DHM/DPH/2019 em
fase de adjudicação. Rua Josefa d’Óbidos n.º 28 - Projeto de execução concluídos. Lançamento de Empreitada
pela DMMC/DHM/DIH ao abrigo de Acordo Quadro aberto para o efeito;
Projetos em curso: Rua de São José n.º44 / 52 - Projeto de execução concluídos e em fase de revisão.
Estrada de Moscavide n.º 6 - Projeto de Arquitetura e especialidades concluídos e em revisão; Rua da Graça n.º69
/ 69B - Projeto de Arquitetura em curso. Levantamento topográfico concluído. Estudo de tipologias concluído.
Processo em avaliação em função da possibilidade de incluir outros edifícios contíguos no processo, nomeadamente a área compreendida entre o Beco das Beatas e a Rua Josefa de Óbidos; Travessa do Cabral n.º 3
Projeto de Arquitetura em curso. Especialidades em curso contratadas ao abrigo do procedimento de Aquisição
de Serviços n.º 20/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades,
Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património Municipal sito na Travessa do Cabral n.º 3 a 3A, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elabo-
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ração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º
0002/AQS/CP/DGES/ND/2018; Rua Domingos Sequeira n.º 68 / 72 - Projeto de Arquitetura em curso. Especialidades em curso contratadas ao abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º
24/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património Municipal sito na Rua
Domingos Sequeira n.º 68/72, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º
0002/AQS/CP/DGES/ND/2018; Rua das Olarias n.º 41 / 43 - Projeto de Arquitetura em curso. Especialidades
em contratação ao abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º 10/AQS/SMMC/DHM/DPH/2020 –
“Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património Municipal sito na Rua das Olarias n.º 41/43, ao abrigo do
Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018; Rua do Recolhimento n.º 40
a 46 - Projeto de Arquitetura em curso. Especialidades em curso contratadas ao abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º 26/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património
Municipal sito na Rua do Recolhimento n.º 40/46, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de
Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º
0002/AQS/CP/DGES/ND/2018
Escadinhas de Santo Estevão n.º 6 a 8 - Projeto Base de Arquitetura em curso. Levantamento topográfico concluído. Especialidades em contratação ao abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º
28/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património Municipal sito nas Escadinhas de Santo Estevão n.º 8, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e
Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º
0002/AQS/CP/DGES/ND/2018; Travessa da Horta Navia 24-26ª - Projeto de arquitetura em curso. Levantamento de arquitetura concluído. Levantamento topográfico concluído. Estudos geológicos e geotécnicos concluídos; Travessa dos Brunos n.º 29 a 31 - Projeto de Arquitetura em curso. Especialidades em contratação ao
abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º 30/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a
Reabilitação do Património Municipal sito na Travessa dos Brunos n.º 29 a 31, ao abrigo do Acordo Quadro para
a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018 - Travessa do Tarujo n.º 43 - Projeto de Arquitetura em
curso. Especialidades em contratação ao abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º
31/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação do Património Municipal sito na Travessa do Tarujo n.º 43, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de
Projetos

de

Arquitetura

e

Especialidades

em

Edifícios

de

Habitação”

-

processo

n.º

0002/AQS/CP/DGES/ND/2018 - Pátio D. Fradique – Projeto SUSHI - Início de estudos de volumetria e arquitetura. Levantamento topográfico em concluído;
Calçada do Livramento n.º 26 - Projeto de arquitetura e especialidades em conclusão. Av. D. Carlos I n.º 98 a 100
Projeto Base analisado pelo Gabinete da Exma. Sr.ª Vereadora Dr.ª Paula Marques e com parecer de que o mesmo
deveria ser sujeito à análise do Exmo. Sr. Vice-presidente, Departamento de Urbanismo e DGPC. Foram elaborados processos e enviados para estas entidades. Ainda se aguarda resposta. Rua do Cabo n.º 72 a 82
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Projeto de Arquitetura em curso. Tipologias estabilizadas. Especialidades em curso, contratadas ao abrigo do procedimento de Aquisição de Serviços n.º 26/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Projeto de Execução de Especialidades, Medições / Estimativa de Custo de Arquitetura e Revisão de Projeto para a Reabilitação
do Património Municipal sito na Rua do Recolhimento n.º 40/46, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação
de Serviços de Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Edifícios de Habitação” processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018 - Estrada de Benfica n.º 410 - Levantamentos topográficos concluídos; Estrada de Chelas N.º 114ª - Levantamentos topográficos concluídos.
Projetos em Assistência Técnica
Empreitada n.º 71/DMMC/DHM/DPH/2018 – PIED – Plano de Intervenção em Edificado Disperso. Rua de
São João da Praça n.º37/39. Empreitada n.º 26/DMMC/DHM/DPH/2019 – PIED. Plano de Intervenção em Património Disperso. Rua dos Fanqueiros n.º 38
Intervenção em Bairros Municipais
Projetos Concluídos: Bairro Padre Cruz – Reabilitação da Zona de Alvenarias. Lote 3 Projetos concluídos e Empreitada n.º 54/DMMC/DHM/DPH/2019 em concurso; Bairro da Boavista – Reabilitação da Zona de Alvenarias. Fase 0.1 e 0.2Projetos concluídos e Empreitada n.º 28/DMMC/DHM/DPH/2019 em concurso.
Projetos em curso
Bairro da Boavista – Reabilitação da Zona de Alvenarias. Fase 2 Projetos de Arquitetura concluídos. Projetos de
especialidades em apreciação pelas concessionárias. Bairro Padre Cruz – Reabilitação da Zona de Alvenarias.
Lote 4 Projetos de Arquitetura concluídos. Projetos de especialidades em desenvolvimento.

Gestão e Fiscalização de Obras de Habitação
Gestão e Fiscalização de Obras –
Departamento de Habitação Municipal/ Divisão de Intervenção em Habitação
Emp.14/DMMC/DHM/DIH/2019-Reabilitação do prédio municipal sito rua Damasceno Monteiro, nº 5, incluindo 1 fogo vago (suspensa). Emp.37/DMMC/DHM/DIH/2019- PIED-Plano de Intervenção em Património Disperso - Rua Josefa de Óbidos, nº 28 - ao abrigo do Acordo Quadro nº 55/CP/DGES/ND/2018.
Emp.41/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação do prédio municipal sito na rua de S. Lázaro nº 153, incluindo
2 fogos vagos no 2º e 3º andar. Emp.45/DMMC/DHM/DIH/2019- Conclusão da requalificação dos edifícios
do Bairro da Quinta do Cabrinha. Emp.47/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação do prédio municipal na rua
da Rosa 243, incluindo 3 fogos vagos- ao abrigo do Acordo Quadro 55/CP/DGES/ND/2018. Emp.
48/DMMC/DHM/DIH/2019 - Reabilitação do Prédio municipal na rua Augusto Rosa 62 a 72, incluindo 3
fogos

vagos

e

2

ocupados

-

ao

abrigo

do

Acordo

Quadro

55/CP/DGES/ND/2018.

Emp.49/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação do prédio municipal na calçada Castelo Picão, 46, torneja
para a travessa Pé de Ferro 12 a 12 A, incluindo 6 fogos vagos e 5 ocupados - ao abrigo do Acordo Quadro
55/CP/DGES/ND/2018. Emp.58/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação de prédio municipal sito na rua Carlos Reis nº 34, incluindo 1 fogo devolutos no r/c Esq. e reabilitação de 2 fogos devolutos na rua Filipe Mata
nº 144, 1º e 2º Dt. Emp.60/DMMC/DHM/DIH/2019 -Reabilitação do prédio municipal da calçada da Ajuda
136/140, incluindo fogo vago (2º andar),fogos ocupados e partes comuns. Emp.65/DMMC/DHM/DIH/2019Reabilitação de prédios municipais na travessa do Moinho de Vento nºs 23,e 13- ao abrigo do Acordo Quadro 55/CP/DGES/ND/2018.
Emp.66/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação de edifício municipal sito na calçada do Garcia, 44 a 48,com
recuperação de 2 fogos vagos – 1º e 2º andar. Emp.67/DMMC/DHM/DIH/2019 - Reabilitação de edifício
municipal sito na rua Dom Luís de Noronha nº 17, incluindo intervenção em 2 fogos ocupados e reabilitação
da fração vaga na rua Lopes nº 24- 1º andar. Emp.68/DMMC/DHM/DIH/2019 - Reabilitação do prédio mu-
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nicipal sito na rua da Junqueira, 299 a 303,tornejando para a travessa da Pimenteira nº 4, 6, 8, 10 (partes comuns, fogo ocupado,1º andar-porta 8 e fogo devoluto no 4º -r/c. Emp.70/DMMC/DHM/DIH/19-Reabilitação
do edifício municipal com recuperação de 2 frações vagas na calçada de Santa Apolónia nº 24/26 - 1º (vago)
e rua Marquês de Ponte Lima, 4- 2º andar (vago). Emp.3/DMMC/DHM/DIH/2020-Reabilitação de prédio
municipal sito na rua de S. Lázaro nº 33, com recuperação de 2 fogos devolutos e 2 fogos ocupado- ao abrigo
do Acordo Quadro 55/CP/DGES/ND/2018. Emp. 5/DMMC/DHM/DIH/2020-Recuperação da cobertura, fachada principal e zonas comuns do edifício sito na rua das Flores 79/91. Emp.6/DMMC/DHM/DIH/2020 - Demolição de diversos edifícios municipais sitos na rua Inácio Pardelhas Sanchez, 140, 146,151, 172, 173 e nas
escadinhas

da

Liberdade,

140-

ao

abrigo

do Acordo

Quadro

nº

49/CP/DGES/ND/2018.

Emp.11/DMMC/DHM/DIH/2020 - Demolição de edifícios municipais em 11 locais - ao abrigo do Acordo
Quadro nº 49/CP/DGES/ND/2018. Emp.12/DMMC/DHM/DIH/2020 Reabilitação do prédio sito na Rua de
Campo de Ourique n.º 37, incluindo fogos vagos (1º andar Dt e 2º andar) e reabilitação dos fogos vagos na
Rua José Relvas n.º 14 - R/c Dt. e Rua do Garcia n.º 10 - 1º Esqº. Emp. 14/DMMC/DHM/DIH/2020- Obras
em prédios municipais sitos na Rua do Lumiar, 93 e Rua Pena Monteiro, 1, incluindo fogos ocupados e fogos
devolutos (Rua Pena Monteiro, 1 (1º Esqº e R/c Dt). Emp.15/DMMC/DHM/DIH/2020- Reabilitação do prédio municipal de habitação na rua do Lumiar 3 a 7, incluindo fogos devolutos nº 5 (1º Esq e 2º Dt) e nº7 (r/c
Esq e r/c Dt) - ao abrigo do acordo quadro nº 55/ CP/DGES/ ND/18. Emp.16/DMMC/DHM/DIH/2020- Recuperação

da

cobertura

e

fachadas

do

prédio

municipal,

sito

na

rua

da

Lapa,

70.

Emp.17/DMMC/DHM/DIH/2020-Convento das Bernardas -Reabilitação de 5 fogos devolutos (portas nºs
1,7,27,29 e 30) e reparação de 5 fogos habitados (portas nºs 6,8,23,25 e 34), incluindo partes comuns (caixa
de escadas e patins interiores. Emp.25/DMMC/DHM/DIH/2020- Reabilitação do prédio municipal na travessa do Moinho de Vento nº19, em partes comuns interiores e exteriores, 7 fogos devolutos e a ocupados ao abrigo do Acordo Quadro 55/CP/DGES/ND/2018. Emp.26/DMMC/DHM/DIH/2020- Reabilitação de fogo
vago (3º Dt) e escadas interiores do edifício municipal sito na rua Bartolomeu do Gusmão, nº12.
Emp.27/DMMC/DHM/DIH/2020- Reabilitação de e frações municipais sitas na rua Marquês ponte de Lima
29, 29A (2º Dt); Travessa de Baixo dos Quarteis 73 a 77 (75-1ºdt) e Rua Veiga Beirão 10.
Obras para Consignar (já adjudicadas/contratadas)
Emp.39/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação do prédio municipal sito na rua Dr. Almeida Amaral nº2, torneja para a rua das Recolhidas, 20 a 26, incluindo a remodelação de 3 fogos devolutos- ao abrigo do Acordo
Quadro nº 4/CP/DGES/ND/2018. Emp.57/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras prioritárias e urgentes em património habitacional-Lote1 e 2 - Zona Exterior e Central. Emp.64/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras de demolição prioritárias e urgentes de edifícios no município de lisboa (2 Lotes- municipais e obras coercivas).
Emp.9/DMMC/DHM/DIH/2020-Demolição das construções para o projeto a Praça da Mouraria.
Emp.24/DMMC/DHM/DIH/2020-Demolição dos edifícios particulares na Rua de Cima de Chelas, n.º 41 a
45 e 47 a 51 - Obra Coerciva
Obras em Curso
Emp.1/DMPO/2017-Realojamento do Bairro da Cruz Vermelha na Malha 23.2 do PUAL.
Emp.41/DMPO/DHMEM/DMEM/2017-Obras de conservação em muros e vedações municipais.
Emp.75/DMPO/DHMEM/DMEM/2017-Reabilitação de edifícios com recuperação de 5 frações municipais
devolutas na rua da Adiça, nº 42-r/c, rua dos Lagares, 57- 1º e 61-r/c (ocupado), no Beco do Jasmim, 28- r/c,
na rua da Mouraria, 90- 2ºEsq e rua de S. Miguel, 78- 4º C. Emp.58/DMPO/DHMEM/DMEM/2018-Reabilitação de fogos nos edifícios municipais na rua Josefa de Óbidos, 34, Poço do Borratém, 35, rua do Garcia
26, rua do Cais da Alfandega Velha, 55. Emp.64/DMPO/DHMEM/DMEM/18- Obras de reabilitação em 7
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fogos

municipais

desocupados

situados

na

rua

do

Garcia

e

Convento

das

Bernardas.

Emp.65/DMPO/DHMEM/DPH/18-PRESS-Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social – Av.
Visconde Valmor, 48. Emp.66/DMPO/DHMEM/DPH/18-PRESS-Programa de Reconversão de Edifícios da
Segurança Social – Av. da República, 4. Emp.67/DMPO/DHMEM/DPH/18-.PRESS-Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social – Av. da República, 102. Emp.68/DMPO/DHMEM/DPH/18-PRESS Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social – Campo Grande 6. Emp.71/DMPO/
DHMEM/DPH/18-PIED Plano de Intervenção em Património Disperso- Rua de São João da Praça, 33 a 39,
torneja para o Largo Júlio Pereira nº 29 a 31. Emp.73/DMMC/DHM/DIH/2018 - Reabilitação de 4 edifícios
municipais na rua de São Bento 264, rua das Flores de Santa Cruz 20/22, rua Diário de Notícias 26 e Trav. do
Poço da Cidade 54 e ainda, reabilitação de 7 fogos vagos na rua do Teixeira 43-1º, rua da Paz 30-4º, rua Cláudio Nunes 69- 1º Esq e Trav. do Terreiro da Santa Catarina 3-4º Esq- ao abrigo do Acordo quadro nº
4/CP/DGES/ND/2018. Emp.76/DMPO/DHMEM/DPH/18- PRESS-Programa de Reconversão de Edifícios
da Segurança Social – Avenida Estados Unidos da América nº 37 (Lote 1) e nº 39 (Lote2).
Emp.79/DMMC/DHM/DIH/2018- Empreitada de obras urgentes e prioritárias em património habitacionalLote 1- Zona Exterior. Emp.79/DMMC/DHM/DIH/2018- Empreitada de obras urgentes e prioritárias em património habitacional-Lote 2- Zona Central. Emp.1/DMMC/DHM/DPH/19- PRESS- Programa de
Reconversão de Edifícios da Segurança Social- Avenida da República 100. Emp.2/DMMC/DHM/DPH/19PRESS- Programa de Reconversão de Edifícios da Segurança Social- Avenida da República 106. Emp.
8/DMMC/DHM/DIH/19-Reabilitação dos prédios municipais no Largo do Terreirinho,17, (incluindo 1 fogo
vago- 1º) e rua João de Outeiro no 20 (incluído fogos vagos 1º, 2º e 3º). Emp.15/DMMC/DHM/DIH/2019Reabilitação do prédio municipal sito rua do Telhal nº 2, incluindo 1 fogo vago. Emp.17/DMMC/
DHM/DIH/2019- Reabilitação do prédio municipal sito no Beco do Jasmim, 9 a 15, incluindo a remodelação
de 3 fogos vagos. Emp.20/DMMC/DHM/DPH/2019- PIED-Plano de Intervenção em Património DispersoRua das Amoreiras nº 57-59. Emp.26/DMMC/DMH/DPH/19-PIED - Reabilitação da rua dos Fanqueiros, 38.
Emp.32/DMMC/DHM/DIH/2019- Instalação de 2 elevadores no edifício de habitação coletiva na rua Guadiana / rua projetada 1- Reabilitação Urbana da Zona de Alvenarias do bairro Padre Cruz.
Emp.36/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação do edifício municipal sito na rua do Garcia nº 6, incluindo 2
fogos vagos, fogo ocupado na rua do Garcia nº 26 r/c e fogo vago na Travessa de Baixa dos Quarteis, 77- r/c.
Emp.44/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras de reabilitação do edifício municipal sito na rua de São Pedro Mártir, nº 26, assim como nas 3 frações devolutas do mesmo. Emp.46/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras de reabilitação de 5 fogos municipais na rua de s. Pedro 27- r/c e 35 r/c, rua das Farinhas 18 - 4º, rua da Mouraria, 222º e rua das Trinas 21- 2º. Emp.50/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação das instalações da Associação Viver
Melhor no Beato, sitas na rua Frederico Perry Vidal, bloco 9. Emp.52/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras de
construção civil nas zonas não habitacionais do Lote 5- PER 22. Emp.53/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras em
prédios sitos na rua dos Cordoeiros a Pedrouços, nº 58 e partes comuns e fogo vago (1º Esq) e rua Praia de
Pedrouços, 90-C, partes comuns e fogos ocupados. Emp.55/DMMC/DHM/DIH/2019- Infraestruturação de espaço municipal para instalação da Casa Comunitária na rua Almirante Sarmento Rodrigues.
Emp.56/DMMC/DHM/DIH/2019- Obras de reabilitação de fogo vago (2º Esq) e fogos ocupados (r/c- Dt,1º
Dt, 1º Esq, 2º Dt) e partes comuns do edifício municipal, sito na rua Praia de Pedrouços 90 A.
Emp.13/DMMC/DHM/DIH/2020- Substituição de coberturas em fibrocimento e reabilitação das fachadas
nas instalações da PM.
Obras Concluídas
Emp.74/DMMC/DHM/DIH/2018 - Reabilitação do edifício municipal, sito na travessa Convento do Jesus nº
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27, incluindo 1 fogo vago no r/c- ao abrigo do Acordo Quadro nº 4/CP/DGES/ND/2018.
Emp.77/DMMC/DHM/DIH/2018 - Reabilitação de fachadas e coberturas em prédios municipais sitos na Travessa
Conde Soure, 40 a 44, torneja Alto do Longo, 51 e Alto do Longo, 48, incluindo obras no 1º Dt. (fogo devoluto).
Emp. 9/DMMC/DHM/DIH/19-Reabilitação dos prédio municipal sito na rua das Flores de Santa Cruz, nº 11ª
19, incluindo 2 fogos vagos. Emp.12/DMMC/DHM/DIH/19-Obras de conservação nas instalações da Universidade da 3º idade, no edifício municipal na rua das Flores nº 85, incluindo o reforço estrutural.
Emp.18/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação do prédio municipal sito na rua João de Outeiro nº 58 a 62,
incluindo 3 fogos vagos. Emp.23/DMMC/DHM/DIH/2019 - Reabilitação do prédio municipal habitacional
sito na rua de Campolide, nº 162, incluindo a recuperação de 1 fogo vago. Emp.24/DMMC/DHM/DIH/2019Reabilitação dos fogos vagos (r/c Dt, 1º Esq. e 2 Esq.) e fogos ocupados e partes comuns do edifício municipal habitacional sito na rua Praia de Pedrouços, nº 90 B. Emp.31/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação de
edifício municipal sito na rua Bartolomeu de Gusmão, 12, incluindo 1 fogo vago (1º Dt).
Emp.50/DMMC/DHM/DIH/2019- Reabilitação das instalações da Associação Viver Melhor no Beato, sitas
na rua Frederico Perry Vidal, bloco 9.

Gestão de Empreitadas e Segurança
Lançamento Controlo e Segurança de Empreitadas
Procedimentos de Contratação

jForam lançadas 18 novas empreitadas e 6 procedimentos de aquisições de bens e serviços;
jForam adjudicadas 20 empreitadas 17 procedimentos de aquisições de bens e serviços;
jDeram-se por concluídos os procedimentos concursais de 14 empreitadas 10 procedimentos de aquisições
de bens e serviços;

jForam celebrados 13 contratos de empreitada e 5 de procedimentos de aquisições de bens e serviços;
Planos de Segurança e Saúde

jPedidos PSS - 9
jPSS – Fase de Projeto – 8
jPSS - Fase de Obra - 36
jElaboração de Fichas de Procedimento de Segurança –
jFiscalização de Segurança das Obras em Curso: 275 visitas
jComunicação Prévia ao ACT - 10
jAtualização da Comunicação Prévia ao ACT - 24
jFichas de Procedimentos de Segurança - 2
jAdendas aos PSS - 22
Controlo de Empreitadas
Elaboraram-se no total 271 pareceres respeitantes a:
Pareceres de autos - 180; Encerramento - 49; Modificações Objetivas ao Contrato – Análise – 10; Revisões
de Preços – 15; Prorrogações de prazo - 17

Informação Escrita |

Instalações Elétricas e Mecânicas e Apoio a Eventos
Departamento de Instalações Elétricas e Mecânicas
Gestão de Inspeção de Ascensores
Inspeções Periódicas realizadas pela Entidade Inspetora CML
(EI/CML)
53
275
3
2
333
213.893,30

Inspeções Periódicas realizadas por Entidades
Inspetoras Externas

Inspeções Periódicas
Reinspeções
Inspeções extraordinárias
Inquéritos a acidentes
TOTAL de Inspeções realizadas

1110
136
1246

Inspeções Periódicas
Reinspeções
TOTAL de Inspeções realizadas

(€) Receitas do Município em taxas de Inspeção de Elevadores

Gestão da Galeria Técnica do Parque das Nações
45
2
0
246.832,21

Nº de acessos para utilizadores instalados na galeria
Nº acessos para ações de manutenção da CML
Nº acessos para visitantes
(€) Receitas do Município em instalações na Galeria (último semestre/sem IVA)

Iluminação Pública
Gestão do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia em BT relativo à Iluminação Pública:
Requisição de trabalhos de Rede à empresa concessionária; Análise dos orçamentos das comparticipações
5

N.º requisições de obras à EDP

Gestão do contrato de fornecimento de energia:
Contagens, Faturação IP, Tráfego e Publicidade

Projetos de Iluminação Pública em elaboração/ concluídos
Em elaboração
2
Concluídos
Mais relevantes (concluídos): 2ª Circular; R. Maestro Frederico de Freitas

Projetos externos de Iluminação Pública / Elaboração de pareceres
17

Projetos analisados

Mais relevantes: Estrada da Luz Sul ("Pavimentar Lx"); R. Condes/ Potas Sto Antão (“Pavimentar Lx”);PP Matinha
(DMU); PP Amoreira (DMU); 6 CDC (UCT/ DRJF); 5 Ciclovias EMEL

Obras de Iluminação Pública em curso/concluídas
19

Em curso

-

Concluídas

Mais relevantes (em curso): Praça de Espanha - vias ("Pavimentar Lx"); Praça de Espanha – parque urbano; Rua de
Campolide ("Pavimentar"); Estrada do Paço do Lumiar; Centro Saúde de Benfica (SRU); Hortas do Bairro da Horta Nova
Quinta de Santa Clara ("Pavimentar"); Alameda do Beato ("Pavimentar"); Azinhaga das Carmelitas ("Pavimentar").

Acompanhamento de obras externas de Iluminação Pública
10
Obras acompanhadas
Mais relevantes: Estação Sul e Sueste (Lismarketing); Doca da Marinha (Lismarketing); Calçada da Ajuda- Palácio
Nacional da Ajuda (Lismarketing); Interface do Campo Grande; Muro Namoradeiras (Lismarketing); Talude da Estrada d
Calhariz de Benfica (JF Benfica); Parques do Neptuno (JF Parque das Nações).

Intervenções de instalação, substituição e reparação de equipamentos de IP no âmbito da prestação de
serviços
46

Intervenções em Espaço Público

Ocorrências
Total
Entradas
Resolvidas

1484
706

48

Candeeiros intervencionados
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Execução e Manutenção de Instalações Elétricas e Mecânicas e Apoio a Eventos
Elaboração de Projetos de Instalação Elétrica, ITED, Gás, AVAC e Solar Térmico
Mais relevantes: Projeto de instalações elétricas e ITED para o Quartel RSB de Benfica; Quartel da GNR de Santa Bárbara
para conversão em Centro de Emergência para Sem Abrigo; Processo de licenciamento do projeto de instalações elétricas
(junto da EDP) do Complexo Desportivo de Carnide; Projeto AVAC para o Complexo Desportivo Municipal de Carnide –
Terminado; Projeto AVAC para o Quartel da GNR do Cabeço da Bola, Lisboa (quartel Sta. Barbara) – Terminado; Projeto
AVAC para o Refeitório do P. F. de Monsanto – Terminado; Projeto AVAC para o RSB de Benfica – Alterações (em elaboração); Projeto AVAC para o Centro de Interpretação de Monsanto – (em elaboração).

Análise de projetos para concurso e outros edifícios
Mais relevantes: Estudo de eficiência energética para a Piscina do Alvito; Elaboração das cláusulas para encomenda de projetos de
instalações elétricas e ITED para o Centro de Interpretação de Monsanto; Análise dos projetos AVAC para as Creches Modulares
– Terminado; Análise do Projeto AVAC PARA O Espassus 3G – a aguardar entrega de elementos; Análise do Projeto AVAC para
o Túnel da Av. João XXI –a decorrer; Análise do Projeto AVAC para a Unidade Saúde Parque das Nações – a decorrer.

Fiscalização de Empreitadas
Mais relevantes: Projeto de Gás para o RSB Defensores de Chaves – Terminado; Apoio à fiscalização das instalações elétricas
e ITED do Edifício de Apoio às Oficinas dos Olivais; Apoio à fiscalização das instalações elétricas e ITED DO Quartel RSB
de Alvalade.

Oficinas de Eletricidade - Serviços de apoio diário a instalações elétricas e mecânicas
345 Ordens de trabalho concluídas
Mais relevantes: Proteção Civil, Execução das instalações elétricas e mecânicas na Cidade Universitária para o Hospital de
Campanha, Postos de Limpeza, Instalações do RSB, Mercados Municipais, Edifícios de serviços; Cemitérios e infraestruturas
do Parque da Belavista; DRMM alimentação aos ventiladores da nova estufa de pintura; iluminação Galeria Técnica; Liceu
Camões exposição; Manutenção Militar e Palácio da Mitra; Palácio dos Coruchéus.

Eventos (apoios de som e energia)
68 Eventos realizados
Mais relevantes: Feira do Livro 2020; Volta a Portugal em Bicicleta; Comemoração 110º Aniversario Implantação da República;
Inauguração Creche dos Olivais; Inauguração da Esquadra da Alta de Lisboa; Festival Todos 2020; Lisboa ao Palco; Encontro
Nacional de Veículos Elétrico; Reunião de Câmara; Reunião GT Metropolitana; Festival Ecovideo Lisboa Natura; 9ª Semana
do Empreendorismo de Lisboa; Semana Europeia do Desporto – Dia Be Ative; Lançamento das Obras das USF de Marvila e
Benfica; Magic Garden; Moda Lisboa 2020; World Bike Tour 2020;Inauguração da Biblioteca de Alcântara; Incubadora Meeting; Assinatura de Protocolo CML e Associação Mansarda; Descerramento de Placa de Homenagem a Alcino Monteiro; Inauguração Exposição “Hortas de Lisboa”.

Exposições
Mais relevantes: Átrio do Edifício do Campo Grande 25; UCCLA Inauguração Exposição; Exposição Arquivo Fotográfico.

Manutenção preventiva em Edifícios Municipais e em Ascensores instalados em Edifícios Municipais
Mais relevantes: Manutenção preventiva de Postos de Transformação, Grupos Geradores de Emergência e de instalações de Bombagem de águas pluviais /residuais e respetivos automatismos em instalações municipais (Túneis, passagens desniveladas e
Edifícios Municipais)

Realização de vistorias
Manutenção e Fiscalização dos Sistemas de Segurança
Elaboração de Contratos de Manutenção Preventiva / Corretiva

Mónica Ribeiro
Diretora Municipal de Manutenção e Conservação
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Serviço Municipal de
Proteção Civil
1. Serviço Municipal de Proteção Civil
1.1 Gabinete de Eventos

Nº de Eventos
N1

5

N2
N3
Parecer - Planos
Contingência COVID19
Nº total
Destaques

3
1
5

Designação
Lisboa ao Palco, Festival Iminente, Wanderlust, World
Bike Tour Lisboa 2020, Moda Lisboa 2020
Portugal x Espanha, Portugal x Suécia, Benfica x S.Liege
Volta a Portugal em Bicicleta
Lisboa ao Palco, Spot Market, Mercado da Baixa,
Panorâmico de Monsanto, Incubadora Meeting
Eventos 9
Reuniões
7
Vistorias
2
Colaboração na elaboração e na implementação do Plano
de Contingência do Lisboa a Palco

1.2 Gabinete de Logística
No âmbito do apoio ao Plano de Contingência do Município para o COVID-19, distribuição de EPI´s através
do Armazém COVID19, a todas as orgânicas da CML, Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários, bem
como a instituições de apoio a idosos, deficientes, portadores de VIH, população em situação de sem-abrigo,
entre outros.
No âmbito da atividade realizada, destacan-se as seguintes ações:

jApoio a 302 deslocações no âmbito das visitas domiciliárias, a lares e escolas do Município para monitorização Covid 19;

jFornecimento de EPI´s, descontaminação dos Técnicos e viaturas das equipas que realizam a monitorização Covid 19;

jRegistados 715 pedidos de EPI’s na Plataforma Covid 19;
jEntrega de EPI´s a 332 entidades, onde se incluem Entidades Externas, Serviços do Município e Juntas de
Freguesia;

jApoio às ZCAP (População sem-abrigo e população Covid 19) com Kits de higiene pessoal e águas;
jApoio ao Plano de Vacinação, fazendo a gestão de transportes, distribuição de EPI´s, vacinas e montagem
de tendas de apoio.

2. Divisão de Prevenção e Sensibilização Pública
2.1 Análise de Riscos
Atualização de informação georreferenciada de suporte à análise de risco de desastre: sísmico, transporte ferroviário de mercadorias perigosas, estabelecimentos SEVESO, situações meteorológicas adversas, inundações
e efeito de maré.
Acompanhamento diário da previsão do estado do tempo e da maré/agitação marítimo-fluvial, em articulação
com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e monitorização de situações meteorológicas extremas.
Atualização das bases de dados de informação meteorológica e sismológica disponibilizada pelo IPMA.
Desenvolvimento de Instrumentos de Georreferenciação de Suporte e Apoio (em ambiente SIG).
Cedência de informação meteorológica para apoio jurídico (13).
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2.2 Planeamento
Plano de Contingência – COVID-19
Realização de visitas multidisciplinares (Instituto da Segurança Social e Agrupamentos de Centros de Saúde
de Lisboa) a 114 estruturas residências para idosos (ERPI), crianças e jovens em risco, com o objetivo de
prestar apoio técnico à implementação de medidads de prevenção, mitigação e resposta face ao aparecimento
de eventuais surtos de doença.
Intervenção em ERPI que apresentam dificuldades de organização e de funcionamento em resultado do aparecimento de casos de doença em utentes e funcionários.
Realização de ações de formação em ERPI sobre utilização de equipamentos de proteção individal, circuito
de resíduos e higienização de espaços.
Disponibilização de equipamentos de proteção individual.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) | Plano Operacional Municipal (POM)
Acompanhamento dos trâmites legais no âmbito da aprovação do PMDFCI 2019-2028 e respetiva publicação
em Diário da República.
Planos Locais de Emergência
Prestação de apoio técnico às Unidades Locais de Proteção Civil de diversas juntas de freguesia no contexto do COVID19 e do plano anual de formação.
2.3 Informação e Sensibilização Pública
Programa “Crescer (na) Segurança”
Desenvolvimento de materiais de suporte à atividade.
Cursos de formação
"Plano de Segurança Interno – DMHU”, 2 ações, 12 participantes.
"Medidas de Autoproteção para as Equipas de Emergência - EGEAC", 2 ações, 30 participantes
Instrumentos pedagógicos e de informação pública
Atualização dos conteúdos de informação/sensibilização no Canal Lisboa e nas plataformas web do
Departamento:

jFacebook SMPC: 26 publicações –78.456 alcance/visualizações
jFacebook Tinoni:12 publicações – 8.138 alcance/visualizações
2.4 Projetos e Parcerias Internacionais
Sistema de Aviso e Alerta de Tsunami no Estuário do Tejo (POSEUR)
Instalação das infraestruturas de suporte para os painéis informativos digitais, na Ribeira das Naus e Praça do
Império.
Participação em reuniões semanais, por videoconferência, promovidas pela AML, para acompanhamento da
implementação do projeto, nomeadamento no que respeita à instalação dos painéis informativos digitais e do
procedimento de aquisição de sinalética de percursos de evacuação e pontos de encontro.
RESCCUE (H2020)
Elaboração de relatórios técnicos e financeiros.
Participação em diversas sessões de trabalho, nomeadamente com os parceiros nacionais do projeto e com a
equipa de avaliadores-especialistas da Comissão Europeia.
Participação na webconferência “Urban Resilience in a context of climate change” (20-21 OUT) com apresentação do caso de estudo de Lisboa (https://www.urcc2020.eu/).
AGEO - Plataforma para Gerir o Risco de Desastres Naturais (Interreg)
Participação nas reuniões de consórcio dos parceiros portugueses do projeto e do Grupo de Trabalho 4 “Risk
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Assessment / Risk Management Systems”, com apresentação de contributos e partilha de informação proveniente da base de dados geográfica do SMPC sobre eventos de precipitação intensa registados entre 2005 e 2019.

