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O presente documento é uma versão 
de leitura. O documento original, 

assinado e rubricado, encontra-se 
arquivado na sede da empresa.
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De acordo com o disposto na lei e nos Estatutos da Empresa, o Conselho de 
Administração da GEBALIS – Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal 

de Lisboa, EM, SA vem submeter à apreciação de V. Exas. o Relatório de 
Gestão e as Contas do Período de 2019. 
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O Conselho de Administração da GEBALIS centrou a sua gestão – como não podia deixar de ser – na otimização da sua 
missão: melhorar, sempre, a sua gestão do arrendamento municipal da cidade de Lisboa. Não só deu continuidade ao trabalho 
e ao investimento dos anos anteriores, mantendo o reforço da consolidação económica e financeira da empresa, como 
promoveu novas iniciativas e concretizou novos programas. Estes visaram o favorecimento de uma intervenção partilhada no 
território, de corresponsabilidade e de cogovernação, envolvendo ativamente residentes e parceiros.  

Concretizaram-se os projetos de execução de obra aplicados nos contratos-programa celebrados com a CML 
(CP398/CM/2015 e CP349/CM/2018). Investiu-se na melhoria de condições para os trabalhadores da empresa, informando 
com regularidade sobre as atividades em curso nos seus canais comunicacionais internos e externos. 

Nos espaços de atendimento da GEBALIS, foram realizados mais de 73.100 atendimentos, divididos entre a área social e de 
edificado. Foram recebidas, pelo menos uma vez, 14.965 famílias residentes nos Bairros Municipais. Foram ainda realizadas 
4.074 visitas domiciliárias a 766 visitas a lotes. A atividade de instrução processual e despacho registou 8599 transações - 
mais 500 quando comparado com o período homólogo.  

Desde que área financeira da GEBALIS foi reorganizada como entidade pública reclassificada, temos visto o reconhecimento 
do nosso Compromisso do Pagamento Pontual atribuído de forma bem-sucedida. 

Feitos os balanços, é tempo de prestar contas. O Relatório de Atividade e Contas 2019 que a seguir se apresenta, descreve 
as atividades desenvolvidas ao longo do ano, em conformidade com o respetivo Plano de Atividade e Orçamento. Constata  o 
compromisso da GEBALIS em continuar o seu serviço à cidade e a quem vive e trabalha em Lisboa, com o objetivo de 
responder com qualidade nos serviços prestados, perseguindo uma política de responsabilidade social, promovendo os 
Direitos Humanos, a coesão social, a igualdade de oportunidades, a diversidade e a interculturalidade, tanto para residentes 
em habitação pública como para organizações parceiras – não esquecendo os seus trabalhadores e trabalhadoras, as 
entidades parceiras e todos os intervenientes, sem os quais o trabalho desenvolvido, não teria sido possível. Dele, 
destacamos: 

1. A consolidação da situação económica da empresa, respeitando todas as obrigações legais e, para além disso,
cumprindo a renovação do “Compromisso Pagamento Pontual”;

2. A consolidação da nova estrutura da empresa, criada em 2017, para responder aos novos desafios decorrentes da
alteração estatutária e que definiu o novo âmbito de atuação da GEBALIS. Sublinha-se que esta consolidação incluiu
também o reforço de equipas em diferentes Unidades Orgânicas da empresa, o investimento na capacitação e
formação de Recursos Humanos e a contínua melhoria das condições de trabalho dos Trabalhadores;

3. A Certificação da GEBALIS pela bem-sucedida implementação do seu Sistema de Gestão da Conciliação entre a
Vida Profissional, Familiar e Pessoal, na sequencia do público reconhecimento da empresa, pela Secretaria de
Estado para a Cidadania e Igualdade, como Organização-Bandeira do “Pacto para a Conciliação” e como entidade
aderente ao “Programa 3 em Linha”, promovido pelo Governo de Portugal no âmbito da Estratégia Nacional para a
Igualdade e Não-Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”;

4. A persecução da Intervenção Local, ancorada nos eixos orientadores: I) prestação de um serviço de qualidade; II)
reforço da proximidade; III) promoção da participação cidadã;
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5. O reforço e desenvolvimento de parcerias locais e institucionais-chave, a operar na cidade e nos territórios sob gestão 
da GEBALIS;  

6. O início do Programa GEBALIS “Lotes ComVida”, com indicadores de desempenho e resultados obtidos 
relevantemente positivos; 

7. As Iniciativas e Projetos Comunitários GEBALIS: o “Rock the House”, o “Cinema Insuflável” e o “Community 
Champions League” – este último, em Parceria com a Fundação Benfica; 

8. A continuação dos programas de capacitação social “Guardiões do Jardim” e de intervenção estrutural “Intervenções 
Construtivas que Facilitam a Vivência no Interior das Habitações” e “LIFE – Habitação de Uso Universal” – todos eles 
já publicamente premiados, com os dois últimos a obterem distinções em 2019 (“Selo da Diversidade e Inclusão” pela 
Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão e “Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social” 
pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial); 

9. A continuação da concretização das obras de reabilitação de edifícios municipais de habitação, programadas no 
âmbito do Programa de Reabilitação de Fogos Municipais de Lisboa “Aqui Há Mais Bairro”, inserido nos Contratos-  
-Programa celebrados com a Câmara Municipal de Lisboa. Ao abrigo dos CP398/CM/2015 e CP349/CM/2018 foram 
reabilitados 454 fogos habitacionais, o que corresponde a uma execução de cerca de metade do valor contratualizado 
(49%);  

10. A submissão de duas novas candidaturas aos programas PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) e 
PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana) de Lisboa, no âmbito dos referidos Contratos-Programa celebrados 
com a CML, em acumulação com o acompanhamento da execução das quatro candidaturas PEDU aprovadas em 
2017;  

11. A subida a um patamar de referência europeu e internacional da qualidade do trabalho da GEBALIS, que constituiu 
objetivo permanente do seu Conselho de Administração, partilhado pelos seus quadros e trabalhadores. Por isso, o 
reconhecimento e destaque pela Housing Europe da nossa atividade, materializado na aprovação da nossa 
Candidatura de Filiação, é-nos particularmente grato. 

12. A continuação da prática ativa da Política de Responsabilidade Social da GEBALIS, tanto a nível interno, como junto 
das comunidades e territórios em que a empresa opera; 

13. A adaptação do Código de Ética da Empresa à luz do conjunto de princípios e valores definidos pela Norma 
Portuguesa NP4552:2016, na qual o Sistema de Gestão de Conciliação da GEBALIS se baseia e a subsequente 
aprovação do documento; 

14. A revisão e aprovação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, em vigor desde 2010; 

15. Por último, mas não menos importante: a positiva melhoria da comunicação empresarial da GEBALIS, tanto a nível 
interno como externo. 

O Conselho de Administração deseja sublinhar que as todas as atividades implementadas e todos os resultados conseguidos 
traduzem, também, a boa relação de parceria com as diversas entidades que trabalham na e para a cidade, em conjunto com 
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a GEBALIS. Salientamos a profícua colaboração com os diversos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa; com as Juntas de 
Freguesia; com as organizações e coletividades sem fins lucrativos de índole cultural, social, recreativo e desportiva; com as 
IPSS; com a SCML; com Escolas de vários níveis de ensino, regular e profissional; com o IEFP; com os Grupos de Parceiros; 
com os Grupos Comunitários; com as Redes de Parcerias Sociais – e com outras entidades que contribuíram para uma 
intervenção articulada e integrada, e para uma melhor rendibilização dos recursos e técnicas disponíveis.   

O atual contexto de crise – em curso à data da elaboração do presente Relatório – impõe a adoção de medidas preventivas e 
de contingência, indispensáveis para responder aos tempos difíceis e de incerteza que se enfrentam. Exige, também, uma 
resposta social das Organizações, assente na responsabilidade e na solidariedade, que potencie a capacidade de, 
coletivamente, reagirmos e vencermos este desafio. 

É nesta circunstância que a GEBALIS, a par do Município de Lisboa, irá apoiar as famílias residentes em habitação municipal 
e as organizações instaladas em espaços municipais, incluindo-se também os espaços não-habitacionais. Para as famílias foi 
concedido o prazo adicional de 18 meses - sem qualquer juro ou penalização - para o pagamento das rendas de abril a junho 
de 2020, além de, a todo o momento, poderem solicitar a reavaliação do valor das rendas, nomeadamente por diminuição de 
rendimento do agregado. Para os estabelecimentos comerciais e as instituições de âmbito social, cultural e recreativo foi 
suspensa a obrigatoriedade do pagamento das respetivas rendas até junho de 2020. Com estas medidas pretende-se mitigar 
o impacto do novo coronavírus nos rendimentos e na vida das famílias e das organizações presentes em espaços municipais. 
Todas estas e outras medidas estão sujeitas a avaliação permanente, tendo em vista o seu desenvolvimento e adequação à 
situação. 

À luz deste contexto pandémico, a GEBALIS respondeu positivamente e adaptou a sua atividade e a prestação dos seus 
serviços, com o objetivo de dar resposta às necessidades sociais e económicas que quem vive e trabalha na cidade de Lisboa 
sente neste momento. 

 

 
Lisboa, 3 de abril de 2020 

 
O Conselho de Administração 

 
 

       O Presidente 
 

 
Pedro Pinto de Jesus 

 
               A Vogal                                        O Vogal 
 

 
    Maria Helena Martinho Lopes Correia                        Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício 
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Segundo os Estatutos da GEBALIS aprovados em Assembleia Municipal na 129.ª reunião – 

84.ª Sessão Extraordinária realizada em 20/12/2016 
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INTRODUÇÃO 

QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS? 
 

A GEBALIS é uma empresa municipal, de direito privado, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira. 

Criada em 1995 para garantir a gestão dos bairros habitacionais de construção municipal, que a Câmara Municipal de Lisboa 
lhe confiou, assegura uma política de gestão integrada, que visa a administração dos bairros, a melhoria da qualidade de vida 
das populações residentes e a conservação do património. 
 

 

 

Baseia a sua atuação e concretiza a sua Missão através de critérios de proximidade. A gestão social, patrimonial e financeira 
dos bairros é efetuada através de gabinetes de bairro, compostos por equipas multidisciplinares. 

Desenvolve a sua atividade de forma a tornar os bairros sob sua gestão - nas vertentes social, patrimonial e financeira - em 
unidades sustentáveis e com forte sentimento de pertença. 

 

Total gerido: 69 (66 em Lisboa | 3 fora de Lisboa) 
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Em fevereiro de 2017, por solicitação da Câmara Municipal de Lisboa e em resultado da avaliação do serviço prestado à 
cidade de Lisboa, ampliou a sua área de intervenção para “gestão do património edificado habitacional que o município decida 
afetar ao arrendamento” (Boletim Municipal da CML nº 1198, de 2/02/2017). 

 

A atividade da GEBALIS desenvolve-se no município de Lisboa, suportada por uma estrutura de funcionamento localizada em 
vários pontos da cidade, abrangendo 66 Bairros e contando com 218 trabalhadores ativos (dezembro 2019). 
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A Sede da empresa localiza-se no Bairro Alfredo Bensaúde, na freguesia dos Olivais. A estrutura geral de funcionamento é a 
seguinte: 
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Total gerido: 69  
- 66 em Lisboa | 3 fora de Lisboa 
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A Intervenção Local desenvolvida pela GEBALIS continuou a valorizar a intervenção de proximidade junto de Residentes e 
Organizações sediadas ou operantes nos Bairros Municipais de Lisboa.  

O diversificado leque de atividades desenvolvidas ao longo de 2019 teve como principais objetivos e pressupostos 
orientadores:  

1. A prestação de um serviço de qualidade, orientado para os residentes em habitações municipais, com contratos de 
arrendamento geridos pela GEBALIS;  

2. O reforço da proximidade com os residentes, através de uma presença acrescida nos bairros; 
3. A promoção da sua cidadania, enquanto atores-chave para o desenvolvimento de estratégias impulsionadoras da 

qualidade de vida das comunidades e, decorrentemente, enquanto mecanismo para o desenvolvimento social urbano 
da cidade. 
 

A concretização da Intervenção Local da GEBALIS materializa-se através de 10 Gabinetes e 2 Balcões de atendimento nas 
Lojas do Cidadão de Marvila e Saldanha compostos por equipas multidisciplinares. Anualmente, e de acordo com os eixos 
estratégicos definidos e com as metas concretas a atingir, estes Gabinetes elaboram os seus Planos de Ação. A introdução 
deste mecanismo de planeamento e gestão viabilizou e potenciou a implementação de uma intervenção sistémica, integrada 
e descentralizada, com impacto positivo na capacidade de gestão do arrendamento social e municipal da cidade de Lisboa e 
ainda com impacto positivo na capacidade de inovação de resposta, tanto do ponto de vista da eficácia, como do da eficiência. 

 

Eixos Estratégicos de Intervenção Local 

 

 

 

Apresentam-se de seguida, de forma sucinta, as atividades realizadas. 
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Eixo de Intervenção 1: Atendimento de Qualidade 

Durante 2019, através dos seus 12 espaços de atendimento, a GEBALIS realizou um total de 73.189 atendimentos. Foram 
recebidas, pelo menos uma vez, 14.965 famílias residentes nos bairros municipais. Foram ainda realizadas 4.074 visitas 
domiciliárias e 766 visitas a lotes. 

Uma das principais dimensões na gestão de proximidade assegurada a nível local pela GEBALIS, consiste no 
acompanhamento social. É um trabalho que se concretiza através de atividades de sinalização, diagnóstico, acompanhamento 
e/ou encaminhamento de situações de vulnerabilidade social. É realizado em estreita articulação com a Rede Social da cidade 
de Lisboa. 

A este propósito, refere-se o acompanhamento social, de modo intensivo, de 805 agregados familiares. Esta intervenção 
articulada possibilitou uma convocação para uma ação integrada junto de diversas entidades estratégicas. Destacam-se, para 
o efeito, as entidades relacionadas com as áreas da Saúde (centros de saúde e serviços de ação social hospitalares) e da 
Ação Social (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Juntas de Freguesia, e outras demais entidades do terceiro sector). 

Dando continuidade às alterações organizativas, consequente (re)definição de procedimentos, e procurando garantir uma 
resposta assertiva e célere aos pedidos e às necessidades de informação dos Residentes e das Instituições, mantivemos a 
proximidade como principal linha orientadora da nossa ação, e realizámos as seguintes atividades: 

• Levantamento e sistematização de práticas de atendimento «front office», com o objetivo de produzir um Guião de 
Atendimento. Este Guião servirá para uniformização de procedimentos e para a melhoria do atendimento e 
encaminhamento interno e externo dos pedidos dos Residentes; 
 
• Alargamento de serviços do Balcão GEBALIS da Loja do Cidadão e realização de campanha destinada e planeada 

para os Residentes; 
 

•  Realização de ações de formação interna destinadas às equipas dos Gabinetes Locais e promoção de uma série de 
comunidade de práticas, no sentido de fomentar a aquisição de competências reflexivas e a partilha de boas práticas. 
Estas iniciativas abrangeram as seguintes temáticas: 

 
1. Que Atendimento Temos Hoje / O Que Podemos Melhorar; 
2. Que Documentos Solicitar; 
3. Parcerias, Mais-Valias e Modos de Participação GEBALIS, o que melhorar? Workshop – Encontro REAL 

(Reunião Equipa Alta de Lisboa); 
4. Enquadramento legal de suporte à intervenção dos Gabinetes de Bairro - gestão do arrendamento. 

 
 
 

Eixo de intervenção 2: Gestão Eficiente e Eficaz  

Procurando imprimir uma maior eficácia e eficiência na gestão do arrendamento da habitação municipal de Lisboa, foram 
promovidas as seguintes alterações organizacionais: 

• Descentralização de competências e redução das etapas dos circuitos de pareceres e de despachos, promovendo-  
-se uma maior celeridade na resposta aos pedidos dos Residentes;   
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• Estabelecimento de prazos limite para resposta aos pedidos dos Residentes: fixação de um prazo máximo de 30 dias 

úteis de resposta a pedidos de revisão de renda, transmissão de arrendamento, atualização de agregado e acordos 
de liquidação de dívida (após entrega de todos os documentos solicitados); 

• Alargado o âmbito da instrução a realizar pela Equipa de Gestão de Contratos de Arrendamento que passou também 
a proceder à realização de propostas e despachos relativos a pedidos de revisão de renda, atualização de agregado 
e transmissão de arrendamento, o que permitiu libertar as equipas dos Gabinetes para uma presença acrescida nos 
Bairros e para o investimento no eixo de intervenção n.º 3 – cogovernação dos espaços de habitar; 

• Realizado o lançamento da 2ª edição Verificação da Ocupação e Condição de Recursos (VOCR); 
• Implementação experimental de metodologias «nudge» – trabalho a nível da arquitetura da escolha: produção de 

alterações no contexto no qual as pessoas tomam decisões, utilizando comunicação por carta personalizada, com 
cores de papel diferentes nas notificações por dívida;  

• Criação e teste de uma matriz de análise de risco sócio habitacional destinada: a sistematizar e uniformizar o 
procedimento de identificação e sinalização dos casos sociais a nível GEBALIS, conseguindo avaliar o nível de 
prioridade de intervenção necessário por caso sinalizado; estruturar a metodologia de intervenção, aquando da 
sinalização, através do Técnico com enfoque no acompanhamento/encaminhamento de casos sociais (ou através do 
Técnico de intervenção local responsável). Esta ferramenta possibilitará a melhoria da capacidade coletiva de 
intervenção nas dimensões de sinalização e de acompanhamento articulado com os Parceiros, dado que se aplica 
desde o momento da ação de sinalização, até ao estabelecimento de um plano de intervenção integrado. 

 

Ainda e no que diz respeito à atividade de instrução processual e despacho destaca-se a instrução de 5062 processos de 
agregado que resultaram em 8.599 transações com destaque para as revisões de renda (quer da iniciativa da GEBALIS, quer 
da iniciativa dos arrendatários), para a atualização de agregado e para as mudanças de titularidade com alteração de regime 
ou transmissões de arrendamento. 