3. Divisão de Operações e Apoio às Populações
3.1 Gabinete de Reabilitação – Apoio Psicossocial às Populações
Desenvolvimento de ações de apoio psicossocial com vista à redução do impacto dos incidentes críticos e
reposição da normalidade, a 403 indivíduos, envolvidos nos seguintes contextos:
Contextos

Indivíduos

Prevenção e Pós - Emergência

370

Linha de Apoio a Situações Críticas

33

o e manutenção de 4 equipamentos municipais de alojamento de emergência

Gestão e manutenção de 4 equipamentos municipais de alojamento de emergência e execução de ações de
apoio psicossocial a um universo de 55 indivíduos, alojados nas seguintes estruturas residenciais:
Residência de Emergência

Indivíduos

Ourives

19

Saudade

11

Chelas I

19

Chelas II

6

Ocorrências do quotidiano da cidade: Trabalho de articulação com serviços da CML e entidades externas,
no âmbito do acompanhamento psicossocial a indivíduos envolvidos nas ocorrências.
Medidas de contingência para a COVID 19: Desenvolvimento de ações de apoio a munícipes em situação
de quarentena ou de isolamento por Covid 19, através de visitas de campo, monitorização de casos e sinalização aos respetivos parceiros da cidade, com competência de resposta, nas matérias de vulnerabilidade identificadas.
Ações Resposta
Alojamento

Aquisição de Medicação

Alimentação

Distribuição de EPIS

Transporte

Recolha de Resíduos

Apoio a Animais Domésticos

Intervenção Policial

3.2 Gabinete de Segurança Contra Incêndios
Elaboração de MAP: 3 Festival “TODOS 2020”; Evento “ LISBOA AO PALCO” e EB1 e JI Gaivotas.
MAP em elaboração: 2 Complexo Desportivo Municipal do Alto do Lumiar e Polo Cultural das Gaivotas.
Plano de Atuação de Segurança na Hora (PASH): 1 EB Teixeira Pascoais – revisão.
Relatórios técnicos no âmbito das MAP: 1 Cine Teatro da Encarnação.
Elaboração de plantas de emergência no âmbito das MAP: 1 EB Arquiteto Victor Palla.
Visita técnica no âmbito das MAP: 2 EB Bairro do Restelo e EB Arquiteto Victor Palla.
Visitas para apoio à implementação do Plano de Contingência para a doença COVID-19 nas escolas: 80 EB
Rainha Santa Isabel (EPE e 1ºC); EB Eng. Ressano Garcia (EPE e 1ºC); EB Lisboa nº 72 (1ºC); EB Pintor A.
Negreiros (1º,2º,3ºC); EB Alta de Lisboa (EPE e 1ºC); EB Padre Abel Varzim (EPE e 1ºC); EB das Gaivotas
(EPE e 1ºC); EB Maria Barroso (EPE e 1ºC); EB de São José (EPE e 1ºC); EB Luísa Ducla Soares (EPE e
1ºC); EB de São Sebastião da Pedreira (1ºC); EB Mestre Querubim Lapa (EPE e 1ºC); EB Mestre Arnaldo
Louro de Almeida (EPE e 1ºC); EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira (EPE e 1ºC); EB Padre José Mel Rocha e Melo
(EPE e 1ºC); EB das Galinheiras (EPE e 1ºC); EB Maria da Luz de Deus Ramos (EPE e 1ºC); EB de Santa
Clara (EPE e 1ºC); EB do Castelo (EPE e 1ºC); EB Paulino Montez (EPE e 1ºC); EB de Santa Maria dos Oli-

vais (EPE e 1ºC); EB Infante Dom Henrique (EPE e 1ºC); EB nº36 de Lisboa (EPE e 1ºC); EB Arco Íris (EPE
e 1ºC); EB Adriano Correia de Oliveira (EPE e 1ºC); EB Raúl Lino (EPE e 1ºC); EB de Santo Amaro (EPE
e 1ºC); EB Homero Serpa (EPE e 1ºC); EB Alexandre Herculano (1º C); JI Alexandre Rodrigues Ferreira
(EPE); EB São João de Deus (1ºC); JI António José de Almeida (EPE); EB O Leão de Arroios (1ºC); EB de
Santo Condestável (EPE e 1ºC); EB Vale de Alcântara (EPE e 1ºC); EB Fernanda de Castro (EPE e 1ºC); EB
Arq. Vitor Palla (EPE e 1ºC); EB Sampaio Garrido (EPE e 1ºC); EB Natália Correia (1ºC); EB Lisboa nº1 (EPE
e 1ºC); EB Rosa Lobato Faria (EPE e 1ºC); EB Prof. Oliveira Marques (EPE e 1ºC); EB Patrício Prazeres
(1º,2º,3º C); EB de São João de Brito (EPE e 1ºC); EB Teixeira de Pascoais (EPE e 1ºC); EB Moinhos do
Restelo (EPE e 1ºC); EB Bairro do Restelo (EPE e 1ºC); EB de Caselas (EPE e 1ºC); JI de Belém (EPE); EB
Professor Manuel Sérgio (EPE e 1ºC); EB das Laranjeiras (EPE e 1ºC); EB António Nobre (EPE e 1ºC); EB
Frei Luís de Sousa (EPE e 1ºC); EB Eng. Duarte Pacheco (EPE e 1ºC); EB Ator Vale (EPE e 1ºC); EB Bairro
do Armador (EPE e 1ºC); EB Professora Aida Vieira (EPE e 1ºC); JI Bairro Padre Cruz (EPE); EB do Condado (EPE e 1ºC); EB do Beato (EPE e 1ºC); EB do Bº Madre de Deus (EPE e 1ºC); EB Bairro de São Miguel
(1ºC); EB Santo António (EPE e 1ºC); EB dos Corucheús (1ºC); EB Rainha D. Estefânia/Hospital (1ºC); JI
da Ameixoeira (EPE); EB Eurico Gonçalves (1ºC); EB Quinta dos Frades (1ºC); JI do Lumiar (EPE); EB
Alice Vieira (EPE e 1ºC); EB Sarah Afonso (EPE e 1ºC); EB Manuel Teixeira Gomes (EPE e 1ºC); EB Professor Agostinho da Silva (EPE e 1ºC); EB João dos Santos (EPE e 1ºC); EB dos Loios (EPE e 1ºC); EB
nº195 (EPE e 1ºC); EB Pedro Santarém (1º,2º,3ºC); JI nº1 de Benfica (EPE); EB Jorge Barradas (1ºC); EB
Arq. Gonçalo Ribeiro Telles (EPE e 1ºC).
3.3 Gabinete de Planeamento Operacional

jResposta Operacional - Gestão de Ocorrências
Situações de emergência com intervenção SMPC
Acidentes no Parque Edificado
Deslizamentos/Aluimentos de terras

67
4

Incêndios

12

Inundações

18

Quedas de Árvores
DIPEPH
Resgate de Animais

12
5175
42

Outros

340

Total

5670

Visitas Técnicas

Visitas Técnicas

jRealizadas 64 visitas técnicas solicitadas por serviços da CML, entidades externas, e resultantes de rondas
efetuadas pelos Técnicos deste serviço.
jRegistadas 195 ocorrências relacionadas com a pandemia de COVID-19.

Carlos Maia Morgado (Major GNR)
Diretor de Departamento do Serviço Municipal de Proteção Civil
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Regimento de
Sapadores Bombeiros
Destaques:
jConcurso interno de admissão ao curso de formação para acesso à categoria de Chefe Principal, Chefe de
1ª classe e Chefe de 2ª classe;

jParticipação do RSB no combate a incêndios rurais nos termos da DON n.º 2 DECIR 2020 (ANEPC);
jApoio ao Centro Tático de Comando (CETAC) da ANEPC;
jEntrada em funcionamento da aplicação de gestão de ocorrências “Go-Dispatch” e da aplicação de gestão
de movimentos “Go-Reporting”;

jAssinatura do protocolo de cooperação no âmbito da formação com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil | Região Autónoma da Madeira;

jParticipação na Campanha Municipal de Vacinação
1. Atividade excecional
No âmbito do período a que reporta a presente INFORMAÇÃO, o RSB deu continuidade à execução e promoção de um conjunto de MECANISMOS DE RESPOSTA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, dos quais
se destacam:
a) Em elaboração Plano de contingência para a realização das provas físicas de admissão dos candidatos no
âmbito do concurso externo de admissão para a carreira de bombeiro profissional na Administração Local;
b) Interação diária do Grupo de Comando Operacional (GCO) para comunicação em tempo real de situação/operações; via rede social (WhatSapp) com partilha de relatórios diários (POSIT);
c) Continuação de reuniões periódicas do Grupo de Acompanhamento para o COVID-19: Secção de Operações e Serviço de Emergência Hospitalar para avaliação de situação interna diária;
d) Continuação da distribuição e gestão de material de proteção individual ao efetivo e quartéis e reforço nas
viaturas de socorro;
e) Continuação do cumprimento do disposto no Despacho n.º 35/P/2020 Vice-presidente CML : Alteração do
regime de horário de funcionamento (24h/72h);
f) Manutenção do dispositivo operacional no âmbito da resposta à pandemia: VUCI´s direcionados apenas
para abertura de porta com socorro e para suspeita ou casos confirmados; VUCI de reserva na Escola do
RSB e rotação de um VOPE por Batalhão;
g) Continuação do processo de higienização de espaços, equipamentos e viaturas do RSB;
h) Continuação de ações de descontaminação de espaços de entidades externas (vd Quadro I);
i) Continuação da modalidade de teletrabalho nas situações aplicáveis.

2. Atividade corrente e de suporte
2.1. No âmbito da atividade operacional de socorro registaram-se 2888 ocorrências (vd. Quadro I).

1

1º Suplemento ao Boletim Municipal N.º 1361 de 19 de março 2020.
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QUADRO I
Ocorrências por tipologia
Incêndios
Acidentes
Infraestruturas e vias de comunicação
Pré-hospitalar
Conflitos legais
Incidentes tecnológicos e industriais
Serviços
Atividades
Eventos de proteção civil
SERVIÇOS DESINFEÇÃO COVID 19
TOTAL

N.º de
ocorrências
232
359
439
7
10
171
1227
414
11
18
2888

jNos termos da Diretiva Operacional n.º 2 – DECIR (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais), foi
operacionalizada a equipa DECIR2020 RSB - Grupo Urbano RSB LX, para coordenar a mobilização extraordinária e a resposta aos incêndios rurais, em situação de solicitação:
b13/17set20: Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco. 6 Viaturas de socorro, dos quais 3 de combate a incêndio,
2 viaturas de comando e 1 viatura de apoio. Efetivo operacional de 60 bombeiros profissionais. Missão do
RSB: Proteção de zonas residenciais/habitacionais e populações da área do Concelho;
bApoio ao Centro Tático de Comando (CETAC) da ANEPC, com um grupo gerador e dois operacionais.
j Utilização do Desfibrilhador Automático Externo (DAE), por duas vezes, e feita a respetiva análise.
2.2. Atividade operacional dos serviços diferenciados
Companhia de Comando e Serviços (CCS) | Núcleo de Intervenção Social de Apoio ao Cidadão (NISAC):

bParticipação do NISAC na reunião com o Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária
(GABIP) e a Junta de Freguesia de Arroios. Tema: apresentação das publicações do GABIP.
bNo âmbito do NISAC registou-se um total de 223 atividades, discriminadas no Quadro II
QUADRO II
OCORRÊNCIAS
Visitas de apoio social (Avaliação, Monitorização e
Sinalização) (a)
Saídas decorrentes no âmbito do serviço de
teleassistência (b)
Serviço de apoio interno a efetivo acidentado
TOTAL

N.º DE OCORRÊNCIAS
166
49
8
223

LEGENDA: (a) Foram entregues 2 KIT´s de Emergência social; (b) 0 telefones instalados e 3 recolhas.

2.3. Atividade de suporte operacional
2.3.1. Reparações e serviços, conforme descrição no Quadro III.
QUADRO III
TIPO DE OFICINA
Auto
Estação de serviço
Eletricista
Serralharia
Carpintaria
Extintores
Mergulhadores(a)

Manutenção de
hidrantes

N.º DE
INTERVENÇÕES

SERVIÇO

Reparações

Carregamentos
Revisões
ARICA
Garrafas/cilindros

Reparação
Enchimento
SUBTOTAL (1)
BRIGADA DE CADASTRO (BC)

Marcos de água e boca de incêndio (b)
SUBTOTAL (2)
TOTAL (1) + (2)

45
28
58
22
19
55
55
45
594
921
125
125
1046

LEGENDA: (a) dados reportados a agosto e setembro 2020: Enchimento de 126 garrafas para mergulho, 400 para socorro e
68 para Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique; (b) Referente a maio: Receção de 125 pedidos, 102 concretizados (acumulados), existência de 38 pedidos em análise/execução; 4 são da responsabilidade externa
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2.3.2. Instalações e equipamentos (cfr. Quadros IV e V)
QUADRO IV
INTERVENÇÃO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Em execução a empreitada “OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA SEDE DA 3ª
COMPANHIA DO RSB”.
Aguarda novo projeto.
Em fase de finalização de elaboração dos projetos das especialidades.

Quartel de Alvalade
Quartel da Boavista
Quartel de Benfica
Quartel de Comando
Formação
Solicitação em GOPI

Logística

Visitas a
instalações

Gestão e
equipamento

Transmissões
e Sistemas

Serviço de
Emergência
Pré Hospitalar

e

Em fase de elaboração de relatório final.
Efetuaram-se 6 pedidos com 2 resolvidos.

QUADRO V
OUTRAS INTERVENÇÕES
Elaboração de 39 requisições à SRF para aquisição de material e 6 autos de transferência de
material.
Foram conferidas as reservas e stock de espumífero, pó de pedra, rações de trabalho e de águas.
Receção de gás GPL para cozinhas e wc dos quartéis (chuveiros) sem gás natural (Quarteis de
Monsanto e Defensores de Chaves – 18 garrafas de 45Kg).
Receção de 8000L de gasóleo para o quartel D. Carlos I.
Receção de: 300 Kit´s alimentares; 6000 garrafas de água (0,50 cada); 15 rolos de pelicula
alimentar e 228 máscaras de papel FFP1.
Receção de 250 litros de espumífero a 1%; 6 desenroladores de fita adesiva.
Receção de 80 viseiras para capacetes de fogo; 2 chaves Y; 11 chaves T Torx; 04 chaves com
punho.
Receção de 1000 camisas brancas, 1000 cintos de precinta de cor azul e de 1000 pares de
sapatos em pele (modelo Oficial); 200 calças de fato de treino.
No âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho, foram efetuadas 5 visitas conjuntas aos
aquartelamentos do RSB, para cumprimento do projeto de avaliação das condições de trabalho
do edificado da CML.
Visitas regulares aos quartéis para verificação e levantamento de anomalias.
Efetuaram-se 7 visitas ao armazém da Matinha com destaque para:
• Firma “TEAMS” para organizar um evento;
• Recolha de 2 bombas de combustíveis antigas do espólio museológico do DRMM;
• Recolha temporária de equipamento hoteleiro industrial, proveniente do serviço de obras da
CML;
• Depósito de 30 colchões, 18 camas, 17 estrados e 5 cobertores pertencendo aos BV da
Ajuda.
Reparação de bomba de incêndio do veículo VTTU 51.
Intervenção em equipamentos: 7 motosserra; 1 motobomba, 2 eletrobombas, 1 moto disco e 1
ventilador/extrator.
Registaram-se 4 acidentes em veículos do RSB, sendo 1 de socorro. Efetuaram-se 11 inspeções
periódicas.
Afetação de novos motoristas às Companhias.
Registo e controlo de consumo de combustível, com elaboração das médias mensais das
viaturas.
Entrada em funcionamento da aplicação de gestão de ocorrências “Go-Dispatch” e da aplicação
de gestão de movimentos “Go-Reporting”.
Continuação do processo de georreferenciação da frota de socorro do RSB.
Estudo sobre desenvolvimento de aplicação informática para planeamento e gestão operacional
de Recursos Humanos.
Análise de parque informático e instalação de novos equipamentos.
Reformulação da rede de comunicações e de dados do Quartel da Graça.
Apoio ao utilizador (71): local ou remoto; 2 aplicações específicas; 91 noutras aplicações; 11
no Share.
Apoio técnico: 4 intervenções para manutenção de computadores; 8 intervenções em
impressoras; 4 telefones e telemóveis.
Visitas regulares a todos os quartéis para verificação se stock de produtos de higienização e
proteção individual para COVID.
Reposição de desinfetante para mãos, superfícies, viaturas, material e equipamentos e de
ambiente.
Fornecimento de material de proteção e desinfeção a CML/ Proteção Civil /Olivais e Pista
Moniz Pereira.
Substituição/reposição de material de emergência médica nos postos de 1º Socorros nos
quartéis e ambulâncias.
Vistoria e substituição de elétrodos aos DAE nas portarias dos quarteis e nos VUCI.
Recolha de lixo biológico (material COVID) e encaminhamento apropriado.

2.4. Atividades de proteção e segurança
2.4.1. Serviços Técnicos de Segurança Contra Incêndios
cAnálise de 178 projetos de segurança contra incêndios em edifícios;
c5 Inspeções e 14 vistorias;
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c57 Pareceres para outros Departamentos da CML;
cRealizaram-se ainda no âmbito da prevenção e segurança 22 visitas técnicas, 40 relatórios técnicos;
cRealizaram-se 5 visitas a recintos para a realização de espetáculos/eventos públicos;
cPrestação de 112 esclarecimentos não presenciais; presenciais 10 e 25 como serviço externo

2.4.2. Serviços de proteção
cORDOP n.º 3/RSB/SOP/2020 referente à realização do evento Oficina Iminente 2020. Evento realizado

no Panorâmico de Monsanto de 9 a 19 de setembro. Lotação máxima de 200 pessoas;
cVisita técnica às condições de funcionamento dos pilaretes da Baixa de Lisboa;
cPatrulhamento e vigilância no Parque Florestal de Monsanto (46 ações) e locais da cidade com poten-

cial risco de incêndio (84 ações);
cPrevenção e vigilância a incêndios extintos (20 ações);
cO RSB esteve de prevenção no evento My Lx Triatlon Experience com uma equipa de Mergulhadores.

Evento que decorreu no Parque Ribeirinho Oriente de 5 a 6 setembro.

3. Atividades transversais
3.1 Gestão de recursos humanos

bContinuação da modalidade de teletrabalho nas situações aplicáveis nos trabalhadores das carreiras gerais;
bContinuação do regime de trabalho 24h pelo efetivo da carreira de bombeiro;
bControlo diário de presenças e acompanhamento do estado de saúde dos trabalhadores, face à pandemia
Covid 19. Coordenação e articulação com o DSHS nos casos de suspeita e confirmação;

bNos dois meses em análise ocorreram 10 acidentes ao serviço na carreira de bombeiro;
bOrganização de processos de controlo de assiduidade dos trabalhadores das carreiras gerais;
bAtualização de dados na aplicação informática de Recursos Humanos;
bAcompanhamento e monitorização de processos de avaliação de desempenho do biénio 2019/2020;
bAtivação e empenhamento de 5 operacionais adstritos à Escala de Assistência à Secção de Operações.
bA decorrer:
cConcurso interno de admissão ao curso de formação para acesso à categoria de Chefe Principal, Chefe

de 1ª classe e Chefe de 2ª classe;
cAnálise das candidaturas ao concurso externo para ingresso na carreira de bombeiro sapador da Admin-

istração Local (CML) para o preenchimento de 80 postos de trabalho. Aviso n.º 9145/2020 publicado no
Diário da Republica N.º 116, 2ª série, parte H de 17 junho 2020.
3.2 Assessoria jurídica

bRealização das seguintes atividades jurídicas: 170 de assessoria; 64 na área dos recursos humanos e 174
na área da contratação pública
3.3 Formação

bAvaliação física intermédia de aptidão para a função à recruta do município de Tomar.
3.3.1 Atividade pedagógica da escola do RSB | Qualificação do efetivo (Vd. Quadro VI)

QUADRO VI
FORMAÇÃO INICIAL | INGRESSO NA CARREIRA
Ingresso na Carreira de Bombeiro Sapador (Município de
Tomar
SUBTOTAL (1)

a)

b)
)

AÇÕES

FORMANDOS

HORAS

1

7

189

1

7

189
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FORMAÇÃO CONTÍNUA | FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO (INTERNA E MISTA)
Controlo de Flashover – Nível I (a)
Controlo de Flashover – Nível II
Combate a incêndios | Meios de 1ª Intervenção (b)
Chefe de Equipa em Substâncias Perigosas (c)
Tripulante de Ambulância Transporte
Tripulante de Ambulância Socorro (d)
Suporte Básico de Vida-Desfibrilhador Automático Externo
Escoramentos em edifícios – Nível I (EE1) (e)
Salvamento em Meios Mecânicos Nível I
Salvamento em Meios Mecânicos Nível II
Sobrevivência e Resgate em Incêndios (f)
Resgate Urbano | Acesso por cordas – Nível I (g)
SUBTOTAL (2)
FORMAÇÃO

CONTÍNUA
|
ATUALIZAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO | RECERTIFICAÇÃO

E

Recertificação Técnico em Substâncias Perigosas
Recertificação de Controlo de Flashover Nível I
SUBTOTAL (3)

AÇÕES

FORMANDOS

HORAS

1
1
2
1
4
1
4
1
1
1
1
1
19

6
5
14
4
23
8
24
4
5
1
6
6
106

24
14
8
49
200
210
28
24
70
35
24
35
721

AÇÕES

FORMANDOS

HORAS

1
1
2

5
7
12

24
7
31

TOTAL (1) + (2) + (3)
22
125
941
LEGENDA - FORMANDOS EXTERNOS: (a) CBM Tomar; (b) CML; (c) 2 BSB Porto; (d) 3 CBS VISEU, 2
GNR, 1 B.V. Ribeira Grande; (e) 2 CBS Coimbra, 2 BS Cartaxo; (f) 3 CBS Coimbra, 2 BS Cartaxo; (g)
CBS Viana do Castelo.

3.3.2 Qualificação do efetivo | Formação PAF CML | Formação externa (webinars)
FORMAÇÃO CONTÍNUA
FORMAÇÃO DA CML
Inglês para dirigentes

INTEGRADA

QUADRO VII
PLANO DE

NO

AÇÕES

FORMANDOS

HORAS

1
1

1
1

30
30

AÇÕES

FORMANDOS

HORAS

1
1

2
2

50
50

SUBTOTAL (1)
FORMAÇÃO CONTÍNUA | FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO (EXTERNA)
a)
UFCD 3087 – Escalada a árvores(a)
SUBTOTAL (2)
FORMAÇÃO CONTÍNUA | FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO (WEBNIARS)
Como não deixar as redes sociais explorarem os meus dados
Como proteger o meu telemóvel
Como trabalhar na cloud em segurança
Quais os sintomas do meu telemóvel ter sido atacado e
infetado por um vírus
Que tipo de ataques mobile existem
As melhores funcionalidades que pode implementar nas suas
reuniões
The power of teams
Ondas de calor em Lisboa
Emissões Live
Kit básico de saúde mental
Digitalização de processos RH
A liderança remota
Tools to help educators and learners
SUBTOTAL (3)
TOTAL (1)+(2)+(3)

AÇÕES

FORMANDOS

HORAS

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
13
15

2
1
1
1
1
2
1
15
18

3
2
3
1,5
4
0,5
0,5
20,2
100,5
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jRealização da avaliação final do Circuito de Aptidão para a Função do Bombeiro profissional;
jDisponibilização a outras corporações de bombeiros, a pedido das mesmas, dos Manuais doutrinários de formação do RSB.
3.4 Instrução e Treino

jExercícios conjuntos no âmbito de missões de salvamento das equipas cinotécnicas do RSB, do Batalhão
de Sapadores do Porto e da Polícia Municipal do Porto.
jTreino de procedimentos operacionais:
bInstrução de abertura de acesso em espaço confinado, treino dos operacionais da Companhia de Intervenção Especial (CIE);
bCorpo de Mergulhadores: 43 saídas para treino com embarcação;
bA integração de quatro canídeos no Grupo Cinotécnico, com respetivas ações de treino e formação.
3.5 Gestão financeira
3.5.1.Despesa e Receita (Vd. Quadro VIII)
QUADRO VIII
ATIVIDADE FINANCEIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 1 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO
DESPESA
DESPESA AUTORIZADA
Designação
N.º
DESPESA PAGA (€)
(€)
(a)
N.º Ajustes Diretos Reg. Simplificado
19
€ 30 594,81 Impossibilidade de apresen
tar
N.º Ajustes Diretos Reg. Geral (b)
N.º Consultas Prévias (c)
0
€ 00,00 valores descriminados por
indisponibilidade de consu
N.º Concursos Públicos (d)
lta desses elementos em S
Outras despesas (e.g. seguros, fundo de
5
€ 708,71
AP.
maneio, revisão preços).
TOTAL
24
31 303,52
€ 90 405,10

TIPO RECEITA
Relatórios
Venda de publicações
Formação
Abertura de porta
Limpeza de via
Prevenções em eventos e Simulacros
SADI – Utilização
Protocolo INEM
Protocolo ANPC

RECEITA
RECEITA EMITIDA
N/PAGA
€ 00,00
€ 00,00
€ 00,00
€ 00,00
€ 4 217,22
€ 3 355,45
€ 816,67
€ 00,00
€ 00,00
TOTAL
€ 8 389,34

RECEITA COBRADA
€ 252,00
€ 00,00
€ 00,00
€ 00,00
€ 17 994,48
€ 432,96
€ 49,50
€ 7 893,93
€ 00,00
€ 26 622,87

Legenda: (a) Despesa igual ou inferior a € 5 000,00, ajuste direto – art.º 128 do CCP, consulta apenas a 1 fornecedor, procedimento que não
carece de tramitação eletrónica, podendo a adjudicação ser feita pelo órgão competente para a decisão de contratar, diretamente, sobre a fatura
ou documento equivalente; (b) Despesa igual ou inferior a € 20 000,00, ajuste direto – alínea d) n.º 1 do art.º 20.º do CCP, (c) Despesa inferior
ou igual a € 75 000,00, alínea c) n.º 1 do art.º 20.º do CCP, consulta prévia, com convite a pelo menos três entidades; (d) Despesa superior a €
75 000,00, concurso público – alínea a) e b) do art.º 20.º do CCP- Código dos Contratos Públicos.
NOTA: Devido à entrada do novo programa de SNC-AP, a receita não paga pode não corresponder à realidade, uma vez que existem pagamentos
ainda não confirmados.

3.5.2 Processos Associados
b09.10.2020 – Outorga do contrato relativo ao Concurso Público N.º 29/CP/DA/DCP/2020 - “Aquisição
de artigos de fardamento, calça e dólmen, para o uniforme de cerimónia”;
b27.10.2020 – Aprovada proposta 616/CM/2020 em Assembleia Municipal – Alteração à repartição de encargos e emissão de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais, para o ano económico de 2021, do Concurso Público N.º 12/CPI/DA/DCP/2019 – “Aquisição de 900 (novecentos) Fatos
de Combate a Incêndios para o RSB”;
b22.10.2020 – Entrega de material relativo ao Lote I do Concurso Público Nº 34/CP/DA/DCP/2019 –
“Aquisição de artigos de fardamento para o uniforme de cerimónia” – 1.000 pares de sapatos.
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3.6 Relação com o Munícipe
3.6.1 Mérito/ Referências Elogiosas
cO RSB foi objeto de 4 agradecimento por entidades particulares, referentes a serviços efetuados no âmbito do socorro.
3.7 Comunicação interna
bInclusão de 73 documentos na pasta na partilha RSB denominada “COVID - 19” (documentação sobre
ou a respeito do COVID);
bInclusão na Pasta Partilha do Conhecimento os seguintes documentos: Informação escrita ao PCML
(período de 01 de julho a 31 de junho de 2020); 2ª monitorização do QUAR;
bPublicação de 43 Ordens de Serviço (OS);
b15 partilhas de ações internas/externas, e.g. culturais e pedagógicas via rsb.ld;
3.8 Protocolos de cooperação
bProtocolo de cooperação entre CML/RSB e o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, da Região
Autónoma da Madeira para formação conjunta exercícios e desenvolvimento de programas pedagógicos de interesse institucional
3.9 Elaboração de documentação técnica
3.9.1. Operacional
bDefinição das fases de implementação do projeto para utilização de drones nas atividades de socorro, nos
termos do projeto em desenvolvimento;
bDefinição das fases de implementação do projeto para utilização de motociclos nas atividades de socorro
3.9.2. Pedagógica
bManual de Operações de Combate a Incêndios em Veículos.
bRegulamento de Avaliação e Classificação das Aprendizagens (RGACA).
3.10 Atividades cívicas, pedagógicas, culturais e de responsabilidade social (Vd. Quadro IX)
3.8. A

,

,

(V . Q

IX)

QUADRO IX
TIPOLOGIA DE
ATIVIDADE

ENTIDADE

DESCRIÇÃO

MEMORIAL AOS BOMBEIROS FALECIDOS:
Inauguração de "Memorial aos Bombeiros Falecidos" no Quartel
de Monsanto. Homenagem aos bombeiros que faleceram no
ativo;
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CML:
Uma iniciativa da CML, em articulação com o Ministério da
CML /Juntas de Freguesia
Saúde e a Santa Casa da Misericórdia. Decorre nas 24 freguesias
de Lisboa, em postos de atendimento, unidades móveis nos
bairros e até mesmo ao domicílio.
AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (ANSR):
Parceiro no projeto de alerta aos condutores e ocupantes para a utilização dos dispositivos de
segurança: como o cinto de segurança, sistemas de retenção para crianças e o uso de capacete.
DIA MUNDIAL DA TERCEIRA IDADE:
Trabalho desenvolvido pelos nossos operacionais do NISAC junto da população mais idosa da
cidade.
PORTUGAL CHAMA:
O RSB associa-se à campanha nacional “Portugal Chama”, que pretende sensibilizar a população
para as regras e cuidados a seguir tendo em vista a prevenção de incêndios no país.
RSB

Responsabilidade
Social

LOCAL
Quartel de
Monsanto

Tiago Lopes (TCoronel)
Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros
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Polícia Municipal
Entre 1 de setembro a 31 de outubro de 2020, realizaram-se os seguintes projetos e atividades, integrados nas
diversas áreas de intervenção da Polícia Municipal de Lisboa:

1. Fiscalização Rodoviária
1.1 Radares
1.1.1 Radares Fixos
setembro

outubro

Infrações Graves

1879

696

Infrações Muito Graves

146

23

2025

719

-

Totais

Nota: Neste período, ocorreu uma avaria técnica, não permitindo a extração de dados.

1.1.2 Radares Móveis
setembro

outubro

Infrações Graves

4444

3023

Infrações Muito Graves

448

283

4892

3306

setembro

outubro

641

602

12297

7175

12938

7777

setembro

outubro

Totais

1.2 Autos de Notícia por Contraordenação
Autos por Contra Ordenação Diretos
Autos por Contra Ordenação Indiretos
Totais

1.3 Viaturas em Situação Irregular
Viaturas Bloqueadas

50

62

Viaturas Removidas

676

689

Viaturas Abandonadas Removidas

121

118

847

869

Totais

1.4 Mobilidade Noturna - Projeto Noite Mais Segura
O Projeto Noite Mais Segura destina-se a reforçar a segurança em zonas de concentração de estabelecimentos de
diversão noturna. É implementado em vésperas de feriados, sextas-feiras e sábados em zonas com maior oferta
de diversão noturna, nomeadamente, na Av. 24 de Julho, Santos, Cais de Sodré e Bairro Alto.
378
318

201 197

180
99
61

57

7
2.ª Fila

Cargas e
Descargas

Faixa BUS
setembro 2020

Impedir 1.ª Fila
outubro 2020

8

TUK TUK

12

2

Carsharing
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1.5 Articulação Interinstitucional - Direção Municipal de Mobilidade / Polícia Municipal de Lisboa /
CARRIS / EMEL
1.5.1 Campanha 2.ª Fila Não É Opção
No âmbito desta campanha, que estabelece uma fiscalização conjunta da Câmara Municipal de Lisboa (Direção Municipal de
Mobilidade e Polícia Municipal de Lisboa), EMEL e CARRIS relativamente ao estacionamento indevido em 2.ª fila, sobretudo
em horas de ponta do período da manhã e da tarde e, sendo notória uma melhoria do comportamento dos condutores, mantémse a fiscalização nas artérias da cidade atribuídas à Polícia Municipal de Lisboa, nomeadamente: Rua do Comércio, Praça do
Comércio., Rossio, Baixa, Mercado da Ribeira, Av. 24 de Julho, Av. 5 de Outubro, Av. Duque d´Ávila (poente), Av. d a República,
Rua Braamcamp, Rua Castilho, Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Tomás Ribeiro, Largo Camões, Príncipe Real, Cais do Sodré,
Av. Infante Dom Henrique, Rua S. Paulo, Rua Boavista, Largo Corpo Santo, R. Angelina Vidal, Voz do Operário, Escolas Gerais
e Portas do Sol.
A fiscalização das restantes artérias da cidade foram atribuídas à EMEL.
378
318

201 197

180
99
61

57

7
2.ª Fila

Cargas e
Descargas

Faixa BUS

Impedir 1.ª Fila

setembro 2020

12

8

TUK TUK

2

Carsharing

outubro 2020

2. Fiscalização Municipal
2.1 Habitação Municipal - Bairros Municipais
setembro

outubro

Pedidos de fiscalização pela DMHDS, DMGP

9

3

Pedidos de fiscalização pela GEBALIS

18

-

-

-

Desocupações e Despejos

2.2 Urbanismo e Construção - Fiscalização de Obras
setembro

outubro

Obras Fiscalizadas

259

122

Propostas de Embargo

10

8

Embargos efetuados

12

15

Autos por Contra Ordenação

109

103

2.3 Comércio - Venda Ambulante, Feiras e Mercados e Estabelecimentos
210
168

163

98

93
46
28
6

5
setembro

outubro

Venda Ambulante

3

0
setembro

outubro

Feiras e Mercados
Ações de Fiscalização

setembro

6
outubro

Estabelecimentos Comerciais

Autos por Contra Ordenação
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2.4 Ambiente Urbano
setembro

outubro

Ações de Fiscalização de Ocupações da Via
Pública

80

25

Autos sobre Resíduos Sólidos

8

3

setembro

outubro

330

204

Ações de Fiscalização de Eventos

6

7

Ações de Educação e Sensibilização Ambiental

78

46

Cidadãos abrangidos em Ações de Sensibilização
Ambiental

330

204

2.5 Proteção Ambiental
Ocorrências identificadas ou denunciadas no
Parque Florestal Monsanto

3. Policiamento
3.1 Apoio a Serviços Municipais
383

- Situações de Insalubridade
- Vandalismo
- Retirada de graffitis
- Sem-Abrigo
- Policiamentos
- Poda de árvores
- Reserva e levantamento de
estacionamento
- Guarda de materiais

349

setembro

outubro

3.2 Apoio a Entidades Externas (Juntas de Freguesia, Embaixadas, Institutos Públicos, entre outras)
154

139

setembro

outubro

3.3 Policiamento Comunitário
3.3.1 Sinalização de Problemas no Espaço Público
5

2
1

GOPI´S

Autos por Contraordenação de
Trânsito
setembro

Veículos Abandonados Identificados

outubro

3.3.2 Sensibilização e Acompanhamento da População
10
6

5

4
2

Ações de
Sensibilização

Cidadãos abrangidos
em Ações de
Sensibilização

1

Encaminhamentos de
Situações de Risco

setembro

Apoios Prestados a
Munícipes/Turistas

outubro

Eventos Comunitários
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3.4 Atuação da Polícia Municipal no âmbito da Pandemia
Ações desenvolvidas:
Elaboração de 6 Ordens de Operações visando a garantia do policiamento de saturação na via pública em locais previamente
definidos e intervenção nesses mesmos locais, de maneira concentrada no âmbito das áreas de intervenção da PM.
No que diz respeito à intervenção da PM junto da comunidade no âmbito da prevenção e sensibilização dos munícipes e da
verificação de confinamentos por COVID 19, realizaram-se as seguintes atividades:

jDistribuição de máscaras cirúrgicas aos cidadãos;
jSensibilização às pessoas para os comportamentos adequados à prevenção e contenção da doença, nomeadamente, a importância do uso de máscara, a higienização e o perigo dos ajuntamentos;

jAções concertadas com parceiros, dos quais se destacam, Juntas de Freguesia, ARSLVT (Ministério da Saúde) - Departamento
de Saúde Pública, Proteção Civil, Associações de Moradores, GEBALIS e Grupos Comunitários;

jVerificação de confinamentos por COVID19 a cerca de 100/120 pessoas diariamente.
3.4.1 Visitas efetuadas








3.4.2 Visitas efetuadas aos confinados por Freguesia*
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Nota*: Total de visitas efetuadas por freguesia nos meses de setembro e outubro.
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4. Prevenção e Segurança
4.1.1 Projeto Já Conheces a Polícia Municipal de Lisboa (PM)? (Crianças e Jovens)
O Projeto " Já Conheces a PM?" visa promover o contacto de crianças e jovens com a Polícia, facilitando a
aproximação polícia-cidadão através de visitas ao Comando da PM, onde são dadas a conhecer algumas das
atividades diárias dos polícias municipais, a forma como se preparam e organizam para manterem a cidade
em segurança, sensibilizando-se a população para a importância dos comportamentos cívicos e valores da
cidadania. No âmbito do projeto são dinamizadas as ações “Conhecer a Polícia Florestal”. Neste período
foram desenvolvidas apresentações do projeto para serem adaptadas para a dinamização de ações à distância
para o atual contexto de pandemia.
4.1.2 Projeto Lisboa (C)idade Maior (População Sénior)
O Projeto Lisboa (C)Idade Maior é uma parceria entre a CML (Polícia Municipal, Direção Municipal de Mobilidade e Transportes e Equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal), a Fundação Mapfre e a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, que visa sensibilizar a população idosa para a adoção de comportamentos de segurança, assim como promover o seu envolvimento e capacitação para a identificação de problemas que interfiram com a sua mobilidade quotidiana. Face ao contexto da atual crise pandémica COVID-19, as ações de
sensibilização previstas com a população sénior foram adiadas.
4.1.3 Projeto Uma Comunidade Mais Segura (População Geral)
Projeto de sensibilização na área da prevenção e segurança, dirigido à população em geral, que visa informar a população sobre regras de segurança e sensibilizar para a adoção de comportamentos de autoproteção, através de metodologias práticas promotoras do envolvimento da população na construção da sua própria segurança. Neste período foram
realizadas 5 ações de sensibilização sobre medidas de proteção COVID-19 e de distribuição de máscaras, de limpeza
e segurança no espaço público e de conselhos de prevenção e segurança.
4.1.4 Projeto CANVAS – Towards Safer and Attractive Cities: Crime and Violence Prevention through
Smart Planning and Artistic Resistance (População Geral - Programa Compete 2020)
Participação no Projeto CANVAS, coordenado pela Universidade do Porto, que visa a produção de um corpo de
conhecimento baseado na evidência científica que contribua para suportar formas de governança e planeamento
local que respondam aos objetivos relativos à criação de cidades seguras, inteligentes e inclusivas, preconizados
pelo UN Habitat, pela Europa 2020, e pelo manifesto Safer Cities 4 All (2017). Neste período foi realizada a divulgação do inquérito do projeto “Segurança urbana, sentimento de (in)segurança e qualidade de vida na cidade
de Lisboa” junto de pessoas que vivem e/ou trabalham em Lisboa.

4.2 Parcerias locais para a Segurança Urbana
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Participação
em
37
parcerias
locais
para
identificação e resolução
conjunta de problemas de
segurança na comunidade2
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4.3 Planeamento e Acompanhamento técnico de Projetos de Policiamento Comunitário
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4.3.1 Acompanhamento técnico do Policiamento Comunitário em contexto de pandemia COVID 19
Durante este período foram analisados os resultados do Inquérito online aplicado junto das entidades parceiras dos Grupos de Segurança dinamizados no âmbito do Policiamento Comunitário, com o objetivo de se
conhecer o tipo de articulação e de intervenção que as entidades parceiras e as equipas do policiamento comunitário estão a dar em contexto de pandemia Covid-19, no sentido de identificar as potencialidades e oportunidades de melhoria do trabalho em rede dos grupos de segurança na sua articulação com as respetivas
equipas de policiamento comunitário.