 

Tipo de Transação 2018 2019 

2ª VOCR  1 

Revisão de Renda 3044 3050 

Atualização de Agregado 2263 2173 

Alteração de Regime (MT)/Transmissibilidade do contrato/Novo Arrendamento 835 898 

Contrato de Liquidação de Dívida 717 863 

Transferência (iniciativa agregado ou entidade gestora) 518 502 

Cancelamento de Conta 260 286 

Proposta Obras - Fundamento Social 208 332 
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Tipo de Transação 2018 2019 

Cessação de Utilização de Fogo/Desocupação/Resolução Contrato/Oposição à Renovação Contrato de 
Arrendamento|Cessação elementos autorizados 

197 321 

Anulação de Dívida/Reembolsos 55 81 

Atribuição ao abrigo do RDHM 64 55 

Cobrança Judicial de Dívida 22 37 

TOTAL 8083 8599 

 

É ainda relevante dar conta da concretização de 241 transferências habitacionais que se distribuem pelos seguintes motivos:  

 

 

Uma das principais dimensões de trabalho neste Eixo n.º 2 – Gestão do Arrendamento é a atividade de prevenção e 
recuperação de dívida através da aposta na intervenção das equipas dos Gabinetes Locais. Isto deve-se à sua maior 
proximidade e conhecimento da população, a sua articulação contínua com outras entidades, nomeadamente com a SCML, 
à capacidade de diagnóstico que possibilite selecionar e adequar ações, e deve-se, ainda, ao enfoque na negociação e na 
contratualização como metodologia de intervenção.  

Assim, em 2019, tendo em vista a recuperação do débito de rendas existente, foram realizadas ações de proximidade junto 
de 4156 famílias. Os resultados destas intervenções, diferenciadas de acordo com os grupo-alvo selecionados pelas equipas 
locais, são bastante positivos na medida em que se verifica uma taxa média de 32% de sucesso (diminuição do nº de 
devedores ou contratualização de dívida). 

 

Eixo de Intervenção 3: Co-Governação dos Espaços de Habitar 

Procurando concretizar processos de cogovernação dos espaços de habitar (casa, lote/prédio, bairro), em conjunto com os 
residentes e através do incremento dos seus sentimentos de pertença, bem-estar, e de partilha de responsabilidades e direitos, 
foi dada continuidade ao desenvolvimento do trabalho em rede e em parceria. 

148

71

10

9

3

 Realojamentos

Saúde

Adequação de tipologia

Más condições de habitabilidade

Vulnerabilidade e emergência social
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A GEBALIS está presente em todas as Comissões Sociais de Freguesia da cidade, nas quais existam núcleos habitacionais 
com arrendamento sob gestão GEBALIS. Reforçou a sua interação com as Juntas de Freguesia de modo a apoiar o tratamento 
de questões relacionadas com a melhoria dos espaços públicos, bem como a articulação para a melhoria dos projetos de 
intervenção comunitária. Deu continuidade à participação nos Grupos Comunitários. Reforçou o apoio aos projetos BIP-ZIP a 
decorrer em territórios de intervenção prioritária, assim como aos Projetos ESCOLHAS em curso, permitindo uma otimização 
de recursos.  

Destacam-se alguns dos Projetos e Ações desenvolvidas: 

 

ZONA ORIENTAL 

BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Alto da Eira 

Participação no GABIP Alto da Eira para o acompanhamento das intervenções planeadas e para minimizar o impacto causado 
aos moradores no decurso das empreitadas. 

O GABIP mantém-se, reunindo com alguma regularidade e de forma a dar resposta a outras questões, como sejam a 
apropriação dos espaços comuns dos edifícios e espaços exteriores.  

Quinta do 
Lavrado 

Continuidade do Projeto «Junto Vamos Cuidar do Nosso Bairro» - consolidação das parcerias existentes; "Gira no Bairro e 
Diverte-te!”, (atividades desportivas, culturais, de segurança e gastronómicas nas Férias da Páscoa e Férias de Verão); Ação 
de Voluntariado em parceria com a AM Geração com Futuro, JF Penha de França e Fundação Montepio (pintura muros 
exteriores e plantação de árvores).                                                                                                                

João 
Nascimento 

Costa 

Foi iniciado um novo projeto no bairro - João Nascimento Costa, um Bairro na Cidade, que se foca no trabalho com jovens, 
através da sua mobilização para a melhoria da apropriação dos espaços comuns e públicos. Nesse sentido, além das ações 
de planeamento, foi realizada uma dinâmica de grupo (jogo e seriação de problemas e reflexão), bem como um levantamento 
exaustivo das anomalias nos espaços comuns dos lotes. 

Alfinetes 

Projeto de Intervenção Comunitária C Bairrista: este projeto tem como principal característica a participação da população 
no planeamento e execução de atividades através de um Grupo de Facilitadores Comunitários. Destacam-se as seguintes 
ações: sensibilização para a utilização adequada das casas do lixo; Assembleia Comunitária; Exposição de Fotografia sobre a 
Festa do Projeto C Bairrista; promoção de intervenções no espaço público: pintura do «anfiteatro», reparação de muros, pintura 
de floreiras; Realização do Festival de Verão em 20/07/2019 com atividades nas pracetas dos Lotes A's (atividades desportivas 
e pinturas faciais) e C's (concerto e baile) e na lateral dos Lotes B's (espetáculo de fado). Pintura de t-shirts com a imagem do 
"Sê Bairrista". Foi ainda alargado o Grupo de Facilitadores Comunitários, com a angariação de mais 3, totalizando já 17 
elementos. 

 

ZONA SUL 

BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Qta. do 
Loureiro e 

Qta. do 
Cabrinha 

Continuidades da parceria com o Projeto Casal Ventoso Sempre e com as Pró-Comissões de Moradores Quinta do 
Loureiro e Quinta do Cabrinha: reuniões com os representantes dos residentes e parceiros, realização de ações de 
pintura dos lotes e muros. 

Dando continuidade ao Projeto Avenidas foram realizadas reuniões de lote e ações de pintura com os residentes, bem 
como eleitos 3 facilitadores de lote. 
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BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Boavista 

No âmbito do Processo de Realojamento do Bairro da Boavista foram promovidas 6 ações de formação destinadas às 
famílias a transferir, técnicos GEBALIS e parceiros com os seguintes conteúdos: tipologias evolutivas, poupança energética, 
e reaproveitamento de água pluvial, funcionamento e utilização diária dos fogos municipais a atribuir. 

Foi iniciado o “Projeto Memórias: Cada casa Conta Uma História, cada Rua uma Memória”: recolha de vivências de 
residentes (Zona de Alvenaria). Foram realizadas 15 reportagens fotográficas abrangendo todos os residentes da Alvenaria 
(Fase B). No ato da entrega de chaves, das 46 habitações municipais atribuídas foram entregues 46 molduras com 
fotografia: Casa/Pessoa, Casa/Bairro e Mensagem Genérica: Ponte entre o Passado e Futuro em termos habitacionais – 
c/ Identificação da Morada de origem. 

No 1.º semestre de 2019, foram atribuídos 67 fogos municipais aos agregados familiares oriundos da Fase B da Zona de 
Alvenaria. Foi também realizado um levantamento exaustivo de informação sobre os agregados a realojar que contribuiu 
de forma decisiva para a candidatura da autarquia à iniciativa do IHRU - 1º Direito – Programa de Apoio de Acesso à 
Habitação.  

Bom Pastor Neste bairro encontra-se a ser planeada intervenção comunitária tendo sido desenvolvidas ações de criação e consolidação 
de parcerias entidades e residentes. Foram igualmente realizadas 2 reuniões de lote. 

 

 

ZONA NORTE ORIENTAL: 

BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Flamenga Iniciado Projeto de Intervenção Comunitária "Observar para Cuidar" – consiste na monitorização regular pelas 
entidades parceiras e GEBALIS dos bairros no que respeita ao estado da limpeza urbana, recolha de resíduos sólidos, 
espaços públicos verdes, espaços de jogo e recreio, calçadas, passeios, iluminação, estacionamento, segurança pública, 
entre outras situações, e encaminhamento para os diversos serviços com competências nas matérias referidas e 
acompanhamento das melhorias a realizar. 

Destaque ainda para a constituição do Grupo de Segurança do Condado, com a participação da Polícia Municipal. 

Condado 

Armador 

Alfredo 
Bensaúde 

Grupo Comunitário Bensaúde: edição e conclusão do Diagnóstico Comunitário Bensaúde;                                                                                          
Sessão de Comunidade Educativa com Agrupamento de Escolas nos Olivais e Ministério da Educação para a resolução 
do abandono escolar no bairro e ''guetização'' da Escola 175 dos Olivais; visita conjunta com Junta de Freguesia dos Olivais, 
Departamento de Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa e GEBALIS no âmbito da requalificação conjunta dos 
espaços comuns do Bairro Alfredo Bensaúde; visitas aos 35 lotes do Bairro Bensaúde e registo fotográfico; 35 reuniões de 
lotes, organizadas pela GEBALIS, em parceria com membros do Grupo Comunitário . 

Casal 
Machados 

Rede L&M - reuniões de diagnóstico e planeamento dos estudos qualitativo e quantitativos a realizar através de 
metodologia colaborativa. Proposta para apresentação do vídeo participativo "O Castelo dos Presentes Impossíveis" à 
Rede para avaliação do seu potencial de intervenção.    

Quinta das 
Laranjeiras 
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ZONA NORTE OCIDENTAL: 

BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Ameixoeira 

Continuidade do desafio lançado no Encontro Ameixoeira 2028, através do planeamento, motivação dos parceiros e 
identificação de oportunidades para um Plano de Regeneração Socioeconómica para o bairro da Ameixoeira. 
Promovida uma reunião com os oradores convidados no encontro Ameixoeira 2028 e elementos da CML, para reflexão 
sobre o diagnóstico e pistas de atuação resultantes do encontro. Foram encetados contactos com a AMUCIP (Associação 
de Mulheres Ciganas Portuguesas), estando planeada visita ao território com esta entidade, que irá fazer formação a 
técnicos da GEBALIS e aos parceiros sobre as comunidades ciganas. 

Alta de 
Lisboa 

A 3ª edição do Festival de Arte Urbana de Lisboa – Muro 2019, realizou-se no território do Lumiar de 23 a 26 de maio e 
abrangeu os Bairros da Alta de Lisboa Sul e Pedro Queirós Pereira. A GEBALIS, enquanto uma das principais parceiras do 
Festival, esteve envolvida no projeto, tendo através do Gabinete de Bairro, contribuído com a identificação dos parceiros 
locais, e com disponibilização de informação sobre o território a intervir - com vista a promover o contacto com os 
representantes da Galeria de Arte Urbana e os agentes locais para consolidação do projeto. Promoveu ainda a participação 
ativa da população na iniciativa através da identificação dos interlocutores nos lotes a intervir e ao nível de ações de 
acompanhamento – estabelecimento de contactos com os interlocutores/ apresentação /sensibilização - para a intervenção. 

O Bairro da Cruz Vermelha, compreende 7 edifícios com um total de 140 fogos. As famílias residentes serão realojadas 
encontrando-se já em construção um novo empreendimento habitacional. No 1º semestre de 2019 têm sido promovidas 
as transferências dos agregados que manifestaram interesse em serem realojados em habitações municipais 
disponíveis e existentes – no Bairro da Alta de Lisboa, ou, em outros bairros, tendo sido concretizadas 3 transferências. 
Em curso está também a análise de 36 processos das famílias que manifestaram interesse em serem realojadas no novo 
Bairro. 

Foi também realizado um levantamento exaustivo de informação sobre os agregados a realojar do Bairro da Cruz Vermelha 
que contribuiu de forma decisiva para a candidatura da autarquia à iniciativa do IHRU - 1º Direito – Programa de Apoio de 
Acesso à Habitação 

 

ZONA OCIDENTAL: 

BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Padre Cruz 

Participação no GABIP - Grupo de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária Padre Cruz e nas reuniões quinzenais, 
onde são apresentadas propostas e pareceres por parte dos parceiros com a consequente tomada de decisão por parte da 
Vereadora do Desenvolvimento Local e Habitação. 

A GEBALIS participa ativamente neste processo através da condução e operacionalização dos processos de 
realojamento provisórios e definitivos, sendo posteriormente concretizados através da celebração de contrato de 
arrendamento apoiado. Neste âmbito registam-se, desde o início do processo, 159 agregados familiares já realojados. 
Desde fevereiro último estão em curso o realojamento da Fase B1(1), sendo que nesta fase, até à presente data, foram 
realojados 14 agregados familiares. Seguir-se-á a Fase B1(2). 

A GEBALIS procede ainda a um acompanhamento próximo das famílias realojadas apoiando todo o processo de transição 
habitacional e adaptação ao novo modelo residencial. 

Foi também realizado um levantamento exaustivo de informação sobre os agregados a realojar do Bairro Padre Cruz que 
contribuiu de forma decisiva para a candidatura da autarquia à iniciativa do IHRU - 1º Direito – Programa de Apoio de 
Acesso à Habitação. 
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BAIRRO PROJETOS E AÇÕES 

Continuidade do Projeto PULSAR: reunião geral com Junta de Freguesia de Carnide e Padrinhos;7 reuniões individuais 
com os Padrinhos e Junta de Freguesia de Carnide; acompanhamento dos Padrinhos em 8 reuniões de constituição de 
Comissão de Lote; Participação no Encontro de "relançamento" do Projeto e assinatura de protocolo; resposta à totalidade 
de solicitações pontuais dirigidas pelos Padrinhos, quer via e-mail ou telefone; participação na organização do Dia do 
Vizinho. 

Horta Nova 

Continuidade do Projeto Pulsar através do acompanhamento e resposta às situações colocadas pelos padrinhos no âmbito 
da gestão dos espaços comuns, reuniões com Padrinhos e Junta de Freguesia de Carnide; Participação no Encontro de 
"relançamento" do Projeto e assinatura de protocolo; participação na organização da Atividade do Dia do Vizinho; reuniões 
de constituição de Comissões de Lote. 

Telheiras 
Sul 

Continuidade em conjunto com o Grupo Comunitário de projeto: «Vizinho Limpinho»: reuniões de lote; 2ª edição do 
Concurso de Lotes e promoção da Ação Encontro de Pequenos Vizinhos destinada aos residentes mais jovens para a 
sensibilização da ocupação dos espaços comuns e públicos e relações de vizinhança positivas. 

Murtas 
Continuidade da intervenção comunitária Murtas em rede, em articulação com parceiros, através da manutenção das 
vistorias e reuniões de lote, e promoção da Ação Encontro Pequenos Vizinhos destinada aos residentes mais jovens para 
a sensibilização da ocupação dos espaços comuns e públicos e relações de vizinhança positivas. 
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Em termos de manutenção do parque habitacional, em 2019, a GEBALIS deu continuidade ao reforço do cumprimento dos 
seus objetivos estratégicos no que respeita a “Gerir e Promover a Qualidade do Património Edificado e Espaço Público dos 
Bairros Municipais de Lisboa”.  

Essa prática traduziu-se no desenvolvimento de atividades que visaram: Manter – Conservar – Requalificar – Inovar o 
património sob gestão da GEBALIS. Estas atividades abrangeram ainda a realização de ações de formação e de divulgação 
junto de instituições e munícipes, no que diz respeito à adoção de procedimentos de manutenção e à adoção de boas práticas 
na apropriação e conservação do património. 

A gestão do Património Habitacional Municipal da GEBALIS em termos de Manutenção/Conservação desenvolve-se em áreas 
distintas, que se complementam na sua ação de Cuidar o Património Edificado. 

Destaca-se a continuação da concretização das obras de reabilitação de edifícios municipais de habitação, programadas no 
âmbito do Programa de Reabilitação de Fogos Municipais de Lisboa “Aqui Há Mais Bairro”, inserido nos dois Contratos 
Programa (CP) celebrados com a Câmara Municipal de Lisboa. 

Ao abrigo destes CP’s – CP398/CM/2015 e CP349/CM/2018 – foram reabilitados 454 fogos habitacionais. Estes trabalhos 
correspondem a uma execução de 13,5M€ e representam, em termos acumulados, quase metade do valor contratualizado 
até 2021 (49%).  

 

 EXECUTADO (pagamentos efetuados)    

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

CP 398/CM/2015 * 2.304.973 € 6.777.019 € 3.271.193 € 5.197.738 € 7.449.078 €   25.000.000 € 

CP 349/CM/2018       8.221.007 € 10.078.349 € 9.200.644 € 27.500.000 € 

Total Execução … 2.304.973 € 6.777.019 € 3.271.193 € 13.418.745 € 17.527.427 € 9.200.644 € 52.500.000 € 

Execução Acumulada… 2.304.973 € 9.081.992 € 12.353.185 € 25.771.929 € 43.299.356 € 52.500.000 €   

% Execução … 4% 13% 6% 26% 33% 18%   

% Execução Acumulada … 4% 17% 24% 49% 82% 100% 
 

* - Os valores indicados incluem a execução financiada pelo QREN/PEDU     

 

Destaca-se o seguinte: 

 
• Execução, em 2019, de cerca de 13,5M€ - o que representa 26% de um plano de investimentos no valor de 52,5M€; 
• Deste Plano já foram executados cerca de 25,8M€, o que representa 49% do total; 
• O CP398/CM/2015 tem uma execução de 70% que corresponde a um investimento de mais de 17,5M€; 
• O CP349/CM/2018 teve no primeiro ano uma execução de 30%, o que corresponde a um valor superior a 8M€. 
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Todo o trabalho desenvolvido pela Direção de Conservação do Património ao longo de 2019 – aquisições de serviços, 
empreitadas, ações de manutenção, conservação e de reabilitação – foram planeados e/ou implementados para que se 
continue sempre a alcançar: 

 

   

 

 

 

 

 

I . AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Neste ano de 2019 estiveram sob gestão vários procedimentos associados a projetos aplicados ao Programa de 
Requalificação de Bairros Municipais Contrato-Programa 398/CM/2015. Em fase de concurso, encontram-se procedimentos 
associados ao Contrato-Programa 349/CM/2018. O estado de execução destes procedimentos assim como o valor total do 
investimento realizado foi o seguinte: 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Estado Quantidade Investimento 

Em curso 33 1.961.799,22 € 

Em concurso 4 0,00 € 

Concluído 18 768.884,00 € 

TOTAL 55 2.730.683,22 € 

 

II. EMPREITADAS 

No ano 2019 a GEBALIS garantiu a gestão de 8 frentes de obras autónomas, com particular destaque para as obras dos 
seguintes Bairros: Eduardo Bairrada (Renda Acessível), 2 de Maio, Condado e Horta Nova. Lançou ainda, 5 novos 
procedimentos. 
  

+ CONFORTO 
 

+ SEGURANÇA 
 

+ HABITABILIDADE 
 

+ HARMONIA ARQUITECTÓNICA 
 

+ QUALIDADE DE VIDA 
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EMPREITADAS 

Estado Quantidade Investimento 

Concluída  2 1.476.657,38 € 

Em contrato 2 1.698.967,23 € 

Em obra 7 8.793.723,95 € 

Posse de obra 5 3.923.534,56 € 

TOTAL 20 15.892.883,12 € 

 

III . MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  

Em 2019 mantiveram-se em produção 8 empreitadas destinadas à manutenção e conservação do património municipal de 
habitação sob gestão da GEBALIS. 

 

EMPREITADAS 

Estado Quantidade Investimento 

Concluída  4 2.065.508,79 € 

Em curso 4 1.490.802,58 € 

Em contratação 1 508.000,00 € 

TOTAL 9 4.064.311,37 € 

 

IV . REABILITAÇÃO DE FOGOS MUNICIPAIS  

Em 2019, a GEBALIS procedeu à reabilitação de um total de 454 fogos municipais. No final do ano, encontravam-se 162 fogos 
em obra e 324 em fase de concurso. 
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V . MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Em 2019 e na continuidade da ação desenvolvida em anos anteriores, a intervenção a nível das instalações elétricas incidiu 
sobretudo em ações preventivas e corretivas com particular destaque para manutenção do sistema fotovoltaico, para a 
requalificação do sistema de iluminação em zonas comuns e para a reabilitação de redes em ocorrências de pós-sinistro 
(incêndio), atos de vandalismo e de furto e/ou roubo.  

Destaca-se, neste período, o aumento do número de intervenções realizadas para redução do risco de acidente por ocorrência 
de vandalismo, má apropriação, furto e/ou roubo. 

No total foram realizadas 3513 intervenções resumidas no quadro seguinte. 

 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS – Ano 2019 

Zona 
Intervenções 

Investimento 
Ligeiras Médias Profundas Total 

Norte Ocidental 95 731 15 841               13,838.41 €  

Ocidental 77 588 12 677                  7,787.56 €  

Norte Oriental 50 531 9 590                  4,455.44 €  

Oriental 147 704 12 863                  6,742.66 €  

Sul 67 471 4 542                  8,692.40 €  

Totais 436 3025 52 3513 41,516.47 € 

 

 

VI . MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS 

A GEBALIS mantém sob sua responsabilidade direta a manutenção corrente de 1.184 ascensores. Mantém ainda a gestão 
de 4 plataformas elevatórias localizadas nas freguesias de Alcântara, Beato, Marvila, Lumiar e Santa Clara, distribuídas pelas 
Zonas de Intervenção da empresa da seguinte forma: 
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ELEVADORES  

Zonas Intervenção 
GEBALIS Elevadores Nº Intervenções 

Nº 
Queixas 
Crimes 

Custo 
Manutenção 

s/IVA 

Custo Reparação 
s/IVA 

Zona Norte Oriental 384 14 1 282.811,20 € 35.545,54 € 

Zona Norte Ocidental 296 6 11 208.968,76 € 15.109,60 € 

Zona Ocidental  259 3 2 170.173,60 € 23.258,00 € 

Zona Sul  172 38 1 51.309,96 € 189.221,75 € 

Zona Oriental  127 0 0 70.272,96 € 0,00 € 

TOTAL 1238 61 15 783.536,48 € 265.134,89 € 

TOTAL GERAL GEBALIS 1.048.671,37 € 

 

A atividade desenvolvida para a manutenção e conservação dos equipamentos eletromecânicos, desenvolveu-se nas 
seguintes dimensões:  

• Investimento em ações de sensibilização e comunicação junto dos Residentes, sobre regras de segurança e 
utilização adequada dos equipamentos. Apesar do esforço desenvolvido, o indicador de vandalismo/má apropriação 
aumentou, traduzindo-se, neste período, na apresentação de 3 queixas crime. 

• Gestão de contratos de manutenção simples (contratos em fase de resolução) e de contratos completos; 
• Reparação de Ascensores: foram registadas 32 intervenções em ascensores, o que se traduziu em investimento 

considerável; 
• Transferência de contratos manutenção de elevadores para Administrações de Condomínio (contudo, neste período 

não foram efetivadas transferências de elevadores para a responsabilidade de Administrações de Condomínio 
constituídas); 

• Requisição de Inspeções Periódicas Obrigatórias: com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 
320/02, foi requerido à CML a promoção da inspeção obrigatória em diversos equipamentos;  

• Abertura de Procedimento de Concursos Públicos: com base no novo modelo desenvolvido, no ano 2014/2015, para 
a gestão de contratos de manutenção de ascensores sob gestão da GEBALIS foram lançados a concurso público 
vários procedimentos para contratação de Serviços de Manutenção Completa de Ascensores. Os mesmos entraram 
em vigor no 2º Semestre 2019 e correspondem a um valor global de 4.936.346,07 €;  

• Aprovação de Contratos-programa para a instalação, reparação e modernização de elevadores: Nos termos do nº 3 
do art.º 32º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto e dos art.º 20º e 26º dos Estatutos da GEBALIS, detendo o Município 
de Lisboa a responsabilidade de assegurar instrumentos de acessibilidade no por si edificado, designadamente 
através da instalação de elevadores, foram aprovadas as duas propostas de Contratos-Programa relativas à 
instalação de elevadores nos Bairros das Furnas e do Cabrinha: CP601/CM/2019 e CP602/CM/2019, respetivamente. 
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Relativamente a estes CP’s – em relação aos quais já foi emitido o competente visto pelo Tribunal de Contas – 
destaca-se a seguinte informação:  
 
 

 
 

EMPREITADAS 

CP Estado Intervenções Investimento 

CP601/CM/2019  Em curso Instalação 1.400.000 € 

CP602/CM/2019 Em concurso Instalação/reparação e modernização 640.000,0 € 
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Em 2019 a atividade de gestão dos Espaços Não Habitacionais (ENH) concentrou-se na consolidação dos bons resultados 
obtidos nos anos anteriores. No final de 2019 a GEBALIS tinha sob sua gestão um total de 1.382 ENH. 

Mantendo o objetivo de garantir a manutenção de diferentes ofertas de serviços e valências, a GEBALIS continuou a executar 
a gestão dos espaços não habitacionais atribuídos e a atribuir novos espaços de forma articulada com a CML. Foram assim 
consolidados os referidos resultados anteriormente obtidos, com recurso ao desenvolvimento de ações potenciadoras da 
captação de diversas novas entidades para trabalharem nos e para os Bairros de habitação municipal.  

Em articulação e proximidade com os serviços da CML, foram desenvolvidas as seguintes atividades:  
• Gestão diária dos ENH consubstanciada em mais de 200 tipos de processos administrativos. 
• Colaboração na preparação de visitas aos espaços não-habitacionais pelas diversas entidades. Destacam-se, neste 

âmbito, as visitas realizadas em 2019, em colaboração com o Departamento de Desenvolvimento Local (DDS/CML). 
Estas visitas perseguiram uma gestão de atribuição de carácter estratégico em termos de adequação territorial e à 
capacidade de dinamizar áreas de grande dimensão.  

• A presença da GEBALIS em todas as visitas contribuiu para que, ao longo do ano de 2019, as questões levantadas 
pelos candidatos tivessem sido prontamente respondidas. 

• Foram realizadas, durante 2019, diversas visitas a ENH nos vários Bairros Municipais, com o objetivo de ser criada 
uma bolsa de espaços vagos para integração numa primeira bolsa de futuras atribuições. 

 

No âmbito da gestão dos espaços não-habitacionais sob responsabilidade da GEBALIS, foram ainda desenvolvidas as 
seguintes atividades: 

• Controle do cumprimento dos termos dos protocolos de cedência dos espaços atribuídos;  
• Continuidade da sinalização, junto da CML, de espaços não habitacionais devolutos, também com o objetivo de 

prevenir a sua ocupação abusiva;  
• Levantamentos de espaços não habitacionais (ENH), a saber: 

o Levantamento de lojas e garagens individuais no Bairro do Vale de Santo António, com o objetivo de 
identificar a entidade gestora destes espaços, cujo número ultrapassa as três dezenas e que não estão 
inscritos no GPH. Procedeu-se à identificação dos mesmos no terreno; 

o Levantamento de garagens. Dado o crescente interesse de entidades comerciais nas garagens de grandes 
dimensões geridas pela GEBALIS, realizaram-se visitas prévias a cada uma delas. 

• Conclusão do processo requalificação do Bairro do Condado, referente à transferência dos titulares dos ENH que se 
encontravam no lote 569 da Praça Dr. Fernando Amado, entretanto demolido. Este processo envolveu várias 
Unidades Orgânicas da GEBALIS, em inúmeras visitas a novos espaços e projetos de obras, com o objetivo final de 
uma resolução satisfatória dos protocolos de cedência para os interessados envolvidos.  

• Continuação da atividade, já desenvolvida em anos anteriores, de gestão do arrendamento de espaços não-
habitacionais em coberturas de edifícios de imóveis sob gestão da GEBALIS para instalação de equipamentos de 
Telecomunicações. Continuação do estudo da viabilidade de utilização de empenas de edifícios para publicidade 
institucional. 
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No âmbito da sua missão, a GEBALIS tem vindo a dinamizar e a desenvolver iniciativas e programas que complementam e 
reforçam a atividade de gestão do arrendamento do património municipal de habitação. Esta atividade prosseguiu, de forma 
essencial, com a motivação e a participação dos Residentes e das demais Entidades Coletivas em dinâmicas de intervenção 
local. As quais almejaram a melhoria da vida em comunidade, a participação e a corresponsabilização na resolução de 
problemas locais. 

 

A este propósito, destacam-se 4 iniciativas promovidas pela GEBALIS durante o ano de 2019: 

ROCK THE HOUSE  

 

O “Rock The House” consistiu na organização de um fórum para capacitação e para o desenvolvimento de competências ao 
nível da gestão doméstica e ao nível habitacional, direcionado aos Residentes dos Bairros geridos pela GEBALIS. 

Teve como principal objetivo capacitar e desenvolver competências nos Moradores de habitação municipal ao nível da gestão 
doméstica e ao nível habitacional, de forma a combater a iliteracia financeira e a gestão doméstica deficiente, de acordo com 
uma política de proximidade. 

Foram realizadas 9 Sessões em cada um dos territórios geridos pelos 10 Gabinetes de Bairro GEBALIS, abrangendo cerca 
de 200 participantes. Cada sessão teve 2 painéis subordinados a um conjunto de temas lúdico-pedagógicos: iliteracia 
financeira, gestão doméstica e dicas sobre uma melhor apropriação da casa. 

O primeiro painel foi realizado em parceria com a DECO – Associação de Defesa para o Consumidor. A ação dividiu-se em 
dois módulos: “Fazer Contas à Vida” e “Truques e Dicas de Poupança”.  

No primeiro módulo, trabalhou-se a importância da elaboração de um orçamento familiar, abordando-se as regras básicas 
para a construção de um orçamento familiar.  

O segundo módulo trabalhou a gestão e manutenção desse orçamento, tendo-se abordado as seguintes temáticas: as 
dificuldades na gestão dos consumos, a consciência dos consumidores, as estratégias para uma gestão eficaz dos consumos 
domésticos e o uso eficiente dos recursos: água, energia e resíduos. 
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CINEMA INSUFLÁVEL 

No ano de 2019, implementou-se mais uma ação transversal à cidade de Lisboa: o Projeto “Cinema Insuflável”. Este projeto 
nasceu de uma Parceria com a Associação Cultural Figura Nacional e visou a reflexão sobre áreas temáticas lúdico-
pedagógicas distribuídas da seguinte forma: apropriação e pertença dos espaços partilhados, sustentabilidade ambiental e a 
tolerância na diferença e no relacionamento interpessoal, bullying e multiculturalidade do espaço-escola. 

O carácter inovador deste Projeto reside na modalidade de visionamento destas curtas-metragens: uma sala de cinema num 
insuflável (lotação de 30 cadeiras antigas de cinema), instalado no espaço público ou em equipamento escolar localizado nos 
Bairros Municipais sob gestão da GEBALIS. 

Entre 9 e 17 de outubro de 2019, 1500 crianças dos 3 aos 12 anos de idade, residentes em 6 Bairros Municipais de Lisboa – 
Olaias, Alta de Lisboa, Boavista, Quinta do Loureiro, Liberdade e Padre Cruz – assistiram a filmes cujos temas se cruzam com 
as realidades das diversas comunidades residentes nos Bairros Municipais da cidade de Lisboa. Foi fundamental contar com 
o envolvimento e apoio das Entidades Locais e das Juntas de Freguesia.  

Paralelamente a esta iniciativa, realizaram-se sessões de cinema em sala direcionadas aos residentes seniores dos Bairros 
das Olaias, Alta de Lisboa, Boavista e Quinta do Loureiro. 

Foi uma experiência única para todos, crianças, seniores, professores, educadores e agentes locais, que se pretende repetir 
no ano 2020.  

 

PROJETO COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE 

A GEBALIS, em parceria com a Fundação Benfica, organiza em Portugal o Projeto Europeu Community Champions League 
(CCL). Trata-se de uma iniciativa promovida pela European Football for Development Network Foundation (EFDN), que 
privilegia o futebol como ferramenta de sucesso para fortalecer os laços comunitários e promover uma cidadania ativa em 
pessoas de diferentes origens. Este é um projeto promotor da igualdade no acesso ao desporto, da inclusão social e de coesão 
territorial abrangendo várias freguesias da cidade de Lisboa, a saber: Avenidas Novas, Beato, Benfica, Campo de Ourique, 
Carnide, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França, Santa Clara e São Domingos de Benfica. 

O CCL concretiza-se através de um torneio de futebol, indo mais além. As comunidades são chamadas a participar, e os 
jovens são convidados a trabalhar em conjunto com as suas equipas, para as tornar mais fortes, para tornar os seus próprios 
bairros locais mais seguros e locais mais integrados na malha urbana da Cidade. O projeto tem a duração de 2 anos (maio de 
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2019 a maio de 2021) e terminará com uma final internacional, entre 8 países, que se desenrolará na Holanda. Em Portugal, 
o CCL estará nas referidas 14 freguesias, abrangendo de forma direta 160 jovens e respetivas comunidades.  

Em 2019, foram assim mobilizados 160 jovens organizados em 12 equipas. Foram já disputados 34 jogos, realizadas 10 
contribuições comunitárias em 7 territórios, envolvidos 250 participantes diretos nas áreas da promoção do desporto, combate 
ao isolamento dos idosos, atividades intergeracionais, melhoria do espaço público e recolha e distribuição de bens. 

 

 

PROGRAMA LOTES COM VIDA  

 

 

 

O Programa “Lotes Com Vida” é um programa concebido e executado pela GEBALIS, que teve início em janeiro de 2019. 
Pretende dar vida aos lotes, aos bairros e às comunidades. Promove a organização dos lotes com recurso à participação dos 
residentes e dos parceiros locais, através de uma gestão colaborativa.  

Esta iniciativa GEBALIS encontra-se a ser operacionalizada em 63 prédios, localizados em 8 Bairros Municipais – Armador, 
Alfinetes, Graça, Quinta das Laranjeiras, Alta de Lisboa, Padre Cruz, Boavista, Liberdade – estimando-se a médio prazo 
alargar a sua implementação aos restantes núcleos habitacionais com arrendamento de gestão pública. 

Em 2019, o programa Lotes Com Vida abrangeu ainda: 1454 habitações e 4.701 residentes. O Programa cumpriu os 
indicadores de desempenho previstos e desejados e superou os resultados esperados. 

 

Destaca-se o seguinte: 
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Para além destas iniciativas, a GEBALIS deu continuidade aos seguintes Programas, já em curso em anos anteriores:  

 

PROGRAMA “GUARDIÕES DO JARDIM” 
 

    

Com o objetivo de fomentar valores de pertença e estima pelos espaços ajardinados, o Programa “Guardiões do Jardim” tem 
envolvido com reconhecido sucesso, desde 2006, através da promoção de atividades lúdico-didáticas sob o tema da Botânica 
e Preservação das Zonas Verdes, as comunidades residentes nos Bairros Municipais e as Escolas. 

 

 

• 61 avaliações de apropriação
• 12 diagnósticos participativos 

com parceiros e moradores
• 107 inquéritos de satisfação 

aplicados
• 50 levantamentos de edificado
• 56 registos fotográficos
• Visita Domus Social Porto 
• 3 ações de capacitação interna

PLANEAMENTO

• 8 ações comunitárias
• 839 visitas aos lotes
• 2555 visitas domiciliárias
• 33 visitas de 

acolhimento/acompanhamento 
nova habitação

• 33 ações porta a porta - 166 
famílias auscultadas

• 50 lotes com reuniões de 
implementação

• 453 residentes presentes

OPERACIONALIZAÇÃO

• 50 Lotes Organizados 
coletivamente - 100%

• 400 escalas de limpeza 
implementadas

• 46 comissões de lote
• 87 gestores de Lote eleitos
• 409 famílias abrangidas

RESULTADOS
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Em maio de 2019 comemorou-se pelo 14º ano consecutivo a “Semana Verde”. Esta iniciativa contou com atividades 
desenvolvidas com Juntas de Freguesia e Instituições Locais, associadas à Comemoração do Dia Mundial da Floresta. A 
GEBALIS marcou uma vez mais presença, com a promoção de atividades e com a prestação de apoio institucional e logístico. 

 

 

GEBALIS – EIXO DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE  

Um pouco por toda a cidade, encontramos obstáculos que nos impedem de circular com facilidade e segurança. 

O programa “Intervenções Construtivas que Facilitam a Vivência no Interior das Habitações”, visa intervenções no interior das 
habitações que se caracterizam, acima de tudo, pela sua simplicidade operativa e pelo seu elevado impacto na vida dos 
residentes, proporcionando uma maior e melhor qualidade vida. Tal é alcançado através da redução ou mesmo anulação de 
alguns obstáculos físicos na habitação. Destina-se a residentes em habitação pública municipal de Lisboa, com idades 
superiores a 60 anos, ou outros residentes com mobilidade condicionada, que necessitam de intervenção na casa onde 
residem para adaptações adequadas à sua realidade. 

Durante o ano 2019, foram realizados 96 trabalhos de adaptação de habitações, designadamente nas atividades de alteração 
de instalações sanitárias e de vãos de acesso nos interiores. 

 

PROGRAMA “LIFE” 

 

 

Lançado em 2010 pela GEBALIS, o LIFE incorpora princípios de inovação na requalificação de habitações. Testa novas 
soluções, económicas e funcionalmente eficientes. Ao mesmo tempo, vem responder a uma lacuna na indústria de construção 
de casas para uso universal: adapta-as a qualquer realidade concreta e às necessidades especiais dos moradores com 
deficiências profundas. 
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O grande objetivo do Programa LIFE é promover nos fogos municipais, condições de acessibilidade total, eliminando as 
barreiras físicas que constituem um obstáculo a mobilidade, dotando os seus utilizadores da maior autonomia possível, 
aumentando a sua autoestima e integração na sociedade. 