5. Cooperação Internacional
5.1 Projetos de Cooperação Internacional em Segurança Urbana
5.1.1 Projeto Cutting Crime Impact – Programa Horizonte 2020
Participação no projeto CCI que visa contribuir para o desenvolvimento de ferramentas de prevenção que
ajudem as Polícias e Autoridades Locais a prevenirem e reduzirem o impacto da pequena criminalidade e incivilidades no quotidiano dos cidadãos. O projeto, coordenado pelo Centro "Design Against Crime Solution"
da Universidade de Salford, desenvolveu ferramentas inovadoras em 4 áreas de intervenção: Policiamento Comunitário, Policiamento Preditivo, Prevenção Criminal através do Planeamento e Desenho Urbano e Medição
do Sentimento de Segurança dos cidadãos. Desenho da estrutura e conteúdos para a brochura e vídeo do Policiamento Comunitário, que irão integrar a ferramenta CCI “Kit do Policiamento Comunitário em Lisboa”. Participação nas reuniões do Steering Committee com todos os parceiros do Projeto em Catch-up Meetings com
a coordenação do Projeto, de acompanhamento ao trabalho desenvolvido pela PM de desenvolvimento do
Kit “Policiamento Comunitário em Lisboa – Comunidades mais Seguras”.
5.1.2 Projeto SWaPOL - Social Work and Policing – Programa Erasmus+
Participação no Projeto Erasmus + SWaPOL-“Social Work and Policing”, coordenado pelo European Centre
for Social Welfare Policy and Research (Austria). O projeto visa a partilha de modelos de boas práticas de cooperação a nível europeu na área da prevenção entre técnicos da área social e polícias, através do desenvolvimento de estratégias e programas de formação dirigidas em conjunto para ambos os grupos profissionais.
A PM participa no Projeto através da partilha do modelo de Policiamento Comunitário, e da estratégia de formação desenvolvida dirigida a polícias e a técnicos que intervêm na área social nos territórios onde este modelo se encontra implementado. O Projeto pretende assim desenvolver um programa inovador de ensino
profissional e de formação contínua para capacitação de polícias e técnicos sociais articularem de forma conjunta estratégias de intervenção que contribuam de forma preventiva e colaborativa para a segurança urbana.
Neste período foram realizadas reuniões de trabalho com os parceiros nacionais para preparação do Multiplier
Event nacional de apresentação dos resultados do Projeto.
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5.1.3 Projeto PACTESUR - Protecting cities allied against terrorism by securing urban areas - Programa Horizonte 2020
Participação no Projeto PACTESUR-Proteger Cidades Aliadas contra o Terrorismo através da Segurança Urbana, que visa capacitar as cidades e atores locais para a segurança de espaços públicos urbanos face a potenciais ameaças terroristas, através de 4 áreas-chave: i) Reflexão aprofundada sobre normas, enquadramentos
legais e governança local; ii) Formação especializada para operacionais de segurança a nível local; iii) Sensibilização dos cidadãos e decisores públicos para o seu papel enquanto agentes de prevenção e de segurança
e; iv) Identificação e partilha de boas práticas sobre segurança em espaços públicos turísticos. Participação
na Conferência online da Semana Europeia de Segurança (19-23.10.2020), sobre as seguintes temáticas:
O papel das cidades na proteção dos cidadãos; a comunicação em contextos de emergências; ameaças em
contexto de pandemia; as ferramentas digitais e a proteção dos cidadãos; políticas europeias e os projetos
europeus; a gestão das emergências em contexto urbano; e planeamento e segurança urbana.
5.1.4 Projeto IcARUS - Innovative Approche of Urban Security - Programa Horizonte 2020
Participação no Projeto IcARUS, coordenado pelo Fórum europeu de Segurança Urbana, que visa o aperfeiçoamento de novas abordagens de governança centradas na participação dos cidadãos, na coprodução de
segurança e na inclusão de mecanismos de inovação social e tecnológica que contribuam para melhorar a eficiência e eficácia das políticas de Segurança Urbana, através do desenvolvimento de ferramentas que contribuam para o desenho, implementação e avaliação das políticas de segurança locais. Participação nas reuniões
de trabalho do projeto e no encontro online “Training on Ethical and Legal Issues” (30.10.2020).
5.1.5 Projeto NTE - Night Time Economy (Universidade de Curtin)
Participação no Projeto NTE, coordenado pela Escola de Design e Ambiente Construído da Universidade de
Curtin, Austrália, que visa analisar o funcionamento da economia noturna, no âmbito das perspetivas dos utilizadores e dos stakeholders. Este projeto conta com 12 cidades e pretende identificar o que se pretende em
termos de qualidade do espaço público noturno integrando desde os horários dos transportes públicos às
características físicas dos locais onde se desenvolvem as atividades de entretenimento noturno que em
Lisboa, têm vindo a assumir bastante protagonismo. Foram realizadas visitas aos territórios de Policiamento
Comunitário para integração dos limites geográficos em SIG.
5.2. Partilha de boas práticas em Encontros Internacionais
5.2.1 – Semana Europeia da Segurança do Projeto PACTESUR (Turim, 19-23 outubro 2020)
Apresentação do modelo de Policiamento Comunitário em Lisboa na Conferência online da Semana Europeia
de Segurança do projeto PACTESUR (20.10.2020).

6. Formação
6.1 Ações de Formação
No âmbito do Plano de Formação, foram realizadas as seguintes ações de formação:
1) SFA - Tiro Teórico;
2) Fiscalização de Estabelecimentos - Atualização;
3) Fiscalização de Ruído - Atualização;
4) Fiscalização de Venda Ambulante - Atualização;
5) Formação Integrada de Mestres Florestais - Noções sobre Património;
6) Segurança Rodoviária e Fiscalização;
7) Fiscalização Rodoviária: Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, Segurança Rodoviária e
Regras Processuais;
8) Suporte Básico de Vida - Desfibrilhador Automático Externo.

14
12

setembro
Formação Específica

outubro
Formação Transversal

Formação Externa

6.2 Participantes

194
148

setembro
Formação Específica

outubro
Formação Transversal

Formação Externa

Paulo Jorge do Espírito Santo Caldas (Superintendente)
Comandante da Policia Municipal
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Departamento de Gestão da
Qualidade e Auditoria
jDe acordo com o Plano Anual de Auditoria apresentado para 2020 estão a decorrer cinco auditorias, três das
quais na área da contratação pública, duas empreitadas e uma aquisição de serviços, bem como duas auditorias na área dos apoios atribuídos ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios do município de
Lisboa (RAAML).

jConclusão do acompanhamento e elaboração do respetivo relatório, relativamente ao processo de concurso
público lançado para a Empreitada 18/CPI/EPPGDL/18 – “Empreitada de Execução dos Túneis de
Drenagem da Cidade de Lisboa e Intervenções Associadas” (Processo n.º 1/CPI/DGES/ND/2019).

jConclusão da matriz, preparação e elaboração dos quadros individuais de monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) para 2020, a serem remetidos a
cada unidade orgânica.
De acordo com a atualização do Plano para 2020, apresentam-se nos gráficos seguintes a informação relativa ao
número total de riscos e de medidas apurados para os períodos de 2020 e 2020/2021, ao número total de riscos
e de medidas por área de atividade e ao número total de riscos e de medidas apurados para cada unidade orgânica:

1.Total de riscos e medidas para 2020 e 2020/2021

2. Total de riscos e medidas por Área de Atividade
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3. Total de riscos e de medidas por Unidade Orgânica

jLevantamento, através do Sistema SAP (SNC-AP ERP Produtivo), dos procedimentos para a formação de
contratos de Empreitadas de Obras Públicas (EOP) e de Aquisições de Bens e Serviços (AqBS), realizados pela CML entre setembro e outubro de 2020 (ficheiros extraídos a 5nov de 2020) - excluem-se desta
análise os ajustes diretos de regime simplificado previstos no artigo 128º do CCP:

Total de Procedimentos por OrgânicaEOP)
(EOP)
Resumo Dados (EOP)

114

Unidade
Orgânica

Total
Proced por
Orgânica

Valor Total dos
Contratos por
Orgânica

% do
Valor por
Orgânica

DAFD
DDS
DE
DMAEVCE

1
1
1
5

154.686,70
6.469,07
158.937,57
2.961.475,03

1,73%
0,07%
1,78%
33,14%

DMHDL
DMMC
DMU
UCT
Total =

1
14
2
10
35

165.277,73
3.248.201,45
1.171.300,00
1.069.252,72
8.935.600,27

1,85%
36,35%
13,11%
11,97%
100%
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Total de Procedimentos por Orgânica (AqBS)

Unidade
Orgânica

Total
Proced por
Orgânica

CGIUL
DE
DMAEVCE
DMC
DMcom
DMEI
DMF
DMGP
DMHU
DMM
DMMC
DMRH
DMU
DSI
PM
RSB
SG
SMPC
UCT
Total =

3
6
17
42
10
8
22
1
27
6
28
47
6
14
4
7
6
1
3
258

Valor Total dos
Contratos por
Orgânica
100.085,70
7.821.154,00
457.082,57
1.331.212,27
211.744,62
184.976,80
1.417.988,73
6.150,00
1.734.465,73
139.720,19
1.238.485,95
930.037,08
140.798,10
1.198.272,39
292.472,31
303.871,13
58.143,12
24.538,50
275.299,95
17.866.499,14

% do Valor
por
Orgânica
0,56%
43,78%
2,56%
7,45%
1,19%
1,04%
7,94%
0,03%
9,71%
0,78%
6,93%
5,21%
0,79%
6,71%
1,64%
1,70%
0,33%
0,14%
1,54%
100%

jAdministração/Gestão da Aplicação ACCP - Controlo dos limites impostos pelo n.º 2 do artigo 113.º do
CCP. Tarefas executadas diariamente e que asseguram o “helpdesk” a todos os serviços da CML e a gestão
dos “alertas” por incumprimento dos prazos para inserção do cabimento e da adjudicação. Realização dos
pedidos de esclarecimentos aos serviços [cf. alínea c) do nº 1 do artigo 18º do Regulamento do Orçamento
da CML], para intenções registadas na Aplicação ACCP que ainda não se encontravam concluídas.

jValidação diária, tanto a nível orçamental como extraorçamental, do “Mapa Diário de Resumo de Tesouraria”,
através da reconstituição diária de todas as entradas e saídas dos meios monetários, com recurso aos mapas

emitidos pelo SAP. Atenta a alteração da transação SAP, resultante da entrada em vigor do SNC-AP, foi
necessário rever todos os resumos diários de tesouraria de 1 de janeiro a 02 de outubro de 2020.

jRealização de contagens físicas junto da Tesouraria, (dia 02 de outubro de 2020), nos termos legais e regulamentarmente previstos.

jElaboração de uma proposta de Código de Ética e Conduta, conforme dispõe a Lei n.º 52/2019, de 31 de
julho, que aprovou o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. A proposta teve por referência a minuta base difundida pela Associação Nacional de Municípios.

jNo âmbito da formação houve a participação nas seguintes ações:
bCurso "Plataforma Eletrónica da Contratação Pública da ACINGOV ", via Plataforma de Comunicação
TEAMS da Microsoft, em 23 de setembro;

bDebate sobre "Transparência do Estado e Combate à Corrupção", em 12 de outubro;
bCurso “Cidadania Digital: Utilizar os Serviços Públicos” de 12 a 20 de outubro.

Isabel Tomás
Diretora de Departamento de Gestão da Qualidade e Auditoria

Informação Escrita |

Direção Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Local
Plataforma habitar lisboa de suporte aos programas de acesso à habitação
Plataforma HABITAR LISBOA (PHL), abriu no dia 12 de dezembro 2019.No período em referência foram
registados e atualizados 6.740 registos de adesão na Plataforma. O número total de registos de adesão submetidos na PHL, até ao dia 31 de outubro correspondeu a 15.520. Destacaram-se as seguintes atividades: Implementação de novas funcionalidades no âmbito da Gestão Processual do Programa de Renda Acessível;
Análise e validação de dados dos imóveis do Programa da Renda Segura a afetar ao Concurso nº 3 do Programa da Renda Acessível. Validação e atualização da informação dos 75 imóveis com origem Programa
Renda Segura. Envio de notificações SMS e e-mail aos utilizadores registados na Plataforma informando da
abertura de novos Concursos de Renda Acessível e de Arrendamento Apoiado. Atualização do Manual de
Apoio ao Utilizador e realização de sete ações de (in)formação. Disponibilizado ao público, o Programa do
Arrendamento Apoiado.

Acesso a uma Habitação com Renda Apoiada e Acessível
A DMHDL atribuiu/afetou 81 habitações no período em referência. Desde o início do ano foram atribuídos
342 fogos no âmbito dos vários programas.
Regime do Acesso à Habitação Municipal (RRAHM)
Ao abrigo deste Programa, durante o período em referência, foram atribuídos/afetos 32 fogos. No total desde
o início do ano foram atribuídos 181 fogos.
Programa Renda Acessível
No total no âmbito dos 2 programas de renda acessível (o anterior Programa de Renda Convencionada e o atual
Programa Renda Acessível, ao abrigo RMDH) foram colocados a concurso 620 fogos.
PRA 1
Até à presente data foram lançados 3 Concursos de Renda Acessível, no total de 225 fogos, aos quais concorreram cerca de 9000 candidatos.
O 1º concurso do PRA, decorreu de 09/12/2019 a 31/01/2020, tendo sido rececionadas 3170 candidaturas aos
120 fogos colocados a concurso. No período em referência foram entregues 29 fogos.
PRA 2
O 2º Concurso de Renda Acessível, decorreu entre 14 de agosto e 14 de setembro, com 30 fogos com origem
no Programa de Renda Segura, fogos arrendados no mercado privado pelo Município para subarrendamento
no âmbito do Programa Renda Acessível, sendo rececionadas 2872 candidaturas. No período em referência
foi atribuído 1 fogo ( e 6 em fase de atribuição no início de novembro).
PRA 3
O 3º Concurso de Renda Acessível, decorre entre 21 de outubro a 5 de novembro. As habitações têm origem
no Programa de Renda Segura, com fogos arrendados no mercado privado pelo Município para subarrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível. Até 31 de outubro foram submetidas 2765 candidaturas.
Concursos Habitar Centro Histórico
Como uma das medidas promovida pelo Município dirigida às famílias residentes em situação de perda de habitação por motivo de despejo ou de não renovação do contrato de arrendamento, residentes nas Freguesias
do Centro Histórico, foram lançados dois Concursos de acesso a uma habitação municipal, localizada nestas
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freguesias, destinada a precaver situações de vulnerabilidade social e sem disponibilidade financeira para arranjar alternativa habitacional.
No total foram lançados a concurso 150 fogos aos quais concorreram cerca de 200 candidatos. No âmbito dos
2 concursos foram já atribuídos cerca de 100 fogos. Os restantes encontram-se em reabilitação. De 1 de setembro a 31 de outubro foram atribuídos 10 fogos.
Atribuições no âmbito de Outros Projetos
No período em referência foram atribuídos ainda 9 fogos no âmbito dos seguintes Projetos: Transferências
definitivas (7); Operações de Realojamento (2).
Bolsa de Fogos para Vítimas de Violência Doméstica
No âmbito do protocolo celebrado entre a CML e Associações de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica
desde o início do projeto até à presente data o Município prestou apoio social e habitacional a mais de 33 famílias, com a atribuição de 23 habitações municipais (volantes), sinalizadas pelas Entidades protocoladas na
área da violência doméstica e de género. No período em referência foram indicadas para integração na Bolsa
de Fogos de autonomização em contexto de reintegração social, 5 famílias acolhidas em Casa de Abrigo e/ou
Centro de Acolhimento de Emergência.

Programa de revisão de renda apoiada aos arrendatários habitacionais residentes em património disperso - RRA
O Município de Lisboa na preocupação em apoiar às famílias afetadas pela quebra de rendimentos sofridos
devido à crise pandémica por COVID-19, determinou a implementação do Projeto de Revisão de Renda
Apoiada do Património Disperso. Neste sentido, foram enviados os Oficio Circular n.º CIRC/1/
DMHDL/CML/20, ao universo dos 500 arrendatários em habitação municipal detentores de contrato de renda
apoiada, visando informar da disponibilidade da CML, em atualizar a renda em vigor em função dos rendimentos reais auferidos, e convidar assim, a adesão dos arrendatários que sofreram contração na economia familiar e/ou no agregado.
Operações de realojamento
GABIP Padre Cruz
Neste período reuniu-se o GABIP, onde foi abordada a intervenção nas próximas fases de Realojamento: tipo
de construção, Memória Futura e apresentadas algumas questões que se prendem com problemas de Infiltração nos Lotes do Quarteirão Piloto e o ponto de situação da instalação dos Elevadores nos Lotes Novos. Encontra-se em curso a análise do processo de realojamento das famílias residentes nas Fases designadas de B1
(1) e B1 (2) e a respetiva elaboração de propostas com vista à sua transferência definitiva para os Lotes Novos
no Bairro. Foram auscultados todos os parceiros quanto ao destino dos espaços não habitacionais nos Lotes
Novos/ Rua Rio Guadiana e quais aos Equipamentos prioritários para o Bairro. Estão em análise os Processos de Agregado da Fase A2 (já demolida) para convolação de Acordo de Realojamento Temporário em Contrato de Arrendamento Apoiado/elaboração de propostas.
Núcleo Habitacional da Vila Dias
O Município de Lisboa adquiriu a Vila Dias com vista à promoção da reabilitação do património edificado,
para desenvolver programas de arrendamento acessível e/ou outros que, na preservação do sentido histórico
e cultural das Vilas Operárias, permitam aumentar a oferta do parque habitacional público municipal. Ações
desenvolvidas neste âmbito: Criação de um Grupo de Trabalho com elementos da DMHDL, DMGP, DMU,
UITOR, Junta de Freguesia do Beato e Associação de Moradores; Aprovação de uma moratória das rendas e
suspensão do envio dos recibos no regime do Arrendamento Urbano;
Ações desenvolvidas na DMHDL: Criação dos respetivos processos de Agregado Familiar; Verificação da
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ocupação e da condição de recursos dos agregados residentes; Análise da documentação rececionada; Cálculo
das rendas apoiadas e das rendas condicionadas;
Ações em curso na DMHDL: Elaboração das propostas de alteração dos regimes de Arrendamento; Revogação dos anteriores Contratos de Arrendamento Urbano e celebração de novos Contratos de Arrendamento
Apoiado com os moradores que optaram por este regime, apos auscultação dos mesmos.
Até ao presente 42 arrendatários optaram pelo Regime de Arrendamento Apoiado e 14 pretendem manter o
contrato existente.
Núcleo Habitacional da Rua de Cima de Chelas
No âmbito de uma operação da competência da UIT-OR, com vista à demolição de um edificado propriedade
particular em muito más condições de habitabilidade e segurança compete à DMDHL o realojamento das famílias, após a tomada de posse administrativa por parte do município, que se prevê para novembro p.f. A preparação do processo de realojamento implicou a criação de uma bolsa de fogos (alguns em reabilitação), com vista
ao futuro realojamento das 8 famílias residentes. Prevê-se que o realojamento ocorra até final do ano 2020.
Realojamento Provisório dos Agregados Provenientes de Edifícios Particulares Abrangidos por Projetos de Requalificação Urbanística
No universo dos 59 processos, 49 encontram-se concluídos, dos quais 27 por convolação do realojamento
provisório em definitivo, 12 por transferência definitiva para outros fogos municipais, 9 por ter ocorrido a entrega voluntária de chaves não havendo lugar a realojamento definitivo/transferência e 1 agregado regressou
ao fogo de origem, permanecendo em análise 10 situações, sob a gestão da DGHM.
Transferência das famílias residentes em fogos arrendados pela CML no mercado privado
Nos últimos anos, a CML assumiu a responsabilidade do realojamento de famílias residentes em áreas geográficas de intervenção no âmbito de operações urbanísticas de reabilitação urbana, tendo para esse fim arrendado 284 habitações no mercado privado, por falta de recursos habitacionais municipais. Foram rescindidos
275 contratos de arrendamento, com transferência dos agregados para património municipal, estando 9 contratos no ativo.

Subsídio Municipal ao Arrendamento (SMA)
Foi efetuado o período de avaliações semestrais da 16ª, 17ª e 18ª Edições que ncerrou a 16 de setembro de
2020. Foram avaliadas 221 candidaturas. Foram aprovadas 82 candidaturas da 18ª Edição e 64 candidaturas
da 17ª Edição. Concluídos os dois anos de subsídio, na avaliação da 16ª Edição, foram aprovadas 53, das 62
candidaturas, para todas terminou a atribuição do SMA.
Este Programa está em fase de conclusão, restando apenas as avaliações semestrais das edições indicadas.
No âmbito do novo Regulamento Municipal do Direito à Habitação irão ser iniciados os procedimentos com
vista à implementação do novo Subsidio Municipal ao Arrendamento Acessível.
Alienação Direta de Frações Municipais
Foram alienados 6 fogos no valor de 146.806,50€ (4 escrituras sem reserva de propriedade no valor de
86.526,50€ e 2 escrituras com reserva de propriedade no valor de 60.280,00€). Fornecimento de 115 cadernetas prediais e 4 VPT para efeitos de cálculo da renda condicionada. Enviados 19 processos de alienação á
Divisão de Gestão de Contratos. Elaboração de 143 plantas no âmbito do levantamento arquitetónico de lotes
em alienação, Atualização da AIM, no que diz respeito ás frações integradas no Programa da Renda Acessível. Preparação de 6 frações municipais, no que diz respeito a elaboração de plantas, levantamento fotográfico para carregamento no Portal Habitar Lisboa. Colaboração na preparação da 2ª candidatura ao Programa
1ª Direito, com o levantamento predial e matricial de 103 frações municipais.
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Unidade de Intervenção Integrada de Acompanhamento aos Despejos - LINHA SOS DESPEJOS/
EHABITAÇÂO
Com o início do Estado Emergência motivado pela pandemia Covid-19, a Linha SOS Despejo foi reconvertida em linha Ehabitação a 25 de março. Entre setembro e outubro de 2020, foram registados 30 contactos
telefónicos e ainda 40 pedidos de informação via correio eletrónico de munícipes em situação de despejo ou
de oposição à renovação de contrato arrendamento, em situação de dificuldade de pagamento de rendas face
ao estado de emergência e ainda 25 contatos telefónicos para pedidos de informação sobre registo de adesão
no Portal Habitar Lisboa, perfazendo um total de 55 contatos telefónicos para esta linha.

Programa de Avaliação de Resiliência Sísmica Edificações Singulares
Manutenção no sítio do Município de Lisboa do e do Modelo de avaliação do Índice de Resiliência Sísmica
Edificado.

1º DIREITO - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação
No âmbito do 1º Direito, foi dada resposta a diversos pedidos de esclarecimento solicitado pelo Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana a seguinte Candidatura do Município de Lisboa, relativos a Candidaturas já
enviadas, nomeadamente sobre os Bairros Padre Cruz, Boavista, Cruz Vermelha, Eduardo Bairrada, Vila
Romão da Silva e Edifícios do PRESS. Foi concluída e enviada ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana a seguinte Candidatura do Município de Lisboa, relativa a Pedidos de Habitação – Núcleo D.0001 com
220 agregados da 1ª Prioridade. Deu-se continuidade à seleção de habitações para preparação de outras Candidaturas ao 1º Direito, constantes na Estratégia Local de Habitação 2019/2024.

Plano de intervenção em edificado disperso (PIED)
Elaboração de Relatórios parciais enviados à Sra. Vereadora com o Pelouro da Habitação e à atualização da
listagem do edificado tendo em atenção o seu estado e proposta de intervenção no edificado disperso. Nesses
Relatórios também foram incluídos os 23 Edifícios que já foram demolidos

Regulamento Geral de Proteção Dados
Envio para apreciação da EPRGPD do Acordo de Tratamento de Dados com a GEBALIS. Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados no âmbito do sistema de suporte ao novo Regulamento Municipal do Direito
à Habitação.

Apoio ao Setor Cooperativo
Continuação da análise da documentação e faturas do Empreendimento da União do Condado - Parcela C, entregues pela Cooperativa Quatro-Polos. Acompanhamento da construção e licenciamento das parcelas A e B
do Vale Formoso de Cima. A parcela B está em fase final de construção. Elaboração do ponto de situação relativa ao Empreendimento Cooperativo do Alto do Pina, em fase de Licenciamento. Elaboração de informação relativa a fogos sitos no Empreendimento Cooperativo do vale Formoso de Cima – 1º Loteamento. Análise
da proposta de aquisição dos fogos colocados à venda e pertencentes à Coopcal.

Novo site do Município de Lisboa
Atualização de conteúdos na área da HABITAÇÃO e Informações Serviços.

Contratos Programa com a Gebalis
Acompanhamento e validação da despesa relativa aos contratos programa com a Gebalis. Foram efetuados os
seguintes pagamentos neste período: Aqui Há Mais Bairro I – 606.030,71€; Aqui Há Mais Bairro II –
2.571.568,60€. No âmbito do contrato “Aqui Há Mais Bairro II” continuação do trabalho de identificação
das frações e apuramento dos montantes elegíveis para candidatura ao Programa de financiamento 1º Direito.

Espaços Não Habitacionais
Programa de Atribuição de Espaços não Habitacionais nos Bairros Municipais
Durante o período de setembro a 31 de outubro foram atribuídos 3 Espaços Não Habitacionais para desen-
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volvimento das seguintes atividades: Social (1),Comercial (1), Junta de Freguesia de Campo de Ourique (1)
,assinatura de Contrato de Comodato.
Registou-se, igualmente, a devolução voluntária à CML de chaves de 3 espaços -2 ENH na Freguesia de Santa
Clara e 1 ENH na freguesia de Marvila.
O Núcleo dos fiscais realizou visitas a vários territórios, foram elaboradas 20 Fichas Técnicas de ENH, nas
seguintes freguesias:
Avª Novas (1); Ajuda (4 ); Benfica (2); Campo Ourique (1); Carnide (4 ); Marvila (7 ); Santa Clara (1)
Foi finalizado o processo de abertura da Bolsa de atribuição Marvila / Beato, com a verificação e teste final
da plataforma de candidaturas online e a sistematização da limpeza de todos espaços em articulação com as
Juntas de Freguesias.

Programa BIP/ZIP Edição 2020
Com a deliberação 574/CML/2020 a Câmara Municipal de Lisboa deliberou no dia 30 de setembro, por unanimidade, aprovar a Classificação Final das 131 candidaturas apresentadas ao Programa BIP/ZIP Lisboa 2020
– Parcerias Locais, bem como a atribuição do apoio financeiro às candidaturas que obtiveram melhor classificação; Esta décima edição do programa conta assim com 37 projetos apoiados em que participam 113 entidades (40 promotoras e 73 parceiras) que vão promover cerca de 215 atividades em 42 territórios BIP/ZIP da
cidade de Lisboa; Com estes 37 novos projetos procura-se dar respostas imediatas às comunidades prioritárias de Lisboa que estão particularmente vulneráveis ao processo destrutivo, presente e futuro, do tecido social, económico e cultural que resulta do contexto atual provocado pela pandemia COVID-19;
O impacto mais severo nas comunidades BIP/ZIP focaliza-se principalmente nas dimensões prioritárias da empregabilidade e do tecido económico local, nas dimensões educativa e formativa e na necessidade de incremento do apoio direto aos grupos mais vulneráveis;
O montante total de apoio Municipal para estes 37 projetos é de 1.600.277 € .Estes projetos contam ainda com
o valor de 493.694 €, angariado pelas próprias parcerias, que junto ao financiamento Municipal, totaliza um
valor de 2.093.971 € ao serviço das comunidades dos territórios de intervenção prioritária.
Em outubro realizaram-se as celebrações dos protocolos com as promotoras dos 37 projetos aprovados, iniciando formalmente a sua fase de execução a 9 de outubro de 2020 e terminando a 9 de outubro de 2021.
Edição 2019
Em setembro fez-se o acompanhamento do último mês de execução dos 44 projetos desta edição do programa, que terminou a 9 de outubro, iniciando-se a fase de sustentabilidade destes projetos. Após o termo da
execução, iniciou-se o processo de submissão dos Relatórios Finais, a sua validação, avaliação e proposta de
transferência da última tranche.
Edição 2018
Após um ano de acompanhamento da sustentabilidade dos projetos desta edição do Programa, foi solicitado
aos consórcios o primeiro relatório de sustentabilidade, registando a adaptação dos projetos, na sua fase de sustentabilidade, às necessidades emergentes e/ou agravadas pela pandemia COVID 19.

Rede Resposta BIP/ZIP COVID 19
Atualização da Plataforma Rede Resposta BIPZIP/Covid-19 com informação sobre as várias iniciativas e atividades dos projetos BIP/ZIP em resposta à Covid-19. A Plataforma pretende dar a conhecer as diferentes
respostas à pandemia e criar sinergias entre os projetos e outras iniciativas locais, partilhando recursos e otimizando as respostas ( https://forumurbano.pt/covid19 ). Nesta Plataforma estão já patentes mais de 70 projetos que chegam a todos os 67 territórios prioritários de Lisboa que, de forma solidária, apresentam respostas
aos grandes desafios que estas comunidades e famílias enfrentam devido ao estado de pandemia e confinamento. Esta plataforma traduz a dinâmica colaborativa dos parceiros locais pelo que será atualizada de forma
constante com as novas iniciativas e informações;
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Desde 18 de maio que estão a ser divulgados diariamente na página do facebook - Energia BIP/ZIP, vídeos
dos projetos BIP/ZIP, exemplificativos das iniciativas de resposta às necessidades agravadas ou provocadas
pela Covid-19, em territórios BIP/ZIP (https://www.facebook.com/Energia.bipzip/).

Gabinetes de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária (GABIP)
Os GABIP são estruturas de iniciativa municipal, descentralizadas para promover processos de co- governação local e representativas dos interesses e perspetivas de um ou mais Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa. Assentam num modelo de Co-Governação que articula a participação ativa dos serviços da
CML, empresas municipais, juntas de freguesia e associações locais em iniciativas de promoção do Desenvolvimento Local.

Gabinetes de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária (GABIP)
GABIP Boavista
O GABIP Boavista foi constituído no quadro do “Projeto Eco-Bairro Boavista Ambiente+, um Modelo Integrado de Inovação Sustentável”, em maio de 2011, e tem como principal missão a requalificação deste Bairro,
promovendo e agilizando o trabalho conjunto entre os Serviços da CML e as Entidades/Estruturas Parceiras
Locais. Neste processo tem tido particular destaque o processo de realojamento das famílias residentes em
casas de alvenaria. Até à data foram construídas 96 novas habitações (50 fogos do edificado do designado
“Quarteirão Piloto” + 46 fogos de edifícios de habitação coletiva.
Destacamos as seguintes atividades : Reuniões Online da Comissão Executiva (CE) em 22 de setembro e em
27 de outubro,As Instalações provisórias da Escola EB1 Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles: encontram-se na
fase final de execução. O início da colocação dos monoblocos, que constituirão os “edifícios”, está previsto
para novembro/dezembro 2020. A transição das/os alunas/os realizar-se-á previsivelmente no período de interrupção escolar do Natal. A preparação da empreitada relativa à requalificação das atuais instalações daquela
Escola está a ser concluída, o início da execução das obras está previsto para novembro/dezembro de 2020.
De salientar a realização de uma reunião com os serviços CML (DDL – Dep Desenv Local/DAIL – Div Apoio
Interv Locais, DHM – Dep de Habitação Municipal, DE – Dep de Educação/DRE –Divisão de Rede Escolar), com a SRU Ociental e com as Entidade/Estruturas Parceitas Locais (Ass Recreat. Moradores Amigos B.
Boavista, J. F. Benfica, GEBALIS, SCML) no âmbito das atividades desenvolvidas pela CE do GABIP Boavista, na qual se articularam as necessidades identificadas pelos/as residentes e organismos locais, com os
serviços CML e SRU.
GABIP do Bairro Padre Cruz
A aprovação da candidatura ao Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), ao Programa “Parcerias
para a Regeneração Urbana – Bairros Críticos”, a 11 de agosto de 2009, pela Comissão Diretiva do POR Lis-
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boa, no âmbito dos artigos 9.º e 11.º do Regulamento específico «Política das Cidades – Parcerias para a Regeneração», permitiu a restruturação do processo de reabilitação e requalificação do Bairro Padre Cruz, passando a assentar num trabalho conjunto, regular e complementar entre os vários Serviços CML e as Entidades
Parceiras Locais. Desta forma, em abril de 2010 foi formalizada a constituição do GABIP Padre Cruz. Neste
processo tem tido particular destaque o processo de realojamento das famílias residentes em casas de alvenaria,
sendo que, até à data, foram construídas 68 novas habitações (20 fogos do edificado do Quarteirão Piloto +
48 fogos de edifícios de habitação coletiva).
Destacamos as seguintes atividades indicadas. Reuniões Online da Comissão Executiva (CE) em 25 de setembro e em 30 de outubro. No dia 18 de setembro realizou-se uma visita ao Bairro Padre Cruz e reunião com
o Pelouro do Urbanismo (que contou com a presença do Sr. Vereador) e os Serviços CML daquele Pelouro
(DEU - Divisão de Estudos Urbanos). Estiveram igualmente presentes os Serviços da CML representados
nas reuniões da Comissão Executiva do GABIP Padre Cruz, com regularidade (DDL – Dep de Desenvolvimento Local, DHM – Departamento de Habitação Municipal e Div de Gestão de Habitação Municipal), e as
Entidades/Estruturas Parceiras Locais do GABIP Padre Cruz (Ass Moradores do B Padre Cruz, J. F. Carnide,
SCML). A “visita/reunião” teve como objetivos principais, o conhecimento do território por parte da Equipa
do Urbanismo e a promoção da participação local, através deste GABIP , numa futura revisão do planeamento
e reorganização do loteamento daquele Bairro.
GABIP das Torres do Alto da Eira
O GABIP das Torres do Alto da Eira, criado em 2012, visa a requalificação faseada, das Torres do Alto da Eira,
operação integrada que decorreu através da realização de várias empreitadas. Na sequência destas intervenções o GABIP mantém a articulação entre as várias entidades, instituições locais e moradores, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores tendo em conta as várias dimensões do seu habitat para
além das questões habitacionais.
GABIP Ex-SAAL e Autoconstrução
O GABIP Ex-SAAL e Autoconstrução foi constituído em 2013, objetivando a promoção da coesão sócio-urbanística, através da implementação e monitorização de processos de regeneração, reabilitação, requalificação urbana, regularização cadastral, urbanística e financeira de 5 territórios de origem SAAL e Autoconstrução,
identificados na Carta BIP/ZIP com a seguinte designação: Bairro Fonsecas e Calçada (Alvalade); Bairro
PRODAC – Norte e Sul (Marvila); Bairro Horizonte (Penha de França); Cooperativas do Beato (Beato);
Bairro Portugal Novo (Areeiro), com vista à resolução do regime de propriedade de 1 328 fogos. Promovendo
para tal, a articulação inter e intrasserviços.
Destacam-se as seguintes atividades promovidas e acompanhadas pelo GABIP: continuação dos processos
de alienação dos territórios PRODAC Norte (lotes) e PRODAC Sul (frações). Acompanhamento dos processos de loteamentos do Bairro Horizonte e Cooperativas do Beato, efetuados pela Divisão de Estudos Urbanos (DEU) e encaminhados à Divisão de Loteamentos Urbanos (DLU) para apreciação, aprovação e futura
discussão pública, e posterior aprovação. Será igualmente de referenciar, que esta estrutura acompanha de
forma participativa (conjuntamente com as associações de moradores) a nova fase de negociações, CML - Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local, e Secretaria de Estado da Habitação, relativamente ao processo
de legalização e perdão da dívida ao IHRU, dos Bairros Cooperativos do Beato e Penha de França. Relativamente ao território Portugal Novo, a coordenação do GABIP tem acompanhado as atividades do Grupo Comunitário, articulando com os serviços (GEBALIS e GAU), os procedimentos necessários para o
desenvolvimento de ações de promoção da coesão sócio territorial no e do bairro através da Arte Urbana. Paralelamente, a coordenação do GABIP, em articulação com o Gabinete da Sra. Vereadora e vários serviços da
CML (DMMC/DHM, Lisboa Ocidental SRU, SG), tem agilizado, organizado, promovido e dinamizado vá-
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rias ações, junto dos seus parceiros locais e Juntas de Freguesia (Areeiro, Beato e Penha de França), tais como
a apresentação do Programa de Renda Acessível (PRA) – Olaias (7 de setembro), inauguração do Espaço Âncora Associação Viver Melhor no Beato (19 de setembro), divulgação do Programa Bairros Saudáveis (8 de
outubro), pedidos de esclarecimentos junto dos serviços e apoio às Associações de Moradores, na gestão das
suas necessidades.