Para isso, as habitações LIFE apostam no recurso às novas tecnologias, nomeadamente à domótica, com operacionalidade 
dos equipamentos via wireless e à chamada “Internet of things”. 

As intervenções realizadas ao longo de 2019 representam uma continuação da sólida maturação pela qual o LIFE tem 
passado. Iniciado em forma de Projeto, é hoje uma Programa GEBALIS com rúbrica própria. Os procedimentos foram 
otimizados de forma a se potenciar o alcance dos referidos objetivos, com ainda maior eficácia e eficiência. 

O Programa LIFE tem assim merecido o público e vivo reconhecimento por parte de avaliadores externos nacionais e 
internacionais: em 2011, a GEBALIS foi a primeira empresa a ser distinguida com a atribuição do prémio “Selo Acesso” – 
prémio atribuído pela Fundação Liga e pelo Centro Português de Design (CPD); em 2017, recebemos a menção honrosa do 
selo RPRS - Reconhecimento de Práticas em Responsabilidade Social, promovido pela APEE, na categoria "Direitos 
Humanos"; e em 2019, a distinção veio da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI), com a atribuição 
do “Selo da Diversidade e Inclusão 2019”. 

Por tudo isto, em dezembro de 2019, a GEBALIS foi convidada a divulgar o LIFE no “Housing Evolutions Hub” e a torná-lo no 
cartão de visita de Lisboa. O “Housing Evolutions Hub” é uma plataforma online do Housing Europe que destaca as evoluções 
no sector da Habitação a nível europeu, apresentando as mais recentes inovações no campo da habitação social, pública, 
acessível e responsável. 

 

PARCERIAS E APOIOS A OUTRAS INICIATIVAS E PROGRAMAS  

Para além das iniciativas e programas referidos, na prossecução dos objetivos da empresa de promoção da cogovernação e 
desenvolvimento social urbano, a GEBALIS tem vindo a participar e a apoiar Programas e Projetos que concorrem para 
idênticos objetivos na cidade, dos quais destacamos:  

 

O Programa BIP/ZIP Parcerias Locais 2019  

Participação no júri na edição de 2019 do Programa BIP/ZIP, contribuindo para a avaliação da pertinência das candidaturas 
nos projetos conjuntos com a Câmara Municipal de Lisboa, planeados a curto e médio prazo.  

Foram avaliadas 92 candidaturas; nelas foram valorizadas o entrosamento das entidades com a comunidade, a pertença, a 
coesão, a sustentabilidade e a inovação. Foi feita uma aposta em ações que tragam mais-valias não apenas imediatas, mas 
também e sobretudo, a curto e médio prazo. 
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Programa ESCOLHAS E7G  

Em 2019, a GEBALIS apoiou 11 Projetos ESCOLHAS, todos com intervenção em Bairros de habitação municipal. 

Esta que foi a 7.ª Geração do Programa Escolhas, apoiou projetos para o período de 2019/2020, pelo que a intervenção da 
GEBALIS irá continuar a ser uma constante durante o próximo ano. 
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Tal como em anos anteriores, a GEBALIS manteve a exploração de potenciais candidaturas a cofinanciamento, que 
reduzissem o custo do investimento necessário às várias atividades e intervenções realizadas pela empresa em todas as suas 
áreas de atuação. Sobretudo nas áreas da reabilitação do edificado e da eficiência energética, torna-se decisiva a obtenção 
destes financiamentos, direcionados à implementação e promoção de projetos sociais de intervenção local comunitária, à 
formação e à capacitação de ativos da empresa ao nível de Recursos Humanos, e à atualização de equipamentos e 
ferramentas TIC.  

Importa referir que parcelas significativas dos eixos de apoio divulgados, ao abrigo do Portugal 2020, Fundo Ambiental e 
diversos programas de apoio europeus, incluindo o Programa EEGRants, entre outros, permitem desde 2019 a elegibilidade 
da GEBALIS enquanto empresa municipal. No entanto, não foi ainda possível realizar o enquadramento adequado para a 
submissão de candidaturas GEBALIS a concurso.  

Para o efeito, a CML em conjunto com a GEBALIS e a Agência Energia e Ambiente Lisboa E-Nova, têm vindo a investir na 
discussão das várias possibilidades junto das diferentes entidades gestoras dos Programas de cofinanciamento, sobre 
condições de abrangência futura.   

Em 2019 foram submetidas 2 novas candidaturas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Lisboa e 
manteve-se o acompanhamento das candidaturas submetidas no ano anterior.  

 

 

 

Designação da Candidatura
Estado 

Candidatura
Custo 

Aprovado
Elegível 

Aprovado
Apoio 

Aprovado Apoio Pago
Obras de Reabilitação e Conservação na Rua Eduardo Bairrada* Submetida 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro do Rego Submetida 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro dos Ourives Em Execução 943,341.30 889,944.60 444,972.30 157,012.87
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro do Condado Em Execução 2,325,290.79 2,325,290.79 1,162,645.40 1,066,439.53
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro 2 de Maio Em Execução 1,581,688.12 1,581,688.12 790,844.06 249,145.72
*Candidatura PARU

Candidaturas PEDU e PARU

As Candidaturas do Bairro do Rego  e da Rua Eduardo Bairrada  foram submetidas, outubro e dezembro de 2019, respetivamente
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Relativamente à gestão administrativa e financeira da atividade da empresa, o enfoque primordial continuou a ser o da 
melhoria da situação económico-financeira e da liquidez da GEBALIS, continuando-se a corrigir os desequilíbrios registados 
até ao ano de 2007.  

Nunca é de mais salientar que a celebração de Contratos-Programa com o Município de Lisboa, assim como a reestruturação 
da dívida bancária da empresa, contratualizada em 2015, continuam a produzir efeitos positivos nos resultados alcançados 
pela GEBALIS. 

 

 
GESTÃO FINANCEIRA  

Ao nível da atividade financeira, procedeu-se, em 2019, ao controlo da tesouraria, ao registo de todas as operações de receita, 
de despesa e do património da empresa, bem como das aplicações e investimentos realizados. Foram organizados os 
documentos e foi prestado apoio à empresa contratada para, nas nossas instalações, procederem à elaboração da 
contabilidade da GEBALIS. 

A GEBALIS continuou a cumprir a legislação em vigor para as empresas municipais, reportando a informação necessária à 
DGAL, ao Tribunal de Contas e ao Município de Lisboa. A empresa prestou informação regular ao Município de Lisboa sobre 
a evolução das contas e sobre a execução dos Contratos-Programa. No final do ano, foi facultada diversa informação com o 
objetivo de se proceder à Consolidação de Contas do sector empresarial do Município. Desta forma, as contas e resultados 
da GEBALIS estão refletidos nas Contas do Município. 

No ano de 2019, a empresa continuou o seu trabalho de adaptação e consolidação dos procedimentos administrativos 
inerentes à classificação da GEBALIS como Entidade Pública Reclassificada. A empresa implementou todos os procedimentos 
necessários, por forma a estar preparada para aplicar o SNC-AP, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2020. 

 

Rendas  

Relativamente à emissão e controlo das Rendas, procedeu-se à atualização na base de dados “GPH - Gestão do Parque 
Habitacional” através da introdução de todas as informações e alterações instruídas pelos Gabinetes de Bairro. Procedeu-se 
também ao registo de todos os pagamentos efetuados pelos Moradores. Em 2019, a GEBALIS procedeu à emissão de 254.573 
faturas de rendas, traduzindo esse número uma diminuição de 0,19% face ao valor registado no ano de 2018 – ou seja, 
verificou-se uma diminuição do abrandamento na emissão de faturas de renda (2018: 0,8%). 

No que diz respeito à gestão dos contratos de arrendamento celebrados ao abrigo do Programa Renda Convencionada, no 
final do ano de 2019, a GEBALIS geria 315 contratos de arrendamento1. Face ao ano de 2018, o número de contratos geridos 
pela empresa cresceu cerca de 36%. Em 2019, foram iniciados 95 contratos de arrendamento. Foram, no entanto, registadas 
12 revogações de contratos. Em termos de valor, no final do ano de 2019, os 315 contratos de arrendamento ativos 
correspondiam a uma emissão de renda mensal no valor de 89.284,99 €, o que se traduz numa renda média de 283,44 €. 

 
1 Atribuições registadas na aplicação GPH – Gestão do Parque Habitacional em 31/12/2019, engloba 6 atribuições em que a data de início do contrato de arrendamento é janeiro/2020. 
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No desenvolvimento da sua atividade e em particular da sua missão social, a GEBALIS concedeu, ao longo de 2019, reduções 
de renda a 1.350 agregados, num valor superior a 1,485M€, conforme quadro infra: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019  

TIPO Nº Ctr Valor Nº Ctr Valor Nº 
Ctr Valor Nº Ctr Valor Nº Ctr Valor TOTAL 

Anulação 
Dívida 77 133.846 € 86 195.005 € 88 228.727 € 71 198.501 € 92 286.285 € 1.042.364 € 

Redução 
Pontual 
Renda 1.534 2.497.328 € 1.343 1.335.551 € 421 483.893 € 374 727.517 € 292 597.355 € 5.641.644 € 

Redução 
Renda 1.002 776.885 € 1.169 780.320 € 598 392.881 € 1.108 861.092 € 966 602.249 € 3.413.427 € 

TOTAL . 2.613 3.408.060 € 2.598 2.310.876 € 1.107 1.105.500 € 1.553 1.787.110 € 1.350 1.485.889 € 10.097.435 € 

Reduções de renda concedidas 

 

Observando o quadro anterior, podemos verificar que nos últimos cinco anos a adequação das rendas cobradas aos 
rendimentos declarados pelos agregados, significou a atribuição de reduções de renda num montante superior a 10M€. 

Reforçando as diversas ações de cobrança de valores em dívida postas em prática pela empresa, em particular as 
desenvolvidas pelos gabinetes locais da GEBALIS, no mês de dezembro de 2019, foram também remetidos 5.929 ofícios para 
todos os agregados com mais de três recibos em dívida. O esforço de recuperação da dívida está retratado no quadro seguinte: 

 

ANO 
MOV EMISSÃO ANO 

DIVIDA 2017 DIVIDA 2018 DIVIDA 2019 VARIAÇÃO / RECUPERADO * 

Valor % Valor % Valor % 2018 % 2019 % 

1996 854.209 € 1.303 € 0,2% 1.202 € 0,1% 927 € 0,1% 101 € 7,7% 275 € 22,9% 

1997 3.713.635 € 10.764 € 0,3% 9.180 € 0,2% 7.153 € 0,2% 1.584 € 14,7% 2.026 € 22,1% 

1998 4.661.815 € 14.928 € 0,3% 13.303 € 0,3% 11.625 € 0,2% 1.625 € 10,9% 1.679 € 12,6% 

1999 6.045.928 € 40.328 € 0,7% 34.457 € 0,6% 31.581 € 0,5% 5.871 € 14,6% 2.876 € 8,3% 

2000 7.600.949 € 98.838 € 1,3% 93.086 € 1,2% 88.272 € 1,2% 5.752 € 5,8% 4.814 € 5,2% 

2001 10.140.010 € 164.902 € 1,6% 159.811 € 1,6% 154.602 € 1,5% 5.091 € 3,1% 5.209 € 3,3% 

2002 12.897.129 € 229.193 € 1,8% 219.092 € 1,7% 206.827 € 1,6% 10.102 € 4,4% 12.265 € 5,6% 

2003 15.154.385 € 341.880 € 2,3% 327.285 € 2,2% 304.115 € 2,0% 14.595 € 4,3% 23.170 € 7,1% 

2004 17.458.416 € 540.815 € 3,1% 515.704 € 3,0% 486.124 € 2,8% 25.110 € 4,6% 29.580 € 5,7% 
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ANO 
MOV EMISSÃO ANO 

DIVIDA 2017 DIVIDA 2018 DIVIDA 2019 VARIAÇÃO / RECUPERADO * 

Valor % Valor % Valor % 2018 % 2019 % 

2005 19.210.944 € 828.406 € 4,3% 785.089 € 4,1% 728.045 € 3,8% 43.317 € 5,2% 57.044 € 7,3% 

2006 19.347.497 € 1.204.108 € 6,2% 1.155.424 € 6,0% 1.083.565 € 5,6% 48.684 € 4,0% 71.859 € 6,2% 

2007 20.211.514 € 1.559.582 € 7,7% 1.489.434 € 7,4% 1.404.375 € 6,9% 70.148 € 4,5% 85.059 € 5,7% 

2008 20.957.508 € 2.137.389 € 10,2% 2.037.939 € 9,7% 1.928.277 € 9,2% 99.450 € 4,7% 109.662 € 5,4% 

2009 21.098.616 € 2.513.562 € 11,9% 2.377.220 € 11,3% 2.256.315 € 10,7% 136.343 € 5,4% 120.905 € 5,1% 

2010 20.859.835 € 2.771.745 € 13,3% 2.634.087 € 12,6% 2.487.288 € 11,9% 137.657 € 5,0% 146.800 € 5,6% 

2011 20.417.279 € 2.940.544 € 14,4% 2.809.675 € 13,8% 2.649.348 € 13,0% 130.869 € 4,5% 160.327 € 5,7% 

2012 20.282.868 € 3.063.625 € 15,1% 2.925.966 € 14,4% 2.765.195 € 13,6% 137.659 € 4,5% 160.771 € 5,5% 

2013 20.572.960 € 3.429.458 € 16,7% 3.214.205 € 15,6% 3.007.483 € 14,6% 215.254 € 6,3% 206.722 € 6,4% 

2014 18.860.830 € 3.665.143 € 19,4% 3.404.431 € 18,1% 3.184.900 € 16,9% 260.711 € 7,1% 219.531 € 6,4% 

2015 18.469.431 € 3.808.528 € 20,6% 3.456.079 € 18,7% 3.173.846 € 17,2% 352.449 € 9,3% 282.233 € 8,2% 

2016 17.556.254 € 4.769.185 € 27,2% 4.227.182 € 24,1% 3.833.390 € 21,8% 542.003 € 11,4% 393.793 € 9,3% 

2017 19.214.310 € 8.901.269 € 46,3% 7.608.021 € 39,6% 6.809.980 € 35,4% 1.293.249 € 14,5% 798.040 € 10,5% 

2018 18.311.415 €     4.443.727 € 24,3% 3.550.439 € 19,4%     893.288 € 20,1% 

2019 18.998.736 €         4.211.087 € 22,2%         

TOTAL 372.896.473 € 43.035.495 € 12,8% 43.941.599 € 12,4% 44.364.759 € 11,9% 3.537.624 € 8,2% 3.787.927 € 8,6% 

Esforço de recuperação de dívida 

Com base nos dados disponíveis, conclui-se que da dívida existente desde a fundação da empresa, foram recuperados, em 
2018, 8,2% de dívidas das rendas de anos anteriores. Em 2019, essa recuperação foi de 8,6%.  

Nos valores em dívida estão incluídos 995.180€ de dívidas de funcionários municipais, moradores no Bairro Cooperativa dos 
Alfinetes (Av. Paulo VI) que, devido a contencioso com o município, acumularam rendas por pagar naquele montante. Também 
estão incluídos 515.836€ relativos a atribuições em que os agregados foram declarados insolventes pelo Tribunal.   

Por último, refira-se que existem imparidades constituídas para cerca de 39,52M€ da dívida (já incorporados em gastos) o que 
nos remete para uma dívida líquida de imparidades de 4.842.283€. Relativamente à dívida dos agregados declarados 
insolventes pelo Tribunal foram constituídas imparidades a 100%. 

Analisando a evolução e impacto do processo de alienações em curso pelo Município de Lisboa, no ano de 2019, o património 
sob gestão da empresa foi reduzido em 112 frações cujas rendas a cobrar anualmente representavam o valor de 65.266€.  

Conforme referência feita em anos anteriores, salienta-se uma vez mais que os encargos futuros para a empresa no que 
concerne às quotizações para condomínios irão persistir, visto não ter sido efetuada a alienação de lotes por inteiro. 
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Condomínios  

Com o objetivo de consolidar e melhorar o relacionamento com os condomínios, a GEBALIS continuou a desenvolver um 
contacto próximo com as administrações de condomínio e proprietários, de modo a prestar os esclarecimentos solicitados e 
mediar alguns conflitos e reclamações. 

No ano de 2019, a GEBALIS marcou presença em 202 reuniões formais de condomínio ou de proprietários, distribuídas da 
seguinte forma: 

 

TIPO REUNIÃO TOTAL 

Assembleia Extraordinária 29 

Assembleia Ordinária 168 

Constituição Condomínio 4 

Reunião com Administração 1 

TOTAL 202 

 

Formalizou-se a constituição de 4 novos condomínios, sendo que no final de 2019 o número total de condomínios constituídos 
e ativos2 era de 709, onde estão inseridas 3.332 frações sob gestão da empresa. Em termos territoriais, os prédios com 
condomínio constituído, no final do ano 2019, estão distribuídos da seguinte forma:  

 

 

ZONA N.º CONDOMÍNIOS N.º FRAÇÕES 
GEBALIS 

PATRIMÓNIO DISPERSO 7 27 

NORTE OCIDENTAL 25 206 

NORTE ORIENTAL 333 1784 

OCIDENTAL 149 586 

ORIENTAL 101 467 

SUL 94 262 

TOTAL 709 3332 

 
2 Nestes números não estão considerados condomínios que ficam sem administração nem prédios que, devido à alienação da totalidade das frações municipais, deixam de ter frações sob gestão 
da GEBALIS. 
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A empresa prosseguiu na promoção da constituição de condomínios nos prédios onde existiam frações alienadas. No entanto, 
deu-se preferência à estabilização da situação existente. Na constituição de novos condomínios, além das solicitações dos 
proprietários de alguns prédios, foi dada prioridade aos prédios com maior percentagem de alienação e aos prédios que 
apresentavam problemas no edificado. 

Se é certo que o valor das quotizações envolvidas já assume um valor considerável, também não deixa de ser verdade que 
por via da sua criação se transfere para os condomínios a gestão dos elevadores e os contratos dos serviços comuns de 
eletricidade e água. A este propósito, refira-se que a empresa tem tido um envolvimento crescente com os proprietários dos 
condomínios já constituídos, por forma a auxiliá-los e a capacitá-los para a gestão do património comum dos lotes. 