Estratégia Lisboa 2020 – Fundos Europeu
PEDU/PAICD
Na sequência do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais, o Município de Lisboa apresentou à
CCDR-LVT o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). Neste âmbito, a DMHDL apoiou a elaboração do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), incidindo a sua intervenção em Territórios Prioritários (BIP/ZIP) tendo sido candidatadas 4 intervenções, 3 em espaço público e
1 em edificado: Parque Urbano da Encosta Nascimento Costa e Casa Comunitária Nascimento Costa (freguesia
do Beato), Espaço Público da Quinta do Lavrado e Acessibilidades do Bairro Horizonte (freguesia da Penha
de França), no valor total de €860.486,22 cofinanciado em 50% pelo FEDER. Em articulação com a Equipa
de Missão Lisboa-Europa 2020, foram submetidas estas candidaturas, no âmbito do Aviso nº Lisboa-43-201610, em dezembro de 2017. As 4 intervenções candidatadas foram aprovadas a 25 de maio de 2018 e os respetivos termos de aceitação assinados pela Vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local a 5 de julho de
2018. Entretanto, foram concluídas e lançadas as empreitadas referentes às 3 intervenções em espaço público:
os procedimentos Empreitada n.º 2545/18/DMHDL/DDL - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
NO BAIRRO HORIZONTE, PENHA DE FRANÇA (processo n.º 44/CP/DGES/ND/2018) e Empreitada n.º
2547/18/DMHDL/DDL - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ENCOSTA DO LAVRADO,
PENHA DE FRANÇA (Processo n.º 0028/CPREV/DGES/ND/2018) ficaram desertos, e a Empreitada nº
E46/17/DMEVAE/DEV/DCREV – Requalificação da área envolvente à Rua João Nascimento Costa / “Parque Urbano da Encosta Nascimento Costa” está em adjudicação.
URBACT III - COM.UNITY.LAB
A Rede de Transferência Com.Unity.Lab (Programa URBACT III) decorre entre dezembro de 2018 e junho
de 2021, com o Município de Lisboa como Lead Partner e as cidades de Aalborg (DK), Bari (IT), Ostrava
(CZ), Lublin (PL), Sofia (BG), Haia (NL) e Lille Metrópole (FR) como Partner Cities; neste âmbito, foram
realizadas reuniões bilaterais (online) com cada um dos sete parceiros, a Equipa de Lisboa e o Lead Expert
da Rede, para ponto de situação dos trabalhos e preparação dos próximos passos: webinars temáticos, e fecho
do Transfer Learning Period com as reuniões (online) de Sofia e Ostrava. Para a reunião de Sofia (a realizar
em novembro), está a ser desenvolvida, em parceria com a Locals Approach, uma versão online do Jogo
BIP/ZIP – Manual de Desenvolvimento Local, que permita a todos os parceiros trabalhar localmente de forma
remota (devido às limitações causadas pela pandemia COVID-19), no desenvolvimento e cocriação de projetos com os grupos de ação local (URBACT Local Groups).
HORIZON 2020 – Open Heritage
O Projeto Horizon2020 - OpenHeritage: Innovative financing, business and governance models for adaptive
reuse of cultural heritage decorre entre junho de 2018 e junho de 2022, com a participação da DMHDL/DDL
para constituição do Cooperative Heritage Lab, a partir do Palácio Marquês de Abrantes (BIP/ZIP 53), de
modo a reforçar um ecossistema de participação e cogovernação local favorável à promoção de processos
criativos de capacitação e empreendedorismo social, económico e cultural; neste âmbito, a equipa do DDL participou na reunião (online) de preparação dos Local Action Plans para os Cooperative Heritage Labs, no dia
12 de outubro.
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Monitorização na Área de Desenvolvimento Local (PLH)
A Equipa de Monitorização, devido a necessidades permanentes de construção de diagnósticos socioeconómicos, como a compreensão das dinâmicas existentes nos territórios prioritários, promove de forma robusta
a existência de uma plataforma e modelo de monitorização inovadora, de agregação de dados e informação
de/e para o Desenvolvimento Local. Modelo esse, fundamentado nos indicadores socioeconómicos, urbanísticos, ambientais e de cogovernação/participação, enquadrados nas variáveis utilizadas na atualização da Carta
BIP/ZIP, e que suporta o cálculo de um Índice de Qualidade de Vida Urbana, permitindo a formulação de
análises comparativas/evolutivas, da cidade e dos territórios BIP/ZIP como, ainda, a criação de Fichas de Caracterização Sócio Territorial e outros conteúdos. Para tal, neste período, está em desenvolvimento o Plano de
Monitorização da Informação do DDL, com uma reestruturação do levantamento de dados de todo o departamento, com vista a aglomerar num único documento os inputs das diferentes equipas. No seguimento da
construção de uma Base de Dados de todas as Entidades DDL, com origem na ocupação dos ENH e do Programa de Parcerias Locais – BIP/ZIP e com identificação da sua presença temporal e territorial, está em curso
a georreferenciação e análise espacial das entidades nos territórios de intervenção do DDL – Bairros Municipais e BIP/ZIP.
Coordenação e articulação da identificação dos vários programas, projetos e iniciativas desenvolvidos no Departamento de Desenvolvimento Local, que respondem aos objetivos estratégicos definidos por área de intervenção do Plano de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar de Lisboa (PSQVBE Lx)
Plataforma BIP (BIG) DATA
No que respeita à análise BIGDATA dos dados do Programa de Parcerias Locais – BIP/ZIP encontra-se em
verificação interna o reajustamento à versão beta apresentada pela empresa. É de referenciar que o objetivo
final desta plataforma passa pela promoção de uma Carta BIP/ZIP interativa, combinada
com análise BIGDATA, ações de cocriação e inovação e um modelo de comunicação criativo, que disponibilize dados/informação/infografia a um público diverso – Academia, técnicos e população em geral. Nesta
fase está a ser finalizada uma primeira versão “Beta” para teste controlado em contexto real, prevendo-se a
disponibilização uma primeira versão da plataforma já em final de outubro de 2020, tendo ocorrido reuniões
de trabalho com vista à sua disponibilização.
Verificação territorial sistemática
Levantamento de entidades e respostas locais
Com vista a aferir a presença de entidades e as respostas prestadas nos territórios BIP/ZIP e Bairros Municipais iniciou-se um processo metodológico de trabalho, que irá incidir, numa fase piloto, em dois territórios:
Portugal Novo e Furnas. Este processo traduz-se pelo cruzamento de informação e análise de combinação
das diferentes respostas em presença em dado território BIP/ZIP, de forma a gerar um diretório operativo de
ações e recursos que permita melhorar, integrar e potenciar o ecossistema territorial de respostas e apoiar a
identificação de eventuais áreas respostas não presentes a garantir. Este processo arrancou com uma primeira
fase de levantamento no terreno, foi nesta fase elaborada primeira visita conjunta com Associação de Moradores e parceiros locais para avaliação de atividade presente no Bairro e respetivos espaços em utilização.
Mapeamento e caraterização Socioterritorial Integrada
Enquadramento Sócio-Territorial do BIP/ZIP Padre Cruz (16), freguesia de Carnide, e dos ENH aí existentes, para apoio na visita conjunta ao Bairro pelos Vereadores Paula Marques e Ricardo Veludo.
Enquadramento Sócio-Territorial dos BIP/ZIP’s Quinta das Salgadas / Alfinetes (32) e Marquês de Abrantes
(33), freguesia Marvila, com vista a parecer técnico do projeto “Na minha praceta”, da entidade Rés do Chão
Cento e Dezanove Associação, que teve uma candidatura IIES aprovada, no âmbito do “Programa Parcerias
para o Impacto”.
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Enquadramento Sócio-Territorial dos BIP/ZIP’s Quinta do Cabrinha / Loureiro / Av. Ceuta (3), Cascalheira /
Alvito Velho (51), Freguesia Alcântara; Quinta do Cabrinha Loureiro / Av. Ceuta (3), Sete Moinhos (41),
Casal Ventoso (42), freguesia Campo de Ourique.

Redes Colaborativas
Rede DLBC Lisboa
A associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa como um impulso da dinâmica
e trabalho desenvolvido pela CML e os Parceiros Locais nos territórios da Carta BIP/ZIP.
Com mais de 170 organizações associadas (51% ONG-Locais, 24% ONGNacionais, 10% Autarquias, 6%
Universidades, 6% Fundações e outras 3%), é Organismo de Gestão Intermédia contratualizada de FSE e
FEDER “GAL Urbano DLBC” (EUReg.1303/2013) para Intervenção territorial em “BIP/ZIP - Bairros e
Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa” na implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local à escala da cidade. Esta Estratégia está focada na Educação, Emprego e Inclusão, adaptada às carências locais
(estatísticas) e prioridades da comunidade (perceção), com multiplas intervenções articuladas de escala local.
Desenvolve e gere concursos de financiamento e suporta as organizações no planeamento e implementação
de projetos, formação, capacitação, partilha de recursos e com mecanismos económico-financeiros (moeda digital, financiamento, crow-funding, etc.).
A CML é Associada da Rede DLBC LX, exercendo neste momento a Presidência da Direção. A CML na sua
área de Desenvolvimento Local foi um impulsionador e dinamizador da constituição desta rede (federação de
entidades públicas e privadas) para atuação local e comunitária nos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritárias da Cidade definidas na Carta BIP/ZIP aprovada pela AML. Neste sentido participou e participa ativamente nas diferentes fases do processo de trabalho que vão desde da definição da Estratégia de
Desenvolvimento Local ao mais recente desenho dos modelos de concurso com os fundos FSE e OSS contratualizados para apoios a projetos de desenvolvimento comunitário de base local nos territórios BIP/ZIP.
A articulação e apoio permanente está espelhada já concretamente no apoio biunívoco na preparação de informação e caracterização territorial, na definição e consolidação de Visão e Estratégia de Desenvolvimento
Local de Lisboa, na capacitação mútua e dos parceiros locais, na avaliação dos processos candidaturas (condição de observador), na cooperação e partilha de informação sobre execução física e financeira dos diversos
apoios (prestados e previstos) em territórios/programa BIP/ZIP e no apoio a processos de participação, oscultação e consulta publica.
Nesta fase foi dada continuidade ao apoio o processo de concursos a financiamento da Rede DLBC e consulta
pública com a devida articulação a aprovação dos projetos locais da edição 2020 do Programa BIP/ZIP Parcerias Locais da CML.
ENERGIA BIP/ZIP - Há 10 Anos contigo
Está a ser “codesenhada” a partir dos diversos processos e contributos locais uma programação territorial para
a Cidade que visa promover, divulgar, partilhar e potenciar as diferentes dimensões sinérgicas do “Ecossistema de Desenvolvimento Local em BIP/ZIP”, dando palco à “Pegada BIP/ZIP” de Lisboa e em simultâneo
lançar o desafio para uma Visão Estratégica de Desenvolvimento Local partilhada para os próximos 10 anos.
Esta iniciativa resulta do interesse, aspiração, proposta e concretização dos diversos parceiros locais. Exemplo recente desse envolvimento e participação é a iniciativa promovida - PROGRAMA BIP/ZIP - SINERGIAS LOCAIS: Encontro de Coordenadores dos Projetos 2017-2019, da qual resultaram, no seu processo
territorial de “codesenho” dos parceiros locais, mais de 35 proposta, das quais se podem destacas algumas das
mais relevante e que estão a ser trabalhadas e/ou já desenvolvidas para esta Programação dos dez anos do
BIP/ZIP:
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FORUM BIP/ZIP- Fórum de parceiros BIP/ZIP
PROCESSO EXPOSITIVO BIP/ZIP - Espaço fixo ou itinerante de apoio e promoção ao BIP/ZIP
ROADSHOW BIP/ZIP – mostra itinerante dos projetos no terreno
DIA ENERGIA BIP/ZIP - Um dia dedicado à comunidade BIP/ZIP
PLATAFORMA BIP/ZIP – Plataforma online que dê visibilidade aos projetos e aos dados associados.
ANO ZERO (+1) - diagnóstico participado
GABINETE DE BACK OFFICE BIP/ZIP: serviços partilhados de apoio a projetos (CONTABILIDADE,
MARKETING, DESIGN…);
LOCALOMETRIA - mapear, monitorizar, captar dados e métricas
JOB SWAP - troca de projetos por um dia ou semana
BIP DATES - conferências de boas práticas e troca de experiências (local, nacional, internacional).
ERASMUS BIP/ZIP - intercâmbio de técnicos entre projetos;
FEIRA BIP/ZIP - SOCIAL SUMMIT
ENCONTRO DE VIZINHOS ATUANTES - uma associação apresenta-se a outra, e trocam experiências e procuram parcerias. E repetem com outras.
PLANO DE COMUNICAÇÃO REDE BIP/ZIP - Plano comum e com ferramentas que permitam uma maior
gestão autónoma
Esta programação deverá convidar a Cidade e os cidadãos a visitar os diversos Bairros e a participar em dinâmicas, exposições e eventos BIP/ZIP. Este processo acontecerá com uma curadoria local apoiada pelo DDL,
e expressará a capacidade e alcance da Energia BIP/ZIP nos Diversos Temas (tais como Participação, Cidadania, Intervenção/Apoio Social, Emprego, Educação, Saúde, Habitat, Cultura) que em conjunto constroem
a coesão e qualidade de vida da nossa cidade.
Foi apresentado modelo de proposta de programação para os 10 Anos da Energia BIP/ZIP, a acontecer em 10
meses com 10 partilhas marcantes com a cidade.

Comissão de Coordenação do processo de envolvimento dos Grupos Comunitários de
Lisboa na Governança Local Partilhada e Participativa da Cidade
Em articulação com o Gabinete da Vereadora do Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local, Dra. Paula
Marques, com a Academia, Professor Doutor Ricardo Roque Amaro e Dra. Bárbara Ferreira (Animadores da
dinâmica conjunta dos Grupos Comunitários), com os Grupos Comunitários de Lisboa, representados pelos
moradores Sónia Oliveira - Horta Nova e Carlos Alves - Liberdade-Serafina, e com o Departamento de Desenvolvimento Local, representado pela Técnica Maria Victória, foi constituída uma equipa de trabalho
objetivando a operacionalização de dinâmicas de Governação Local Partilhada e Participativa da Cidade de
Lisboa, cuja missão passa pela animação e acompanhamento do processo de corresponsabilização e cogestão
(ou regulação conjunta) de problemas e soluções dos bairros, e por fim, da cidade, assente em três componentes
fundamentais: a) Identificação e debate dos principais problemas e necessidades, que impedem o Bem-Estar
e o Bem Viver das Comunidades; b) Definição e deliberação conjunta das soluções e respostas para esses
problemas e necessidades; c) Envolvimento na concretização e na execução partilhada dessas soluções e respostas. Contando com o envolvimento e igual empenhamento e sentido de responsabilidade, da Comunidade
(individualmente e através das suas associações, coletividades e grupos informais), das autoridades públicas
(autarquias locais e serviços públicos locais de ação social, educação, emprego, saúde, segurança...) e das
instituições particulares e empresas presentes no Território.
Será de destacar que neste fórum participam 16 Grupos Comunitários (15 de Bairros de Habitação Social, mais
um de Marvila Velha).
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Neste âmbito e como estabelecido pela estrutura da Comissão a trabalhar desde julho de2020, e com a participação da Sra. Vereadora, no intervalo de tempo que vai de setembro a outubro, o Departamento de Desenvolvimento Local em articulação com o Gabinete da Vereação, participou em duas reuniões do Grupo
Comunitário do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, a 24 de setembro e 15 de outubro e agilizou a partilha (com os
16 GC), de informação relativa ao Novo Regulamento de Acesso a Habitação - Programa de Arrendamento
Apoiado e Programa Bairros Saudáveis.

Marta Sotto Mayor
Diretora Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local
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Departamento para os
Direitos Sociais
jRede Social de Lisboa
Reuniões da Comissão Tripartida, via teams, no dia 14 de setembro, sobre o Eixo 2 - Intervenção em Públicos-Alvo – Crianças e Jovens para apreciação e decisão sobre a Proposta de Protocolo de Parceria, Plano e
Orçamento da Estratégia de Intervenção Integrada com Crianças e Jovens para a Cidade de Lisboa; dia 28 de
setembro, sobre o Eixo 4 – Promoção da Empregabilidade para apreciação e decisão sobre a Proposta de constituição do Conselho Consultivo para a Empregabilidade da cidade de Lisboa. No âmbito territorial, a Comissão Social de Freguesia de Benfica - Grupo de Saúde Mental, realizou no dia 14 de outubro, via Zoom, o
encontro “Quem tem medo do Lobo Mau? Medo e Ansiedade na Infância e Adolescência: o papel dos pais
e dos educadores”; No âmbito da dinâmica da Rede Social de Lisboa, na operacionalização do Plano de
Desenvolvimento Social (PDS 2017-2020), destacam-se as seguintes iniciativas: Eixo 3 - Intervenção em
Domínios de Maior Vulnerabilidade – Saúde Mental - Realizou-se a 16 de outubro, em formato online, a
2ª edição do Mental Talk – Lisboa em rede pela Saúde Mental, sob o tema “Saúde Mental e Inclusão no Mercado de Trabalho”, organizado pelo Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Rede Social de Lisboa e o Programa Incorpora (Fundação “la Caixa”).

jEquipamentos sociais
Acompanhamento da execução física e financeira das Operações Cofinanciadas na plataforma do Balcão 2020 – Contratação Pública, Pedidos de Pagamento e de Reprogramação:

bUnidade de Saúde da Alta de Lisboa - LISBOA-06-4842-FEDER000062
bUnidade de Saúde de Marvila - LISBOA-06-4842-FEDER000069
bCreche do Convento do Desagravo - LISBOA-06-4842-FEDER000056
bCreche Municipal dos Olivais – Quinta do Conde dos Arcos - LISBOA-06-4842-FEDER000057
bCreche da Estrada da Luz - LISBOA-06-4842-FEDER000085
Elaboração de pareceres sobre carências de equipamentos sociais, em articulação com o Departamento
de Planeamento Urbano:

bPP das Amoreiras
bOperação equivalente a Loteamento da Quinta do Monte do Carmo
bOperação equivalente a Loteamento - Processo: 1620/EDI/2018 – Edifício Habitacional
bCentro de Apoio Ocupacional e Residência para Pessoas com Deficiência e Incapacidade (AFID)
bParque de Estacionamento do Arco Cego – Área de Cedência - Autorização de Utilização processo nº
1006/POL/2019

jCOVID19 - Intervenção Social
Colaboração com o IPO de Lisboa na distribuição de medicamentos a utentes; Linha de Atendimento Psicossocial “Lisboa Liga-te” que funciona 24 horas por dia e que tem uma componente de apoio psicológico e
de articulação e referenciação direta com o Departamento para os Direitos Sociais; Renovação do acordo de
colaboração com o Observatório Nacional para a Igualdade de Género, com vista à continuidade do serviço
de Atendimento Municipal a Vítimas de Violência Doméstica e de Género; Apoio integrado nos Centros
de Emergência criados pela CML para as pessoas em situação de sem abrigo, com o objetivo de ajudar na
(re) inserção profissional desta população.

Informação Escrita |

Divisão para a Participação e Cidadania
jUNIVERSO D| os Direitos, na criança e no jovem
Realização de 5 sessões com jovens da Casa Pia de Lisboa, referentes aos Direitos Humanos.

jSaúde e Qualidade de Vida
No âmbito do “Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil”, a CML associou-se à Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, na “Campanha setembro Dourado”, com a iluminação de
dourado da Estátua D. José, durante o mês de setembro. Esta iniciativa tem o objetivo de sensibilizar a população em geral para esta temática e focar no impacto da Covid 19 na vida destas famílias, falar da sobrevivência, de como a vida tem de continuar sem a marca do cancro; Participação no XIX Congresso de
Nutrição e Alimentação realizado em formato virtual, promovido pela Associação Portuguesa de Nutrição,
9 e 10 de setembro, com a submissão de poster digital/vídeo com o tema “O Projeto Selo Saudável da CML”;
Iniciativa Lisboa sem Sida: Festival QUEER, 19 setembro, Cinema São Jorge, com participação no debate
“Lisboa Sem Sida: Liberdade, Participação e Ativismo + Thrive.”, o qual contou com o testemunho de pessoas
com VIH, ativistas, profissionais de saúde. Realização e lançamento da reportagem ‘Passado e presente do VIH
em Lisboa’, efetuada em colaboração com o DMC. Participaram cerca de 100 pessoas. Distribuídos 2304
Preservativos externos; 200 Preservativos internos e 1728 bolsas de gel lubrificante. Divulgação das conclusões do debate pelos parceiros da Iniciativa Lisboa sem Sida. Participação na Conferência Virtual Fast Track
Cities, 9/10 setembro, cujo tema principal foi relacionado com a procura de respostas ao HIV, tuberculose e
hepatite viral, em contexto de pandemia Covid-19. Apresentação da experiência de Lisboa no painel - Case
Studies – Eastern, Central, and Western Europe: “Response to COVID-19/HIV: health and social interventions for people who use drugs, alcohol and other vulnerable populations”. ACML assinalou o Dia Mundial
da Saúde Mental, 10 de outubro, na Biblioteca do Palácio Galveias, ete ano, o tema subordinado foi “Saúde
Mental Para Todos, Maior Investimento - Maior Acesso”. Participaram cerca de 25 pessoas.

jEconomia Social e Empregabilidade
No âmbito do Fórum RedEmprega Lisboa, organizado pelo Programa RedEmprega Lisboa e pelo Grupo de
Trabalho de Promoção de Empregabilidade da Rede Social, e tendo por base a metodologia Human Centered
Design, realização de entrevistas a stakeholders relevantes na área da empregabilidade (entidades públicas,
entidades empregadoras, organizações sociais e desempregados) sobre os desafios e oportunidades da empregabilidade neste contexto de pandemia e pós-pandemia. Os resultados das entrevistas servirão de base para
o desafio de ideação e construção de projetos inovadores de combate ao desemprego agravado no contexto
atual; Dia 10/09 – pré-seleção de candidatos para o El Corte Inglês realizado na Casa dos Direitos Sociais;
17/9 seleção final de candidatos para a formação; 21/9 início da formação em contexto de trabalho El corte
Inglês com 5 formandos – formação em sala conjugada com formação em contexto de trabalho, onde é feita
uma avaliação quinzenal com os tutores que os acompanham para que seja possível trabalhar aspetos em que
o desempenho seja menor; Encaminhamento para o Gabinete Emprego Apoiado de diversas pessoas que recorrem à CML à procura de emprego; Participação no Mental Talk 2ª edição; Participação na reunião sobre
Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde do IEFP com as Juntas de
Freguesia e com várias entidades; Apresentação do Programa RedEmprega Lisboa no Programa Nacional
para a Saúde Mental.

jIgualdade
Aprovação em reunião de Câmara do Plano Municipal para a Igualdade de Género no Município de Lisboa
e do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, Violência Doméstica e de
Género do Município de Lisboa, com os contributos e recomendações recebidos durante o período de con-
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sulta pública; Participação na Campanha de celebração do Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres
Humanos, comemorado a 18 de outubro, iniciativa da Rede Regional de Lisboa e Vale do Tejo de Apoio
e Proteção a Vítimas de TSH, na qual a CML é parceira; Participação em eventos Comemorativos online do
Dia Municipal para a Igualdade, celebrado a 24 de outubro, e cuja Comissão Organizadora, a Câmara
Municipal de Lisboa integra: “Uma conversa sobre a origem e futuro da iniciativa” (24 de outubro) e webinário “Concretizar Localmente a Igualdade entre Mulheres e Homens” (26 de outubro) com intervenção
no painel.

jVoluntariado
Parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Associação Mais Cidadania e a Associação Sol Sem Fronteiras, nas iniciativas de Voluntariado Jovem – “Dá um tempo!” e “Agora Nós”. O
objetivo foi informar a comunidade jovem, junto das escolas secundárias, e do ensino superior e outros locais públicos do concelho, sobre a necessidade de manter consciente o cumprimento das regras, que asseguram a prevenção da evolução de casos positivos de COVID-19, através de acompanhamento no terreno
e distribuição de material.

Divisão para a Coesão e Juventude
jCasa dos Direitos Sociais
23 utilizações com ensaios de teatro (leituras), reuniões de trabalho entrevistas de trabalho e atendimentos sociais; auditório foi utilizado 10 vezes para formação de teatro.

juventude
LX- Jovem - 7 Sessões de Ensaios de Companhia de Teatro APF; 5 Sessões de Ensaios de Companhia de Teatro Equinócio; 4 Utilizações do Laboratório Fotográfico pelo Clube de Fotografia; 14 Utilizações do Espaço
Informática; 1 visita técnica ao Espaço Lx Jovem com os coordenadores do Festival Fair Saturday Lisboa; Galeria de Exposições do Espaço Lx Jovem - Realização de reunião, no Espaço Lx Jovem, com vista ao planeamento de uma exposição de 3 jovens com projetos fotográficos do seu percurso artístico, a realizar até ao
final do ano.

jInterculturalidadeElaboração do Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lisboa 2020 –
2022 (Aviso 83/FAMI/2020); Realização do CMIC (Conselho Municipal para a Integração e Cidadania),
29 de setembro, Com a participação de 10 membros permanentes do CMIC e 3 entidades observadoras do
CMIC, no qual foram apresentados os principais objetivos do PMIML 2020 – 2022, e a organização das
áreas temáticas em três eixos: Eixo 1 - Acolhimento e Direitos, incluindo as áreas relacionadas com direitos sociais básicos e as respostas que garantam o seu acesso universal, Eixo 2 - Integração e Participação,
que compreende as áreas de intervenção necessária para assegurar o exercício pleno dos direitos de cidadania e participação na vida política, pública e coletiva das pessoas migrantes e o Eixo 3 – Interculturalidade
que abrange as áreas de fomento do diálogo intercultural para a sociedade em geral; Aprovação das linhas
orientadoras do PMIML 2020 – 2022, os seus eixos e medidas pelos membros do CMIC.

jDeficiência
Balcão da Inclusão: Realizaram-se 3 atendimentos; Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência
(OED): Intervenção com Pessoas com Deficiência |Inscrição- 6; Atendimentos- 392; Informação individual7; Atualização informação individual- 3; Avaliação funcional- 2; Encaminhamentos- 1; Nº clientes abrangidos no Espaço In/Formação OED- 0; Apoio na consulta de anúncios- 30; Treino de competências- 16; |Contactos com Empregadores- 694; Ofertas de Emprego- 5; Entrevistas de Emprego- 4; Envio de Curricula - 134;
Feed-back de resposta a anúncio- 1; Observação e Análise de Posto de Trabalho- 0; Adaptação de Posto de
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Trabalho- 0; Colocações- 2; Acompanhamento em Posto de Trabalho- 178; Nº clientes atendidos- 198; Programa Casa Aberta: No período em apreço registou-se 1 pedido de remoção de equipamento mecânico por
falecimento de 1 beneficiário; Note-se que, desde o mês de março, que a concretização da resposta aos pedidos ficou comprometida por aguardar reforço orçamental que veio a ser concretizada e aprovada em reunião
de Câmara no dia 15 de outubro (Proposta 628/2020) no valor de €20.000; Programa de Apoio à Mobilidade
(PAM): Devido à pandemia de Covid-19, este programa ficou suspenso desde 13 de março e retoma a sua
atividade no próximo dia 3 de novembro de 2020; Protocolo de Colaboração Federação Portuguesa das
Associações de Surdos: Serviço de interpretação em Língua Gestual Portuguesa: Sessões AML-3; Reuniões
Públicas CML-2; Iniciativas/eventos-1 (Lançamento online de Manual sobre acessibilidade na cultura, da
DMC/DAC/Pólo Cultural Gaivotas|Boavista); Atividades-1 (Prova de conhecimentos de candidato surdo no
âmbito de processo de recrutamento da CML|DMRH) - Devido à pandemia de Covid-19, a atividade decorrente deste protocolo, neste período, desenvolveu-se de forma mista (presencial e à distância).

jApoio aos Refugiados
Atividades do PMARLx: Reuniões e visitas a utentes em fim de Programa; CATR: Nº pessoas que transitaram do CATR para Habitação: 9; Nº pessoas CATR (31 Out): 0 – realização de obra de melhoramento na
cozinha e Wc’s; Aprendizagem Língua Port: on line; Atividades lúdicas e desportivas e visitas culturais: reativada a prática de Yoga no CATR (1x semana); HAT (Habitação Autónoma): Nº casas (HAT): 18 casas
municipais habitadas; 6 casas arrendamento; Nº pessoas em HAT (31 Out): 28; Nº saídas de HAT para Habitação própria (autonomização): 4 (1 agregado); Nº pessoas que já terminaram programa e estão a ser acompanhadas: 2 (1 agregado)

Divisão para a Intervenção Social
jInfância/Famílias
Fundo de Emergência Social - Vertente IPSS – Há 12 pedidos ativos, dos quais 1 foi submetido neste
período. Do total há 2 pedidos em instrução, 1 em análise social, 3 em análise obra, 2 em análise financeira,
3 em audiência prévia e 1 para agendar para reunião de Câmara (para indeferir). Há ainda, 47 em monitorização/avaliação; Vertente IPSS COVID-19 - Foram deferidos 18 pedidos de apoio, no valor total de
633.044,70 €. Há, ainda, 35 pedidos ativos, dos quais 14 foram submetidos neste período. Do total, há 12 pedidos em instrução, 3 pedido em análise social, 9 pedidos em análise financeira, 6 em Audiência de Interessados, 5 para agendamento para reunião de câmara (3 para indeferir e 2 para deferir); Vertente Movimento
Associativo Popular COVID-19 - Foram deferidos 12 pedidos de apoio, no valor total de 78.532,80 €. Há
2 pedidos para agendar para reunião de câmara, no valor total de 13.915,78€). Há ainda 6 pedidos em audiência
de interessados (5 para deferir parcialmente no valor total de 45.600,00€ e 1 para indeferir); Vertente Agregados Familiares - Acompanhamento das Juntas de Freguesia na execução do programa. Aprovada a transferência de verba, no valor total de 85.000,00 €, para reforço do Fundo Permanente a 2 Juntas de Freguesia;
Vertente Agregados Familiares COVID-19 – Acompanhamento das Juntas de Freguesia na execução do
programa. Transferido o valor total de 240.000,00€ para reforço do Fundo Permanente a 6 Juntas de Freguesia; Programa de Desenvolvimento de Creches em Lisboa (B.a.Bá) - Encontram-se em funcionamento 22
equipamentos da rede pública de creches (1º ao 4º Grupo do Programa B.a.Bá), com capacidade para 1397
crianças dos 0 aos 3 anos de idade, sendo que 11 correspondem a creches modulares; Encontra-se a decorrer
a 2ª fase do Programa B.a.Bá, na qual se pretende criar novos lugares na valência de creche; Articulação com
outros serviços para apoio à resolução de questões que se prendem com obras e outras; Acompanhamento
técnico e prestação de apoio logístico às 4 CPCJ de Lisboa – Processos de Promoção e Proteção ativos, em
cada Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa: CPCJ Lisboa Centro – 680; CPCJ Lisboa Norte
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– 766; CPCJ Lisboa Ocidental – 354; CPCJ Lisboa Oriental – 462; Apoio quinzenal, com entrega de equipamento de proteção individual às quatro CPCJ, nomeadamente, luvas, álcool gel, batas, fatos de proteção e máscaras; Contratos de Delegação de Competências (CDC) com as Juntas de Freguesia (JF) no âmbito do
apoio logístico, financeiro e administrativo às CPCJ de Lisboa – Acompanhamento da execução dos contratos assinados com as Juntas de Freguesia de Belém, Carnide, Marvila e Santo António; Creches B.a.Bá –
1 de outubro inauguração pelo presidente da CML da creche municipal dos Olivais – Quinta Conde dos Arcos;
Plano de Ação Local Lisboa, Cidade Amiga das Crianças: Colaboração com a UNICEF no âmbito do questionário com vista a identificar os principais problemas que estão a afetar as crianças em cada território e
quais as medidas que estão a ser implementadas para fazer face aos mesmos, derivado da situação de emergência causada pela pandemia COVID-19.

jDesenvolvimento Comunitário | Programa de Apoio Alimentar
Acompanhamento e monitorização do Programa de Apoio Alimentar enquanto resposta alimentar a pessoas
carenciadas, desfavorecidas e ou vulneráveis da Cidade, em articulação com 30 entidades sem fins lucrativos e 20 Juntas de Freguesia, sendo distribuídas diariamente cerca de 3.600 refeições, perfazendo um total
de 219.722 refeições no período em análise; Visitas técnicas a 10 territórios/freguesias. O Programa de
Apoio Alimentar em articulação com o projeto Lisboa a Mudar a Diabetes 2020 encontra-se a realizar rastreios aos beneficiários do Programa de Apoio Alimentar, com o objetivo de promover comportamentos saudáveis e diminuir o risco da diabetes tipo 2. Esta parceria conta com a Associação Protetora dos Diabéticos
de Portugal (APDP), a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Nova Medical School
– Faculdade de Ciências Médicas e a Novo Nordisk Portugal; Acompanhamento do Programa Escolhas 7ª. Geração nos projetos “Semear o Futuro e Fazer a Ponte nas Freguesias de Campolide e Alcântara – 2 reuniões.

jVulnerabilidades
Redução de Riscos e Minimização de Danos - Programa de Consumo Vigiado - Realização das obras no
espaço previsto para a sala de consumo vigiado da Quinta do Loureiro; Equipas Técnicas de Rua - Manutenção do trabalho das equipas de rua, diariamente e em toda a cidade de Lisboa; Resposta a sinalizações encaminhamentos: 5 na zona do Beato e Marvila; 1 no Parque Oeste; No âmbito das sinalizações foram
desencadeadas ações de limpeza concertadas nas zonas Quinta do Loureiro e Olaias, com os departamentos
de Higiene Urbana e Espaços Verdes, em articulação com as equipas Técnicas de rua, encaminhamentos para
os centros de acolhimento de emergência; Perto Lx - Foram realizadas 2 reuniões (setembro e outubro), permitindo a partilha de informação e ajuste das estratégias de intervenção, mediante o aumento de casos na rua
e de solicitações de apoio ao nível de material de consumo, alimentação e habitação; Manteve-se a adaptação
de horários e rotas/locais de parqueamento da unidade móvel de consumo vigiado; Considerando o aumento
de pessoas a solicitar apoio, as equipas têm continuado na adaptação das intervenções, bem como dos encaminhamentos. Elaboração de Proposta de Constituição de Grupo de Trabalho, com vista à implementação do
Plano de Intervenção Concertado na área das Dependências nos territórios de (Marvila, Areeiro e Beato), que
considerando as múltiplas problemáticas presentes, é necessária uma intervenção concertada entre todas as Instituições destes territórios.

jEnvelhecimento Ativo
Serviço de Teleassistência (STA) - 15 Intervenções do RSB/NISAC, em reinstalação, reparação de avarias
de equipamentos e recolhas de equipamentos nos domicílios. O Núcleo Envelhecimento (NE) rececionou 9
novos pedidos de adesão; o Grupo de Voluntários do Serviço de Teleassistência acompanhou cerca de 130 beneficiários; colaboração de 12 Voluntários com Supervisão/Acompanhamento por parte do Núcleo Envelhecimento; Combater as situações de risco social – Análise, acompanhamento e encaminhamento de 43
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situações sociais de risco, referentes a pessoas com mais de 65 anos; Programa “Lisboa Cidade para todas
as Idades”- Receção, análise e encaminhamento de 13 situações, no âmbito do Projeto RADAR. Respostas/Pareceres Sociais de instituições e/ou projetos - 4 situações. Rede Social de Lisboa - Grupo de Trabalho Pessoas Idosas/GT3 – participação no Grupo Alargado e no Subgrupo Respostas Sociais.

Equipa de Missão do Plano Municipal para Pessoas em Situação de Sem Abrigo EPPMPSSA - Eixo Lisboa Inclusiva, Subeixo Direitos Sociais, Medida 4

1.Execução/acompanhamento de medidas previstas no Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem
Abrigo 2019-2023:
a. Acompanhamento e monitorização dos projetos em curso, nomeadamente: Equipas Técnicas de Rua,
Centros de Alojamento, Projetos Housing First, Núcleos de Apoio Local, Centros Ocupacionais de Inserção Diurna, Projeto É um Restaurante e Projeto Emprego Primeiro - Porta Aberta Agência de Empregabilidade;
b. Acompanhamento presencial por parte da Equipa de Missão das integrações que estão a ser efetuadas
no âmbito do Programa Housing First;
c. Organização de um encontro entre entidades gestoras de projetos no Modelo Housing First com o objetivo de partilhar a experiência e as boas práticas já desenvolvidas na cidade. O encontro realizou-se
no dia 3 de setembro nos Paços do Concelho;
d. Organização de um encontro com todas as entidades gestoras de projetos no âmbito das Equipas Técnicas de Rua com o objetivo de partilhar a experiência e as boas práticas já desenvolvidas na cidade, a
avaliação conjunta dos projetos (aspetos e constrangimentos a ultrapassar para um trabalho mais eficiente), o impacto da pandemia e finalmente partilhar contributos para implementar no futuro próximo.
O encontro realizou-se no dia 16 de setembro no Mercado das Culturas em Arroios;
e. Atribuição de apoio financeiro à Ares do Pinhal - Associação de Recuperação de Toxicodependentes,
para execução do Programa Housing First –Saúde Mental (50 vagas);
f. Atribuição de apoio financeiro à Crescer na Maior – Associação de Intervenção Comunitária, no âmbito
do programa “Housing First – Dependências (30 vagas);
g. Atribuição de apoio financeiro às Equipas Técnicas de Rua no âmbito da intervenção com a população
em situação de sem abrigo, nomeadamente à AVA – Associação Vida Autónoma, Comunidade Vida e
Paz, Crescer na Maior – Associação de Intervenção Comunitária, VITAE – Associação de Solidariedade
e Desenvolvimento Internacional e à Médicos do Mundo (Associação);
h. Atribuição de apoio financeiro à Ares do Pinhal - Associação de Recuperação de Toxicodependentes,
para execução do projeto-piloto “Apartamentos de Transição” destinado a integrar pessoas em situação
de sem abrigo, tendo em vista a sua a sua reinserção socioprofissional;
i. Atribuição de apoio financeiro à AVA – Associação Vida Autónoma, para execução do Projeto “Residência Solidária de Lisboa” (Unidade Integrativa), destinada a acolher 25 pessoas em situação de sem abrigo;
j. Celebração de aditamento ao Protocolo de Colaboração estabelecido entre o Município de Lisboa e o
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, destinado ao suporte dos encargos com os profissionais que
estão afetos e a desempenhar funções, em parceria com os serviços do Município, nos Centros de
Emergência criados para dar resposta à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV2 ou COVID-19 na
cidade de Lisboa;
k. Atribuição de apoio financeiro municipal à VITAE – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento
Internacional, no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa (FES – vertente IPSS e outras entidades sem fins lucrativos), para execução do projeto da “lavandaria sustentável”;
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l. Atribuição de apoio financeiro à Médicos do Mundo (Associação), destinado ao suporte dos encargos
com os profissionais que estão afetos e a desempenhar funções, em parceria com os serviços do Município, nos Centros de Emergência criados para dar resposta à pandemia causada pelo vírus SARSCoV2 ou COVID-19 na cidade de Lisboa.
2. No âmbito do Protocolo estalecido entre a CML e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, reiniciou-se
a intervenção e avaliação psiquiátrica em contexto de rua em articulação com a EPPMPSSA e as respetivas ETR. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa continuou a realizar visitas semanais, por parte de
médicos psiquiatras, a todos os Centros de emergência (COVID19), no intuito de verificar situações relativas a PSSA com problemática de doença mental.
3. Relativamente à intervenção em rua efetuaram-se diversas ações de limpeza e intervenção em rua concertadas com diversos parceiros (PSP, Juntas de Freguesia, Equipas de Rua) e com os serviços municipais
competentes, nomeadamente, DHU, PM e Espaços Verdes, que proporcionaram o encaminhamento das
PSSA para respostas de emergência, bem como a melhoria da comunicação e da cooperação entre serviços
e com os munícipes.
A EPPMPSSA realizou 10 saídas/rotas noturnas e 14 diurnas, englobando a visita a, aproximadamente, 115
locais. Estas rotas e os contactos estabelecidos possibilitaram o encaminhamento de 12 PSSA para várias
respostas de acolhimento.
4. Intervenções específicas a destacar:
a. A EPPMPSSA promoveu uma ação integrada, conjuntamente com a SCML, a Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior, ETR Crescer, Polícia Municipal, PSP, DHU e IP Património com o objetivo de encontrar as
soluções adequadas para as pessoas em situação de sem abrigo que se encontram a pernoitar junto à Estação
do Rossio, sendo que a intervenção se está a desenvolver a dois níveis: social – avaliação, acompanhamento
e encaminhamento das PSSA e arquitetónico- desenho de uma solução que permita que o espaço em causa
cumpra a sua função de saída de emergência e seja dissuasora enquanto local de pernoita;
b. Em articulação com a PM, PSP e Junta de Freguesia de Alvalade, efetuou-se uma nova ação concertada
de limpeza na Av. Almirante Gago Coutinho, devido à presença recorrente de duas PSSA, de nacionalidade Búlgara, que acumulam uma quantidade significativa de pertences e bastante insalubridade,
tratando-se de uma situação com caráter de saúde pública;
c. Em articulação com a PM e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, foi efetuada uma ação concertada de
limpeza no Largo de São Domingos. Foi garantido o aviso prévio a todas as Pessoas em Situação de SemAbrigo que pernoitavam no local bem como as demais entidades que desenvolvem trabalho neste território.
5. Plano de Contingência COVID 19 para as Pessoas em Situação de Sem Abrigo na condição de Sem Teto:
colaboração por parte da Equipa de Missão em todos os procedimentos administrativos, nomeadamente na
elaboração de propostas relativas à atribuição de apoios financeiros e donativos, gestão das refeições para
os Centros de Emergência e distribuição em rua, bem como na sinalização e encaminhamento de PSSA.