 

                                                             Custos GEBALIS com condomínios constituídos 

 

ANO CONDOMÍNIOS 
NOVOS 

CONDOMÍNIOS 
ATIVOS 

PAGAMENTOS A 
CONDOMÍNIOS 

2008 15 545 395.645,00 € 

2009 34 579 626.538,77 € 

2010 24 603 647.199,55 € 

2011 20 623 685.882,55 € 

2012 9 629 897.987,12 € 

2013 12 641 767.936,65 € 

2014 20 659 781.406,00 € 

2015 5 664 1.040.282,34 € 

2016 6 670 1.076.744,36 € 

2017 19 689 1.005.309,63 € 

2018 8 702 1.146.570,37 € 

2019 4 709 1.144.374,80 € 

TOTAIS 176   10.215.877,14 € 

. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Por fim, no âmbito da gestão administrativa da empresa e de modo a garantir e melhorar continuadamente as condições 
logísticas dos postos de trabalho de todos os trabalhadores da GEBALIS, foram desenvolvidas as atividades inerentes ao 
atendimento geral telefónico, registo e encaminhamento de correspondência, gestão dos fluxos de correspondência interna, 
gestão dos contratos de seguros de carácter geral, manutenção e/ou substituição do mobiliário de trabalho, fornecimento e 
gestão de economato, e gestão do contrato de limpeza de todas as estruturas funcionais. 

No que concerne ao parque automóvel, e perseguindo o objetivo de renovação gradual da frota automóvel com 
responsabilidade ambiental, conforme definido na “Estratégia de Modernização da Frota GEBALIS” (deliberação n.º 
971/CA/2016), a empresa procedeu à aquisição de uma viatura elétrica e de duas viaturas híbridas que substituíram viaturas 
de combustão e lançou um procedimento para aluguer operacional de duas viaturas elétricas. Todas as obrigações legais 
relacionadas com as viaturas, tais como IUC, seguros e inspeções periódicas foram asseguradas, bem como a manutenção, 
conservação e correção de anomalias. 
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RECURSOS HUMANOS  
A entrada em vigor do primeiro Acordo de Empresa da GEBALIS, a 1 de janeiro de 2018, deu início a um ciclo de ajustamento 
às matérias fixadas no Acordo, das quais se destacam: apoios sociais concedidos, procedimento de recrutamento, 
procedimento de avaliação, progressão na carreira e correspondentes tabelas salariais. 

Conforme previsto no Plano de Atividades para 2019, antecipou-se a integração dos trabalhadores nos respetivos níveis 
salariais, encurtando para dois anos o processo de transição inicialmente previsto no Acordo de Empresa e no Plano de 
Atividades e Orçamento de 2018, para ser realizado num período de três anos.   

Na continuidade do desenvolvimento das atividades de carácter técnico e administrativo e de definição de práticas e 
procedimentos para o desenvolvimento de Recursos Humanos na GEBALIS, atuando em conformidade com o Código de 
Trabalho, com o Acordo de Empresa da GEBALIS e demais legislação aplicável, em 2019 foi também dada continuidade ao 
investimento na melhoria das condições físicas de trabalho em todas as estruturas GEBALIS, com prioridade nas Unidades 
deslocalizadas.  

Este investimento contínuo pretende conduzir à melhoria de condições de atendimento e segurança, tanto para os 
trabalhadores como para os munícipes, para além da necessária articulação com a gestão administrativa da empresa, para 
manutenção e ou substituição do mobiliário, limpeza e normas de higiene e segurança e demais condições a acautelar em 
todas as instalações operacionais da empresa, traduzindo-se na reformulação dos Gabinetes GEBALIS no Armador, na Bela 
Vista e nas Olaias.  

O recrutamento externo de trabalhadores, obedeceu aos critérios previstos no clausulado do Acordo de Empresa (cláusula 
16.ª), ou seja, sempre que a empresa procedeu a recrutamento, interno ou externo, foi o mesmo objeto de divulgação junto 
de todos os trabalhadores, de forma acessível a todos. 

O ajustamento do capital humano para o ano de 2019 conduziu à realização de 17 processos de recrutamento com a finalidade 
de adequar os recursos e robustecer as equipas para a adequada resposta da GEBALIS ao acolhimento de responsabilidades 
acrescidas que lhe foram consignadas pelo Município de Lisboa. 

O total de 229 trabalhadores da GEBALIS recenseados em 31 de dezembro de 2019 representa um acréscimo absoluto de 
14 trabalhadores face ao valor apurado em 31 de dezembro de 2018: 
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Em termos de mobilidade dos efetivos, no ano de 2019, a GEBALIS registou: 

• 25 Admissões/regressos: 
o 24 admissões por recrutamento externo 
o 1 regresso de Cedência de Interesse Público (ACIP) 

 
• 11 Saídas definitivas/não definitiva: 

o 10 saídas definitivas por razões de caducidade de contrato de trabalho, por revogação por mútuo acordo 
entre as partes, por iniciativa dos trabalhadores e por óbito 

o 1 saída em licença sem retribuição menor que 12 meses 
 

• 21 trabalhadores viram os seus contratos de trabalho a termo convertidos em contrato sem termo.  

 

Para atingir os objetivos estratégicos e assegurar a execução das atividades e projetos definidos no Plano de Atividades de 
2019, a GEBALIS contou com a seguinte força de trabalho (trabalhadores no ativo) distribuída pelas diferentes Unidades 
Orgânicas:  

 

203 218

12 11

215 229

2018 2019

Trab. no Ativo Trab. Cedência Interesse Público e Licença Sem Retribuição Trab. Quadro Pessoal

N. total de trabalhadores da GEBALIS
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DIL - Direção de Intervenção Local; DCP - Direção de Conversação do Património; DAF - Direção Administrativa e Financeira; DTSI - Direção de 
Tecnologias e Sistemas de Informação; GCP - Gabinete de Contratação Pública; GRH - Gabinete de Recursos Humanos; GJ/SR - Gabinete 
Jurídico/Suporte Residencial; GCI - Gabinete de Comunicação e Imagem; GTP - Gabinete Técnico e Planeamento; GAE – Gabinete de Apoio Executivo 

 

A caracterização dos recursos humanos no ativo da GEBALIS é a seguinte:  

A 31 de dezembro de 2019, a GEBALIS tinha 33 dirigentes intermédios.  

No total dos 218 trabalhadores, a carreira maioritária era a de «Técnico Superior» (n=85), seguindo-se a de «Assistente 
Técnico» (n=83). 

 

Carreira/Cargo
D
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T
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Dirigente Intermédio 1º, 2º 3º Grau 17 4 4 1 1 1 3 1 1 33

Técnico Superior 51 13 3 1 1 3 5 1 6 1 85

Assistente Técnico 40 19 15 3 2 2 2 83

Assistente Operacional 13 1 3 17

Total 108 49 23 5 4 4 13 2 7 3 218

Orgânica

Dirigente Intermédio 
1º, 2º 3º Grau; 15%

Técnico 
Superior; 

39%
Assistente 
Técnico; 

38%

Assistente 
Operacional

; 8%
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No que respeita ao género, a análise revela que 61% são do género feminino.  

 

 

Quanto à caracterização por estrutura etária, podemos observar que a faixa etária dos 40 aos 44 anos continua a ser o grupo 
etário com maior expressão, sendo o grupo do género feminino o mais expressivo. 
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Em termos de habilitações literárias, destacam-se os trabalhadores com o 12.º ano e licenciatura, sendo o número de 
licenciados significativamente maior no género feminino, contrastando com a escolaridade inferior ao 9º ano, o que reflete o 
peso da área operacional, com composição significativa do género masculino. 

 

 

 

Gestão corrente  

No desenvolvimento das atividades de gestão dos Recursos Humanos da empresa realçamos, entre outras, as seguintes 
tarefas: prestação de informação sobre recursos humanos a diversos organismos públicos; processamento dos vencimentos 
e de todos os abonos e prestações sociais, bem como na prestação de informações legais que com eles se relacionam; gestão 
de seguros e contrato de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e respetiva gestão de contratos de trabalho; gestão dos  
processos de Recrutamento e Seleção, entre outros. 

 

Medicina no Trabalho  

A empresa continuou a garantir os procedimentos exigíveis em termos de medicina e segurança no trabalho.  
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Habilitações Literárias

Masculino Feminino

Periódico Admissão Complementar Ocasional

DAF 11 11 1
DCP 20 4 1 1 26 6
DIL 37 18 3 58 7
DSTI 2 2
GJ/SR 5 1 4 10
GRH 3 1 4 1
GTP 3 3 2
GAE 1 1
GCI 1 1

Nº de 
trabalhadores 

abrangidos

Vigilância da Saúde Formação

Orgânica
Tipo de Exame

Total de Exames de 
saúde realizados

Sensibilização em 
segurança e saúde 

no trabalho

Acção de Formação 
em SHT
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Formação 

Em 2019, decorreu o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade da Formação da GEBALIS, com o apoio da 
aquisição de serviços para o efeito. O trabalho desenvolvido durante o ano conduziu à elaboração de proposta de Formação 
Anual para a empresa e à preparação dos programas de ação anuais subsequentes, em conformidade com linhas estratégicas 
definidas pela GEBALIS. Durante esse período, foi também realizada formação para o desenvolvimento de competências da 
Equipa GEBALIS para a elaboração de Procedimentos e Documentos associados, e de apoio à implementação da Formação 
na empresa e adequada gestão estratégica da formação.  

Na melhoria contínua da prestação de um serviço de qualidade aos residentes em habitações municipais com contratos de 
arrendamento geridos pela GEBALIS, foram promovidas 14 sessões de formação interna, com duração média de 3 horas 
cada, nas quais participaram 101 trabalhadores. 

No final do ano 2019, o número total de horas despendidas em ações de formação, workshops, congressos e seminários 
externos foi de 2903 horas. 

 

Estágios 

Em 2019, a GEBALIS deu continuidade à sua política de acolhimento de estágios académicos com o objetivo geral de 
promover o desenvolvimento de competências e experiência prática em contexto real de trabalho. Foram acolhidos 4 
estagiários de formação em contexto de trabalho, na área da informática.  

 

Sistema de Gestão da Conciliação da GEBALIS  

É entendimento superior na GEBALIS, que a boa concretização das atividades e propósitos da Empresa requer uma política 
de Recursos Humanos que implique a continuação do investimento no desenvolvimento da qualidade profissional do seu 
Pessoal, adequando as suas equipas e reforçando os recursos necessários, e continuando a investir na melhoria das 
condições físicas dos locais de trabalho – além de apoiar e investir em medidas promotoras de maior eficácia e coesão 
organizacional. 

É nesta linha de atuação que se insere o investimento e compromisso da GEBALIS com o programa governamental “3 em 
Linha – Conciliação da Vida Profissional com a Vida Familiar e Pessoal” e a respetiva implementação bem-sucedida do 
“Sistema de Gestão da Conciliação”, baseado na Norma Portuguesa 4552:2016. 

É neste âmbito que se reporta a obtenção da primeira Certificação da GEBALIS, fruto da implementação do seu Sistema de 
Gestão da Conciliação baseado na Norma Portuguesa (NP) 4552:2016. A Certificação foi concedida pela empresa acreditada 
pelo Instituto Português de Qualidade (IPQ), Bureau Veritas. 

Esta foi uma forte e ganha aposta da GEBALIS para com o bem-estar dos seus Trabalhadores, para a atração e retenção do 
talento, e para a produtividade organizacional no geral. O esforço e progresso, reconhecido e certificado no início de 2020, 
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atesta não só a solida evolução que a GEBALIS continuou a fazer ao longo de 2019, como também desafia e compromete a 
empresa num processo de melhoria contínua para o futuro.  

O Sistema de Gestão da Conciliação será bastante importante para a consolidação do progresso da prestação da empresa 
naquilo que é a sua atividade, missão, visão e valores. Irá permitir trabalhar no presente com uma perspetiva futura, a da 
cidadania empresarial e a do Work Life Balance – equilíbrio entre as três grandes esferas da vida: a profissional, a familiar e 
a pessoal – estando já planeada a estratégia de melhoria contínua da GEBALS nas matérias em apreço, tem o relevante 
potencial de provocar e garantir a monotorização do bem-estar organizacional e dos Trabalhadores da empresa – o principal 
objetivo que nos levou a começar tudo isto. 
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COMUNICAÇÃO 

 
As estratégias de comunicação e imagem desenvolvidas entroncaram numa estratégia mais ampla, incorporando os valores 
estratégicos da empresa, protagonizada pelas diferentes Unidades Orgânicas da GEBALIS. 

Todas as estratégias assentam no binómio Públicos & Meios, que visa a adequação ideal entre estes e as mensagens 
institucionais a difundir. Fazendo o balanço, os fluxos comunicacionais adotados em 2019 permitiram um match bem-sucedido 
entre a empresa e os seus públicos-alvo, viabilizando o reposicionando da imagem da GEBALIS, em especial junto do público 
externo. 

 

Meios e suportes 

Foram alcançados os objetivos pré-estabelecidos de ajustamento e de melhoramento da performance dos mesmos em termos 
de rendibilidade e sustentabilidade financeira e ambiental. A gestão integrada de conteúdos e a sua potenciação adequada 
aos vários segmentos de público resultou numa gestão de recursos mais eficaz. Transversalmente, registou-se um 
planeamento integrado na difusão dos conteúdos, que abrangeu todos os canais de comunicação, garantindo a exigível 
complementaridade entre eles.  

• O Boletim “O Meu Bairro” manteve a sua periodicidade bem como a sua linha editorial, passando para edição digital. Esta 
alteração teve forte impacto ambiental permitindo uma poupança de papel na ordem das 1 848 000 folhas de papel A4, 
face à solução implementada. As necessárias reconfigurações desta publicação continuarão em implementação em 2020. 

• A monofolha “GEBALIS” decorre do trabalho de reconfiguração das publicações GEBALIS, iniciado em 2018, e é o canal 
privilegiado de comunicação com os residentes da habitação municipal. É expedida com o recibo da renda e contém 
numa só folha informação sobre serviços e projetos GEBALIS com destaques noticiosos sobre a empresa. O retorno dos 
residentes a esta publicação foi muito positivo sendo reconhecido como uma medida de gestão eficaz dos nossos 
recursos. 

• A newsletter digital manteve os necessários ajustes de layout gráfico reforçando o posicionamento já iniciado em 2018, 
bem como o aumento do número de destinatários e a manutenção da sua periodicidade quinzenal. 

• O Website GEBALIS foi alvo de pontuais intervenções em termos de atualização on-time e informação supérflua, 
maximizando o ciclo de vida dos conteúdos publicados neste meio digital. 

• Os Social Media foram a grande aposta em 2019, adotando uma gestão dos conteúdos publicados mais ajustada aos 
perfis dos seguidores, com especial para a Rede Social Instagram. Esta estratégia resultou num aumento muito 
significativo de seguidores e de interações. Em conjunto com o LinkedIn, a GEBALIS alcança, à data de elaboração deste 
Relatório e Contas, um total de 1032 subscritores. 

• A Intranet da empresa passou também por um processo de reposicionamento integrado com recurso ao Microsoft Teams. 
Esta ferramenta explora e potencia a dimensão colaborativa de ambos os canais. De salientar a estratégia adotada para 
tal, que canaliza para esta ferramenta fóruns de trabalho e difusão de informação essencial. 
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Relação com os residentes 

Acompanhando a qualificação do atendimento ao público definida como estrutural e estruturante para a GEBALIS, foram 
reforçados os canais de comunicação digital através de uma resposta mais rápida e adotando-se os scripts necessários e 
adequados. 

 

Apoio a processos comunicacionais internos  

Registou-se, em 2019, um aumento exponencial do número de pedidos de apoio comunicacionais por parte das diferentes 
Unidades Orgânicas da empresa. Este aumento deveu-se à otimização da qualidade da resposta prestada pelo Gabinete de 
Comunicação e Imagem, que a sua Equipa tem vindo a alcançar de forma bem-sucedida.  

Se casos houve em que a gestão dos processos de comunicação foi apenas de foro interno, noutros e atendendo à importância 
estratégica dos mesmos, a comunicação abarcou uma intervenção mais intensiva e continuada no tempo. São exemplos disso 
os Programas GEBALIS: LIFE, Lotes ComVida e Guardiões do Jardim; os microprojectos e ações transversais implementados 
nos 66 bairros geridos pela GEBALIS e integrados no Plano Estratégico da Direção de Intervenção Local 2019; e, ainda, o 
Programa “Aqui há Mais Bairro”. 

Sendo a Comunicação e Imagem uma área transversal a toda a empresa, e sendo os seus Trabalhadores os seus principais 
Embaixadores, destaca-se o acolhimento e a postura profissional e proficiente que o Universo dos Trabalhadores da GEBALIS 
manteve durante 2019. 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Em 2018, a GEBALIS criou no seio da sua estrutura, um serviço autónomo de Contratação Pública, com o objetivo de apoiar 
transversalmente na escolha e na tramitação dos procedimentos inerentes a esta área.  

Ao longo de 2019, esta unidade desenvolveu atividade de definição de normas, de implementação de diretrizes e de 
elaboração de minutas de suporte a procedimentos pré-contratuais, assegurando a sua adequação às disposições legais 
aplicáveis, em vigor após a revisão do Código dos Contratos Públicos. 

Procedeu, também, à preparação, abertura e acompanhamento integral de procedimentos pré-contratuais públicos, dando 
resposta às necessidades apresentadas pelas diferentes Unidades Orgânicas da empresa. 

Prestou, ainda, o apoio jurídico e administrativo necessário ao contencioso pré-contratual e contratual, acompanhando, 
também, toda a execução dos contratos celebrados até à fase da liberação das garantias prestadas.   

Manteve a coordenação da relação com o Tribunal de Contas, assegurando a remessa de processos para fiscalização prévia, 
centralizando a verificação, preparação, esclarecimento e acompanhamento dos processos de contratação de despesas a 
submeter a visto e, em sede de fiscalização sucessiva e concomitante, preparando e submetendo todos os elementos 
legalmente necessários à aprovação de modificações aos contratos.  

Diligenciou a comunicação de incumprimentos contratuais ao Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção 
(IMPIC), para abertura dos competentes procedimentos contraordenacionais. 

Foi responsável por manter atualizada a base de dados de procedimentos de contratação, bem como por registar e publicitar 
os contratos celebrados no portal da internet dedicado aos contratos públicos. 
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JURÍDICO 

De modo a garantir a prossecução dos objetivos e missão da GEBALIS, no cumprimento dos procedimentos legais adequados 
nas diferentes áreas de intervenção da empresa, foram desenvolvidas, durante o ano de 2019, as seguintes atividades a nível 
jurídico:  

• Enviadas 347 interpelações para pagamento da dívida e formalizados 137 acordos de regularização de dívida. 
Neste contexto, a atuação permitiu: 
o Contratualizar no ano de 2019 o valor de 1.431.434,75€. 
o Através dos planos prestacionais estabelecidos recuperar o valor de 118.804,91€. 
o Devido ao pagamento voluntário da totalidade da dívida receber o valor de 56.061,00€ 

• Iniciados 223 procedimentos com vista à cessação de utilização de fogo atribuído e/ou à resolução de contrato, dos 
quais 192 foram concluídos. A instrução e acompanhamento dos procedimentos referidos, em todos os seus trâmites, 
importou a elaboração de 822 notificações postais, pessoais, editais e avisos a fim de convocar os interessados para 
Audiência Prévia e notificar as decisões administrativas proferidas pela senhora Vereadora com o Pelouro da 
Habitação. Foram realizadas 191 audiências orais e presencias de interessados.  

• Promovidos 422 atendimentos com agregados, com vista à celebração de acordos de regularização de dívida, análise 
das respetivas situações habitacionais e por forma a serem regularizadas situações de incumprimento várias; 
tramitados 20 processos de desocupação devido a ocupações ocorridas antes de Dezembro de 2009 ao abrigo 
Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais; produzidas 10 respostas a reclamações administrativas 
e/ou relativas a recursos hierárquicos e elaboradas  56 informações para ser determinada a reentrada/entrada 
coerciva nos fogos municipais.  

• A atividade desenvolvida compreendeu ainda a preparação de informações e elaboração de 110 pareceres jurídicos 
sobre diversas matérias associadas à atividade da empresa. 

• Foi assegurada a colaboração e dadas 118 respostas aos Tribunais, serviços do Ministério Público, Provedoria de Justiça, 
Advogados, Associação de Moradores, Munícipes, Conservatórias, Gabinetes da Vereação da CML, Assembleia 
Municipal e a outras autarquias. 

• Foi garantido o aperfeiçoamento técnico-jurídico e revisão de diversas minutas/cartas e respostas a 59 reclamações 
exaradas no Livro de Reclamações.  

• Foi promovida divulgação de legislação oportuna e com relevância junto dos serviços. 

Ainda de realçar enquanto atividade jurídica desenvolvida, a análise e formulação de observações e sugestões de alteração no âmbito 
da regulamentação municipal, designadamente quanto ao Projeto de Regulamento Municipal de Direito à Habitação, no período de 
consulta pública do mesmo. 

O apoio jurídico e acompanhamento prestado aos projetos de requalificação dos Bairros Padre Cruz e Boavista, implicou, 
também, a realização de atendimentos conjuntos com os respetivos Gabinetes locais da GEBALIS, com propostas de solução 
conforme os regulamentos aplicáveis e priorização de procedimentos das Unidades Orgânicas GEBALIS envolvidas.   

Foi promovida a colaboração e articulação com entidades externas à GEBALIS, envolvidas no acompanhamento dos agregados 
e cujos processos foram remetidos para Jurídico, designadamente: advogados; CML; Santa Casa Misericórdia de Lisboa; 
Juntas Freguesias; Delegado de Saúde, entre outras, assim como, foram levadas a cabo reuniões com todos os Gabinetes 
GEBALIS, nas quais foram esclarecidas dúvidas, planeadas estratégias de trabalho conjuntas e identificados os processos 
com necessidade de intervenção prioritária.  
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Também no âmbito da intervenção na área jurídica e de modo a garantir a defesa contenciosa dos interesses da GEBALIS, foram 
obtidos, em tempo útil, todos os elementos necessários existentes nos serviços e, prestada a informação sobre as ações e recursos 
em que a GEBALIS é parte, através da divulgação de informação periódica sobre a situação pontual em que se encontram, bem como 
emitidas, em conjugação com os mandatários judiciais nomeados, as recomendações, procedimentos e medidas necessárias ao 
cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado.  

No que concerne aos processos de cobrança de dívida judicial, não obstante os esforços realizados e uma maior 
consciencialização e disciplina já existente respeitante ao pagamento das rendas, foi necessário instaurar 22 injunções, 1 
processo executivo e instauradas 10 ações declarativas de condenação, que viabilizaram a celebração de 7 acordos de 
regularização de dívida. 

Foram apreciados processos de Agregados cujas ações, com vista à cobrança judicial da dívida, foram extintas ou por se 
verificar a inexistência de bens penhoráveis, com vista à Verificação e Atualização da Condição de Recursos dos respetivos 
agregados. 

Relativamente ao contencioso judicial destacam-se ainda: 37 oposições a providências cautelares instauradas contra a 
GEBALIS; contestação de 32 ações administrativas; 8 queixas-crime apresentadas; 7 pedidos de indemnização cível devido 
a danos patrimoniais no âmbito de processos-crime e a reclamação de 10 créditos, no âmbito de processos de insolvência, 
em que os insolventes são arrendatários da GEBALIS. 
 
 
Suporte Residencial (SR) 
 
O serviço de Suporte Residencial inserido no Gabinete Jurídico da GEBALIS continuou a prestar um regular apoio a todas as unidades 
orgânicas da empresa, assegurando as necessárias intervenções coercivas no património gerido pela GEBALIS em conformidade 
com as normais legais aplicáveis e em vigor.  Em articulação com as autoridades policiais, parceiros sociais e instituições, 
foram efetuadas um total de 100 desocupações, que se distribuíram da seguinte forma: 

• 75 desocupações de casas ocupadas ilicitamente, ocorridas após dezembro de 2009, no âmbito do Regulamento das 
Desocupações de Habitações Municipais [1] e do n.º 2.º do artigo 35.º da Lei 32/2016, primeira alteração à Lei 81/2014, 
de 19 de dezembro; 

• 25 desocupações coercivas decorrentes dos procedimentos de cessação da autorização de utilização de fogo 
municipal/resolução de contrato, determinadas por ato administrativo proferido pela Senhora Vereadora da 
Habitação, ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo e da Lei 81/2014, de 19 de dezembro, com a redação 
dada pela Lei 32/2016, de 24 de agosto, com a atual redação dada pela Lei 32/2016, de 24 de agosto.  

De se referir que a opção de desocupação voluntária por parte do agregado permanece disponível desde a entrega da 
notificação de desocupação por meio de afixação na porta do fogo até à véspera do dia da sua realização. Nas notificações, 
são identificadas as entidades, meios e programas sociais e municipais (e respetivos contactos) disponíveis à realização deste 
processo de forma socialmente apoiada e legalmente informada. A sinalização da situação, do seu potencial de fragilidade 
social, e da eventual existência de menores envolvidos é sempre assegurada pela GEBALIS junto da Rede Social e Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa antes da data da realização da desocupação, que apenas avança perante uma reiterada 
inexistência de resposta por parte do agregado em questão, quer por motivo de aparente ausência do locado, quer por motivo 

 
[1] Republicação do Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais (RDHM), publicado no 2º Suplemento ao BM nº 992 de 2013/02/21, com 
as alterações introduzidas pela Proposta nº 490/CM/2012 (Deliberação nº 91/AM/2012), publicado no 2º Suplemento ao BM nº 980 de 2012/11/29 e do 
Despacho nº 7/GVHR/2012, publicado no 1º Suplemento ao BM nº 948 de 19/04/2012 
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de não colaboração por abertura de porta ou prestação de informações, após o esgotamento de todos os trâmites e prazos 
legais previstos e extensões possíveis de serem concedidas. 

É também de se salientar a organização e gestão corrente do Banco de Bens Doados e da GEBALIS Solidária, que 
providenciou uma resposta a 45 de pedidos de entrega de bens. Esta tem sido também uma atividade tática que complementa 
o restante trabalho desenvolvido pela empresa para a melhoria da qualidade de vida das famílias residentes na Habitação 
Municipal de Lisboa. 

A par destas atividades, foram apresentadas pelo SR 64 participações criminais, no âmbito dos vários procedimentos 
relacionados com as ocupações ilegais, 6 das quais com detenção dos ocupantes em flagrante delito e devido a 
comportamentos incorretos relativamente ao património municipal. Foram promovidas 103 remoções de bens do interior de 
fogos municipais. Foram realizadas 40 remoções de bens existentes em espaços comuns e outros espaços não habitacionais 
e efetuadas 6 entradas coercivas em habitações determinadas pela CML. 

Foram realizadas 115 diligências complementares de prova para instrução dos processos tramitados no GJ, com o objetivo 
de sustentar com a necessária segurança jurídica propostas de decisão e efetuadas 367 interpelações, notificações pessoais 
e afixação de avisos e editais em obediência às formalidades legalmente exigíveis. 

Por fim, destaca-se o reforço e a ação desenvolvida pelo SR, na instalação de novos alarmes de sistema anti-intrusão (SDI) 
e na gestão dos que já se encontravam instalados nas habitações devolutas prontas para serem atribuídas, bem como  nas 
que aguardam obras de reabilitação, mecanismo que se tem revelado eficaz para impedir e detetar  as ocupações abusiva. 

Esta atividade transitou em agosto de 2019 para a Direção de Tecnologias e Sistemas de Informação.  

 

Regulamento Geral de Proteção de dados (RGPD) 

Uma vez dados os primeiros passos no âmbito da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, de ora em 
diante “RGPD”, e identificado o Encarregado de Proteção de Dados da empresa, no ano 2019, o trabalho desenvolvido 
prosseguiu com as tarefas de adequação ao novo quadro europeu de proteção de dados, suprindo insuficiências identificadas 
e sensibilizando para novas metodologias de trabalho e de desempenho. 

Por conseguinte, em 2019, coube dar continuidade ao Plano Operacional de compliance ao RGPD, promovendo o 
cumprimento de políticas de privacidade e de proteção de dados divulgadas previamente, sensibilizando e informando todos 
os que tratam dados pessoais ao nível das implicações da proteção dos mesmos, promovendo que, por padrão, só são 
tratados os dados necessários para cada finalidade. 

Neste particular, o acompanhamento e suporte a vários colaboradores de diferentes áreas de intervenção da empresa (74 
pedidos de apoio atendidos), com especial destaque para a Direção de Intervenção Local, pelos habituais canais de 
comunicação interna, de forma a esclarecer questões relacionadas com o tratamento dos dados, nomeadamente no 
relacionamento com entidades terceiras, foi uma atividade de dimensão significativa ao longo do ano.  

Com vista a incentivar boas práticas de privacidade e de segurança da informação, foram aconselhadas diferentes medidas 
organizativas e de segurança junto de diferentes Unidades Orgânicas GEBALIS, em particular, junto de: Gabinete de Recursos 
Humanos, Gabinete de Comunicação e Imagem, Direção de Intervenção Local e Direção de Tecnologias e Sistemas de 
Informação. 
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Em coordenação com o Gabinete de Comunicação e Imagem, foi possível o reforço e atualização de espaço próprio na Intranet 
dedicada à Privacidade e Proteção de Dados, enquanto ferramenta de apoio e de fácil acesso. 

No seguimento, realça-se a continuidade de revisão e subsequentes recomendações a variada documentação em uso ou em 
definição, nos diversos departamentos da empresa e, de igual modo, a assistência a projetos e iniciativas de diferentes áreas, 
desde o seu início, promovendo, assim, uma abordagem e uma lógica de privacidade e de proteção. 

Com o mesmo intuito, foi realizado o acompanhamento de avaliação de impacto de proteção de dados em articulação com 
equipa multidisciplinar da empresa, bem como se criaram bases de entendimento comum com outras entidades relevantes, 
no âmbito do tratamento de dados, por exemplo junto da Câmara Municipal de Lisboa. 

É igualmente premente destacar as iniciativas desenvolvidas no âmbito da colaboração mútua na implementação da proteção 
de dados pessoais com outras entidades e empresas do universo municipal, sob a chancela da Equipa de Projeto da GEBALIS 
para a Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados do Município de Lisboa.  
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

O ano de 2019 foi particularmente relevante na criação de oportunidades de mudança nas infraestruturas que compõem os 
sistemas e tecnologias de informação da GEBALIS.  

A par com auditoria executada no ano anterior, que permitiu relevar as preocupações com o Novo Regulamento de Proteção 
de Dados, e que resultou na obtenção de sugestões de melhoria, quer nas tecnologias à infraestrutura de alojamento e 
segurança, quer na seleção de aplicações de suporte aos processos e aplicações de negócio, foram no ano de 2019, criados 
os instrumentos de contratação que permitiram lançar procedimentos de contratação publica e iniciar assim a execução de 
uma estratégia de alterações que irão alterar a totalidade de sistemas da GEBALIS em 2020. 

Foram, ainda, iniciados os mecanismos de adaptação de processos à faturação digital e, também, iniciados os mecanismos 
de criação de novos modelos de atendimento, com presença na WEB e melhoria no atendimento a lançar durante 2020. 

Durante 2019, a GEBALIS reforçou e duplicou a implementação de segurança no acesso aos fogos vagos, através de 
Sistemas de Deteção de Intrusão (SDI) autónomos. Esta atividade, em articulação com eficiente resposta das forças policiais, 
permitiu assegurar uma redução efetiva de acessos indevidos a frações ainda não atribuídas por execução de trabalhos de 
reabilitação.  

A importância destas medidas permite manter um investimento efetuado no património autárquico, que se pretende digno, até 
atribuição a quem mais necessita. A escolha dos meios técnicos, tem em consideração a infraestrutura onde é colocado, assim 
como a capacidade de identificação dos autores em cenário de danos sobre esse património. 

Foram também adotadas ações, em 2019, para reforço de equipa e melhoria de serviços de tecnologias de informação.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Em conformidade com os anos anteriores, a Política e Ação de Responsabilidade Social da GEBALIS continuou a ser um 
elemento orientador e de referência para a atividade da empresa em todas as suas áreas de intervenção. Foi dada prioridade 
à implementação de medidas e boas práticas com impactes positivos nos Trabalhadores da GEBALIS, nos territórios e 
população sob sua responsabilidade e na relação com outras entidades e comunidades com quem trabalha. 

Neste âmbito e para o ano 2019, destacamos o já referido processo de elaboração e de implementação do Sistema de 
Conciliação de Vida Profissional, Familiar e Pessoal, segundo o referencial da Norma Portuguesa NP 4552:2016.  

Este processo permitiu à empresa apresentar-se para Auditoria de Certificação segundo a mesma Norma, ainda em 2019, 
certificação essa que se saldou positiva e se veio a concretizar no início do ano 2020.  

Destaca-se também a adesão da GEBALIS ao «Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação Climática Lisboa 
2030», para a prossecução das metas e promoção dos valores definidos em Lisboa, assumindo no âmbito da sua missão a 
seguinte visão: “Lisboa, uma cidade neutra em Carbono até 2050, resiliente às alterações climáticas, adaptada no presente, 
a preparar o futuro, na prossecução e superação dos objetivos para a sustentabilidade”. 

Decorrente do Compromisso assumido, a GEBALIS apostou ainda na adesão a duas outras iniciativas verdes: 

• Assinatura do «Pacto para a Mobilidade Empresarial para a cidade de Lisboa» - em conjunto com o «World Business 
Council for Sustainable Development» (WBCSD), a Câmara Municipal de Lisboa, o Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal) e mais de 50 empresas e instituições líderes, a GEBALIS 
comprometeu-se com três pilares estratégicos da mobilidade que estruturam as ações a implementar pelas 
empresas: 
 

1. Otimizar e descarbonizar as operações e as frotas das empresas aderentes ao CMP; 
2. Promover a diversificação do mix modal, nomeadamente promovendo a integração e a conectividade 

multimodal coletiva, aumentando a mobilidade partilhada e ativa para reduzir o congestionamento e 
promover a descarbonização dos transportes; 

3. Promover o crescimento da cultura de transporte multimodal coletivo e inclusivo. 
 

• Adesão ao «Business Ambition for 1.5ºC» - uma iniciativa da «United Nations Global Compact» assinada por diversos 
líderes empresariais, que responsabiliza as empresas, a nível mundial, pelo estabelecimento de metas e objetivos 
de redução das emissões para alcançar as zero emissões líquidas até 2050 e limitar o aquecimento global a 1.5ºC 
até 2030. Ao assinar este compromisso, assumiu formalmente a sua adesão às metas e objetivos desta iniciativa, na 
qual se enquadra a estratégia da empresa em substituir progressivamente a sua frota automóvel por veículos 
elétricos, o reaproveitamento de resíduos, a gestão eficaz dos recursos energéticos, entre outros. 
 

Nas obras de manutenção e requalificação do património edificado, realizadas por contrato com entidades externas, a empresa 
passou a exigir, em sede de “caderno de encargos” (com monotorização ao longo do processo), o cumprimento das indicações 
nacionais e internacionais referentes à seleção dos materiais a utilizar, recomendados por certificações ambientais e, também, 
a observação e destino dos resíduos resultado da atividade de construção. 
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Ainda a nível do plano ambiental, destaca-se a continuação do cumprimento do Compromisso de Consumo de Água da 
Torneira – uma das medidas de proteção ambiental praticadas por diversas entidades operantes no município. 

No que respeita à frota automóvel de serviço, a GEBALIS continua a apostar na renovação da frota com viaturas mais 
eficientes e menos poluentes. À data, 2 dos 37 veículos existentes são já totalmente elétricos e outros 9 são híbridos. 

Em novembro de 2019, a GEBALIS submeteu uma candidatura ao Programa “Ambiente, Alterações Climáticas e Economia 
de Baixo Carbono” do fundo do Ministério do Ambiente e Transição Energética financiado pelo EEA Grants (que tem como 
países patrocinadores a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega) com um projeto designado “CONCRETO - Criação de simbioses 
para construção e reabilitação circular”. Trata-se de uma candidatura que visa o desenvolvimento de um conjunto de ações 
com impacte num processo típico de recuperação/reabilitação ao nível do projeto, obra e funcionamento habitacional, que 
promove soluções menos consumidoras de materiais novos e ecossistemas funcionais de economia circular benéficos para a 
atividade de construção e reabilitação. 

Para além das obrigações legais, a GEBALIS implementa outras políticas no âmbito dos princípios da ética e da boa 
governação, através da divulgação do “Código de Ética GEBALIS” e da monitorização da sua correspondência prática pela 
Comissão de Ética da empresa. É também garantido o respeito por princípios decorrentes dos compromissos assumidos no 
âmbito da adesão à “Carta de Apelo à Luta Contra a Corrução” enviada ao Secretário-geral da Nações Unidas, Ban-Ki-Moon, 
em 2009 e no âmbito da subscrição do manifesto “Ética Global para a Economia”, também desde 2009. 