Cláudia Prazeres
Diretora de Departamento para os Direitos Sociais
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Direção Municipal de Ambiente,
Estrutura Verde, Clima e Energia
Nas suas áreas de competência salientam-se os procedimentos destinados à aquisição de projetos: Abrigo para
Canídeos e Felídeos – propostas abertas a 30/10; Construção de novos balneários na quinta pedagógica – projeto em reformulação; Requalificação do separador central da rua Joaquim António de Aguiar – Projeto de
Execução entregue, em revisão; projetos de Arquitetura Paisagista e de Especialidades para o Parque Urbano
do Vale do Forno – Em revisão de projeto; Requalificação do Jardim do Arquivo Histórico Ultramarino ao
abrigo de protocolo celebrado entre o Município e a Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
– Estudo Prévio entregue e enviado à Vereação para aprovação; de Arquitetura e Especialidades do Ecocentro de Monsanto – Enviado para concurso; Requalificação do claustro do Museu da Marinha e Praça do
Planetário – em preparação para abertura de procedimento; aquisição de serviços de revisão de projeto do
Parque Urbano do Vale do Forno – Prestação do serviço em curso. Procedimento para execução da obra da
passagem superior naturalizada na Av. Alm. Gago Coutinho, junto à rotunda do relógio – Transitou para EMEL
para obra. Coordenação entre a AdTA e a CML dos procedimentos relacionados com a Rede de Água Reutilizada de Lisboa: Empreitada da Zona Ribeirinha: Largo de Santos / Campo das Cebolas e Sobrepressora do
Cais do Sodré e Bairro Alto – No DGES, em concurso; Fábrica da Água de Alcântara / Cidade Universitária
– Em obra os troços do Parque Urbano da Praça de Espanha. Em correções o projeto do troço da Av. de Ceuta.
Em execução o projeto do troço da Av. Gulbenkian. Refere-se ainda, a coordenação da realização de eventos
na cidade de Lisboa, salienta-se a Volta a Portugal em Bicicleta, o Festival IMINENTE, o Wanderlust Live,
a 55ª edição da Moda Lisboa e o World Bike Tour.

Núcleo Jurídico e de Comunicação Institucional, Área de comunicação, redação e encaminhamento
7 notícias, atualização de 2 conteúdos no Portal da CML e 8 na intranet, respostas a 2 reclamações do Livro
de Reclamações e a 59 sugestões/elogios/reclamações, recebidos por outra via, 20 comunicações às juntas de
freguesia sobre intervenções no arvoredo. Foi solicitado ao DMC a produção do layout de placas do ovil (Life
Lungs), recolha de dejetos canídeos (Hortas), água imprópria para consumo (DAE), e alteração de horário da
Quinta das Carmelitas (Hortas).
Área jurídica, 8 informações/propostas de decisão relativas a processos de indemnização a terceiros e 2 processos de indemnização por danos em património ou equipamentos municipais.
No âmbito das unidades orgânicas da Direção Municipal, refere-se:

Gabinete Projetos Estrutura Verde – Corredor Verde Oriental - Ligação pedonal e ciclável Pq. Hortícola Vale Chelas/Olivais – Projeto Execução concluído, revisto; em procedimento de empreitada; Qta. Flores/Hortas – Estudo prévio concluído; Projeto de reabilitação de 2 edifícios de apoio na Qta. Conde D’Arcos
–Projeto Base finalizado, PE em elaboração; Rua Miguel Oliveira, Chelas/Beato - programa de Intervenção
aprovado. Corredor Verde dos Olivais - Requalificação da Portaria da Quinta Conde d’Arcos, em projeto de
execução; Corredor Verde dos Olivais - Requalificação das IS centrais Públicas e das IS e Balneários do Pessoal da Quinta Pedagógica dos Olivais, em projeto de execução. Corredor Estruturante Vale Alcântara - Ligação ciclável Rua de Campolide/Estação de Campolide – em revisão de projeto. Corredor Periférico - Ligação
Benfica/II Circular/Monsanto (Pina Manique) – PE concluído. Em Revisão de projeto pela EMEL; Requalificação das Hortas da Quinta da Granja, em projeto de execução. Corredor Verde do Monsanto- Monte das
Perdizes / reformulação do projeto dos percursos incluindo bacias de decantação Projeto Execução concluído,
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revisto. Monte das Perdizes / enquadramento paisagístico – Estudo prévio em elaboração. Jd Amnistia Internacional, em elaboração projeto de especialidades; Edifício do Armazém do LX CRAS, Estudo Prévio concluído. Parque do Calhau e Parque Recreativo do Alto da Serafina - Instalações Sanitárias e Casa de
Vigilantes/Jardineiros – Projeto de execução em elaboração. Outros projetos - Uma árvore em cada esquina,
Bloco C em projeto de especialidades. Parque ativo do Pq. Nações – PE enviado para lançamento de empreitada pela JF Parque Nações; Rua Adelino Nunes (OP) estudo prévio concluído; Reabilitação do Jardim do
Arco Cego – discutidas com DMU as soluções para vedação do Jardim; Novas instalações para o Laboratório
de Bromatologia – Estudo Prévio em desenvolvimento; Parque das Nações - Projeto de Requalificação do Passeio das Tágides e do Neptuno- PE em elaboração; Jardim Botânico / Edifício da R. Escola Politécnica/Painéis
Temáticos - Projeto de Execução em curso. Concurso público pela Universidade de Lisboa; Rua Vila de São
Martinho – Elaborados termos de referência para Requalificação de Hortas e Sistema de Drenagem;
Bebedouros – Projeto de instalação de 50 bebedouros, PE concluído; Reformulação da Alameda Quinta de
Santa Clara, Projeto Execução concluído e enviado para a DGPC.

Divisão de Gestão Cemiterial
Satisfação da demanda mortuária: foram realizadas 814 cremações (680 cremações de corpos e 134 cremações de ossadas), 387 inumações, 284 exumações 35 trasladações. Emitidas 349 licenças e elaborados 36
Alvarás, 2as Vias e Averbamentos. Cobrados 362.607,08€. Implementação de regras de segurança em todos
os cemitérios, com vista a possibilitar a sua abertura na época de finados. Adjudicação dos procedimentos de
aquisição de Fardamento, Calçado e Equipamentos de Proteção Individual para a Divisão de Gestão Cemiterial, Casa dos Animais de Lisboa e Núcleo de Manutenção e Intervenção da DMAEVCE. Conclusão da empreitada de reabilitação do Edifício Administrativo do Cemitério da Ajuda. Conclusão do projeto de execução
de recuperação de jazigos a cargo da CML.

Casa dos Animais de Lisboa
Entrada de 136 animais vivos (69 canídeos, 62 felídeos e 5 de outras espécies) e adoção de 73 animais (38
canídeos, 34 felídeos e 1 de outras espécies); Realização de 307 intervenções cirúrgicas (45 canídeos, 262
felídeos), 2299 consultas/tratamentos (1280 canídeos e 1019 felídeos), 372 exames clínicos (69 canídeos, 296
felídeos e 7 de outra espécie) e realização de 133 verificações de insalubridade referentes a animais. Recolha
de 214 animais mortos (22 canídeos, 131 felídeos e 61 de outras espécies), receção (entrega por munícipes) de
155 cadáveres de animais (54 canídeos, 90 felídeos e 11 de outras espécies). Incineração de 874 cadáveres de
animais. Animais vacinados: 94 canídeos e 0 felídeos e identificados eletronicamente: 82 canídeos e 237
felídeos. Criadas 28 novas colónias de felídeos no âmbito do programa CED – Captura, Esterilização e Devolução. Prossecução do Plano Nacional de Vacinação antirrábica de Lisboa e identificação eletrónica, todas,
as 3.as feiras na CAL. Realização de um total de 814 horas de trabalho voluntário, na sociabilização de animais.

Quinta Pedagógica
A Quinta Pedagógica, assinalou o início da sua Oferta Educativa 20|21, sob a égide da Capital Verde 2020 e
assinalando 2021, o “Ano internacional para a eliminação do trabalho infantil”, de acordo com a designação
da UNESCO. Pretende assim a QPO, enaltecer os Direitos da Criança e o contributo positivo deste equipamento no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Neste âmbito: Registou um total de 29 712 visitantes: 11 197 em dias úteis (3ª a 6ª feira) e 18 135 em fins de semana e feriados. Realizou 23 atividades do
Programa Escola nas quais participaram 264 alunos do pré-escolar, 1º ciclo e seniores. Aos fins de semana
(Programa Família) realizou 18 atividades em que participaram 428 crianças e adultos. Alargou a oferta a
novos públicos integrando a Edição de outono dos Jardins Abertos, e adaptando-se à nova realidade que atra-
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vessamos, com a “A Quinta fora de portas” levando a experiência da QPO a 115 alunos de escolas de Lisboa.
Reatou as colaborações institucionais, nomeadamente com a Direção Geral Reinserção e Serviços Prisionais,
no acolhimento de medidas judiciais de trabalho a favor da comunidade com o acolhimento 7 prestadores no
cumprimento de medida judicial ou tutelar educativa que totalizaram 108 horas de trabalho realizado; acolheu
2 voluntários que realizaram 16 horas de trabalho. Reforçou a relação de proximidade com o público através
das redes sociais, mantendo ativas as informações e notícias, com um incremento de 36.065 visitas ao website QPO; e 2.027 visualizações no Facebook e 217 likes.

Departamento de Estrutura Verde
Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde
Em todos os espaços verdes: Levantamento e georreferenciação do arvoredo para colocação de placas identificativas com QR-Codes; No PFM-Trabalhos de Reabilitação da Quinta da Pimenteira, para abertura ao público; 2ªFase de limpeza e controlo de infestante na Mata de S. Domingos de Benfica; Corte de faixas de
combustível em pistas florestais; Colocação de armadilhas para a vespa asiática e processionária; Plantação
de 150 árvores e 150 arbustos na Qta Montanha; Substituição de 180 metros de tubagem da rede de rega primária do Parque Hortícola de Chelas; Construção de ramal de rega com bocas de rega na Qta Montanha;
Substituição e recolocação de 8 bebedouros no Parque Tejo no âmbito das adaptações para o Projeto de utilização de Águas para Reutilização; Abate de 25 árvores em risco em vários espaços da zona Oriental; Desmantelamento de hortas clandestinas no Miradouro dos Aviões; Plantação de 1410 espécies arbustivas e 509
espécies arbóreas em vários parques e áreas ajardinadas, no âmbito do programa LIFE Lungs; Reparação da
área pavimentada do Parque Urbano do Vale Grande; Intervenção de corte e limpeza da vegetação em áreas
expectantes e em separadores centrais das vias estruturantes num total de 80.000 m2; Realização de diversos
trabalhos de beneficiação no Jardim do Palácio do Beau Séjour e edificados aí existentes. Revitalização de canteiros de herbáceas na Av. da Liberdade; Combate de espécies invasoras – Cortaderia sellloana, em todo o
território na zona Centro da cidade; Revitalização da envolvente do lago da Estufa Quente; Desmatação e
limpeza de locais focos de grande insalubridade e insegurança no ex-Casal Ventoso; Preparação de plantações
com voluntários 2020/21 no âmbito da Ações de encerramento da Capital Verde; Acompanhamento da Obra
da Praça de Espanha na componente arvoredo; Inventariação e avaliação do arvoredo da zona envolvente do
Mercado do Lumiar referente Projeto de Estacionamento da EMEL; Inventariação e avaliação do arvoredo da
zona envolvente do Mercado do Lumiar referente Projeto de Estacionamento da EMEL; Apoio técnico transplante árvores US Restelo; Apoio técnico às 24 juntas de freguesia na componente arvoredo nível da fitossanidade: trabalhos para controle da processionária nos EV estruturantes, em escolas e IPSS – remoção de
ninhos, aplicação de cintas de captura. Tratamentos fitossanitários em EV estruturantes; No âmbito da programação Lisboa Capital Verde Europeia: IN SITU - Exposição de instalações artísticas; MUNDO COM FUTURO - Exposição de fotografia da revista CAIS; Lançamento de livro COLORIR A ALMA; Exposição de
desenho “Desvio”; Festival “JARDINS ABERTOS”; LISBOA NATURA - Festival “Eco Vídeo”; Programação da EGEAC: Festival “Lisboa SOA” no âmbito do Festival “Lisboa na Rua”; Peça ANTIPRINCESAS; VIVEIROS: plantas fornecidas para espaços estruturantes: 3623 árvores; 8530 arbustos; 5653 herbáceas;
Manutenções de 330 floreiras interiores e 30 exterior; 113 arranjos florais; 9 ornamentações municipais; 53
ornamentações p/ empréstimos. Valor estimado: 97.229.98€, Receita efetiva 898.43€ (Viveiros) + 15.843.66€
(Estufa Fria) = 16.742.09€.
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Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde
Fase Execução: Nova Feira Popular/Parque Verde; Nova Feira Popular/Est. Pontinha/Av Prof. Francisco
Gama Caeiro (suspensa); Soluções de Acalmia de Tráfego no PFM/Bloco D/Interv 2e5; Requalif. Jard Caracol Penha de França; Passagem Inf. Qta Bela Flor/Av Ceuta; Viaduto Ciclo Pedonal/Cruz Oliveiras; Pq Infantil
Mte das Perdizes/PFM; Escadas Acesso Pç Quiosque/R Luís Cristino da Silva/VChelas; Pq Hortícola de
Carnide/Bº Horta Nova (suspensa); Qta da Alfarrobeira-2ª fase; Pq. Infantil Bº Horta Nova; Fase Adjudicação: Unid Proj Av Ceuta; Reab. Casa Função S1/PFM; Acalmia de Tráfego PFM/Bloco B; Caminhos e
Sist. Drenagem /Pq Eduardo VII; Corredor Verde Olivais/Pq Ativo V. Silêncio; Reabilitação da Casa do Jardim
da Estrela; Soluções Acalmia de Tráfego PFM/Bloco A/ Interv. 1, 3, 6, 9 e 10; Requalif R. João Nascimento
Costa; Pq Intergeracional /Bº Horizonte; Lago do Pau; Ampliação da Casa dos Animais; Fase Concurso: Concep, Const, Montagem, Operação Manut Central Fotovoltaica Carnide; Sinalização Vertical e Semafórica
Troço 24B; Jd Cpo Grande Sul /Recuperação Casa das Bombas; Entrada Nasc. Jard Cerca da Graça; Qta
Montanha/fase 2; Reab. Elemento Água/Al Roentgen; Al. das Tílias/Qta Sta. Clara; Reab. Cais do OlivalBraço de Mar / Acalmia de Tráfego no PFM/Bloco C Interv 7 e 8 / Reab Muro Suporte Terras Escarpa do
Buano/PFM. Em preparação: Pq Nações; Reab. Torres Monumentais/ Pq Eduardo VII; Remod. Estacionamento do Penedo; Proj do Chafariz do Lgo do Mastro; Acordo Quadro Elementos Água: Em Execução: Necessidades, Torre de Belém, Heróis do Ultramar, Chafariz Dentro e Terraços do Carmo; Al. D Afonso
Henriques; Telheiras; Qta Conde D’Arcos; Pq Oeste fase 2; Qta dos Lilases; Qta das Conchas; Rossio; Pq
Nações/Norte; Pq Nações/Sul; Pq Nações/Centro; Parque Florestal de Monsanto; Martim Moniz; Campo
Grande; Braço de Mar; Pç. Império; Jardim Beau Sejour; Jardim das Damas. Meios Próprios: Museu da
Cidade; Av da Liberdade; Campo Santana. AQEA 2020/2024: Em 09/06/2020 foram celebrados os contratos
com as empresas selecionadas no Concurso 34/CPI/DA/DCP/2018. Aguardam cabimentação desde
27/07/2020 os concursos 01/AQEA/2020 - Museu da Cidade; 02/AQEA/2020 - Jardim Amália Rodrigues;
03/AQEA/2020 - Parque Eduardo VII; 05/AQEA/2020 – Parque Oeste I; 06/AQEA/2020 – Av. da Liberdade
e Campo Santana; 07/AQEA/2020 – Parque Oeste II.
NGPFM: LxCRAS: Entradas de animais: 182; Animais em recuperação: 219; Animais Libertados: 98. Parques Recreativos do Alvito (PRAL) e Serafina (PRAS): monitorização mensal dos consumos de água; Gestão
e fiscalização dos trabalhos de limpeza e manutenção no âmbito do AQ; Monitorização e avaliação dos contractos de limpeza das instalações sanitárias públicas. PRAL: continuação da programação de trabalhos de
instalação de rede WI FI. PRAS: avaliação para a instalação de antena de telecomunicações (operador NOS)
no parque. Licenciamentos / Ocupações PFM: 9 Filmagens; 1 Evento – Oficina Iminente; 2 Atividades desportivas; 1 Sessão fotográfica. Circuitos de Manutenção: 2 intervenções preventivas e corretivas.

Departamento de Energia Ambiente e Alterações Climáticas
Organização/Gestão: Implementação e gestão do Plano de Contingência Covid-19 no DAEAC; Relatório 3º
trimestre do QUAR; Atividades técnicas relevantes Monitorização ambiental: preparação da campanha de
amostragem passiva de NO2 e preparação da aquisição de Serviços de Análises da Qualidade do Ar em Lisboa, componente de PM 2.5; Para adjudicação “Fornecimento de dados para a monitorização de parâmetros
ambientais da cidade de Lisboa”; Operação POSEUR-02-1708-FC000060 - Cartografia de Vulnerabilidade
Térmica – Mapeamento dos efeitos das ondas de calor em Lisboa –Realização das webinar (nacional e rede
C40); Plano de Ação Climática (PAC): desenvolvimento do plano (análise de risco climático, metas e objetivos setoriais, atualização das medidas, compromisso ação climática, participação pública, plano de comunicação, instrumentos de financiamento externo, apuramento de custos); Life Lungs: elaboração de
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apresentação com mapeamento de todas as ações do projeto; estimativa de km total para transporte de ovelhas: Projeto Life – Periurban Commission da Europarc Federation: Elaboração da proposta de atividades a realizar no âmbito do Life Lungs, envio da Ficha de Candidatura do Projeto ao Lisboa 2020, novo orçamento,
lista de stakeholders; SIG: tratamento de projetos SIG sobre a nova cartografia de climatopos e risco de sobreelevação da maré; Projetos de Eficiência Hidrica: Projeto de Rega com Água para Reutilização do Parque das
Nações: Conclusão do Plano de Contingência de Controlo e Proliferação da Legionella; Projeto de monitorização da qualidade da APR em fase de análise da melhor proposta para aquisição, instalação e manutenção
dos equipamentos; Projeto B-WaterSmart: participação em workshop, reuniões de trabalho com os parceiros
do Living Lab Lisboa (WP2); CEMOWAS(CML/LEN): Projeto Waterbeep: seleção dos locais; ; Edifícios Municipais: acompanhamento da elaboração do Projeto de Arquitetura e Projetos de especialidade do CIM e dos
projetos para as novas instalações do LBA; Biodiversidade PALBL: reunião com grupos de investigação responsáveis pela monitorização da fauna; Rotas da Biodiversidade: preparação do texto da Rota Ribeirinha;
Realização do percurso da Rota 4 – Lisboa Central e parte do percurso da Rota 3; atualização do Trajeto percurso Aqueduto e Jardins Abertos no Parque das Nações; Oferta educativa: contactos com a DMC para
definição da oferta educativa no âmbito da Educação Ambiental; revisão de textos e atividades; elaboração
dos documentos de divulgação da oferta educativa;

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e Sensibilização Ambiental
Núcleo Oferta Educativa: Projeto “Horta na Escola”: preparação do arranque do projeto do presente ano
letivo. Colaboração em visitas comentadas no projeto “Jardins Abertos”; Licenciamento de Ocupações Temporárias no CIM: 6 ocupações de caracter lúdico-cultural e 112 participantes; Programa Anual de Atividades
no CIM: 2 Eventos e 12 participantes; Gestão do PFM e Sensibilização Ambiental: Acompanhamento do Projeto - Documentário sobre Natureza Urbana/Biodiversidade, PFM. Realização de visita guiada ao Espaço Biodiversidade, no âmbito do Programa “Mil After Mil” - Sustentabilidade na Indústria da Música; Limpeza do
Sapal na Foz do Rio Trancão / Recuperação e Requalificação de um trilho/caminho para a prática do BTT / Plantação de 10 árvores / Limpeza da mata; Atendimento: Faturação: 1.640,95€; Voluntariado: 2 ações com 60 participantes; Painéis e material gráfico: 13 imagens para cartões da atividade “Apicultor por uma hora”. (AR)

Divisão de Ambiente e Energia
Água: amostras para controlo da qualidade de água de consumo, recreio, superficial e subterrânea (39); colaboração com RSB no programa desinfeção COVID19, amostras analisadas (4); colaboração no “Plano de
Emergência para o Abastecimento de Água para Consumo Humano”. Alterações climáticas: participação no
Workshop “A Resiliência e o Risco” moderação de debate e Comunicação “Resilience to Cope with Climate
Change in Urban Areas”; acompanhamento do RESCCUE; dos grupos de trabalho da rede C40. AR: Conceção
do guia “25 Dicas sobre a Qualidade do Ar” Campos eletromagnéticos: receção de relatórios da MEO/Telecom (5) Efluentes: Nº de amostras para controlo da qualidade de águas residuais, tratadas e industriais ou
equiparadas (10); medição radioatividade artificial (9); RLEIRCL: Modelo B (15); descarga de águas de estaleiro (2); FI (1); acompanhamento do projeto iAFLUI Metrologia: verificação metrológica de instrumento
de pesagem (14216), massas (16), contador de tempo (1), taxímetro (156) e parquímetro (649); reportagem
das atividades do Serviço de Metrologia no site da CML; Georreferenciação de parquímetros. Resíduos: acompanhamento de um programa de trabalho para o encaminhamento de resíduos diferenciados da DM, em colaboração com a DHU. Ruido: processos de reclamação de atividade ruidosa permanente (112); temporário
(5); Processos LER (126); LER emitida (92); Processos LEA (22); fiscalização, reclamação, selagem de limitador e emissão de LER (122); Limitador de Som: Mod.48 (10); fiscalização (2); selagem (9); Processos
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arquivados (31); Estudo Acústico do Loteamento da Ajuda; Comunicação no “Speak at WG Noise Meeting”
da EURO CITIES; Conceção do guia “25 Notas sobre o Ruído” SOLOS: Análise de pareceres (APA e CCDRLVT) - Pedreira do Alvito. Outros: acompanhamento dos grupos de trabalho GT8 e GT9 do ENCPE 2020;
preparação de candidatura LC-GD9-2-2020, Colaboração na atualização do Regulamento do Plano de Urbanização da Av. da Liberdade e área envolvente. Receita: Verificações Metrológicas (valor cobrado) 64.529,07
€; Emissão de Licenças Especiais de Ruído (valor cobrado): 40.979,60 €; (valor isento) 23.705,95 €

Ângelo Mesquita
Diretor Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
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Direção Municipal
de Higiene Urbana
Implementação do Sistema Integrado de Gestão
Está em curso a primeira etapa para a implementação do SIG, abordagem por processos na migração para as
normas ISO do SGSST. A pandemia provocou alguns atrasos, prevendo-se que a auditoria interna seja realizada na 2ª quinzena de novembro e a auditoria externa de acompanhamento e a migração no primeiro trimestre de 2021.
Revisão de arquitetura de sistemas de informação da DMHU
Lançamento de Fase 2 do projeto, recorrendo a recursos internos.
Sistema de Gestão de Portfolio de Projetos DMHU
Exploração de sistema e manutenção evolutiva e corretiva.
Programa Smart Open Lisboa CVE 2020 – participação da DMHU
Definição de desafios, informação disponível e requisitos do lado da DMHU.
LX-Data Lab - HU
Acompanhamento do trabalho dos investigadores envolvidos nos desafios definidos na área da HU e disponibilização de informação e dados.
COVID 19 - Campanha Coloque Aqui Máscaras e Luvas
Informação reforçada em contentores e papeleiras por toda a cidade com especial atenção junto a escolas,
hospitais e outros estabelecimentos de saúde.
Conteúdos para Atualização da Informação Digital do Município
Foram produzidos 67 conteúdos e remetidos para o DMC.
Acompanhamento das Redes Sociais do Município
Receção e resposta/encaminhamento de 217 solicitações/reclamações/elogios.
Projeto Europeu Cofinanciado, Life - LifePayt
Desenvolvimento do projeto com afixação de cartazes e autocolantes para os grandes produtores de resíduos
da cidade.
Projeto Europeu Cofinanciado, Horizon 2020 - FORCE
Desenvolvimento de parceria com o Fablab para o Repair café e proposta de plano de comunicação para o
Workpackage dos Plásticos
Comunicação Interna
Foi atualizada nas instalações da DMHU informação e sinalética sobre a Covid 19 e remetidos 11 clipping
sobre temáticas DMHU.

Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica
Plano Municipal de Renovação e Modernização da Frota
Abate de 1 viatura pesada de carga (nº frota 5273). Adjudicado o procedimento para aquisição 1 Veiculo ligeiro tipo Furgão, destinado a Controlo de Pragas e novos veículos (21 unidades), sendo 2 viaturas de três
eixos, porta contentores do tipo “Ampliroll” com grua”; 2 de dois eixos, porta contentores do tipo “Multibenne”; 10 viaturas de dois eixos, do tipo rotativa de 8 m3; 5 viaturas de dois eixos, do tipo placa de 10-12
m3; e 2 viaturas de dois eixos, com caixa de carga aberta, basculante, com cobertura automatizada e grua”.
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Serviços de Transporte
Emitidos 2023 Boletins de Transporte para viaturas ligeiras. Devido à contingência atual, realizou-se apenas
o transporte de 80 Adultos (Sem Abrigo) em Autocarros da frota municipal.
Manutenção da Frota
Emitidos 2863 pedidos de reparação de viaturas municipais, sendo assegurados 96,5% com administração direta e 3,5% com recurso a prestação de serviços. A disponibilidade da frota municipal é de 88%.
Procedimentos de contratação - Investimento
Aquisição de 1 Veiculo destinado a Controlo de Pragas, no valor de 30.204,54 € (IVA incluído).
Manutenção de Instalações - Oficinas e Garagens – Pólo dos Olivais
Pequenos trabalhos de manutenção, nomeadamente canalizador e carpintarias; conclusão da instalação do sistema de controlo de acessos no Polo dos Olivais - Criação de cartões de acesso e testes; repavimentação da
estação de lavagem no Polo dos Olivais - Execução do túnel 01; adjudicação do processo de substituição dos
portões interior e exterior da secção de bate-chapa e pintura, nas oficinas do DRMM.
Recursos Humanos – Recrutamento, Saídas e Formação
Em fase de conclusão o concurso para admissão de 30 Condutores (veículos pesados) e 17 Mecânicos. Entrada de 2 técnicos superiores; aposentação de 4 assistentes operacionais; transferência de serviço de 1 assistente operacional (GVJPS). Formação externa para condutores, no âmbito dos CAM (Certificados de Aptidão
de Motoristas) e Tacógrafos.
Plano de Contingência – COVID-19
Implementadas medidas de distanciamento social e de higienização para proteção dos trabalhadores, com enfoque dos Equipamentos de Proteção individual (EPI) e coletiva e reforçada a limpeza e desinfeção das instalações e viaturas, nomeadamente com a distribuição de Kit’ s.

Departamento de Higiene Urbana
Prestação de Serviços por Solicitação
O DHU rececionou 27.106 pedidos de intervenção. Cerca de 80% dos serviços responsabilidade do DHU respeitam a recolha de monstros (75%), contentores de pequena capacidade (4%) e reclamações sobre a área da
limpeza pública (4%), sendo a taxa de resposta efetuada, dentro do prazo previsto, na ordem dos 100%.
No âmbito ERSAR foram recebidas 1.008 reclamações, das quais cerca de 92% incidiam sobre o serviço de
Recolha e 8% sobre Equipamento.
Controle de Pragas e Pombos
Executadas 1.223 intervenções referentes ao controlo integrado de pragas e 84 ao controlo da população de
pombos. Foram capturados 2.369 pombos, com envio para avaliação do estado sanitário.
Higienização de Equipamentos de Deposição de Resíduos e Limpeza Pública
Executadas 3.137 lavagens de contentores com capacidades até 1.100l. Através de aquisição de serviços foram
realizadas nas ecoilhas subterrâneas 2.792 lavagens de exteriores e 1.217 de interiores. Foram despendidas
2.217 horas na realização de 365 circuitos de varredura mecânica de arruamentos e 1.593 horas na execução
de 259 circuitos de lavagem mecânica de arruamentos.
Remoção de Graffitis e Cartazes
Foram executadas 490 solicitações (468 de graffitis e 22 de cartazes) e 2.497 intervenções em arruamentos.
Recolha de Resíduos Urbanos
Foram removidas 44.559t de resíduos urbanos (33.613t de resíduos indiferenciados, 2.538t de orgânicos,
3.136t de papel/cartão, 2.048t de vidro, 2.038t de embalagens, 410t de resíduos de construção e demolição,
2t de materiais ferrosos, 83t de Equipamento Elétrico e Eletrónico, 672t de madeiras e 11t de pneus, 5 ton de
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pilhas, 11t de pneus e 3 ton outros). A taxa de recolha seletiva dos resíduos foi de 24,5%. Foram despendidas
95.723 horas na realização de 8.307 circuitos de remoção. Foram realizados 20.426 pedidos de recolha pontual de resíduos. Foram entregues por solicitação 1.645 contentores para RU com capacidade até 1.100 litros.
Outros Resíduos
Deram entrada no Parque do Vale do Forno 278 veículos em fim de vida, tendo sido regularizadas 102 viaturas parqueadas e encaminhados para reciclagem 145 veículos.
Instalação de Contentores Subterrâneos e Sensorização
Instalação de 40 contentores subterrâneos, com a realização de ações de sensibilização e entrega de chaves
RFID para uso dos comerciantes.
Fiscalização
Identificadas 138 infrações/participações que terão dado origem à instauração de processos de contraordenação, das quais 83% ocorreram nas áreas das Juntas de Freguesia de Misericórdia, Santa Maria Maior, Estrela,
Arroios, Belém, Areeiro, Penha de França e Avenidas Novas e 21% em Campo de Ourique, Campolide, Parque das Nações, Alvalade, Alcântara, Beato, Santa Clara e São Vicente.
Projetos (Novos e Financiados)
Levantamento dos locais existentes com ecoilhas de 1.100l que irão ser substituídas por contentores de carga
bilateral no âmbito do Projeto Contentorização Bilateral, na Junta de Freguesia de Marvila, nomeadamente nos
Bairros das Amendoeiras Nascente e Poente, Condado, GNR e Quinta Marquês de Abrantes. No Projeto Life
Payt, foi elaborado e enviado o relatório financeiro referente ao período de setembro de 2016 a agosto de 2020.
Ações de Sensibilização aos Munícipes
Foram efetuadas ações nos Bairros Históricos, aos inscritos no Projeto Lisboa a Compostar e a utilizadores
dos Contentores Subterrâneos, nos Grupos Comunitários, Reduz + e Ecovalor – nas Escolas.
Recursos Humanos
Atualmente, o DHU dispõe de 920 recursos humanos efetivos, tendo sido remetidos à DSHS 236 atestados
ou comunicações de acidentes e 27 em serviços moderados.
Remodelação, Requalificação e Manutenção de Instalações

jPequenos trabalhos de manutenção em diversos postos de limpeza.
jEcocentro e CIRE no Parque das Nações: Início da reformulação dos projetos de execução e dos trabalhos
de campo para a prospeção geológica e geotécnica.

jParque de Apoio à Recolha Seletiva e Central Betuminosa em Monsanto: Foram recebidos os pareceres da
DMU e ICNF. Prevê-se reunião com a DMEVAE para resolver as questões indicadas nos referidos pareceres.

jRemodelação do Posto de Limpeza de Telheiras I (CML): Preparação de procedimento para revisão do projeto de execução.

jConstrução dos Postos de Limpeza do Restelo I (CML) e II (JF): Empreitada foi adjudicada e aguarda parecer do Tribunal de Contas.

jConstrução do Posto de Limpeza de Telheiras II (JF do Lumiar): Empreitada foi adjudicada e aguarda
aprovação do PSS da obra.

jProjeto Hub Creativo Repair Café e Centro de Reutilização de Móveis Usados: Preparação de procedimento
para sondagens arqueológicas.

Filipa Penedos
Diretora Municipal de Higiene Urbana
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Direção Municipal de
Mobilidade
A. Divisão de Estudos e Planeamento da Mobilidade
Infraestrutura ciclável-Rede ciclável: Planeamento da rede ciclável nas freguesias de Parque das Nações,
Marvila e Belém. Coordenação da análise técnica do licenciamento de rede ciclável num total de 28 projetos.
Análise e parecer técnico de 12 projetos NAME (rede ciclável). Manutenção preventiva e corretiva: acompanhamento técnico projetos em curso na EMEL (Gulbenkian / Duque D’Ávila e Zona Ribeirinha).
Infraestrutura ciclável-Estacionamento de velocípedes: Submissão na plataforma do Concurso Público
para aquisição de 1.400 suportes para estacionamentos de bicicletas. Levantamento técnico junto das instituições de ensino da cidade para avaliar a colocação de estacionamentos no interior das mesmas. Levantamento técnico junto de parceiros do Pacto da Mobilidade para avaliar a colocação de estacionamentos fechados
nas instalações dos mesmos.
Micro Mobilidade: Inclusão da aplicação de localização MiMoGG na plataforma CGIUL.
Mobilidade elétrica: Definição e aplicação de critérios de macro e microplaneamento para a rede de carregamento de veículos elétricos.
Propostas RAAML: Inauguração de loja no Mercado de Arroios, no dia 29 de setembro, no âmbito do projeto SELIM. Acompanhamento da execução de 5 linhas do Programa Municipal de Comboios de Bicicletas
Programa de Apoio à Aquisição da Bicicleta: Desenvolvimento de proposta de expansão do programa.
Candidaturas

Candidaturas
Bicicletas com
indeferidas (%
benefício (% face a
face a total de
total de candidaturas
candidaturas)

Candidaturas em
análise/a aguardar
subsídio por parte da
DMF

Total do Benefício
atribuído

Bicicleta
convencional

1500

1158 (77%)

108 (7%)

234

108.852 €

Bicicleta
elétrica

937

794 (85%)

57 (6%)

86

275.826 €

Bicicleta de
carga

12

8 (67%)

3 (25%)

1

4.000 €

Bicicleta
adaptada
assistida
eletricamente

1

1 (100%)

0 (0%)

0

500 €

2450

1961

168

321

389.177 €

TOTAL

Projetos europeus: MORE - Construção de inquérito dirigidos a habitantes, visitantes e comerciantes de Lisboa para identificar problemas de mobilidade na Rua Morais Soares e na Praça Paiva Couceiro, assim como
propor/apresentar melhorias na mobilidade nestes arruamentos.
City Changer Cargo Bike - Realização de reunião de consórcio internacional; Disponibilização de 6 Cargo
bikes a 6 famílias para experimentação durante um mês.
VoxPop - Observatório da Mobilidade: definição de temas e indicadores da mobilidade e criação de base de
dados associada aos indicadores.
Inquéritos: Mãos ao Ar decorreu na semana de 12 a 16 de outubro, tendo o prazo para submissão das respostas
sido estendido até dia 6 de novembro. Até dia 31 de outubro: 39638 alunos responderam, 157 escolas
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responderam com pelo menos 1 turma. Construção de inquérito dirigidos aos utentes da CARRIS para aferir se os
utilizadores de bicicleta as transportam na CARRIS e avaliar a necessidade de estacionamento no espaço público
Planeamento: Análise e emissão de pareceres relativos a propostas remetidas pelas Juntas de Freguesia no
âmbito do Contrato de Delegação de Competências. Análise e emissão de pareceres relativos a estudos prévios e projetos de licenciamento relativos à rede ciclável, submetidos pela EMEL. Análise e emissão de pareceres relativos a propostas e projetos de espaço público remetidas pela DMU.
Publicações: MOVE Lisboa-Visão estratégica para a Mobilidade 2030.
Semana Europeia da Mobilidade: Ação de experimentação de Cargo Bikes no Encontro Nacional de Veículos Elétricos promovido pela Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos durante a SEM2020.