Ainda a nível interno e no âmbito da adesão ao «Ano Nacional da Colaboração – 2019», a empresa promoveu ao longo do 
ano, de forma programada, uma atividade designada por “Pequeno-almoço Colaborativo”. Dada a dispersão geográfica das 
estruturas operacionais da GEBALIS, esta atividade visa proporcionar momentos de descontração e interconhecimento entre 
Trabalhadores e entre estes e o Conselho de Administração da empresa. Os encontros realizaram-se na sede da empresa de 
forma regular, com intervalos aproximados de 1 mês e uma média de 12 trabalhadores por sessão. A atividade obteve uma 
avaliação bastante positiva por parte de todos os participantes, pela inovação, oportunidade e dinâmica incluídas, e irá 
continuar ao longo do ano 2020 até se atingir o número total de trabalhadores da GEBALIS. 

Foram ainda realizadas ao longo de 2019, no âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, as seguintes 
atividades:  

• Continuação do acompanhamento da execução do Plano de Responsabilidade Social da GEBALIS para o triénio 2016-
2019 e do Plano para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação 2016-2019.   

• Aprovação e divulgação da 1ª Revisão do Código de Ética da GEBALIS adaptado no âmbito do Sistema de Gestão da 
Conciliação da empresa e à luz do conjunto do Princípios e Valores Norma Portuguesa NP 4552:2016.; 

• Gestão, desenvolvimento, monotorização e divulgação do plano e atividades do «Plano de Combate à Corrupção e 
Infrações Conexas» da GEBALIS; 

• Renovação do compromisso e assinatura do Acordo de Adesão e Renovação de compromissos no âmbito do iGen-Fórum 
Organizações para a Igualdade; 

• Elaboração da Comunicação de Progresso anual (COP), referente ao período 2018/2019, para Global Compact United 
Nations;  

• Organização do painel de encerramento da Semana da Responsabilidade Social 2019 que teve o seguinte tema genérico: 
"Há só uma Terra"; 

• Dinamização e divulgação Voluntariado Empresarial “GEBALIS Solidária” e elaboração do respetivo Relatório de 
Voluntariado de 2019; 
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• Foi ainda dada continuidade à colaboração e representação da empresa junto de diversas entidades nacionais e 
internacionais: Global Compact Network Portugal, Housing Europe, The European Network for Housing Research, Aliança 
para os ODS - Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, iGen - Fórum Organizações para a Igualdade, RSO.PT; 
CEEP Portugal e Europeu, Rede de Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC; RedEmprega Lisboa, entre 
outras. 
 

 
Participação em Grupos de trabalho e Plataformas de Parceria 

Entidade coordenadora Participação Logos 

iGEN - Fórum 
Organizações para a 
Igualdade  

 No Fórum iGEN - Fórum Organizações para a Igualdade, a 
GEBALIS integrou a Task Force e participou em 2 grupos de 
trabalho: “Comunicação e Imagem” e “Medidas de Igualdade de 
Género” 

 

CEEP-Portugal - Serviços 
de Interesse Geral, 
entidade representante do 
Centro Europeia de 
Empresas de Serviço 
Público e Interesse Geral 

No CEEP-Portugal participou regularmente nos grupos de trabalho, 
“Grupo Coordenador Assuntos Sociais” (GAS) e em 2 subgrupos: 
“Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social Empresarial” (GT-
RS) e “Grupo de Trabalho Recursos Humanos, Formação e 
Desenvolvimento” (GT-RH) 

 

APPDI - Carta Portuguesa 
para a Diversidade  
  

No âmbito da Carta Portuguesa para a Diversidade participou em 2 
grupos de trabalho: “Laboratório de Práticas” e “Fórum para a 
Diversidade”.  
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RECONHECIMENTOS E PRÉMIOS  
Consciente do alcance e mais-valia do trabalho e práticas desenvolvidas pela GEBALIS, a empresa tem vindo a submeter 
candidaturas nos últimos anos, junto de diferentes entidades, para avaliação externa das suas práticas e serviços, procurando 
também, deste modo, informar-se sobre potenciais possibilidades de melhoria da sua atividade.  

Destacamos neste âmbito, a atribuição dos seguintes galardões:  

• A atribuição do Selo da Diversidade e Inclusão 2019, no III Fórum Nacional para a Diversidade e Inclusão, pelas boas 
práticas GEBALIS reconhecidas nos programas “LIFE – Habitação de Uso Universal” e “Intervenções Construtivas 
que Facilitam a Vivência no Interior das Habitações”. O III Fórum Nacional para a Diversidade e Inclusão, organizado 
pela APPDI - Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, enquanto promotora da Carta Portuguesa para 
a Diversidade e liderada pelo Alto Comissariado para as Migrações, I.P., contou com a presença de organizações de 
todos os setores e dimensões. 

• A atribuição do Prémio Cidades e Comunidades Sustentáveis 2019, pela APEE- Associação Portuguesa de Ética 
Empresarial, no âmbito do reconhecimento de práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, pelo projeto 
apresentado como boa prática no Eixo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 11 Cidades e Comunidades 
Responsáveis; 

• A obtenção do Diploma de Participação do Ano Nacional da Colaboração, promovido pelo Fórum Govint; 
• A integração do Hub Europeu de inovações Habitacionais da Housing Europe, com o “Programa LIFE”. 

São os seguintes os prémios e reconhecimentos, nacionais e internacionais, recebidos pela empresa, até final do ano transato: 

Designação Descritivo 

Selo da Diversidade No dia 28 de outubro de 2019 a GEBALIS recebeu, durante o III Fórum Nacional para a Diversidade 
e Inclusão, o Prémio "Selo da Diversidade e Inclusão" na categoria Mobilidade e Acessibilidade, 
com o Programa do Eixo Estratégico da mobilidade na empresa, constituído pelos programas “LIFE 
– Habitação de Uso Universal” e “Intervenções Construtivas que Facilitam a Vivência no Interior das 
Habitações”.  

Prémio de 
Voluntariado 
Corporativo Elza 
Cambel 

Em Janeiro de 2019, a GEBALIS recebeu de novo o Prémio de Voluntariado Corporativo Elza 
Chambel com programa “Guardiões do Jardim”. 
O Prémio de Voluntariado Corporativo Elza Chambel é uma iniciativa do GRACE que visa: 
- Dar visibilidade e promover o reconhecimento público do voluntariado corporativo desenvolvido 
pelas empresas; sensibilizar a sociedade para a importância do voluntariado como forma de 
cidadania ativa e divulgar e promover a disseminação de boas práticas das empresas. 

Rótulo Europeu de 
Responsabilidade 
Social                            
(CEEP/CSR Label) 

Rótulo de Responsabilidade Social Europeu do CEEP/CSR Label, promovido pelo CEEP Europa - 
Serving Sustainability in Public Services. 
A GEBALIS recebeu em dezembro de 2018, pela 5ª vez consecutiva este prémio (a primeira foi em 
2009, a segunda em 2012 e a terceira em 2014 e a quarta em 2016).  
O Rótulo CEEP-CSR Label, atribuído pelo CEEP Europa, é um reconhecimento de empresas 
públicas e/ou de serviços de interesse geral, em qualquer dos 28 países da comunidade europeia, 
que melhor cumpram com a Responsabilidade Social Empresarial e que também intentam, de forma 
contínua, melhorar a sua imagem empresarial.  
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RPRS - 
Reconhecimento de 
Práticas de 
Responsabilidade 
Social 

Em setembro de 2019 a GEBALIS recebeu o Prémio do Júri com o Programa "Mobilidade / 
Acessibilidade em casa – Simples intervenções construtivas que facilitam a vivência no interior da 
habitação”.  Em 2018, recebemos o Prémio do Júri no Reconhecimento de Práticas RS (RPRS) com 
o programa de Voluntariado Gebalis Solidária, em 2017 recebemos a menção honrosa do selo 
RPRS - com o Projeto LIFE - Habitação de Uso Universal, na categoria de  “Direitos Humanos” e em 
2015  recebemos  o selo RPRS -  nas Categorias de: " Trabalho Digno e Conciliação" e 
"Comunidade", com os projetos de Conciliação vida Profissional Pessoal e Familiar e o Banco de 
Bens Doados Respetivamente.  O Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social é 
promovido pela APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial). Este prémio distingue a 
implementação de políticas e modelos de boa governação em organizações dos setores público e 
privado, com e sem fins lucrativos, com boas práticas em responsabilidade social 

 

O Rótulo CEEP-CSR Label, é atribuído pelo CEEP Europa (European Centre of Enterprises with Public Participation and of 
Enterprises of General Economic Interest), e atribui o selo de reconhecimento a empresas públicas e/ou de serviços de 
interesse geral, em qualquer dos 28 países da comunidade europeia, que melhor cumpram com a Responsabilidade Social 
Empresarial e que também intentam, de forma contínua, melhorar a sua intervenção e impactes a favor das comunidades que 
servem e onde se inserem. Este Selo tem validade de 2 anos. 
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FILIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

A GEBALIS é uma “empresa local de promoção do desenvolvimento local tendo como objeto a promoção e gestão de imóveis 
de habitação social, bem como a gestão de outro património edificado, nos termos e condições a definir pela Câmara Municipal 
de Lisboa (Artigo 3.º, nº. 1)”. O seu objeto social é concretizado por um extenso conjunto de atribuições e competências que, 
de acordo com as alterações aprovadas na Deliberação 445/AML/2016 de 20 de dezembro de 2016, publicadas no Boletim 
Municipal nº 1198 de 02 de fevereiro de 2017, preveem que a empresa possa executar “acessoriamente, outras atividades 
relacionadas com o seu objeto social e não excluídas por lei” (artigo 3.º, n.º 4, dos Estatutos). 

Em conformidade com estas atribuições e competências e à luz do disposto no artigo 38º do Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local e das Participações Locais, a GEBALIS participa em Associações cuja atividade se encontre relacionada 
com a prossecução do objeto social da empresa. Para o efeito, são renovadas e/ou realizadas novas filiações e celebrados 
protocolos de cooperação estratégica com diversas entidades – alguns deles já referidos ao longo do documento. 

Neste contexto, há a informar o seguinte:  

Filiações Nacionais e Internacionais da GEBALIS (2019) 

Designação Descritivo Rótulo e/ou Logotipo associado 

Filiações Nacionais 

RSO PT - Rede 
Portuguesa de 
Responsabilidade 
Social 

A GEBALIS é membro da Rede Nacional de 
Responsabilidade Social (RSO PT) desde 
2009. Esta rede funciona como uma plataforma 
de encontro, aprendizagem, criação, partilha e 
disseminação de conhecimentos e práticas de 
Responsabilidade Social das Organizações. É 
constituída por Empresas, Associações, 
Institutos Públicos, Universidades, IPSS`s, 
ONGs e outras organizações que desenvolvem 
a incorporação de conceitos e práticas de 
Responsabilidade Social. 

 

IGEN - Fórum 
Empresas para a 
Igualdade 

A GEBALIS é membro fundador do Grupo iGEN 
- Fórum Organizações para a Igualdade, desde 
2012. Trata-se de um Grupo constituído por 60 
organizações (21 Empresas fundadoras e as 
restantes empresas e outras organizações que 
aderiram posteriormente). O iGEN é constituído 
por organizações públicas e privadas, 
representativas de vários sectores de atividade. 
Estas organizações, têm em comum a evidência 
de boas práticas e o facto de assumirem 
compromissos futuros na área da Igualdade 
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profissional e da não discriminação entre 
homens e mulheres no local de trabalho. 

Aliança Para os 
Objectivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 
PORTUGAL 

Em janeiro de 2016 a GEBALIS, foi uma das 
entidades signatárias da Aliança para os 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) Portugal, para participar ativamente no 
cumprimento do Objetivo 17 – Fortalecer os 
meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento. A 
Aliança é uma rede multistakeholder, composta 
pelas entidades do Global Compact Network 
Portugal, Organizações Empresarias, 
Organizações Profissionais, organizações de 
defesa do Ambiente, Organizações de Defesa 
dos Consumidores, Ong´s, Fundações. Todas 
elas com o propósito de trabalhar para a 
implementação dos 17 Objetivos e 169 metas 
da Agenda 2030 das Nações Unidas. 

 

Carta Portuguesa para 
a Diversidade 

Em março de 2016 a GEBALIS foi entidade 
signatária da Carta Portuguesa para a 
Diversidade, o que pressupõe a integração do 
potencial da diversidade na estratégia da 
empresa. A adesão à carta proporciona a 
participação em atividades de promoção do 
potencial e do valor de cada pessoa, 
otimizando a diversidade, na expetativa de 
construção de uma sociedade mais justa, 
diversa e inovadora, através das organizações 
empregadoras. 

Em 2019, recebemos o já referido Selo da 
Diversidade e Inclusão 2019. 

 

APHM                                                  
Associação 
Portuguesa de 
Habitação Municipal  

A APHM é uma associação sem fins lucrativos, 
que visa congregar municípios e empresas 
Municipais de promoção e/ou gestão de 
Habitação Social. Surgiu da necessidade 
percecionada por parte dos seus promotores e 
gestores de habitação social municipal em 
Portugal, para em conjunto se agruparem , 
aferirem estratégias e possíveis decisões, 
cooperando entre si no apoio mutuo para a 
resolução de carências habitacionais de 
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Pessoas mais fragilizadas/desfavorecidas e, 
também,  para procurar a otimização de 
recursos e serviços públicos nesta área. 

Iniciativa Pagamento 
Pontal  

A GEBALIS tem vindo a renovar 
o compromisso de Pagamento Pontual a 
fornecedores, voltando a afirmar-se como parte 
ativa do movimento de responsabilidade social 
na promoção de uma cultura de pagamento 
pontual e da competitividade da economia 
portuguesa.  

 

Filiações Internacionais 

Global Compact U.N. A GEBALIS é membro Ativo do GC UN (Global 
Compact das Nações Unidas), desde julho de 
2010. O Global Compact é uma iniciativa de 
cidadania empresarial lançada pelas Nações 
Unidas em 2000, por iniciativa do então 
secretário Geral Kofi Annan. Esta organização 
reúne partes interessadas em torno de 10 
princípios aceites universalmente que versam 
sobre: Direitos Humanos, Direitos Laborais, 
Ambiente e Combate à Corrupção. A sua visão 
é a de uma economia mundial mais sustentável 
e inclusiva mediante a introdução de uma 
relação mais benéfica entre as empresas e 
sociedades.  

 

WEP´s - Womens´s 
Empowerment 
Principles 

Em junho de 2016 a GEBSALIS aderiu às 
WEP´s - (Womens´s Empowerment Principles), 
e à Declaração das Nações Unidas, que 
propõem a assunção de 7 passos que 
conduzam a um maior empoderamento das 
mulheres. 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA 

Dando seguimento aos resultados positivos obtidos nos anos anteriores, no exercício contabilístico de 2019, a GEBALIS 
obteve um Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de 29.337,36 €. Apesar de o resultado obtido traduzir uma 
diminuição de 3.942,27 €, face ao registado no ano de 2018, patenteia a consolidação da situação económica e de reforço 
dos Capitais Próprios da empresa. 

Um alicerce fundamental no processo de reequilíbrio da situação económica e financeira da empresa é a outorga de Contratos-
Programa, entre o Município de Lisboa e a GEBALIS, para a realização de obras de requalificação do património municipal. É 
de destacar, que no ano de 2019 registou-se a assinatura do Contrato-Programa 601/CM/2019 (Requalificação do Bairro das 
Furnas) no valor de 1.400.000,00 € e o Contrato-Programa 602/CM/2019 (Requalificação do Bairro Quinta do Cabrinha), no 
valor de 640.000,00 €.     

Apesar de a obrigatoriedade de utilização do normativo contabilístico SNC-AP ter sido adiada por mais um ano, a GEBALIS 
efetuou todo o trabalho de adaptação necessário para que os registos contabilísticos a efetuar a partir de 01/01/2020 
estivessem de acordo no SNC-AP. 
 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 

Em 2019, a GEBALIS obteve um Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de 29.337,36 €. Conforme poderá ser 
verificado no quadro seguinte, onde se encontram expressos os resultados registados nos anos de 2006 a 2019, desde o ano 
de 2011, que a GEBALIS apresenta Resultados Líquidos de Exercício positivos: 

Ano Total  Rendimentos e Ganhos Total  Gastos e Perdas Resultado Líquido Exercício Variação ano anterior 

2006 20.403.497,00 € 25.380.865,00 € -4.977.368,00 €  

2007 15.397.107,00 € 28.566.618,00 € -13.169.510,00 € -8.192.142,00 € 

2008 21.184.628,00 € 23.370.407,00 € -2.185.778,00 € 10.983.732,00 € 

2009 22.899.000,00 € 25.113.727,00 € -2.214.728,00 € -28.950,00 € 

2010 24.023.220,00 € 26.467.835,00 € -2.444.615,00 € -229.887,00 € 

2011 23.259.039,34 € 22.023.415,97 € 1.235.623,37 € 3.680.238,37 € 

2012 21.996.204,00 € 20.637.229,34 € 1.358.974,66 € 123.351,29 € 

2013 22.362.839,15 € 21.806.730,01 € 556.109,14 € -802.865,52 € 

2014 23.201.877,99 € 22.809.876,03 € 392.001,96 € -164.107,18 € 

2015 23.099.029,47 € 22.988.012,39 € 111.017,08 € -280.984,88 € 

2016 23.478.317,77 € 23.295.197,49 € 183.120,28 € 72.103,20 € 

2017 26.710.641,92 € 26.628.824,36 € 81.817,56 € -101.302,72 € 

2018 21.850.280,40 € 21.817.000,77 € 33.279,63 € -48.537,93 € 

2019 32.700.651,97 € 32.671.314,61 € 29.337,36 € -3.942,27 € 
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Relativamente ao ano de 2018, constatamos que se verificou uma diminuição no valor de 3.942,27 € (-12%). A análise das 
rúbricas que mais contribuíram para esta diminuição será efetuada mais à frente. 

 

RENDIMENTOS E GANHOS 

No que diz respeito aos Rendimentos e ganhos, no ano de 2019, perfizeram o valor de 32.700.651,97 €. Face ao ano de 2018, 
verificamos que existiu um aumento no montante de 10.850.371,57 €. 