B. Divisão de Operações da Mobilidade
Cadastro de Sinalização Rodoviária (SIG): Atualização permanente da base de dados de sinalização e introdução em SIG num total de 3459 registos introduzidos na B.D. de SV e 7120 na B.D. de SH. Informações
a pedidos de indemnização de munícipes, bem como a certidões, num total de 1 registo.
Sinalização Semafórica: Fornecimento de cadastros da SLAT: 38. Pedidos de certidão, análise de reclamações / pedidos: 10. Sistema de Segurança Rodoviária [sistema de Informação Viária e Ambiental
(SIVA)]: exploração permanente entre as 8h e as 19h 30m.
Desvios de Trânsito e acompanhamento de obras: Jardins de Braço de Prata; av. 24 de julho com as ruas
de Cascais e Fradesso Silveira (Hospital CUF Alcântara); av. 24 de julho com a av. da India (Hospital CUF
Alcântara); av. 5 de outubro com as ruas Pinheiro Chagas/Latino Coelho/Viriato; av. 5 de outubro com r.
Pedro Nunes; av. Alfredo Bensaúde/RALIS–Urbanização Quinta da Vitória; Terminal Rodoviário do Campo
Grande–al. Linhas de Torres/r. Ator António Silva; estrada Lumiar/r. Direita/r. do Alqueidão
Pareceres no âmbito dos grupos de trabalho do NAME: Ligação da av. Marechal Francisco Costa Gomes
à estrada de Chelas; eixo r. dos Condes/r. São José; largo da Anunciada, r. Sta Marta, r. Rodrigues Sampaio;
av. Afonso Costa; av. Berlim; avenida Álvaro Pais; estrada da Luz; rua Prof. Francisco Gentil/rua Prof. Joao
Barreira; av. Vasco da Gama. Relativos aos seguintes arruamentos, no âmbito da implementação de ciclovias:
rua Prof. Bento Caraça, Viaduto Pedrouços, rua Castilho/R. Barata Salgueiro, Telheiras, av. Conde Almoster/Sete Rios; cç. Carriche; Parque da Pontinha; az. Ulmeiros; rua Carlos Paredes/eixo Central; r. Prof João
Barreira; estrada do Desvio.
Remodelações na sinalização semafórica existente / Novas Instalações: rua Prof. Gama Pinto
Alterações de programação na sinalização semafórica: av. João XXI / rua do Arco do Cego / Campo Pequeno; av. Alfredo Bensaúde / RALIS – Urbanização Quinta da Vitória.
Retirada de ramais de alimentação: Urbanização Jardim de Braço de Prata; Eixo Central Alta de Lisboa –
3 novos locais com ramais de alimentação para semáforos.
Ações Diversas: Execução do Contrato de “Aquisição de Serviços do Projeto de Execução para a implementação de um sistema de videovigilância em Lisboa”; Execução do Contrato de “Assistência Técnica para
a manutenção do sistema de segurança rodoviária”; Execução do Contrato de “Aquisição de Serviços para a
Ampliação e Manutenção do Sistema de CCTV do Bairro Alto”; Elaboração do Projeto, instalação, e aquisição
de Serviços de Manutenção do Sistema de Segurança Rodoviária para Radares de Velocidade – em adjudicação; Elaboração do Projeto, instalação, e aquisição de Serviços de Manutenção do Sistema de Segurança
Rodoviária “Câmaras de Controlo Tráfego – em concurso; Execução do projeto europeu C-ROADS Portugal
(procedimentos diversos); Execução do projeto europeu C-STREETS; Participação na Comissão Técnica 155
e Comissão Técnica 157; Reuniões com vária IPSS’s e Estabelecimentos de Ensino. Execução do projeto
europeu VoxPop.
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C. Divisão de Informação e Promoção da Mobilidade
SEM 2020: preparação dos materiais gráficos, divulgação, acompanhamento e apoio logístico de várias iniciativas da SEM. Preparação da candidatura de Lisboa ao prémio City Nation Award; Divulgação e apoio
logístico à realização de 2 cursos de iniciação à bicicleta (Escola S. Vicente de Telheiras); Apoio logístico e
divulgação do evento “Passeio Lisboa Antiga de Bicicleta” dinamizado pela FPCUB; Análise e preparação
da proposta de RAAML da FPCUB para o ano 2021; Resposta a 230 pedidos de informação e esclarecimentos no âmbito do PAAB; Análise e preparação das alterações à nova proposta do PAAB para inclusão no site
da CML e desenvolvimento de proposta de comunicação; Elaboração de proposta para conceção de Guia “25
dicas de como andar de bicicleta em Lisboa” no âmbito da Capital Verde; Apoio à divulgação do projeto
SELIM; Criação de processo de participação do projeto “A Rua é Sua” em articulação com a DMRP/DP. Desenvolvimento de questionário para avaliar o impacte do “A Rua é Sua” junto dos comerciantes; Preparação
da divulgação dos questionários sobre a complementaridade modal entre os utilizadores da Carris e os utilizadores de bicicletas junto dos munícipes; Mobilidade Escolar: desenvolvimento de suportes de comunicação dos vários projetos da mobilidade escolar e comunicação das várias ações, nomeadamente: “Mexe-te
pela tua Cidade”, “Comboios de Bicicletas”, “Requalificação das envolventes das escolas António Arroio e
Rosa Lobato Faria” e “Kiss&Ride”; apoio e participação nas ações de sensibilização que decorreram junto ao
Colégio Sagrado Coração de Maria e apoio na ação “Mexe-te pela tua cidade”, que acontece todas as terçasfeiras no agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre; atualização de conteúdos para divulgação da
plataforma para emissão do Cartão Navegante Escola; Rede ciclável: desenvolvimento de suportes de comunicação e divulgação do início dos trabalhos da ciclovia da Doca do Bom Sucesso; preparação da divulgação de troço de ciclovia, desde o Parque de Campismo de Monsanto até à Radial de Benfica e do troço
desde a Calçada de Carriche até ao Vale da Ameixoeira; Vox Pop: preparação do evento de apresentação pública
do projeto em articulação com a EMEL; Rede C40: reunião com a Carris para a organização de webinar sob
a temática das frotas elétricas nos transportes públicos; desenvolvimento de proposta de programa em articulação com a coordenadora europeia da rede Zero Emisson Vehicles; Condicionamentos: divulgação e atualização permanente da informação relativa à requalificação da 2ª Circular; produção de material gráfico e
comunicação das obras de conservação na av. Infante Santo - Viaduto. Implementação de nova reclassificação
de assuntos DMM no portal “Na Minha Rua” em articulação com a UCT/DPCO; Desmaterialização de
processos na DMM – Início dos trabalhos com o DSI para a desmaterialização de processos e implementação
de workflows no EDOC; Preparação dos processos de lançamento de consultas públicas - Implementação de
zonas de estacionamento de duração limitada (ZEDL) na freguesia da Estrela e de Campo de Ourique.

Nº Reclamações/Sugestões Analisadas
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D. Departamento de Gestão da Mobilidade
Corredores BHLS
Corredor BHLS Junqueira: Concluído para aprovação o Estudo Prévio do corredor BHLS entre a r. 1º maio
e r. de Belém. Concluído estudo de viabilidade para a continuação de corredor BHLS entre r. Belém e Algés.
Corredor BHLS Alcântara: Concluído o estudo preliminar. Projeto de execução arrancou com reunião de
interplaneamento com o DMAEVCE/GPEV (Vale de Alcântara - av. Ceuta) e articulação com o projeto da
UCT/UITCH/BLXCH para a zona da Quinta do Cabrinha (acessos).
Ciclável Pop-Up-Almirante Reis: Concluído projeto da ciclovia pop-up unidirecional a instalar desde a
praça Martim Moniz até à praça Francisco Sá Carneiro, compreendendo a rua da Palma e a av. Almirante
Reis. O projeto procura resolver um conjunto de questões apontadas à ciclovia já existente e implantada até
à praça do Chile em esquema bidirecional, nomeadamente ao nível da utilização pelos ciclistas e velocidades
relativas de circulação potenciadas pela orografia da via, aliada aos temas da emergência e da capacidade de
acumulação junto aos semáforos.
Corredor “BUS” e Ciclovia Pop-Up–Av. Berna: Concluído projeto de execução da solução de corredor
“BUS” e ciclovia pop-up, a instalar desde a praça de Espanha até à av. da República. A solução do corredor
“BUS” em ambos os sentidos, procura melhorar as condições de circulação do transporte público (TP) e consequentemente a sua velocidade comercial. A ciclovia pop-up desenvolve-se ao longo do toda a avenida em
zona de estacionamento/passeio.
Corredor BUS–av. Álvares Cabral: Concluído projeto de execução da solução de corredor “BUS” entre o
Jardim Estrela e o Rato. Trata-se de uma solução pop-up de corredor “BUS”, dedicando-lhe uma via no sentido Estrela/Rato, com o objetivo de melhorar as condições de circulação do TP e a sua velocidade comercial.
Corredor BUS–Av. João XXI: Concluído projeto de execução da solução de corredor “BUS”, entre o Campo
Pequeno e a Praça Francisco Sá Carneiro. Neste projeto uma via em cada sentido será dedicada ao TP, com o
objetivo de melhorar as condições de circulação do transporte público e consequentemente a sua velocidade
comercial.
Transporte Público
Análise de pedidos de operadores de transportes públicos: Intervenções prioritárias em pontos críticos da
rede da Carris; Reordenamento do estacionamento - pç. Novas Nações; Alteração de perda de prioridade - av.
Columbano Bordalo Pinheiro / rua de Campolide; Pedido de prolongamento da carreira 738 à estrada da Luz;
Análise da carreira de bairro de Alvalade (46B) e elaboração de propostas de sinalização; Análise da carreira
de bairro do Areeiro (49B) e elaboração de propostas de sinalização; Pedido de prolongamento da carreira 744
à praça dos Restauradores; Pedido de alteração de percurso das carreiras do operador Boa Viagem da avenida
do Brasil para a avenida dos Estados Unidos da América – proposta de indeferimento; Pedido de paragem de
serviços expresso da Transdev Norte, SA na Estação do Oriente e Estação de Sete Rios; Pedido de paragem de
serviços expresso da Transdev Interior, SA na Estação do Oriente e Estação de Sete Rios; Pedido de paragem
de serviços expresso da Caima Transportes, SA na Estação do Oriente e Estação de Sete Rios; Pedido de serviço
expresso da Mágicas Paragens – Transporte de Passageiros, Lda. de paragem na Estação do Oriente.
Táxis: Proposta de revisão cirúrgica do regulamento, por via das alterações legislativas decorrentes das medidas excecionais em tempo de pandemia.
Gestão de Processos de Mobilidade:
Gestão de processos relacionados com a mobilidade urbana rodoviária, pedonal e de medidas de acalmia de
tráfego; avaliação de propostas de alteração de sistemas de circulação; análise e parecer de condicionamentos
e desvios de trânsito ocasionados pelos diversos eventos tradicionais e de âmbito internacional, bem como de
obras públicas e privadas; avaliação de propostas de intervenção das Juntas de Freguesia da cidade a executar
ao abrigo dos Protocolos de Delegação de Competências (vide descrição detalhada de atividades no Anexo I).
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Anexo II – DMM
Divisão de Processos de Mobilidade
Análise, parecer e acompanhamento de cortes e condicionamentos em obras, eventos e projetos urbanísticos

setembro
Acompanhamento de processos: Reuniões com Junta de Freguesia de Arroios e serviços da DMU referentes ao projeto de urbanismo tático na envolvente ao mercado de Arroios; Análise ao estacionamento na freguesia de Alcântara com sugestão de medidas para melhorar a circulação viária; Revisão de projetos de SH da av. Miguel Torga/r. de Campolide, largo do Rato, rotunda
de Entrecampos e viaduto da av. Ramalho Ortigão; Participação em reuniões e elaboração de parecer sobre a realização da
“Volta a Portugal em Bicicleta (8ªetapa - Contra Relógio Individual)”; Participação em reuniões no âmbito da realização do
evento “Moda Lisboa 2020”; Participação em reunião e emissão de parecer sobre o “Evento Wanderlust 2020”; Participação em
reuniões e elaboração de parecer sobre o “Evento PORTUGAL NA TVI; Análises e parecer e respetivos desvios de trânsito no
âmbito da realização de várias obras que se encontram em laboração na Cidade de Lisboa, para a realização de vários trabalhos
cuja especificidade implica o corte total de via, nomeadamente a montagem de gruas, ligação de infraestruturas; Análises e parecer e respetivos desvios de trânsito no âmbito da realização de várias obras de repavimentação, podas de árvores, limpezas de
túneis, filmagens, sessões fotográficas e repinturas de sinalização realizadas por várias entidades como as Juntas de Freguesia,
UCT-UIT; Análise, parecer e respetivos desvios da repavimentação da 2.ª Circular - 1.ª Fase - Troços 3, 4, 5, 6 e trabalhos nas
juntas do viaduto do Campo Grande; Análise, parecer e respetivos desvios da obra do túnel da avenida João XXI; Análise e parecer dos condicionamentos de trânsito inerentes ao evento Encontro Nacional de Veículos Elétricos 2020; Análise, parecer e respetivos desvios da iniciativa “Mexe-te com a tua Cidade - Escola Dona Filipa de Lencastre” e da iniciativa “A Rua é Sua -Rua
da Penha de França”; Análise, parecer e respetivos desvios da intervenção da EMEL na rede ciclável - Troço 25;
outubro
Acompanhamento de processos: Execução do MQR/EO da rua Filipe Folque; Reunião com o DEP/DGPEP sobre o NAME
“Ligação da av. Marechal Francisco Costa Gomes à estrada de Chelas - Análise e Parecer do Estudo de Mobilidade”; Reunião
com UITCH sobre requalificação do espaço público no cruzamento da rua do Vale de Santo António, rua Diogo do Couto, rua
do Mirante, rua do Outeirinho do Mirante, rua da Cruz de Santa Apolónia; reunião com a Junta de Freguesia de Penha de França
sobre projeto de ordenamento do estacionamento da EMEL na av. Afonso III; Reuniões com DEPM no âmbito da coordenação
do NAME - Requalificação do Eixo rua de São José, Santa Marta, rua das Portas de Santo Antão; Reuniões com UITN para esclarecimentos referentes ao Projeto de Requalificação do bairro de Santa Cruz; Análise do projeto do parque de estacionamento
da futura feira popular; Reunião na Junta de Freguesia de Alcântara sobre um CDC e a realização de dois projetos de Kiss &
Ride (Colégio São José e Escola Secundária do Restelo); Estudo de bolsa para parque de motos na freguesia de Campolide; Retificação da SH da r. Marquês da Fronteira, av. Cinco de outubro e Bica do Sapato; Participação e elaboração de parecer do evento
“ Moda Lisboa 2020”; elaboração de parecer sobre o programa de Televisão da RTP “Há Volta”; participação em reunião
preparatória no âmbito da Ocupação de Via Pública e desvios de trânsito referentes ao trabalhos de “Requalificação dos Espaços
Exteriores e Arruamentos envolvente ao Convento de S. Vicente de Fora e Igreja do Menino Jesus”; Análises, parecer e respetivos desvios de trânsito no âmbito da realização de várias obras que se encontram em laboração na Cidade de Lisboa, para
a realização de vários trabalhos cuja a sua especificidade implica o corte total de via, nomeadamente a montagem de gruas, ligação de infraestruturas; Análises, emissão de parecer e respetivos desvios de trânsito no âmbito da realização de várias obras
de repavimentação, podas de árvores, limpezas de túneis, filmagens, sessões fotográficas e repinturas de sinalização realizadas
por várias entidades como as Juntas de Freguesia, UCT-UIT; Análise, parecer e respetivos desvios da obra de repavimentação
da 2.ª Circular - 1.ª Fase - Troço 7 e 2.ª Fase - Troço 8; Análise e parecer dos condicionamentos de trânsito inerentes aos trabalhos de montagem das iluminações de Natal; Análise, parecer e respetivos desvios do evento World Bike Tour 2020; Análise
e parecer da obra de requalificação da Rua de Campolide.
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Francisca Leal da Silva Ramalhosa
Diretora Municipal de Mobilidade
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Direção Municipal de Cultura
Departamento de Património Cultural
Destaques: (1) I Festival Ecovídeo Lisboa Natura 2020 (AML – Videoteca: 18, 19, 25 e 26 de set.); (2)
Recolocação de 12 bustos no páter inferior do Jardim de S. Pedro de Alcântara; (3) ‘A Lata Delas’: iniciativa da GAU com as artistas Krus, Marioky e Mariana PTKS (Lar Maria Droste, Estrada da Luz, 14 e 25
de set.); (4) ‘A Rua é Sua’ pelo artista Fulviet: pintura de chão, instalação de corta ventos em metal (R. Dom
Pedro V, 17 e 30 de set.); (5) Lançamento do II volume da coleção “Lisboa Romana/Felicita Iulia Olisipo”: O Território e a Memória (CMA, 29 de set.); (6) Abertura das exposições “Daniel Blaufuks – Eden
Lisboa” no âmbito das Comemorações evocativas dos 50 anos da morte de Cassiano Branco” e “A árvore
que eu sou” de Graça Sarsfield (AML – Fotográfico)

Centro de Arqueologia de Lisboa: Arqueologia no Bairro: “Encosta de Sant’Ana” em parceria com a
JF de Arroios no mercado das culturas (12 pessoas) | Escavações Arqueológicas: Criptopórtico Romano de Lisboa e R. da Conceição | Conservação e Restauro: 44 peças peças intervencionadas | Espólio Recebido: 305
contentores; 5 paletes de elementos pétreos | Apoio à Investigação: 5 investigadores | Serviço Educativo:
realização de dois vídeos sobre o HRTS para divulgação nas redes sociais | Comunicação: Facebook: 4.496
seguidores; 80 publicações | Ilustrações: 6 ilustrações para a exposição “O dia em que a casa veio abaixo”

Gabinete de Estudos de Olisiponenses: Eventos: Conferência “Um mestre italiano da armada de Fernão de Magalhães: Giovanni Battista Ponzoroni” | Atendimento: leitores: 36; obras: 206; referência à distância: 12 | Digitalização: 226 | Demografia: 1.312 registos | GEO Digital: Facebook: 19 posts; partilhas:
2.534; visualizações: 83.416; site: 3 publicações | Biblioteconomia: documentos entrados: 346; catalogados:
351 | Edições: preparação da edição da revista Rossio n.º 9; idem, atas do Colóquio da Ajuda e de S. Vicente
| Investigação: elaboração de vários conteúdos para o Facebook

Núcleo de Toponímia: CMT: gestão da documentação associada | Publicações: brochura biográfica José
Medeiros Ferreira | Toponímia: instrução de 3 processos para certidão; processos atribuição: 1; editais: 5;
novos arruamentos: 6 | Comunicação: Facebook: 9.189 seguidores; 10 historiais de topónimos publicados;
8 vídeos | Fiscalização: 15 deslocações ao terreno | Outros: atualização historiais/novos arruamentos na
base de dados da Toponímia

Núcleo de Estudos do Património: Polo Cultural de Chelas: estudo preliminar da instalação do AML
e da Hemeroteca no antigo Convento de Chelas e criação de ligações ao território e aos protagonistas culturais | Projeto Rossio de Palma: acompanhamento da colocação do expositor informativo na praça (30 out) |
Requalificação da Praça do Martim Moniz: conteúdos para exposição em mupis (história de uma praça +
convite à participação pública) | Lisboa Romana/Felicitas Iulia Olisipo: articulação com parceiros sobre o
lançamento de desafios (18) aos parceiros da REDE Metropolitana; conclusão do site e preparação do seu lançamento | Publicações: apresentação do Vinho com o selo do projeto Lx. Romana nas redes sociais e parceiros; desenvolvimento do Quiz e do Monopólio (Olissipo) para o projeto; preparação do plano estratégico de
comunicação do projeto | Muralhas de Lisboa: revisão da Proposta Preliminar de Intervenção Patrimonial
na Torre do “Jogo da Pela” e muralha adjacente (Martim Moniz) no âmbito da candidatura da intervenção à
WORLD MONUMENT FOUND | Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local: reconhecimento da Casa da Comarca da Sertã e da Academia Musical 1 junho de 1893 + Academia Recreio Artístico
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+ Casa da Juventude da Galiza; Academia do Lumiar: propostas para aprovação e confirmação em reunião de
câmara | Lojas com História: atribuição da distinção a 14 lojas e 1 oficina; visitas de avaliação a estabelecimentos candidatos; preparação da proposta de distinção de estabelecimentos a apresentar no próximo Conselho Consultivo (11 de novembro) | Divulgação da história e património de Lisboa: “Comemoração dos
50 Anos dos Coruchéus”: elaboração de conteúdos para edições, site e exposições; preparação de exposição
permanente no ISPA sobre a evolução ocupacional do edifício sito na R. Jardim do Tabaco, 34 e apoio científico para a elaboração de um vídeo sobre a evolução ocupacional do sítio

Núcleo de Apoio ao Departamento: Eventos: Festival Lisboa Natura 2020/Lisboa Capital Verde 2020:
apoio à comunicação | Divulgação da história e património de Lisboa: livro de Atas do II Encontro de
Arqueologia de Lisboa do CAL: design gráfico; divulgação Jornadas Europeias do Património 2020; ilustração para o vídeo “Rossio de Palma”; exposição “O dia em que a casa foi abaixo”: desenho da exposição e registo fotográfico de peças arqueológicas

Galeria de Arte Urbana: Comunicação: Instagram: 20.500 seguidores (+200); Facebook: 54.088
(-18); sitio web utilizadores: 2.854; Pageviews: 4.189

Divisão de Salvaguarda do Património Cultural
Arte em Espaço Público: busto em homenagem a Bernardo O’Higgins em articulação com a Embaixada do Chile (Av. da Liberdade); instalação de lápide evocativa do V Centenário da Circum-navegação na
base da estátua de Fernão de Magalhães (Praça do Chile) | Conservação e Restauro: intervenção de 16 painéis de azulejo de Jorge Barradas, Júlio Resende e Querubim Lapa (Palácio da Justiça de Lisboa); Monumento a Maria José Nogueira Pinto (Ribeira das Naus); Girafa e Espelho e Cursiva (Parque das Nações);
“Sem título” (Av. Conde Valbom); escultura da autoria de Carlos Nogueira (Jardim da Biblioteca Galveias) |
Requalificação de edifícios: caracterização arquitetónica do Quarteirão dos Jornais no Bairro Alto e do Palacete Pombal nas Janelas Verdes | Registos GOPI: resolução de 40 ocorrências e 20 em resolução | Orçamento Participativo: “Monumento às Vítimas da Escravatura”; “Portugal em Lisboa”; construção do
“Monumento aos Pupilos do Exército”; “Aristides de Sousa Mendes” | Edições: preparação da edição do
Guia de Estatuária Pública (244 peças de estatuária)

Divisão de Arquivo Municipal:
Eventos: produção Colóquio Cassiano Branco; Lisboa Islâmica; Centro Interpretativo de Marvila e Beato –
Projeto Rock; Uma Praça em cada Bairro – Rossio de Palma; Imagem Contextualizada; Lisboa Anos 90; Festival Todos; Traça – 3.ª Mostra de Filmes de Arquivos Familiares | Exposições: Mónica de Miranda; Daniel
Blaufuks; Graça Sarsfield | Avaliação de Documentos: intervenções em 2 UO | Conservação e Restauro:
50 peças; 2.410 peças fotográficas | Organização e descrição e indexação: 9.305 registos na BD, 280 obras
e 380 processos ingressos; 1.076 registos bibliográficos | Digitalização: 2.3278 documentos gráficos; 69.548
digitalizações fotografia; 8 documentos videográficos | Acesso aos documentos: 1.232 pedidos de reprodução; 6 Pedidos de visionamento; 1.030 consultas; 580 certidões; 109 requisições; 2.345 pedidos | Produção
e edição vídeo: 9 produções audiovisuais | Disseminação: 3 exposições (234 visitantes); 3 programações videográficas (3.646 espectadores); 3 edições/publicações; 6 atividades educativas online (370 participantes);
13 atividades presenciais (271 participantes) | Estudos e investigação: preparação do livro Carmesim e dos
Cadernos do Arquivo Municipal n.º 14 e 15 para publicação | Valorização Profissional: Formações Internas:
4; Externas: 9; estágios curriculares: 3.
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Divisão de Promoção e Comunicação Cultural
Destaques: campanha do Fair Saturday e o apoio à campanha de divulgação do Lisbon Week | Agenda
Cultural de Lisboa: A Arte da Tradução e Biblioteca de Alcântara foram, respetivamente, os temas de abertura das edições de setembro e outubro da Agenda Cultural; 30 mil exemplares distribuídos em 363 locais |
Meios de divulgação das atividades/eventos culturais da iniciativa ou com o apoio da CML: o site agendalx registou 57.614 utilizadores e 154.603 visualizações de páginas; foram publicados 12 artigos e 80 episódios do podcast Livro em Agenda; as páginas do Facebook, do Twitter e do Instagram da Agenda Cultural
de Lisboa contam atualmente com 68.298, 21.100 e 36.600 seguidores, respetivamente; no Facebook da
Agenda Cultural foram publicados 438 posts, no Twitter 164 e no Instagram 51; as páginas de Facebook dos
Itinerários de Lisboa e das Visitas Comentadas contam atualmente com 4.750 e 2.822 seguidores, respetivamente | Comunicação: 7 ações de divulgação de iniciativas e projetos culturais (cml-all, promoção interna
da mailing list lisboa.cultural.ld e comunicados de imprensa); campanha da iniciativa Fair Saturday | Design:
paginação de duas edições da Agenda Cultural; páginas de publicidade para a Agenda Cultural; materiais
gráficos para divulgação dos Itinerários de Lisboa e das Visitas Comentadas; paginação dos materiais do festival Olhares do Mediterrâneo | Itinerários de Lisboa e as Visitas Comentadas retomaram no mês de setembro: realizaram-se 56 Itinerários com 419 participantes e 30 Visitas Comentadas com 175 participantes.

Divisão da Rede de Bibliotecas
Destaques: inauguração (5 de out.) da Biblioteca de Alcântara, no Palacete do Conde de Burnay: disponibiliza 17 espaços funcionais abertos ao público: salas de leitura, multiusos, aprendizagem, galeria, cafetaria, terraço e jardim | Indicadores de Desempenho: Disponibilidade: bibliotecas ativas: 13; horas de
funcionamento efetivas: 925h; visitas (entradas): 21.094; novos utilizadores inscritos nas bibliotecas: 142;
utilizadores do serviço de empréstimo: 1.201; utilizadores dos computadores para acesso direto pelo público:
763 | Serviços Públicos: documentos emprestados: 7.385; documentos consultados: 2.804; atendimentos realizados: 7.780; pesquisas realizadas a pedido do utilizador: 3.655; cópias feitas a pedido do utilizador ou pelo
próprio utilizador: 29; atividades de promoção da leitura e das literacias dirigidas a utilizadores: 47; horas das
atividades de promoção da leitura e das literacias: 50h; participantes em atividades de promoção da leitura e
das literacias: 1.127; ações de aprendizagem não formal dirigidas a utilizadores: 0; horas das ações de aprendizagem não formal: 0; participantes em ações de aprendizagem não formal: 0 | Coleção: exemplares existentes: 621.886; novos exemplares disponibilizados: 5.647; taxa de crescimento: 0,92%.

Divisão de Ação Cultural
Destaques: 12.º Festival TODOS - São Vicente e Sta. Engrácia (17-20.9) | Apoio financeiro a entidades
culturais: 12 apoios; total: 285.000€ | Apoio não financeiro a atividades culturais: 1) apoio logístico e à
produção, licenciamento e divulgação: Maratona Ópera XXI (1-11.9); Festival MOTELX (4-14.9); Queer
Lisboa 24 (18-26.9); Festa.Fúria.Femina (22.9-3.1); Operafest Lisboa (1-11.9); etc.; 2) divulgação, apoio logístico e impressão de materiais gráficos na IM: Festival Cumplicidades (22,23-25.9); DOC Lisboa (22-31.10);
Flamenco Atlântico (17-23.10); Festival da Saúde Mental’20 (30.9-9.10); Circuitos Sonoros (1-31.10);
(Re)Union (1-11.10); Ccomemoração da data de nascimento de Santo António em Lisboa (1-7.9); Espetáculo
Rizoma, Ordem do O - Associação Cultural (1-15.9); Artistas Unidos: “Quartos” (30.9) e “A coragem da
minha mãe” (11.11); “O Calcanhar de Prometeu” (27.9); Magical Garden (1-31.10); MONSTRA Festival:
Retrospetivas (1-30.10) e Monstrinhas Escolas (15-30.10); etc.; | Ateliês Municipais: projeto 50 anos dos
Ateliês dos Coruchéus: desenvolvimento da imagem gráfica; conceção e da monografia; articulação com os
vários serviços CML/EGEAC para apoio/divulgação, conteúdos expositivos, serviço educativo, desenvolvimento do site, execução maquete expositiva, disponibilização de maquete histórica; continuação dos proce-
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dimentos contratuais, em articulação com a DGC, para instalação dos artistas | Incubadora das Artes de
Carnide/Casa das Artes: gestão da atividade regular (1332 participantes); gestão de ocupação dos residentes (13 participantes) | Casa do Cinema 2: procedimento para aquisição de bens diversos e serviços complementares para dotar as frações municipais de condições adequadas à sua utilização | Mapeamento:
carregamento de 3 espaços culturais; revisão dos dados carregados | Plataforma Residências Artísticas: implementação das ações do plano de comunicação: ativação meios internos/externos da CML - Intranet, circuito
interno TV, Tomi, Canal Lisboa; publicidade imprensa escrita e digital; reforço de divulgação nas redes sociais; gestão da página Facebook; gestão do backoffice; captação de novas entidades | Residências e Intercâmbios Artísticos: RA Lisboa/Maputo/Lisboa: gestão candidaturas rececionadas; apoio à reunião júri;
notificação aos candidatos: adiamento da realização da residência para 2021, face ao atual contexto de pandemia; RA Dança Lisboa/Praia/Lisboa: gestão pedidos esclarecimentos; prolongamento de prazo de candidatura e adiamento da realização das residências para 2021, face ao atual contexto de pandemia; articulação
com o Camões, I.P.; Divulgação; Polo do Bairro do Rego: gestão regular

Polo Cultural Gaivotas – Boavista: lançamento online do manual A participação cultural de pessoas
com deficiência ou incapacidade: como criar um plano de acessibilidade, em colaboração com a Acesso Cultura (22.10); gestão de ocupação das salas de ensaio (capacidade de ocupação e lotação reduzidas, como medida de contenção à propagação da Covid-19); retoma do horário normal de funcionamento do polo e
disponibilização de duas salas no turno (19h30/23h30); gestão de marcações online de salas e residências; realização de pequenos trabalhos de reparação e manutenção nos edifícios; continuação dos procedimentos com
vista à beneficiação das Residências da Boavista: receção dos estudos para início das intervenções artísticas
nos apartamentos; receção do mobiliário; restauro de mobiliário pela carpintaria da CML; articulação com a
DMAEVCE para início da empreitada das Casas de Função S1 e N5

Loja Lisboa Cultura: atendimento regular; ciclo formação PISTA: “Direitos de autor e Direitos Conexos”
(28.10); introdução de melhorias nos formulários da Loja Lisboa online, em articulação com a Divisão de
Atendimento; registo e entrada de pedidos; divulgação das medidas extraordinárias da CML e de entidades
externas, para o setor cultural, por força da pandemia; publicação mensal de artigo informativo (Agenda Cultural); participação em reunião informal dos Mobility Info Points, da On the Move | Programação: Gaivotas
em Marvila: definição da programação e pré-produção.

MUDE – Museu do Design e da Moda. Coleção Francisco Capelo
Destaques: lançamento do catálogo da exposição “Design em São Bento - Traços da Cultura Portuguesa” (5 de out.)

Outras Atividades: preparação da exposição dedicada ao trabalho de joalharia de José Aurélio: duas visitas ao ateliê de José Aurélio, em Alcobaça, e reunião com a SNBA; renovação e inauguração de três novas
salas do Palacete de São Bento no âmbito da iniciativa “Design em São Bento”; realização de 3 visitas guiadas de Bárbara Coutinho à exposição “Design em São Bento - Traços da Cultura Portuguesa” (11 de nov.);
reuniões técnicas com o AICEP no âmbito do projeto da Loja do Pavilhão de Portugal, na exposição do Dubai,
prevista para o último trimestre de 2021; desenvolvimento dos trabalhos de curadoria e produção no âmbito
da representação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em Bruxelas; continuação do projeto de especialidades para as novas reservas do MUDE; continuação da preparação da exposição “Lixo ou
Luxo?”; continuação de acompanhamento dos trabalhos em curso no edifício-sede do MUD; filmagens do Pórtico de Querubim Lapa nas reservas do MUDE para o documentário “Onde Fica Esta Rua?”.
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Lisboa Film Comission
Destaques: recuperação das filmagens realizadas no âmbito de projetos apoiados pelo município de
Lisboa | Filmagens em Lisboa: registaram-se 116 pedidos de filmagens respeitantes a longas e curtas-metragens, séries televisivas, documentários, programas televisivos de entretenimento, telenovelas, e filmes publicitários, continuando a ser notória a retoma da atividade cinematográfica e audiovisual; foram cobradas
taxas de filmagens/sessões fotográficas no espaço público no valor de 104.674€, e as isenções registaram
também uma subida, com cerca de 63.000€; deste modo, assinalou-se também um crescimento do número
médio de filmagens por dia, a rondar as 5 filmagens, número semelhante ao registado em janeiro deste ano,
previamente à situação epidemiológica; assim, e muito impulsionado pelo investimento das televisões públicas, deu-se continuidade à rodagem das séries televisivas Crónica dos Bons Malandros (Ukbar Filmes), A Generala (Coral Vison Europa), Quando Amar é Pecado (Maria & Mayer), e Herdeiros de Saramago (Midas
Filmes). Tiveram início as filmagens da série TV O Clube (Santa Rita Filmes) e Esperança (Blanche Filmes);
no segmento das obras cinematográficas, deu-se apoio à continuação da rodagem da longa-metragem Campo
de Sangue (APM Produções), do documentário Onde Fica Esta Rua? (Terratreme Filmes), e ao início das
curta-metragens Meia Noite (Maria & Mayer) e Becoming (Sindendly Magic), Silvestre (João Eça) e da longa
Sombras Brancas (David & Golias).

Manuel Veiga
Diretor Municipal de Cultura
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Direção Municipal de
Economia e Inovação
Destaques DMEI https://economiaeinovacao.lisboa.pt
Semana do Empreendedorismo de Lisboa https://sel.madeoflisboa.com
A 9ª edição da Semana do Empreendedorismo de Lisboa foi um enorme sucesso. Com mais de 100 parceiros
foram promovidos mais de 100 eventos de participação gratuita, onde participaram mais de 234 speakers e
foram envolvidas mais de 5 mil pessoas. Em termos de alcance nas redes sociais, estimamos em mais de
880.000 visualizações só via meios do município (CML + Made of Lisboa + Lisboa Empreende +). A este
número acrescerá o impacto em cada uma das redes dos parceiros e restante comunidade.
Nesta edição foi testado um novo formato, com áreas em foco e curadores associados. A programação foi
segmentada nos verticais: Tech & Data, Transformação Digital, Empreendedorismo 2020, Work & skills, Sustentabilidade & Verde, Investimento & Financiamento, Cultura & Criatividade, Impacto & Social, Saúde &
investigação e Turismo & Experiências. A criação de benefícios e experiências foi outra das novidades.
Isenção de Taxas
No âmbito do apoio extraordinário à atividade dos comerciantes, foi aprovada na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, de 29 de setembro de 2020, a Deliberação nº 503/CM/2020, que visa a isenção de 50% das
taxas no período que decorre de julho a dezembro.
14 Novas Lojas Com História http://lojascomhistoria.pt
No período em apreço, 14 estabelecimentos comerciais foram aprovados como Lojas com História. As novas
Lojas com História são: Restaurante Sancho, Padaria de São Roque, Drogaria Oriental, J. Garraio, Cafélia
Ribeiro, Vista Alegre, Tapetes de Arraiolos Trevo, Procópio Bar, Viúva Lamego, Restaurante Clara Jardim,
Solar dos Nunes, A Paródia, Livraria Ler e Artemoldura.
Study In Lisbon http://www.studyinlisbon.pt
No dia 15 de outubro realizou-se a anual receção oficial aos estudantes internacionais que escolhem Lisboa
para estudar.
Este ano, devido à situação de pandemia que vivemos e para não criar focos de aglomeração de pessoas, o
evento foi totalmente online. O vídeo do evento conta com mais de 1000 visualizações.
Lisboa em Números www.lisboa.pt/economia-em-numeros
Já está disponível a edição de 2020 da publicação Lisboa em Números, relativa à atividade económica e
outros indicadores da cidade, em 2019.
Elaborada com o intuito de sistematizar e aprofundar o conhecimento da cidade de Lisboa e da sua região na
perspetiva económica, na qual a cidade surge lado a lado com a sua área metropolitana.
Esta publicação destina-se a quem pretende conhecer os principais indicadores económicos de Lisboa, e principalmente a quem pretende investir na cidade, criando novas empresas ou relocalizando e expandindo empresas
existentes. Além da publicação em formato digital, foram também produzidos materiais gráficos e multimédia
com os principais destaques, estando os mesmos a ser disseminados pelas redes sociais do município.

Emprego | Empreendedorismo e Empresas
Made Of Lisboa (www.madeoflisboa.com)
A 9ª edição da Semana do Empreendedorismo de Lisboa foi um enorme sucesso.
Esta edição, essencialmente digital pela primeira vez, centrou-se na retoma da economia da cidade, procurando
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maximizar a sua eficiência mas sem perder o foco na sustentabilidade, sem esquecer que Lisboa é em 2020 a
Capital Verde Europeia. O objetivo principal foi definir uma estratégia para que a cidade se torne mais resiliente perante as adversidades.
Nesta edição testámos um novo formato, com áreas a abordar e curadores associados. A programação foi segmentada nos verticais: Tech & Data, Transformação Digital, Empreendedorismo 2020, Work & skills, Sustentabilidade & Verde, Investimento & Financiamento, Cultura & Criatividade, Impacto & Social, Saúde &
investigação e Turismo & Experiências.
Os eventos foram maioritariamente online, com exceção de algumas experiências em locais emblemáticos da
cidade, com o intuito de apoiar artistas e performers. Todos os eventos presenciais estiveram ao abrigo das normas de segurança da DGS.
Além dos eventos, e para promover o comércio local e auxiliar empreendedores, a Semana também contou
com experiências gratuitas, como os roteiros temáticos da startup Secret City Trails com Rotas Históricas, dos
Miradouros e Comida & Vinhos, passeios gratuitos no Smart Sightseeing, a possibilidade de trabalhar gratuitamente em coworks através da aplicação Croissant, entre outros. Na parte de benefícios, os empreendedores receberam créditos de 5 mil euros para utilizar na nuvem da AWS, descontos em cursos e serviços, e
outros apoios.
Os formatos foram tão variados como workshops a masterclasses, networking, ted talks, screenings, performances musicais, a entregas de prémios ou atividades práticas na horta, com uma grande diversidade.
No total tivemos 234 speakers - Founders, C-Levels, speakers relacionados a comunidades, Relacionados a
Politicas Públicas (politicos, chefes de associações / entidades), speakers da Academia, artistas, investidores,
executivos e Jornalistas.
No dia 21 às 15h realizou-se a Sessão de Abertura da semana, o debate LISBOA: Economia para além da pandemia - Retoma económica em Lisboa: como estamos e para onde vamos?, numa transmissão em streaming
a partir dos Paços do Concelho de Lisboa com a presença do Secretário de Estado da Transição Digital –
André Aragão Azevedo, do Vereador da Economia e Inovação – Miguel Gaspar, do CEO da WebSummit Paddy Cosgrave, da Managing Diretor da Informa D&B – Teresa Cardoso Menezes e da CEO da SIBS - Madalena Tomé que nos trouxeram dados da atividade empresarial e do consumo, neste período de pandemia em
Lisboa e perspetivas para o futuro.
A moderação ficou a cargo da jornalista Mariana Barbosa do jornal Eco.

Estatísticas Website
A Landing Page http://www.sel.madeoflisboa.com/ foi totalmente desenvolvida na DMEI. Este ano criaram-se
as páginas de agenda, curadores, parceiros e experiências. Também era possível CRIAR UM EVENTO a partir desta página, com um link ao Google Forms. Na agenda estavam os links para os eventos parceiros.
Total de visualizações da landing page em 2019: 4.550
Total de visualizações da landing page em 2020: 36.799 (+708%)

Estatísticas Redes Sociais
Impressões: 2 702 633
Reach: 880 000 (Nota que este reach é estimado, pois não conseguimos separar o reach entre plataformas. De
qualquer forma, vendo só Facebook/Instagram, o reach foi de 877 638).
Deste alcance:
Reach Pago Médio Diário (Facebook): 123883
Reach Orgânico Médio Diário (Facebook): 2586 (no período da comunicação, de 11/09 a 26/09, vs. 364 no
período anterior)
Cliques: 13787 | CTR: 0,51%
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Comunicação
Considerando o target e tempo para divulgação deste evento, a comunicação foi essencialmente feita online.
Rede de Mupis
Foi utilizada um circuito de MUPIS da CML, de 60 posições, que reforçou a comunicação do evento junto
dos munícipes, em várias zonas da cidade de 9 a 15 de setembro.
Meios Digitais
O Facebook da Made of Lisboa foi o meio onde foi feito um maior esforço de divulgação, no entanto, e à semelhança de edições anteriores, disponibilizámos a landing page, banners, Redes da CML, e colaboração de
parceiros.

Made Of Lisboa (www.madeoflisboa.com)
Projeto estratégico da CML para as áreas do empreendedorismo e inovação, a plataforma Made of Lisboa
tem como objetivos organizar, atrair, informar e ligar os atores do ecossistema empreendedor da capital portuguesa. Estão registados na plataforma Made of Lisboa mais de um milhar de utilizadores, incluindo-se aqui
incubadoras, aceleradores, espaços de coworking, startups e empreendedores.
No período em análise, e além da manutenção das atividades habituais, a equipa da Made of Lisboa esteve
centrada em duas principais iniciativas: a Semana do Empreendedorismo de Lisboa (com um capítulo individual neste relatório) e a iniciativa Digitaliza Já.

Digitaliza Já https://www.digitalizaja.pt
Iniciativa nacional liderada por Lisboa, surgiu no âmbito do mercado Made of Lisboa para ajudar PMEs no
processo de digitalização.
A iniciativa pressupõe o preenchimento de um assessment, recebimento de um diagnóstico com benefícios de
parceiros e conteúdo exclusivo e acompanhamento por parte dos parceiros.
Resultados:
Parcerias com 12 instituições públicas e privadas, como Turismo de Portugal, IAPMEI, UACS e Secretaria
de Estado para Transição digital.
Parceria com 6 parceiros de digitalização: Google, OLX, Zaask, SheerMe, Zomato e Airbnb, oferecendo mais
de 50 mil em benefícios
Mais de 6 mil acessos ao site e 200 empresas completaram diagnósticos.
Coworking Thursdays https://www.coworkingthursdays.pt
Para ajudar os trabalhadores remotos que sofrem por não terem estrutura adequada de trabalho em casa e os
coworkings que não tem clientes, criamos o Coworking Thursdays, onde todas as quintas feiras, um sítio diferente do ecossistema abre as suas portas para receber gratuitamente os trabalhadores remotos.
Durante este período realizamos 5 edições: Selina, Now Beato, Well & Work, Heden Graça e Rocket Hub.
Outros números e info:
Entre 1 de julho e 31 de agosto foram publicadas 8 calls direcionadas ao ecossistema empreendedor e inovador da cidade de Lisboa.
28 eventos publicados pela comunidade no separador “Events” destinado ao upload de eventos por parte da
comunidade Made of Lisboa.
Produção de material de comunicação para a Semana do Empreendedorismo de Lisboa, num total de mais de
70 peças diferentes.

jCovers Facebook; Linkedin e Twitter
•jApresentaçao da SEL
jApresentaçao dos Curadores
jVerticais desta edição
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Lisboa Empreende + www.lisboaempreendemais.pt
Em resposta à necessidade de apoio às empresas na retoma da economia, foi criado em parceria com a StartUp Lisboa o programa Lisboa Empreende+ (LE+), um serviço que disponibiliza um conjunto alargado de serviços, informação sobre apoios existentes, bem como consultoria para mitigar os efeitos da crise e promover
a recuperação económica. Este balcão virtual está disponível em lisboaempreendemais.pt e dirige-se a todo
o comércio e serviços, micro e PME, startups e inclusive a empreendedores que pretendem lançar as suas iniciativas. Dispõe também de um número de telefone (tlm) por onde a equipa DMEI atende diretamente, esclarecendo dúvidas.
O programa Lisboa Empreende+ desenvolve-se em torno dos seguintes eixos de atuação:

jInformação sobre apoios - Resumo detalhado de todas as medidas lançadas pelo Governo e pela Câmara Municipal de Lisboa para as PME.

jApoio especializado - Para empresas afetadas pela crise. Oferta de serviços de apoio especializado gratuito nas
áreas de Gestão, Comunicação, Marketing, Comércio Eletrónico, Transformação Digital, entre outras áreas.

jApoio à criação de novos negócios - Apoio ao empreendedorismo na implementação de novas ideias de negócio, novos produtos ou serviços.
Métricas acumuladas do programa Lisboa Empreende + lançado no final do mês de abril:

j1 261 empresas apoiadas pelo programa;
jDas empresas apoiadas 93% são micro empresas (1 a 10 colaboradores) e 40% situam-se no setor dos serviços, 33% no comércio e 24% no setor do alojamento e restauração

j1 962 empresas impactadas pelas diferentes iniciativas do programa
j20 webinares realizados nas mais diversas temáticas mas tendo sempre o foco de disponibilizar informação
atualizada mediante as alterações legislativas. Em termos de setores trabalhamos sobretudo o Turismo, Comércio e Restauração. Em termos de temáticas a comunicação, RH, marketing digital entre outros

jExistência de 32 parceiros (institucionais e empresariais) como a AHRESP, UACS, CCA Law, KPMG, Deloite entre outros
No período em referência o programa LE+ promoveu um evento da 9ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa (SEL), denominado "Nenhum Empreendedor é uma Ilha", com a tónica na Retoma e Sustentabilidade, o
tema abordou a importância de as empresas estarem inseridas numa rede e poderem contar com o suporte de
uma comunidade, em particular no contexto que vivemos . O evento teve mais de 50 inscrições e foi bastante
participado. A avaliação dos participantes foi de 9,06 (escala de 1 a 10).
Neste período o LE+ foi convidado a participar no Cleantech Camp 2020, programa europeu de aceleração,
tendo-se apresentado como um dos projetos bandeira do Município na área de apoio e promoção empresarial.
O LE+ foi também foi chamado a participar no programa de aceleração europeu da responsabilidade da
Empow´Her tendo avaliado candidaturas de projetos na área social como membro do júri.

Compromisso Lisboa https://lisboagreencapital2020.com/compromisso/
Compromisso Empresarial Verde + Pacto da Mobilidade
Implementado na sequência da Lisboa Capital Verde, como uma forma de mobilizar todos os agentes da Cidade, designadamente o meio Empresarial, na concretização dos objetivos da Capital Verde:

jNeutralidade carbónica em 2050 ,
jRedução de 60% das Emissões de CO2, até 2030 e
jAumento da resiliência
Conscientes que esta mobilização que a todos deve envolver, passa de sobremaneira pelo meio Empresarial,
como um dos setores da Cidade que maior impacto pode ter no alcançar dos objetivos a que a Cidade se propôs e a que está obrigada, lançou-se o Compromisso Verde.
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O Compromisso Verde, pretende assumir-se como um pacto Empresarial em que as Empresas identificam
as medidas que se propõem efetuar no âmbito da sua atividade Empresarial, tendo em vista a redução das
suas emissões de carbono.
Tais medidas vão desde as relacionadas com Energia, Água, Ec. Circular, Cidadania e Participação e Qualidade do Ar/ ruído, para além de Mobilidade.
Implementado no inicio do ano, tendo-se conseguido cerca de 250 Adesões, em que as principais medidas propostas adotar foram as da Energia, foi necessário, face à pandemia efetuar um realinhamento estratégico do projeto.
Assim, procedeu-se a:

jUniformização do Compromisso Verde, para todas as medidas (incluindo Mobilidade, embora com tratamento e seguimento autónomos)

jProcesso adaptado passando a ter tratamento on-line entre CMLisboa e Empresas, com o objetivo de num
futuro próximo ficar concentrado num Portal para o efeito

jDefinidos indicadores e modelo de reporte a enviar às Empresas subscritoras para respetiva monitorização
anual do processo (neste momento esta fase está em validação técnica pela Enova).

jEfetuada Divulgação do projeto em alguns Webinares.
jIdentificadas "boas práticas" verdes em algumas Empresas que se enviaram para formalização de video a
ser divulgado como forma de comunicação do projeto.

Emprego & Empregabilidade
Emprego & Empregabilidade e Iniciativa Future of Work
No âmbito do Emprego e Empregabilidade temos procurado refletir sobre o futuro do trabalho na cidade de
Lisboa com particular incidência em algumas dimensões estratégicas, como os novos modelos de trabalho (nomeadamente o trabalho remoto), a transformação digital e a atração e desenvolvimento de talento (individual
e organizacional).
Face ao contexto económico e social atual, a DMEI continua a sua aposta na criação de condições facilitadoras
da retoma económica, do aumento do potencial de empregabilidade dos cidadãos e do desenvolvimento empresarial. Nesta linha, e fruto da nossas parcerias com a Future.Works, Landing Jobs e Le Wagon, continuamos a promover e apoiar o desenvolvimento de ferramentas e estratégias que promovam uma maior
sensibilização e capacitação das empresas para o futuro do trabalho e da transformação digital e para a afirmação de Lisboa como cidade global com condições para se posicionar como um polo de desenvolvimento
e atração de emprego, talento e inovação.
No período em análise, continuou a desenvolver-se alguns projetos em curso:

j Projeto Lisboa Go Remote que tem como objetivo determinar a maturidade para o trabalho digital & remoto e sistematizar boas práticas e orientações estratégicas nesta matéria ;

je a trabalhar na arquitetura do Projeto Tech Career GPS que irá ser uma iniciativa orientada para as carreiras do futuro e que irá funcionar como um orientador para quem pretenda explorar novas perspetivas e/ou
possibilidades de novas carreiras no mundo tecnológico;
A concretização da Semana do Empreendedorismo Lisboa 2020, contou também com um forte investimento
da equipa do Emprego e Empregabilidade na construção de parcerias e desenvolvimento conjunto de iniciativas no âmbito do vertical Work & Skills que permitiram mobilizar um número significativo de público em
torno de algumas áreas fulcrais para a estratégia do emprego.
Exemplo de algumas das iniciativas no vertical Work & Skills:

jFuture of Work in a Post Pandemic World – WEF/ISEG;
jRemote & Digital Readiness – Is your company ready for 2021? – Future.Works;
jIs Lisbon a good place to build Remote Tech Teams? – Landing Jobs;
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jUpskilling and Reskilling – what's coming next? – Future.Works;
jRemote Work & Mental Health: How to stay healthy while working remotely"- WorkRemote;
jGoing Remote: What does the future of employment look like?- WorkRemote, etc...)

Comércio
Comércio & “Lojas Com História
Distinção de 14 novas Lojas com História - Publicação em BM 1389, 3ª suplemento de 1 de outubro
As novas Lojas com História são: Restaurante Sancho, Padaria de São Roque, Drogaria Oriental, J. Garraio
Cafélia Ribeiro, Vista Alegre, Tapetes de Arraiolos Trevo, Procópio Bar, Viúva Lamego, Restaurante Clara
Jardim, Solar dos Nunes, A Paródia, Livraria Ler e Artemoldura.
Entrega de Material sanitário às novas lojas distinguidas.
Entrega das telas finais do novo Livro Lojas com história na gráfica.

Inovação e Conhecimento
Study In Lisbon http://www.studyinlisbon.pt
O Projeto Study in Lisbon tem como objetivo posicionar a cidade de Lisboa internacionalmente como um hub
global nos domínios do conhecimento e da inovação. No âmbito deste projeto está disponível o portal STUDY
IN LISBON, que é uma plataforma agregadora de informação útil, parceiros e iniciativas, para os estudantes
e investigadores. Existe também o espaço Study in Lisbon Lounge, espaço aberto a todos os estudantes e investigadores internacionais, que conta com a presença no local das Associações Erasmus e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
No período em apreço foi dada resposta a todos aqueles que através de email nos contactaram e foram produzidos conteúdos, para as redes sociais e para o site do Study in Lisbon com informação importante e pertinente na fase em que vivemos para os estudantes e investigadores.
No dia 15 de outubro realizou-se a anual receção oficial aos estudantes internacionais que escolhem Lisboa
para estudar.
Este ano, devido à situação de pandemia que vivemos e para não criar focos de aglomeração de pessoas, o
evento foi totalmente online. O vídeo do evento conta com mais de 1000 visualizações.
O objetivo foi cumprido. Demos a boas vindas aos estudantes, demos a conhecer um pouco de Lisboa e dos
seus espaços culturais e foram prestadas algumas informações úteis para uma boa e segura vivencia na cidade.
O evento incluiu vídeos, especialmente feitos para estes destinatários, de entidades como a PSP, o SEF, e Associações Erasmus. Durante o evento foram lançados desafios aos estudantes e nos dias seguintes ao evento,
foram entregues aos participantes nos Study in Lisbon Lounge, os habituais kits de boas vindas e alguns
“prémios” oferecidos por parceiros que habitualmente colaboram connosco nestes eventos – BusTour (Carris) ,Lisbon Biketour, Escola de Surf, Escola de Línguas, LisbonCityTrails, Egeac, etc. Todos Os prémios distribuídos têm o intuito de dar a conhecer melhor a cidade, nas suas diferentes vertentes - culturais, de lazer,
e outras , e pretendem contribuir para uma boa recordação de Lisboa e do tempo que aqui passaram.
No período em apreço, a equipa so Study in Lisbon participou também, apesar das contingências e da redução
drástica do número de eventos desta natureza, com apresentações online, em 3 Receções de boas vindas promovidas por várias Instituições de Ensino Superior aos estudantes internacionais, a seu convite, sempre divulgando o projeto e a cidade e disponibilizando o seu apoio a todos os estudantes internacionais que chegaram
a lisboa para estudar.
O Projeto Study in Lisbon tem como objetivo posicionar a cidade de Lisboa internacionalmente como um hub
global nos domínios do conhecimento e da inovação. No âmbito deste projeto está disponível o portal STUDY
IN LISBON (www.studyinlisbon.pt), que é uma plataforma agregadora de informação útil, parceiros e iniciativas,
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para os estudantes e investigadores. Existe também o espaço Study in Lisbon Lounge, espaço aberto a todos os estudantes e investigadores internacionais, que conta com a presença no local das Associações Erasmus e do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, que neste período se encontra temporariamente fechado por não ser possível por falta
de dimensão reunir as condições de segurança para os parceiros nele estarem presentes, sendo sempre garantida no
entanto resposta a todos aqueles que nos procuram por canal disponível para o efeito.

Lisboa Robotics http://lisboarobotics.com
No período em apreço realizou-se a 4.ªLisboa Robotics Talk sob o tema “A Robótica e a Pandemia”.
Estafoi integrada na 9.ª Semana de Empreendedorismo de Lisboa e desenvolveu-se numa base totalmente online. Foi organizada em 3 partes: Uma primeira parte na qual o Keynote Speaker, o Prof. Arlindo Oliveira,
apresentou um estudo elaborado pelo IST em parceria com a NOS sobre mobilidade durante a pandemia
COVID-19; uma segunda parte com um painel de especialistas em robótica, incluindo uma investigadora a
trabalhar no KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo; e uma última parte com várias sessões de
demonstração a serem transmitidas pelo INESCT, Sonae-Sierra, Climex, IdMind, Introsys, e IST.
Paralelamente à preparação da Talk, e enquanto parte do trabalho corrente da equipa de projeto, apoiou-se a
utilização de um dos Hotspots, em concreto o Aterro Sanitário de Beirolas, por uma equipa de investigação
do Instituto Superior Técnico nos testes de drones para a sua participação num projeto europeu.

Smart Open Lisboa https://smartopenlisboa.com
jSOL Tomorrow (6ª edição deste programa). Esta edição pretende ser uma resposta imediata aos desafios mais
urgentes pós-covid para a cidade, as pessoas e a economia de Lisboa. Os parceiros associados ao projeto
são a Fundação Aga Khan, Fundo de Inovação Social/ PME Investimentos, Turismo de Portugal e NOS.
O objetivo é, num período de aproximadamente 3 meses, identificar as melhores startups pelo mundo capazes de dar resposta aos desafios a serem trabalhados e iniciar a implementação destas soluções no dia a
dia da cidade. No período em apreço foi dada continuidade aos potenciais pilotos que surgiram da primeira
fase do programa e foi finalizado o segundo período de procura de startups que tivessem soluções para os
desafios anteriormente levantados bem como a apresentação dessas mesmas soluções aos parceiros do programa, num formato on-line. Foi também executado o segundo Collaboration Design Sprint, que decorreu
durante dois dias, e que foi um dos principais pontos de contacto online entre as startups e os parceiros. Esta
metodologia permitiu o alinhar das ambições e expectativas de parceiros e startups, e estas últimas puderam
afinar as suas propostas. No final dos dois dias foram escolhidos os projetos que passariam à fase seguinte
designadamente de desenvolvimento de pilotos. Nesta segunda leva de startups, foram identificados mais
18 potenciais pilotos, a serem desenvolvidos entre parceiros e 9 startups.

jSOL Green (7ª edição do programa, sob o tema da Lisboa Capital Verde Europeia). No período em apreço
iniciámos os trabalhos relativos a esta edição que contará com parceiros como a Sonae Sierra, Brisa, Águas
do Tejo Atlântico, Delta Cafés, Galp, NOS, Turismo de Portugal, Axians, AWS e Representação Permanente da Comissão Europeia. Foram realizadas as primeiras reuniões para identificação de desafios, tendo
uma delas contado com a participação da E-Nova, DMEI e DMHU, no sentido de identificar desafios que
se colocam ao município nesta temática.
Participação no Programa CLEANTECH CAMP
O Programa Cleantech Camp tem o objetivo de apoiar e promover ideias e projetos na área das energias
limpas, de forma a transformá-los em realidades empresariais, mediante a criação e consolidação de empresas inovadoras em Portugal e Espanha.
O Município de Lisboa é um dos parceiros locais em conjunto com a Autarquia de Barcelona, a par de outros parceiros como a Naturgy, Enagas, CRH, PRIO, Bridge The Gap, Osborne Clarke e ZBM Patents & Trademarks, neste programa desenvolvido pela EIT InnoEnergy.
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Durante o período em apreço procedeu-se à seleção das cerca de 70 start-ups candidatas em dois dias de apresentações dos vários projetos. Após a seleção dos 15 projetos com maior potencial de desenvolvimento teve
lugar a 1.ª semana do programa propriamente dito com a abertura, em formato online, feita pelo DISE ao que
se seguiram sessões de formação especializados no desenvolvimento de projetos.
Teve ainda lugar, como parte da participação de Lisboa no programa, uma sessão de networking online com
Lisboa como anfitriã, entre os empreendedores, com projetos relacionados com as áreas do biogás e hidrogénio,
smart cities, smart grids, IoT e IA, eficiência energética e armazenamento de energia, e especialistas locais.
Projeto HUB-IN
No dia 1 de setembro iniciou-se oficialmente o trabalho do consórcio responsável pelo desenvolvimento do
projeto europeu financiado pela Comissão Europeia através do Programa Horizonte 2020 - HUB-IN. Este
projeto tem como objetivo promover a inovação e o empreendedorismo como forma de transformação positiva dos de centros históricos. Trata-se de um projeto, num total de quase 8 milhões de euros e que terá o seu
foco, no que respeita a Lisboa, à revitalização da zona de Alfama e do Castelo.
No período em apreço realizou-se um Workshop organizado pela E-Nova, no qual participaram todos os parceiros e vários convidados e teve também lugar a primeira reunião de parceiros do projeto.
Projeto Vox-Pop
O projeto de mobilidade urbana ‘VoxPop’, financiado pela Comissão Europeia, pretende criar soluções inovadoras de mobilidade urbana mais centradas no utilizado e conta com a participação da EMEL, Carris, Metro
de Lisboa, ARMIS, Beta-i, Deloitte Portugal e OTLIS. A DMEI/DISE participa no sexto pacote de atividades
- WP 6 – Open Call, tendo sido durante o período em apreço efetuada para além da alocação de recursos humanos ao projeto, a reunião preparatória com o líder do WP6, a Beta-i, e dados contributos para o 1º Annual
Progress Report.
Outros Projetos de inovação aberta – Ligação às Instituições de Ensino Superior
Encontra-se a ser desenvolvida com o Instituto Superior Técnico, Mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação e Empreendedorismo, dois projetos Capstone, focados nas temáticas: mapeamento de locais de criação
artística em Lisboa e; monitorização de pessoas. Estes projetos baseiam-se em dois problemas/necessidades
elencados pela Direção Municipal da Cultura e Serviço Municipal de Proteção Civil, respetivamente, durante
o Programa SOL Tomorrow .
Foram também realizadas reuniões Foram também realizadas reuniões com o Strategic Design and Innovation Lab (SDI.Lab) da Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, com vista a futuras colaborações com
o objetivo de serem abordados problemas/necessidades levantados pelo município, que possam ser analisados e alvo de proposta inovadoras por parte dos alunos no âmbito curricular, bem como através do SDI.Lab.

Setores Estratégicos
Criativas de Lisboa

1.Organização da Feira Gráfica Lisboa 2020 (3 a 11 de outubro), em colaboração com a
DMCultura/EGEAC:
b77 expositores
b8 Lançamentos de livros (online)
b4 Conversas com autores (online)
b1250 Visitantes
2. No âmbito da 9ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa - Eixo Cultura e Criatividade:
2.1. Organização do Workshop: “Inovação e Colaboração Extrema, Reinventar os Eventos e Espaços em
contexto Covid-19” (5 dias): 10 participantes.
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2.2. Promoção no Village Underground Lisboa dos seguintes eventos:
Participantes
(apx.)
Evento
Quarta-feira 23
Quinta-feira 24
Sexta-feira 25

Sábado 26

Domingo 27
Total

Talk Saúde: Smart city, dumb people
Performance piano de Hugo Oliveira
DJ set Soulflow
Talk Verde
DJ set José Salvador
Tallk Gerador : “A cultura, o parente
pobre do empreendedorismo?”
Talk “Reiventar os espaços culturais”
DJ Sta
Talk Dança Voguing e Waacking +
workshops de dança
Concerto encerramento de Time for T

10
70
35
24
20
10

Vizualizações
online
K
6.8
4.1
3.7
7.6
6.1
5.6

10
50
30

1.6
6.1
5.5

70
329
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3. FabLab Lisboa
Atendimento ao Publico:
jNr. de Open-Days: 17
jReservas e Utilizações de Equipamentos: 106
jNr. de Projetos Documentados: 44
Programação:
jWorkshop (15 dias): Empreendedorismo Maker para pessoas com deficiência: 12 participantes
jEvento Comunitário: Mini-Repair Café no Mercado: 15 participantes
jWorkshop: Iniciação Scanner 3D: 3 participantes
4. Centro de Inovação da Mouraria
Projetos Residentes:
jResidentes: 12 projetos
jPostos de trabalho: 27 postos de trabalho ocupados
Programação:
jMostra de Filmes Mikhail Karikis: 10 participantes
jWorkshop Sessão Online: 5 Sessões Negócios endémicos em Tempos Pandémicos.
j8 Encontros de Residentes Online.
jConcerto (em streaming): Santos Pecadores: 1600 visualizações.
jConcerto (em streaming): A-Place: 376 visualizações.

Projeto Urban Manufacturing
A Câmara Municipal de Lisboa é parceira no projeto europeu, aprovado pelo programa Interreg Europe, Urban
Manufacturing - Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces, integrada num consórcio de
11 cidades, liderado pela Birmingham City University. Este projeto visa a partilha de experiências que permitam: encontrar formas de as pequenas e médias empresas conseguirem fazer entrar no mercado novos produtos e/ou serviços baseados em inovação e na manufatura urbana; garantir que os espaços de Manufatura
Urbana se desenvolvam e trabalhem em colaboração efetiva de recursos e saber; a constituição de um Grupo
de Trabalho em cada cidade que envolva o ecossistema; a implementação em cada cidade parceira de um
Plano de Ação próprio. No período em apreço, realizaram-se reuniões com os vários parceiros locais no sentido de implementar o Plano de Ação para a cidade de Lisboa.
Saúde
Promoção e organização no âmbito da 9ª Semana do Empreendedorismo de na organização de iniciativas,
centrando-se fundamentalmente nas questões relacionadas com a “Inovação em Saúde- Antecipar o futuro”.
Com base neste tema abrangente foram delineados três eixos que sustentaram as iniciativas :

jDesafios para o futuro da comunidade.
Neste âmbito foi realizada uma Talk com o objetivo de promover a discussão sobre os efeitos da pandemia
na saúde mental dos cidadãos. Smart city, dumb people?
A talk realizou-se no espaço do Village underground dia 23 de setembro e foi apoiada pelo Forum Saúde XXI
. - 6.800 visualizações / 10 participantes

jImpacto da Inovação e da Investigação na saúde. Neste eixo, foi realizada uma conferência - COVID-19,
MedTech & O Futuro da Saúde, no 24 de setembro na Estufa Fria. -7.637 visualizações / 20 participantes.
Este evento foi promovido pelo FÓRUM SAÚDE XXI / Observatório Português da Compliance e Regulatório Área: Saúde e Investigação e contou com os melhores especialistas em epidemiologia, saúde pública,
virologia e politicas públicas em saúde diretamente envolvidos no acompanhamento e gestão da pandemia.

jOportunidades e desafios /cross innovation industry, tendo sido neste eixo promovidos dois webinares: 'Impacto das startups de saúde durante a pandemia' promovido pela LabToMarket Digital Roundtabl - este
evento foi promovido pela startup LabToMarket no dia 22 ; LabToMarket Digital Roundtable: O Mercado da Saúde visto por Startups de Tecnologia Online - este evento foi igualmente promovido pela startup
LabToMarket no dia 23.

Licenciamento de Ocupações de Espaço Público e Publicidade
Destaques:
No âmbito do apoio extraordinário à atividade dos comerciantes, foi aprovada na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, de 29 de setembro de 2020, a Deliberação nº 503/CM/2020, que visa a isenção de 50% das
taxas no período que decorre de julho a dezembro;
Aprovação, em reunião de Câmara de 29 de outubro, de submissão à Assembleia Municipal da proposta para
celebração de Contratos de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e as Freguesias de Benfica, da Estrela e do Lumiar, para a gestão e exploração de quiosques instalados na Avenida Grão Vasco, na
Alameda das Linhas de Torres e na Avenida D. Carlos I.
1. Licenciamento de Ocupações de Espaço Público e Publicidade
A. Ocupações de Espaço Público e Publicidade
Processos de licenciamento para a utilização privativa do domínio público municipal e licenciamento de
publicidade entrados e decididos:
Tipo de Processo
Licenciamento de filmagens/sessões fotográficas
Licenciamento de funcionamento de recintos
improvisados e itinerantes
Licenciamento de ocupação temporária de espaço
público
Licenciamento de publicidade e ocupação de espaço
público
TOTAL

Quadro 1

SETEMBRO

OUTUBRO

Total

Ent

Dec

Ent

Dec

Ent

Dec

68

59

50

44

118

103

3

9

-

5

3

14

23

15

16

16

39

31

11

8

16

10

27

18

105

91

82

75

187

166

Quadro 1

B. Principais Eventos Licenciados
Karatel Model

55ª Edição Moda Lisboa

Multiópticas

Volta a Portugal em Bicicleta – Contra Relógio
Individual
Dieta Mediterrânica

Exposição 50º Aniversário CGTP

World Bike tour

Odisseia- Solar Boat

Be Ative

Dieta Mediterrânica

Ecarshow

Incubadora Movimento

WBT- Bike Gigante

HÁ Volta
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TVI- Portugal ao Vivo

Lisboa Capital Verde

Rastreios Auditivos

Comemorações do 75º Aniversário da ONU

Festival TODOS

O Castelo do Rei

Wanderlust live

Concerto Jorge Palma

Dixieland

Oficina Iminente

Quadro 2
C. Liquidações no Âmbito da Renovação Mensal e Anual de Ocupações de Espaço Público Para
Eventos, Filmagens e Publicidade:
No período em análise realizaram-se liquidações no total de 89 6487, 51€, no âmbito da renovação mensal e
anual de licenças de publicidade e ocupação do espaço público, bem como processamento referente a licenças ocasionais/temporárias e outras liquidações de cariz não tributário, correspondentes a uma receita arrecadada de 482 273, 96 €.
D. Fiscalização de Ocupações de Espaço Público e Publicidade
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Natureza
Preventiva
Reativa
SETEMBRO OUTUBRO SETEMBRO
OUTUBRO

Área

Total

Ocupações temporárias de espaço público

1

6

418

343

768

Publicidade

12

20

21

76

129

Bancas e Quiosques

1

6

16

3

26

Outras Ocupações (Abrigos/ Mupe’s/
Mupis / Relógios term. / Mastros bandeira)

1

3

18

29

51

TOTAL

15

35

473

451

974

1

1

17

Resultados
Autos de contraordenação

0

Processos, Notificações, Informações,
Ofícios e Ocorrências

19

129 em SETEMBRO e 118 em OUTUBRO

247

Quadro 3
E. Reforma administrativa de Lisboa (lei n.º 56/2012, de 8/11)
Área

SETEMBRO

OUTUBRO

Total

6

2

8

Pareceres relativos a ocupações de espaço público em eixos/vias
estruturantes
Quadro 4

Quadro 4

F. Gestão e acompanhamento de contratos de mobiliário urbano
Área

SETEMBRO

OUTUBRO

Total

Remoção de mobiliário urbano publicitário (Contrato JcDecaux)

7

3

10

Remoção de mobiliário urbano publicitário (Contrato CEMARK)

4

1

5

Instalação de mobiliário urbano publicitário (Contrato JcDecaux)

2

17

19

Instalação de mobiliário urbano publicitário (Contrato CEMARK)

9

10

19

Cancelamento/Averbamento de licenças de OVP (Bancas/Quiosques/Outro MU)

-

-

-

Remoção de Bancas (Contrato JcDecaux/CEMARK)

-

-

-

22

31

53

TOTAL

Quadro 5
G. Horários de Funcionamento
SETEMBRO
Horário de Funcionamento – processos entrados e decididos

OUTUBRO

Total

Ent

Dec

Ent

Dec

Ent

Dec

1

-

4

4

5

4
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SET.

OUT.

Total

Restrições definitivas de horário de funcionamento EM INSTRUÇÃO

-

1

1

Restrições definitivas de horário de funcionamento APLICADAS

-

-

-

Restrições definitivas de horário de funcionamento ARQUIVADAS

-

-

-

Restrições temporárias de horário de funcionamento EM INSTRUÇÃO

9

8

17

Restrições temporárias de horário de funcionamento em APLICADAS

-

-

-

Restrições temporárias de horário de funcionamento ARQUIVADAS

-

7

7

Alargamento de horário de funcionamento definitivo EM INSTRUÇÃO

-

-

-

Alargamento de horário de funcionamento definitivo CONCEDIDO

-

-

-

Alargamento de horário de funcionamento definitivo INDEFERIDO

-

1

1

Alargamento de horário de funcionamento definitivo ARQUIVADO

-

1

1

Alargamento de horário de funcionamento pontual EM INSTRUÇÃO

-

-

-

Alargamento de horário de funcionamento pontual CONCEDIDO

-

-

-

Alargamento de horário de funcionamento pontual ARQUIVADO

-

-

-

Pedido de reconhecimento oficial de Casa de Fado

-

-

-

Reclamação de funcionamento de estabelecimento comercial

-

-

-

Encerramento de estabelecimento por tráfico de estupefacientes

-

-

-

Comunicação do cumprimento de requisitos (artº.5º., nº.3) arquivados

-

-

-

9

18

27

Área

TOTAL

Quadro 6

Quadro 6

2. Promoção e Dinamização Local
A. Mercados/Feiras
A1. Gestão e Dinamização de Mercados e Feiras:
bPlano Municipal de Mercados (PMM)
c Elaboração de minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Lisboa e a Freguesia de
Benfica, com vista a assegurar o cumprimento da 2ª fase do projeto de entrega de produtos ao domicílio dos clientes do Mercado de Benfica, para agendamento em reunião de CML e submissão à AML.
bMercados
cMercado da Ribeira: Desativação dos lugares do setor III (peixe fresco e criação) e realojamento dos
comerciantes nos lugares do setor V;
cAdaptação dos lugares do setor V;
c Atribuição do setor III à MC – Mercados da Capital, Lda.
cPreparação e lançamento de procedimento para contratação de serviços de assistência técnica aos
equipamentos de frio dos Mercados.
bFeiras
cFeira do Relógio: Pintura e remarcação de lugares de venda, no dia 26 de setembro e nos dias 3, 10
e 31 de outubro, com vista à obtenção de um maior distanciamento entre os referidos lugares e mais
espaço de circulação para os clientes.
cFeira da Ladra: Reforço na atuação da Polícia Municipal no combate à venda ilegal na Feira com
apreensão de produtos.
cFeiras das Galinheiras, Ladra e Relógio: Início do processo de devolução de valores pagos pelas licenças ocasionais adquiridas e não usufruídas referentes aos meses de março e abril de 2020.
bProgramas de Dinamização de Mercados e Feiras
cPrograma de sensibilização alimentar “Vamos Todos ao Mercado” (VTM):
Elaboração de Plano de Contingência, preparação para eventual retoma do programa
˃ ainda sem data prevista;
cParticipação do Programa Vamos Todos ao Mercado, a convite da TOO GOOD TO GO, num
debate sobre “desperdício alimentar ao longo da cadeia: do campo ao consumidor passando pela
distribuição”, iniciativa que ocorreu a 29 de outubro, dia em que aquele movimento e aplicação digital comemoram 1 ano da sua chegada a Portugal
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bOutras ações
cNo âmbito do apoio extraordinário à atividade dos comerciantes, foi aprovada na reunião da As-

sembleia Municipal de Lisboa, de 29 de setembro de 2020, a Deliberação nº 503/CM/2020, que visa
a isenção de 50% das taxas no período que decorre de julho a dezembro;
cApuramento do valor das taxas a pagar pelos feirantes das Feiras das Galinheiras, Ladra, Relógio e
Quiosque das Flores e pelos comerciantes dos Mercados de Campo de Ourique e Ribeira e fornecimento dos elementos necessários à regularização dos valores emitidos, pagos e a cobrar a cada entidade, face às propostas de isenção de taxas aprovadas.

B. Quiosques
jAprovação, em reunião de Câmara de 29 de outubro, de submissão à Assembleia Municipal da proposta para
celebração de Contratos de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e as Freguesias de
Benfica, da Estrela e do Lumiar, para a gestão e exploração de quiosques instalados na Avenida Grão Vasco,
na Alameda das Linhas de Torres e na Avenida D. Carlos I.

C. Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal
Vistorias/Ações de Controlo

Total

Retalhistas de carne e produtos da pesca

26

Mercados Municipais

21

Feiras Galinheiras e Relógio

4

Quiosques

7

Lojas/ Alojamentos de Animais

4

Centros de Atendimento Medico-Veternários

3
1

Outros
TOTAL

66

Quadro 7

Ana Margarida Miguel Figueiredo
Diretora Municipal de Economia e Inovação
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Departamento de Educação
Equipa de Projeto para a Qualidade da Alimentação Escolar
Reorganização espacial/funcional de cada refeitório escolar – 139 refeitórios desde os jardins de infância ao
ensino secundário. Acompanhamento do serviço de refeições escolares em todas as escolas e realização de fiscalizações. Elaboração do Caderno de Encargos para o Ajuste Direto (novembro) das refeições nas modalidades de confeção no local e transportadas para escolas básicas integradas, escolas básicas do 2º ciclo e 3º ciclo
e escolas secundárias; Acompanhamento da implementação da Plataforma Municipal de Gestão das Refeições
Escolares – SIGA, assim como toda e necessária articulação com as direções, os encarregados de educação,
professores e auxiliares. Atividades do Programa de Alimentação Escolar - Crescer Saudável no Dia Mundial
da Alimentação.
Propostas de Câmara aprovadas – Transferência de verbas, no âmbito da descentralização de competências
para a Educação - Aprovar alterar a Proposta nº 331/2020. Aprovar o relatório final e a adjudicação, no âmbito do procedimento nº AQ/07/DE/2020.
Contratação Pública - Fornecimento de refeições nas modalidades de confeção no local e transportadas,
para escolas básicas integradas, do 2º e 3º ciclos e secundárias da rede pública da cidade de Lisboa ao abrigo
do Acordo Quadro promovido pela AML. Aquisição de serviços para o aluguer de monoblocos para a EB
Bairro do Restelo. Aquisição de marmitas e outros utensílios reutilizáveis para o fornecimento de refeições
escolares. Aquisição de serviços para desmonte, transporte e montagem de monoblocos em e para diversas escolas básicas na cidade de Lisboa.
Autos de incumprimento contratual - Elaboração de proposta de decisão final de aplicação de sanções pecuniárias, no âmbito de incumprimento contratual dos contratos de fornecimento das refeições escolares.
Comunicação – Planeamento e articulação com o Departamento de Marca e Comunicação de notícias no
âmbito da Educação, para o site e redes sociais, bem como diligências necessárias para a criação de novos materiais para a 2ª edição do concurso “Fazer Acontecer” e respetiva comunicação/divulgação. Atualização e publicação dos documentos de candidatura de acordo com a nova imagem gráfica do concurso, no site da CML
(área do Fazer Acontecer), Facebook e Twitter da Câmara Municipal de Lisboa. Respostas a solicitações externas via correio eletrónico. Atualização de conteúdos no site na área da Educação e COVID-19.
Núcleo de Gestão Financeira e Contabilidade - Transferências para os Agrupamentos, no âmbito do “Fazer
Acontecer”, concurso de apoio a Projetos de Promoção do Sucesso Educativo, no âmbito do Programa Municipal “Secundário para todos”; Maximização dos recursos financeiros relativamente às infraestruturas escolares, englobando os projetos de empreitadas, as revisões de projetos, as empreitadas, as fiscalizações, as
modificações objetivas de contrato (MOC) e Revisões de Preço (RP), Intervenções em JI e 1.º CEB (Antiga Esc.
Nova), PACTO 2020 e Lx XXI.

Divisão de Apoio Socioeducativo
Ação Social Escolar – Elaboração de proposta de transferência de verbas referente ao ano letivo 2020/2021
(Fichas Escolares, material de Desgaste e Material Escolar). Monitorização das verbas atribuídas aos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas. Análise e parecer de pedidos de isenção do pagamento de
refeições escolares.

Informação Escrita |

CAF/AAAF – Levantamento junto de todas as entidades executoras CAF/AAAF, com vista à caracterização
do funcionamento dessas componentes e do Plano de Contingência COVID-19. Elaboração de proposta de
transferência de verbas para JF e Entidades, no âmbito do Programa Extraordinário para Apoio às Atividades
Lúdicas durante o mês de agosto e para transferência de verbas para encerramento do ano letivo 2019/2020
– Entidades (3ª tranche) e início ano letivo 2020/2021 (1ª Tranche).
AEC - Levantamento de dados relativos ao ano letivo 2020/2021. Criação de referencial com vista à elaboração de minutas de protocolos/CDC/ JF e Entidades envolvidas.
Acordo Pré-Escolar - Encerramento das Notas de Encargo de 2019/2020 tendo por objetivo as transferências de verbas para a Câmara Municipal de Lisboa; Abertura de nove salas JI para 2020/2021. Articulação com
as JF e AE para afetação das Assistentes Operacionais nos estabelecimentos de Educação Pré-escolar.
Núcleo de Pessoal Não Docente – Atualização da listagem do pessoal não docente, dos mapas de pessoal
dos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas Não Agrupadas (ENA) e acompanhamento das necessidades de
Assistentes Operacionais (AO e Assistentes Técnicos (AT), em articulação com o Departamento de Gestão de
Recursos Humanos. Realizaram-se 32 entrevistas para colocação de AO. Neste período foram colocados 2 AT;
28 AO que celebraram CPS; 11 AO mobilizados do DAFD; 1 AO mobilizado do DSHS; 34 AO provenientes
de reservas de recrutamento dos AE e ENA; 2 AO mobilizadas de JF.
Núcleo de Promoção da Educação para as Literacias - Rede de Bibliotecas Escolares: Reunião de abertura do ano letivo, em videoconferência, com a participação dos professores bibliotecários e do grupo de trabalho RBEL para apresentar a proposta de trabalho para este ano; Acompanhamento e monitorização do ponto
de situação da reabertura das bibliotecas escolares. Visita e acompanhamento da instalação dos espaços de biblioteca escolar nas escolas que foram objeto de beneficiação e intervenção; Retoma dos trabalhos de organização do 8º Encontro da
Rede de Bibliotecas Escolares sob o tema: “Informação, Desinformação e Ambiente”, adiado em consequência da pandemia COVID-19; Publicação de conteúdos informativos e de divulgação no grupo RBEL em CASA criado na plataforma
Facebook. Organização e metodologia de funcionamento ao nível da estrutura de conteúdos e informação do Portal RBEL
a ser lançado brevemente para a comunidade escolar. Plano Local de Leitura | Educação: apresentação superior de programa para a implementação e desenvolvimento do Plano Local de Leitura através de assinatura de protocolo com o Plano
Nacional de Leitura 2020/2027. Letras Cores e Saberes | Plano de Atividades: Realização de atividades em formato presencial e online de acordo com a proposta apresentada superiormente para os meses de outubro a dezembro de 2020, adaptando a atuação à situação pandémica atual. Ler e Aprender com a Boneca Maria: 9 escolas: 15 sessões – 7 síncronas e 8
presenciais; Conto em Movimento: 6 escolas: 8 sessões – 2 síncronas e 6 presenciais; Lançamento do concurso de escrita e
ilustração para as escolas de 1º ciclo “Histórias do Mar de Ir e Voltar”, em parceria com o Oceanário de Lisboa; Dinamização e publicação de conteúdos e recursos para professores na página de facebook do programa e através de email; Engenheiras por um Dia – dando continuidade à parceria estabelecida com a entidade promotora deste projeto, divulgou-se junto
das escolas de 3º ciclo e secundárias a 4ª edição a ter início neste ano letivo em formato online. Pequenos Poemas do Agora
(PPA) - dinamizado em parceria com a Associação Marina Nabais Dança, contribuindo para o desenvolvimento de competências na área da literacia e na área artística, aliando a leitura a outros níveis do saber, abrangendo 3 escolas (12 turmas);
Outras Iniciativas – Colaboração com o DAFD no Dia do Desporto na Escola realizando duas atividades, Vamos Brincar
com as Tradições e Conto em Movimento. No total realizaram-se 4 sessões, correspondendo 2 a cada uma das atividades
propostas, estas iniciativas envolveram um total de 4 escolas e 15 turmas de 1º ciclo.

Passaporte Escolar e Pré-Escolar – Acompanhamento/esclarecimentos de pedidos para renovação/adendas
de protocolos e de emissão de futuros protocolos. Desenvolvimento do trabalho inerente à compilação de informação, preparação e elaboração dos Guias de Oferta Educativa, tendo em conta o alargamento da sua di-
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vulgação, desde o ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos ao Secundário. Atendendo ao surto COVID-19, neste
período, não se registaram saídas de acompanhamento às atividades realizadas, no âmbito do programa.

Projetos com apoio RAAML ou protocolo CML/DE - Apoio e acompanhamento dos projetos: “A Arte é
para Todos” – ASPREA e “MUSE Lisboa” e projetos com protocolo celebrado entre CML/DE e entidades:
“Boca Aberta V e VI”, “Presente!” e “Contos Tradicionais” – Comuna - Teatro de Pesquisa.
Orçamento Participativo – Projeto Rádio Escolar dos Olivais: Início do projeto com os agrupamentos de
escolas da freguesia dos Olivais envolvendo 9 escolas de 1º e 2º ciclos do ensino básico. Foram realizadas 2
reuniões de apresentação do projeto e as diferentes fases de desenvolvimento.
Orquestra Geração Lisboa – Definição, em parceria com a Associação de Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal (AOSJSP), dos termos de funcionamento da Orquestra Geração tendo por ponto de partida a
salvaguarda do distanciamento social e o cumprimento dos Planos de Contingência das Escolas, onde o projeto está implantado. Proposta de calendário para Ensaios da Orquestra Jovem Municipal Geração Lisboa.
Concurso Fazer Acontecer – Definição da equipa de acompanhamento dos projetos aprovados na 1ª edição,
tendo em vista a monitorização dos mesmos. Na 1ª edição encontram-se envolvidos 30124 alunos do 1º ao
12º ano. No que concerne aos intervenientes na execução dos projetos, têm a participação de 1437 docentes,
462 não docentes, 3824 encarregados e 718 outros agentes da comunidade. Totalizando 6441 pessoas.
Encontra-se a decorrer o período de candidaturas à 2ª Edição do Fazer Acontecer, tendo sido prolongado o
prazo de candidatura até 15 de novembro de 2020, de acordo com o Despacho nº 123/P/2020. Elaboração de
melhorias e ajustes no guião e formulário de candidatura, com base naquilo que foram os constrangimentos
da 1ª edição. Contactos junto dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia e Associações de Pais de
modo a informar e reforçar a nova edição.
Outras Iniciativas – Visitas conjuntas do DE/DASE com SMPC e Centros de Saúde (Delegado de Saúde/técnico da saúde) a todas as Escolas Básicas do 1º ciclo com a missão de verificarem e ajudar as direções das escolas e as Coordenações dos CAF/AAAF a terem o seu Plano de Contingência atualizado, face às orientações
do ME e DGS, assim como, encontrarem as melhores soluções para o funcionamento em “bolha”.

Divisão da Rede Escolar
Núcleo de Arquitetura – Elaboração dos Programas Preliminares das EB do Beato e do Castelo. Visitas técnicas ao JI de Telheiras e às Escolas Básicas São José, Nº 36, Jorge Barradas, Sampaio Garrido, Padre Abel
Varzim e EB2,3 Manuel da Maia. Parecer sobre as propostas concorrentes à elaboração do projeto de arquitetura para a beneficiação geral da EB n.º 72, apresentadas em sede de concurso público. Verificação da existência de internet/wifi em diversas escolas, no âmbito do concurso público a realizar com vista à sua instalação.
Estudo de viabilidade para a colocação de telheiro no JI de Telheiras, assim como ampliação da sala CAF. Identificação de patologias existentes nos espaços exteriores de várias escolas. Levantamento de patologias e substituição de equipamentos sanitários na EB Leão de Arroios. Estudo de viabilidade de instalação de sala de
isolamento na EB2,3 Manuel da Maia. Proposta de percurso coberto para a EB Prista Monteiro. Proposta de
intervenção na escola provisória (monoblocos) da EB1 de Telheiras, incluindo correção de patologias, instalação de recreio coberto e pedido de cedência temporária de terreno adjacente. Estudo de viabilidade de implantação de monoblocos da EB Alice Vieira na EB Sarah Afonso. Organização da pasta de arquivo e cadastro
das escolas com as telas finais. Estudo para a conceção das divisórias em acrílico a montar nas salas dos equipamentos escolares do primeiro ciclo. Programa Preliminar para a ampliação do recreio coberto da EB São
José. Estudo para cobertura provisória tipo à entrada das Escolas Básicas.

Núcleo de Engenharia – Elaboração de mapa com as necessidades das escolas e com prioridades de intervenção de requalificação e de execução inadiável. Registos de intervenções no GOPI. Definição da calendarização para a realização de trabalhos nas escolas do 1.º, 2º, 3º ciclos e secundárias, no âmbito do trabalho a
ser realizado pelo LNEC. Análise das propostas elaboradas pelas JF’s para elaboração de CDC.
Segurança nas Escolas – Implementação de plano de realização de simulacros para testar o sistema de segurança dos estabelecimentos escolares da rede pública. Acompanhamento dos diversos processos para elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP) para os estabelecimentos escolares da rede pública. Continuação
das visitas em conjunto com a Proteção Civil e o Regimento de Sapadores Bombeiros às escolas do 1º ciclo
para elaboração de Planos de Atuação Segurança na Hora (PASH).
Outros Projetos - Acompanhamento do Projeto LisMob - Lisbon Student Mobility respeitante ao processo de
levantamento dos meios tecnológicos existentes nos estabelecimentos escolares da rede pública.
Núcleo de Estudos e Planeamento – Emissão de pareceres quanto à necessidade de novos equipamentos escolares e de ensino, bem como de reservas estabelecidas, no âmbito de PMOT’s e outros estudos urbanísticos.
Carta Educativa - Acompanhamento dos trabalhos de Revisão da Carta Educativa através da participação em
reuniões de trabalho com o Departamento de Planeamento. Elaboração de contributos do DE, de acordo com
o definido em reuniões de coordenação.
Candidaturas PACTO 2020 - Acompanhamento das seguintes Operações aprovadas no âmbito do PACTO
2020: EB Quinta dos Frades, EB Bairro de São Miguel, EB Coruchéus, EB Dom Luís da Cunha, EB Lisboa
N.º 36, EB Luíza Neto Jorge e EB Arco-Íris. Preparação de 13 candidaturas de escolas de Lisboa para submissão ao Concurso “Remoção de Amianto nos Edifícios Escolares”.

Paulo Agostinho
Diretor de Departamento de Educação
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Departamento da Atividade
Física e do Desporto
o

1. Foram aprovadas em Assembleia Municipal de 21 de julho as seguintes propostas de atribuição de
apoio financeiro:

bProposta 547/2020- Circuito Radical, Lda, Circuito Radical - LINX RACE Lisboa/21, no valor de
50.000,00 €;

bProposta 594/2020- UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo, edição Especial da Volta a Portugal em
Bicicleta, no valor de 100.000,00 €;

bProposta 621/2020 – Apoio financeiro a 2 entidades, organização eventos desportivos em 2020, no
valor de 30.750,00 €.

bProposta 622/2020 - Federação Campismo e Montanhismo de Portugal, gestão, manutenção e apoio técnico do Rocódromo Municipal in door. sito no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso e Estrutura Artificial de Escalada do Jardim do Vale do Silêncio, no valor de 55.275,00 €.

bProposta 663/2020 - Núcleo dos Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel, apoio a aluguer de instalações,
no valor de 7.200,00 €.
2. Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021
No período em análise foram realizadas reuniões com várias entidades que pretendem realizar eventos a incluir na calendarização de 2021, destacando-se as negociações para receber o Karaté World League.
Foi apresentado ao Chefe da Equipa de Missão o projeto para a Cerimónia de Abertura da Capital Europeia
do Desporto.
Deu-se continuidade à coorganização dos eventos de referência para 2021, nomeadamente, Tafisa World
Games, World Gym For Life e Campeonato Europeu de Judo.
No âmbito do Programa ERASMUS +, o projeto de organização de um evento desportivo sem fins lucrativos designado Urban Sports 4all, integralmente desenvolvido pelos serviços técnicos da CML, ficou classificado em 4º lugar e é financiado a fundo perdido com 500.000,00 € (quinhentos mil euros).
Este evento decorrerá de 1 a 4 de julho de 2021 e tem como principal objetivo a inclusão social e a igualdade de oportunidades através da organização e a implementação de desportos urbanos na cidade de Lisboa.
Conta com a participação de 11 países e 15 entidades parceiras.
3.Programas de Apoio ao Ensino
3.1 Programa de Apoio à Educação Física Curricular do 1.º CEB
Ensino Regular | No âmbito do Programa de Apoio à Educação Física Curricular | Aprendizagens Essenciais, dirigido às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, iniciou-se o 1º Turno com as visitas às Escolas no
dia 19 de outubro de 2020, contando com a inscrição de 205 turmas do 3º e 4º anos de escolaridade e cerca
de 4500 alunos.
As atividades regulares realizam-se em 53 Escolas Básicas da cidade de Lisboa: EB Adriano Correia de
Oliveira; EB Alexandre Herculano; EB Alice Vieira; EB Alta de Lisboa; EB António Nobre; EB Arco-íris;
EB Arquiteto Vítor Pala; EB Ator Vale; EB Bairro do Restelo; EB Madre Deus; EB do Beato; EB Caselas;
EB do Condado; EB dom Luís da Cunha; EM Dr. Nuno Cordeiro Ferreira; EB Engenheiro Ressano Garcia;
EB Eurico Gonçalves; EB Frei Luís de Sousa; EB Homero Serpa; EB Infante Dom Henrique; EB Laranjeiras; EB Leão de Arroios; EB Loios; EB Luísa Neto Jorge; EB Lumiar; EB Luz Carnide; EB Manuel
Teixeira Gomes; EB Maria Barroso; EB Maria de Luz Deus Ramos; EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida;

Informação Escrita |

EB Mestre Querubim Lapa; EB Moinhos do Restelo; EB Natália Correia; EB Nº 195; EB Padre Abel Varzim; EB Parque das Nações; EB Patrício Prazeres; EB Paulino Montez; EB Pintor Almada Negreiros; EB
Prista Monteiro; EB Professor Agostinho da Silva; EB Professor Manuel Sérgio; EB Professor Aida Vieira;
EB Quinta dos Frades; EB Rainha Santa Isabel; EB Sampaio Garrido; EB Santo António; EB São João de
Brito; EB São João de Deus; EB São José; EB Sarah Afonso; EB Teixeira de Pascoais; EB Vasco da Gama;
Integrado no Plano de Formação do Programa de Apoio à Educação Física Curricular | Aprendizagens Essenciais, realizaram-se as seguintes ações para preparação da Equipa de Professores de Educação Física que
lecionam o Programa, tendo como objetivo unificar o Processo de Ensino aprendizagem de acordo com a
especificidade de cada Plano de Contingência das Escolas do 1º CEB:
Denominação

Calendarização

Carga Horária

Nº participantes

Educação Física na Escola em Tempos de Pandemia

22 / 09 / 2020

3H

16

Dança e Ginástica nas Escolas no 1º Ciclo

16 / 10 / 2020

5H

17

Ensino Especial | Foi realizada a instrução do Processo para Atribuição de Apoio Financeiro às 4 Entidades
Parceiras de continuidade do PAEFC para os Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA), no sentido de assegurar o enquadramento técnico do programa no ano letivo 2020/2021.
Encontram-se inscritos no PAEFC 135 alunos com necessidades educativas de caráter permanente, de 21
CAA, que irão ter acesso ao Bloco de Atividades Rítmicas e Expressivas e ao Bloco de Psicomotricidade
ao longo do ano letivo.
Realizaram-se as reuniões de início de época com as entidades parceiras: AAMA, APCL, Associação Jorge
Pina e CERCI Lisboa. De 27 a 30 de outubro, realizaram-se as Visitas às Escolas pelos técnicos especializados para conhecimento dos alunos e recolha de informação junto dos professores dos CAA. A 2 de novembro terá início a atividade letiva que decorrerá nas instalações dos respetivos estabelecimentos de ensino.
3.2 Programa Clubes de Mar
No âmbito da preparação da época desportiva 2020/2021 efetuou-se uma reunião preliminar com os responsáveis dos clubes náuticos parceiros para definir as condições de realização do 1º turno de atividades.
Procedeu-se à recolha dos questionários aplicados junto destes sobre as condições existentes nos clubes e
respetivos planos de contingência a adotar, por forma a garantir-se que as aulas irão realizar-se em cumprimento com as orientações da DGS, devido ao COVID-19. Através do Departamento de Educação estabeleceram-se contatos institucionais com as direções de todos os agrupamentos de escolas da rede pública do
concelho de Lisboa, tendo em vista a inscrição das escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico nesta edição
do programa. Com o objetivo de se potenciar as inscrições no programa realizaram-se até à data 3 ações de
sensibilização e esclarecimento junto dos alunos da Escola Básica 2.3. Fernando Pessoa na freguesia de Olivais e agendaram-se mais ações noutras escolas. Em articulação com os diretores técnicos das piscinas da
cidade de Lisboa parceiras iniciou-se a realização dos testes de saber nadar aos alunos interessados em participar. Foi elaborada uma proposta de novos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo (CPDD)
a celebrar com os clubes náuticos, para desenvolvimento das atividades na presente época desportiva, na sequência da informação apresentada sobre as necessidades financeiras.
3.3 Projeto Lisboa Sem Rodinhas
No dia 16 de outubro foi realizada uma reunião entre o DAFD e a Direção Municipal de Mobilidade, com
vista ao desenvolvimento do projeto na época 2020/2021. No dia 21 de outubro de 2020, foi realizada uma
reunião entre o DAFD e as 3 entidades que já desenvolviam o projeto até a paragem em março, devido a pandemia da COVID-19, com vista à continuidade do programa para a época 2020/2021.
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4. Programas de Apoio ao Fomento da Formação Desportiva
4.1 Programa Desporto Mexe Comigo
Foram desenvolvidas pequenas reuniões com as entidades com vista ao início da época 2020/2021. No dia
28 de outubro de 2020, foi realizada uma reunião com as 12 entidades, com vista o início da época
2020/2021, em conjunto com os programas Mov’In e Clube Alfacinha.
4.2 Programa Clube Alfacinha
A atividade desportiva regular no âmbito deste Programa terminou a época desportiva 2019/2020, com 13
projetos de 6 entidades, em 6 modalidades, sendo abrangidas 7 escolas de 6 freguesias.
Estão aprovados para a nova época desportiva 2020/2021, 19 dos 24 Projetos rececionados sendo todos estes
de continuidade da atividade desenvolvida no âmbito do Programa. Os Projetos mencionados são de 8 Entidades, desenvolvidos em 13 Escolas de 9 Freguesias em 10 modalidades distintas. Os restantes 5 Projetos encontram-se em análise e carecem de elementos já solicitados às entidades para que possam ser aprovados.
5. Programas de Generalização da Atividade Física e Desportiva Desporto Para Todos
5.1 Programa Lisboa +55
Foram realizadas e dinamizadas reuniões de trabalho com o objetivo da preparação da época desportiva
2020-2021:
cPreparação do livro digital para o L+55;
cQuestionários do plano de contingência das entidades parceiras;
cAtribuição de Apoio – relatório de execução física e financeira;
cInformatização das Fichas de Assiduidade/Presenças nos Programas Municipais;
cPlano de Contingência de Retoma dos Programas Municipais e Ficha de Inscrição dos Programas;
cCom os Coordenadores das Entidades Parceiras e Técnicos e apoio às entidades parceiras no início de

época desportiva 2020-21;
cPreparação da Proposta de atribuição de apoio financeiro e não financeiro para a época 2020/21.

5.2 Programa Mov’In
Realizou-se a instrução do Processo para Atribuição de Apoio Financeiro às 2 Entidades Parceiras de continuidade do Programa Municipal MOV’in (Ginásio Clube Português e Associação de Paralisia Cerebral de
Lisboa), no sentido de assegurar o enquadramento técnico do programa na época 2020/2021.
Paralelamente, foram analisadas de forma individualizada as situações de cada uma das 4 entidades de continuidade (a saber, para além das 2 referidas anteriormente, Lisboa Ginásio Clube e CERCI Lisboa), no sentido de se avaliar se estavam reunidas todas as condições para a retoma do programa, nomeadamente no que
ao cumprimento das normas de contingência diz respeito.
No dia 28 de outubro foi realizada uma reunião de retoma dos programas municipais, nos quais se insere o
MOV’in, com os clubes parceiros.
5.3 Semana Europeia do Desporto
Entre os dias 23 e 30 de setembro decorreu a Semana Europeia do Desporto, que face à situação atual, apresentou uma agenda programática com uma aposta clara na promoção da atividade fisica e desportiva
através das redes sociais. Houve igualmente um investimento na oferta desportiva de proximidade, dirigida
a todos os segmentos da população, privilegiando a realização de atividades em pequenos grupos e no espaço público. Contabilizamos a participação de 44 Clubes e Coletividades, totalizando 246 atividades em
toda a cidade.
A CML assinalou os dias da Semana Europeia do Desporto com eventos de pequena dimensão, tendo totalizado 21 ações, que num modelo misto puseram mais de 3000 munícipes a realizar atividade física das
mais diversas formas e através dos mais diversos canais.
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Desta semana temos a destacar: Dia 23 – Dia do Desporto Trabalhadores: aulas presenciais para os trabalhadores (55 participações), vídeo pausa ativa (947 visualizações) e Maratona Virtual para os funcionários
da CML (35 participações);
Dia 24 - Desporto ao Ar Livre: Desafios QrCode nos jardins da cidade (71 participações);
Dia 25 - Desporto na Escola – Divulgação de vídeos de iniciação desportiva realizados por Federações
Desportivas (FP Desporto para Pessoas Com Deficiência; FP Hóquei; FP Jogos Tradicionais; FP Judo; FP
Basquetebol; FP Corfebol; FP Ténis de Mesa), “Conto em Movimento” (66 participações) e promoção do
projeto “Vamos Brincar nas Escolas” (280 participações);
Dia 26 – Dia BeActive: Mega Aula de Bike, presencial e transmitida em streaming para todo o pais (60
clubes com cerca de 1678 participações), Corrida Virtual (1000 participações);
Dia 27 – Dia do Desporto Náutico: Batismo de Vela e de Remo realizados em parceria com os Clubes Náuticos da cidade de Lisboa (Clube Ferroviário, Associação Naval de Lisboa e Sport Algés e Dafundo);
Dia 28 – Dia do Desporto para Pessoas com Deficiência – aulas destinadas a pessoas com deficiência
realizadas pelo Projeto Municipal Mov in, tendo envolvido a Associação Paralisia Cerebral de Lisboa e o
Ginásio Clube Português (11 participações). A par desta atividade foi realizado e difundido um filme em que
conta na primeira pessoa o que é ser atleta com deficiência (alcance nas redes sociais de mais de 23.000
visualizações e 150 partilhas);
Dia 29 – Dia do Desporto Sénior: atividades por 6 Juntas de Freguesia (Ajuda, Alcântara, Arroios, Beato,
Misericórdia e São Vicente.) em contexto de espaço público e nas dentro das normas e orientações emanadas pelo Direção Geral de Saúde, atendendo à especificidade da população alvo.
6. Programa de Apoio Financeiro ao Desenvolvimento Desportivo
6.1 Apoio à Atividade Desportiva Regular e Aquisição de Equipamentos
Neste período de tempo a ação centrou-se, essencialmente na análise de:
cRelatórios de execução física e financeira (REFF) de atividade desportiva regular (ADR) e de aquisição

de equipamento de apoio à atividade desportiva regular (AED), relativos aos ano 2019 e 2020;
cProcessos de pedidos de apoio financeiro ADR para 2021 com vista à apresentação da primeira pro-

posta de apoio financeiro a ADR 2021 a realizar ainda em 2020
7. Programa de Apoio a Projetos e Eventos Desportivos
7.1 Apoio Não Financeiro a Eventos e Projetos Desportivos
Deram entrada 44 processos de pedido de Apoio não Financeiro. Devido á atual situação de Pandemia –
Covid 19, foram cancelados pelos promotores 35 pedidos e foram adiados 1. Dos 8 pedidos de apoio realizados destacam-se: My LX Triathlon Experience – organizado pela Federação de Triatlo de Portugal; o
Campeonato Regional de Veteranos - Lançamentos, o Campeonato Nacional de ANAV de Pista e Campeonato Nacional de Pentatlo ANAV e o Campeonato Regional e Nacional de 5.000 e 10.000 mts – organizados pela Associação de Atletismo de Lisboa; o 10º Torneio Internacional de Voleibol de Lisboa – organizado
pelo Centro de Voleibol de Lisboa; uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta – organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo; o ATP Challenger 80 Lisboa Belém Open – organizado pela Federação Portuguesa de Ténis e o 12º Portugal Rugby Youth Festival – organizado pela Move Sports.
7.2 Apoio Financeiro a Eventos e Projetos Desportivos
No período em referência, foram instruídos pela DGOD, 9 pedidos de apoio financeiro, com vista à realização de 22 eventos de cariz desportivo:
Open de Portugal Cidade de Lisboa – Clássicas, Open Cidade de Lisboa – Semi Rápidas, Lisbon Cup e
Seminário do Treinador FIDE, propostos pela Federação Portuguesa de Xadrez, Festival de Dança de Lis-
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boa, Torneio Internacional de Ginástica Artística de Lisboa, Torneio Internacional de Ginástica Rítmica de
Lisboa, Torneio Internacional de TeamGym, Gymfest - Torneio Internacional de Ginástica para Todos de Lisboa e Torneio Internacional de Ginástica Acrobática de Lisboa, propostos pelo Ginásio Clube Português,
Olímpico Jovem Regional, Meeting Cidade de Lisboa, Meeting Lisboa - Madrid, Meeting Jovem Lisboa e
Campeonatos de Portugal propostos pela Associação de Atletismo de Lisboa, CDUL - Sponsors 2021 - X
Edição proposto pelo Centro Desportivo Universitário de Lisboa, Prova Inter- Regional Escolas BTT proposto pelos Coelhinhos Escola Clube de Ciclismo de Lisboa, Granfondo Lisboa e Subida à Glória propostos pelo Clube desportivo e Recreativo Chronos, 1º European Swimming Coaches Conference & 44
Congresso Técnico-Científico propostos pela Associação Portuguesa de Técnicos Natação, XX World Championships e XVI European Championship Formula Future propostos pela Federação Portuguesa de Motonáutica e Lynx Race Lisboa proposto pela Circuito Radical Lda.
Foram ainda analisados e indeferidos, 8 pedidos de apoio financeiro:
Festival Escolas Natação – Pré Competição proposto pelos Vikings Sports Clube, Torneio Internacional
Masters Andebol proposto pela Esferantástica – Associação Cultural e Desportiva, Portugal Legends Handball Cup, Lisbon Football Youth Cup, Lisbon Handball Youth Cup, Lisbon Basketball Youth Cup, Lisbon
Football Youth Cup propostos pela Move Sports - Organizações Desportivas S.A, Corrida dos Monumentos Lisboa 2021 proposto pela Associação de Fomento do Triatlo e Atletismo, JovemSenior 2021 proposto
pelo Centro Cultural e Recreativo Crianças de Cruzeiro e Rio Seco, Torneio de Futebol Comunitário proposto pelo Técnico Futebol Clube, Sport Without Doping proposto pelo Young Educators – European Association e o Judo Party 3 e 1º Clinic do Judo Clube Lisboa – Nutrição propostos pelo Centro de Cultura e
Desporto Judo Clube Lisboa
8. Gestão de Instalações Desportivas Municipais (Estruturantes)
As três IDM sob gestão direta do Departamento da Atividade Física e do Desporto apresentaram neste período COVID-19, os seguintes dados:
Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso | A partir do momento em que a instalação encerrou
ao público e dando resposta à pandemia COVID 19, o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Departamento
para os Direitos Sociais cooperaram na montagem e operacionalização de um Centro de Acolhimento no
Casal Vistoso para dar resposta à população em situação de Sem Abrigo. Os técnicos do DAFD apoiam no
respetivo plano sendo que este se mantem em funcionamento desde o dia 17 de março até à presente data.
Complexo Desportivo Municipal do Alto do Lumiar | Atualmente utilizam os Campos de Futebol os
clubes residentes da instalação, que promovem os treinos e jogos oficiais para os jogadores dos quadros
competitivos da Associação de Futebol de Lisboa (AFL). Esta ocupação, tem os seguintes indicadores: Campos de Futebol: Um total de 9 entidades em regime de cedência, que utilizaram um total de 452 horas com
3.169 utentes. Neste período, o n.º de utilizações foi 7.298 e a taxa média de ocupação nos dias úteis, foi de
86%.
De referir ainda a realização nesta instalação de duas ações no âmbito do Plano de Formação do Programa
de Apoio à Educação Física Curricular, para preparação da Equipa de Professores de Educação Física que
lecionam o Programa. As formações tiveram uma carga horaria de 8h e participaram 17 professores
Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz Pereira | Durante este período a instalação acolheu o armazenamento e deu apoio à distribuição dos materiais necessários à proteção dos trabalhadores das 24 Juntas de Freguesia e a 6 corporações de Bombeiros, nomeadamente álcool gel e kits de proteção individual. A
responsabilidade desta ação conjunta foi do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa.
Continuam a realizar-se os treinos de atletismo outdoor, para os atletas federados da Associação de Atletismo
de Lisboa (AAL), de acordo com as orientações definidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-

A/2020. Esta ocupação e o respetivo alargamento (Clubes de Judo com atividade federada), tem os seguintes
indicadores;
Pista: Um total de 19 entidades em regime de cedência regular e pontual, com 3347 utentes, que utilizaram
um total de 2481 horas. No período em análise, o n.º de utilizações foi de 12.696 e a taxa média de ocupação
nos dias úteis, foi de 79% e aos fins de semana de 92%.
Ginásios: Um total de 15 entidades, com 5.145 utilizações em 5.696 horas de utilização. A taxa média de
ocupação nos dias úteis, foi de 78%.
9. Carta Desportiva
Elaboração do conteúdo documental da revisão da Carta Desportiva do Município de Lisboa: Diagnóstico
Estratégico e Relatório.
10.Projetos e Obras equipamentos desportivos
10.1 Obras em Instalações Desportivas Municipais
Emissão parecer técnico); PAM Prof. Moniz Pereira – AVAC e ITED do edifício apoio; Emp.
07/DMMC/DEM/DPCE/19 - obras prioritárias em IDM; CDM Carnide (lançamento de empreitada faseada
para as instalações desportivas e instalações de apoio); | Acompanhamento de obras e projetos - processos
em curso, em articulação com outras UO: Pq. Calisténico Vale do Silêncio (DMAEVCE); Miniparque
Calisténico (vocacionado para Freestyle) R. André Vidal Negreiros-Marvila (DMAEVCE).
10.2 Obras em Instalações Desportivas Não Municipais
Parecer técnico: Instalação simplificada de atletismo na Escola D. Dinis (JF Marvila) (Programa Preliminar; Boa-Hora Futebol Clube - Legalização das Instalações (Proc. 131/EDI/2020); Sala de desporto e Campo
de Pequenos Jogos (Programa Preliminar) - EB23 Luís de Camões.
10.3 Orçamento Participativo
Acompanhamento dos projetos vencedores: “Campos de Street Basket” (OP2012) - Processo para Licenciamento; “Pq. Calisténicos com integração de Parques Fitness” (OP2015) — Parque Ativo de Belém (fase de
lançamento da empreitada – articulação com DMAEVCE), Parque Ativo do Parque das Nações (empreitada
e fase de concurso – Articulação com JFPN); “Pontão de Remo – Doca de Santo Amaro” (OP2017) (delegado
ANL – acompanhamento. Fase final da execução); “EUL – Cidade em Movimento” (OP2015) (delegado –
acompanhamento). Articulação com a Equipa da Participação relativamente a todos os assuntos OP
10.4 Contratos de Delegação de Competência (CDC)
Acompanhamento, em articulação com DRJF: Em curso - JF Marvila – requalif. dos polidesp. do B.º Armador, da Pç. Dr.Fernando Amado e do Pq. Vale Fundão (aguarda elementos), “criação de Pq. geriátrico e
street workout, B.º Quinta do Chalé” e de Pq. street workout, R. Prof. Lopo de Carvalho (aguardam elementos), Cp. basquetebol 3x3, em Chelas (aguarda elementos); JF Santa Clara – “const. pq. activ. física, R.
Quartin Graça (aguarda elementos)”; JF Belém –, requalif. espaços desport. R. António Abreu, Lg. do Galvão
e R. José Calheiros, criação de equip. desp. R pedonal entre R. Rodrigo Reinel e R. Jorge Dias e reabilit.
polidesp. Caselas (aguardam elementos); JF Carnide – substituição pavimento do ginásio e “reparação e
reabilit. piscina do equipamento “Espassus 3G” (realizada visita, aguardam elementos); JF Arroios - requalificação da piscina (acompanhamento); JF S. Vicente – remodelação Piscina de São Vicente (emissão
de parecer técnico prévio, acompanhamento).
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