  

2018 2019 Variação em valor 

Vendas e serviços prestados 18.419.236,68 € 18.924.035,15 € 504.798,47 € 

Subsídios exploração 3.005.967,27 € 13.567.530,45 € 10.561.563,18 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros rendimentos e ganhos 425.076,45 € 209.086,37 € -215.990,08 €  

21.850.280,40 € 32.700.651,97 € 10.850.371,57 € 

 

A rubrica Vendas e serviços prestados totalizou o montante de 18.924.035,15 €, traduzindo um incremento no valor de 
504.798,47 € (2,74%), relativamente ao valor reconhecido em 2018. A variação ocorrida é justificada por um menor volume 
de regularizações/correções dos valores emitidos, assim como, pelo incremento do número de contratos de arrendamento 
celebrados ao abrigo do Programa Renda Convencionada geridos pela empresa, que durante o ano de 2019 passaram de 
232 para 315 contratos. 

  

Fogos Lojas Arrecadação Garagens Outras Total 

Emissão 19.627.038,88 € 1.139.130,71 € 60.515,76 € 48.699,14 € 62.018,02 € 20.937.402,51 € 

Regularizações/correções -1.823.293,52 € -164.962,91 € -25.110,93 € 0,00 € 0,00 € -2.013.367,36 € 

Total 17.803.745,36 € 974.167,80 € 35.404,83 € 48.699,14 € 62.018,02 € 18.924.035,15 € 

 

Comparando o número de recibos emitidos em dezembro/2019 com o número de recibos emitidos em janeiro/2019, 
verificamos que o ano finalizou com a GEBALIS a emitir mais 5 recibos. 
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Mês de Renda N.º Recibos emitidos Variação face a Jan/2019 

janeiro/2019 21.141   

fevereiro/2019 21.144 3 

março/2019 21.188 47 

abril/2019 21.195 54 

maio/2019 21.213 72 

junho/2019 21.196 55 

julho/2019 21.170 29 

agosto/2019 21.143 2 

setembro/2019 21.152 11 

outubro/2019 21.145 4 

novembro/2019 21.132 -9 

dezembro/2019 21.146 5 

 

A rubrica Subsídios à exploração totalizou o montante de 13.567.530,45 €. Nesta rubrica são reconhecidos os rendimentos 
relativos à execução3 dos Contratos-Programa assinados com o Município de Lisboa. Face ao ano de 2018, verificamos que 
existiu um aumento no valor de 10.561.563,18 €, resultante, quase na totalidade, da execução relativa ao Contrato-Programa 
Deliberação 349/CM/2018. 

Relativamente à fonte de financiamento, o valor contabilizado está dividido da seguinte forma: 

 

Entidade Valor 

Município de Lisboa 13.029.059,63 € 

PEDU 538.470,82 € 

Total 13.567.530,45 € 

 

No que toca à divisão do valor contabilizado nesta rubrica por Contrato-Programa, obtemos os seguintes dados: 
 

3 Faturação recebida e registada na contabilidade da empresa referentes às despesas elegíveis suportadas pela GEBALIS na execução 
dos Contratos-Programa.   
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CONTRATO-PROGRAMA VALOR 

Deliberação 398/CM/2015 - Execução 5.157.569,13 € 

Deliberação 398/CM/2015 - Regularização gastos não elegíveis -60.124,94 € 

Deliberação 349/CM/2018 - Execução 8.470.086,26 € 

TOTAL 13.567.530,45 € 

 

No ano de 2019, a GEBALIS procedeu à regularização dos registos contabilísticos referentes à execução do Contrato-
Programa Deliberação 398/CM/2015, no valor de 60.124,94 €, uma vez que o Município de Lisboa considerou como não 
elegíveis os gastos efetuados pela empresa. 

Relativamente ao Contrato-Programa Deliberação 349/CM/2018, é de referir, que no ano de 2019, a empresa efetuou 
pagamentos no montante de 7.838.575,68 €, no entanto, nos pagamentos efetuados foi retido, para garantia de boa execução 
dos trabalhos, o montante de 382.431,38 €. Desta forma, o valor total de pagamentos a considerar é de 8.221.007,06 €. 

A rubrica Outros rendimentos e ganhos registou o valor de 209.086,37 €. Nesta rubrica encontram-se reconhecidos, entre 
outros, os valores referentes à venda de energia (6.719,10 €), juros de dívidas de moradores (20.440,76 €), valores debitados 
a condomínios (13.407,57 €) e a execução de garantias de obras (44.563,00 €). 

Em 2019, a GEBALIS não reconheceu qualquer valor referente à rubrica Juros e rendimentos similares obtidos. 

 

 

 

No ano de 2019, a estrutura dos Rendimentos e ganhos alterou-se face ao verificado no ano de 2018, assistindo-se ao 
aumento do peso da rubrica Subsídios à exploração, representando cerca de 41% da totalidade dos Rendimentos e ganhos, 
inerente à execução dos Contratos-Programa Deliberação 398/CM/2015 e Deliberação 349/CM/2018. 
 

18 924 035,15 €

13 567 530,45 €

0,00 €

209 086,37 €

RENDIMENTOS E GANHOS - 2019

Vendas e serviços prestados Subsídios exploração
Juros e rendimentos similares obtidos Outros rendimentos e ganhos
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Resumo da estrutura de Rendimentos e Ganhos – 2018/2019 

  2018 2019 

Vendas e serviços prestados 84,30% 57,87% 

Subsídios à exploração 13,76% 41,49% 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00% 0,00% 

Outros rendimentos e ganhos 1,95% 0,64% 

 

 
 

 

GASTOS E PERDAS 

No que diz respeito aos Gastos e perdas, no ano de 2019, cifraram-se em 32.671.314,61 €, representando um acréscimo de 
10.854.313,84 € (49,75%), relativamente ao valor reconhecido no ano de 2018. Expurgando o efeito provocado pelos gastos 
referentes à execução dos Contratos-Programa assinados com o Município de Lisboa, constatamos que existiu um incremento 
no valor de 292.750,66 €.  
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  2018 2019 Variação em valor Variação em % 

Fornecimentos serviços externos 14.165.606,58 € 25.302.081,34 € 11.136.474,76 € 78,62% 

Gastos com o pessoal 5.281.423,66 € 5.702.565,31 € 421.141,65 € 7,97% 

Gastos de Amortizações e Imparidades  1.864.339,58 € 1.357.903,67 € -506.435,91 € -27,16% 

Juros e gastos similares suportados 355.657,30 € 271.895,86 € -83.761,44 € -23,55% 

Outros gastos e perdas 149.973,65 € 36.868,43 € -113.105,22 € -75,42% 

Total 21.817.000,77 € 32.671.314,61 € 10.854.313,84 € 49,75% 

 

 

  2018 2019 Variação 

Gastos e Perdas 21.817.000,77 € 32.671.314,61 € 10.854.313,84 € 

Subsídios à exploração 3.005.967,27 € 13.567.530,45 € 10.561.563,18 € 

Gastos e Perdas não Subsidiados 18.811.033,50 € 19.103.784,16 € 292.750,66 € 

 

A estrutura dos Gastos e perdas também se alterou, face ao registado no ano de 2018, sendo de destacar o aumento do peso 
da rubrica Fornecimentos e serviços externos em resultado de uma maior execução de obras inerentes aos Contratos-
Programa assinados entre a GEBALIS e o Município de Lisboa.   

 

Resumo da estrutura de Gastos e Perdas – 2018/2019  

  2018 2019 

Fornecimentos serviços externos 65,01% 77,44% 

Gastos com o pessoal 24,24% 17,45% 

Gastos de Amortização e Imparidades 8,56% 4,16% 

Juros e gastos similares suportados 1,63% 0,83% 

Outros gastos e perdas 0,56% 0,11% 
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Na rubrica Fornecimentos e serviços externos foram reconhecidos gastos no montante de 25.302.081,34 €, o que representa 
um aumento no valor de 11.136.474,76 € (78,62%) em comparação com o valor reconhecido no ano de 2018. As rubricas que 
mais contribuíram para este acréscimo foram Conservação e reparação, Rendas e alugueres e Vigilância e segurança. 

Seguindo a metodologia utilizada nos documentos anteriores, passamos a analisar com maior detalhe algumas das rubricas 
integrantes dos Fornecimentos e serviços externos: 

• Eletricidade: 989.399,69 € - Nesta rubrica estão contabilizados os gastos suportados com os consumos de 
eletricidade em instalações próprias e nos espaços comuns do património gerido pela empresa. Face ao ano de 
2018, verificamos que existiu um decréscimo no valor de 132.386,38 € (-11,8%). 

•  Água: 300.754,07 € - Esta rubrica corresponde aos gastos tidos com os consumos de água em instalações 
próprias e nos espaços comuns do património gerido pela GEBALIS. Relativamente ao valor obtido em 2018, 
verificou-se um aumento de 18.090,76 € (6,4%). 

•  Comunicação: 255.647,11 € - O valor registado corresponde aos gastos tidos com telefones, telemóveis, correio 
(inclui portes das faturas das rendas) e serviço de estafeta. Comparando com o valor registado em 2018, verificou-
se uma diminuição no montante de -39.500,90 € (-13,38%). 

•  Vigilância e segurança: 303.912,22 € - Nesta rubrica são reconhecidos os gastos com a vigilância das instalações 
ocupadas pela GEBALIS. Relativamente ao ano de 2018, verificou-se um aumento no valor de 109.491,61 € 
(56,32%). 

•  Gastos com Condomínios: 1.144.374,80 € - Nesta rubrica são registadas as despesas suportadas com quotas, 
fundos de reserva, seguros, obras e outras despesas diversas referentes a Condomínios onde existem frações 
do património gerido pela GEBALIS. Comparando com o valor registado em 2018, registou-se uma diminuição no 
valor de -4.554,45 € (-0,40%). 
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•  Imputação dos gastos de obras de requalificação e obras em instalações próprias executadas em anos anteriores: 
1.288.950,02 €. 

Realizando o exercício de análise às rubricas dos Fornecimentos e serviços externos que mostram uma natureza mais 
variável, destacamos as seguintes: 

• Gastos com Obras: 21.018.044,98 € (inclui o reconhecimento do valor dos gastos de obras de requalificação e 
obras em instalações próprias, realizadas em anos anteriores, no montante de 1.288.950,02 €) – Comparando o 
valor registado em 2019 com o valor registado em 2018, existiu um incremento no valor de 11.099.561,21 € 
(111,91%). A variação registada é justificada pelo aumento dos gastos com obras de manutenção e conservação 
no património edificado, inerentes à execução dos Contratos-Programa assinados com o Município de Lisboa. 

Gastos reconhecidos no Exercício: 

 

  Manutenção / 
Conservação 

Requalificação Instalações Próprias  TOTAL 

PE 18.359.458,12 € 876.469,26 € 90.626,13 € 19.326.553,51 € 

EEM 1.352.422,11 € 329.861,72 € 9.207,64 € 1.691.491,47 € 

TOTAL 19.711.880,23 € 1.206.330,98 € 99.833,77 € 21.018.044,98 € 

 

Gastos com Obras realizadas no Exercício: 

 

  Manutenção / 
Conservação 

Instalações 
Próprias 

TOTAL 

PE 18.359.458,12 € 8.007,09 € 18.367.465,21 € 

EEM 1.352.422,11 € 9.207,64 € 1.361.629,75 € 

TOTAL 19.711.880,23 € 17.214,73 € 19.729.094,96 € 

 

• Realização de ações com moradores: 67.529,80 € - Considera os gastos efetuados pela GEBALIS com os 
Protocolos assinados com as diversas instituições, para a realização de projetos de dinamização e apoio social 
nos bairros geridos pela empresa. Relativamente ao ano de 2018, constatamos que existiu um aumento no valor 
de 34.433,33 € (104,04%). Voltamos a referir, que a ação da GEBALIS no apoio a diversas instituições foi mais 
abrangente, uma vez que os apoios concedidos na cedência de materiais aos diferentes projetos, não são 
contabilizados nesta rubrica. 
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Analisando as restantes rubricas englobadas nos Gastos e Perdas temos: 

• Gastos com o pessoal: 5.702.565,31 €, correspondendo um aumento de 421.141,65 € (7,97%), face ao valor 
reconhecido em 2018. O acréscimo dos gastos registados assenta na aplicação do Acordo de Empresa firmado 
no ano de 2017 e à adequação do quadro de pessoal à integração de novas unidades de negócio. 

• Imparidade de dívidas a receber: 1.276.788,48 €. Esta rubrica corresponde ao ajustamento das dívidas dos 
moradores que são consideradas de cobrança duvidosa face aos valores reconhecidos no ano anterior. Face ao 
ano de 2018, verificou-se uma diminuição de 474.365,96 € (-27,1%). 

• Gastos de depreciação e de amortização: 81.115,19 €. É de salientar, que no ano de 2019, não foi efetuada 
qualquer revalorização do valor dos ativos. 

• Juros e gastos similares suportados: 271.895,86 €. Confrontando com o valor registado no ano de 2018, 
verificamos que existiu uma diminuição de 83.761,44 € (-23,55%), atendendo à diminuição da taxa de 
remuneração do empréstimo de 13.700.000,00 € contraído em 2015 para a reestruturação da dívida bancária, 
assim como, à diminuição do montante em dívida resultante da amortização das prestações do empréstimo. 

• Outros gastos e perdas: 16.606,68 €, correspondem essencialmente a gastos com impostos, quotizações e 
indemnizações. Relativamente ao ano de 2018, verificou-se uma diminuição no montante de 105.781,14 € (-
86,43%). Se a esta rubrica adicionarmos o imposto sobre o rendimento do período obtemos o valor de 36.868,43 
€. 

 

 

No exercício de 2019 foi assumido que a percentagem das receitas provenientes da cobrança de rendas a entregar à Câmara 
Municipal de Lisboa, conforme o n.º 1 do artigo 31.º dos estatutos da empresa, é de 0%, de acordo com a Deliberação 
15/CM/2015, que aprovou o Plano de Reequilíbrio Financeiro da GEBALIS. 

25 302 081,34 €

5 702 565,31 €

1 357 903,67 € 271 895,86 €

36 868,43 €

GASTOS E PERDAS - 2019

Fornecimentos serviços externos Gastos com o pessoal

Gastos de Amortização e Imparidades Juros e gastos similares suportados

Outros gastos e perdas
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REAL VS ORÇAMENTO 

Comparando os resultados obtidos no exercício de 2019 com os valores estimados no Plano de Atividades e Orçamento de 
2019 obtemos o seguinte: 

 

              

  RENDIMENTOS E GASTOS   2019 2019 Variação Variação 

  
  

(Real) (Orçamento) (em valor) (em %) 

             

Vendas e serviços prestados   18.924.035,15 € 20.189.696,86 € -1.265.661,71 € -6,27% 

Subsídios à exploração   13.567.530,45 € 15.261.798,13 € -1.694.267,68 € -11,10% 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Variação nos inventários da produção  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Trabalhos para a própria entidade  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Fornecimentos e serviços externos  -25.302.081,34 € -27.299.851,61 € 1.997.770,27 € -7,32% 

Gastos com o pessoal   -5.702.565,31 € -6.104.242,03 € 401.676,72 € -6,58% 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  -1.276.788,48 € -1.584.000,00 € 307.211,52 € -19,39% 

Provisões (aumentos/reduções)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Aumentos/reduções de justo valor  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Outros rendimentos e ganhos  209.086,37 € 138.552,14 € 70.534,23 € 50,91% 

Outros gastos e perdas   -16.606,68 € -30.597,31 € 13.990,63 € -45,73% 

            

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 402.610,16 € 571.356,18 € -168.746,02 € -29,53% 

            

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  -81.115,19 € -193.453,87 € 112.338,68 € -58,07% 

Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

            

Cont. 
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  RENDIMENTOS E GASTOS   2019 2019 Variação Variação 

  
  

(Real) (Orçamento) (em valor) (em %) 

             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 321.494,97 € 377.902,31 € -56.407,34 € -14,93% 

            

Juros e rendimentos similares obtidos  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Juros e gastos similares suportados  -271.895,86 € -272.263,57 € 367,71 € -0,14% 

            

Resultados antes de impostos  49.599,11 € 105.638,74 € -56.039,63 € -53,05% 

            

Imposto sobre o rendimento do período  -20.261,75 € -33.804,40 € 13.542,65 € -40,06% 

            

Resultado Líquido do Período   29.337,36 € 71.834,34 € -42.496,98 € -59,16% 

 

Vendas e prestações de serviços: A diferença registada foi de -1.265.661,71 €, justificada por ter sido estimado que o número 
de contratos de arrendamento de renda convencionada/acessível sob gestão da empresa seria superior ao verificado no ano 
de 2019. 

Subsídios à exploração: A diferença verificada de -1.694.267,68 € é justificada, por no ano de 2019, a execução Contrato-
Programa Deliberação 398/CM/2015 ter sido inferior à estimada; 

Fornecimentos e serviços externos: A diferença de 1.997.770,27 € é justificada por se ter considerado que no ano de 2019 
seria executado um volume maior de obras, relativas aos Contratos-Programa. 

Gastos com o pessoal: A diferença de 401.676,72 € é justificada pelo montante estimado para as remunerações do pessoal 
no Plano de Atividades e Orçamento ser superior ao contabilizado no exercício de 2019.  

Imparidades de dívidas a receber: A diferença de 307.211,52 € é justificada por um excesso de estimativa. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

O Resultado Líquido do Exercício positivo, no valor de 29.337,36 €, obtido no ano de 2019, continua a materializar a melhoria 
da situação económica e financeira da empresa. Este resultado representa mais um passo no reforço dos Capitais Próprios 
da empresa, reconfirmando o trabalho positivo desenvolvido pela empresa na gestão da cidade de Lisboa, não hipotecando o 
futuro e a viabilidade da GEBALIS.   

Analisando as principais rubricas do Balanço, destacam-se as seguintes: 

Em 31/12/2019, a rubrica Outros créditos a receber totalizava o montante de 5.234.096,79 € e incorporam, quase na totalidade, 
a dívida líquida dos moradores. Nesta rubrica estão contabilizados alguns valores em dívida por parte do Município de Lisboa 
para com a GEBALIS, os quais passamos a discriminar: 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

Consumos EDP + EPAL 19.326,08 € 

Deliberação 1268/CM/2008 11.152,58 € 

TOTAL 30.478,66 € 

 

Relativamente à divida de moradores está a ser considerado o valor líquido de 4.546.584,50 €, correspondente a uma dívida 
de 44.069.060,14 €, para a qual existem imparidades acumuladas no montante de 39.522.475,64 €. 

A rubrica Outros gastos a reconhecer totaliza o montante de 5.829.072,47 €. Esta rubrica corresponde, quase na totalidade, 
aos gastos com obras de requalificação e instalações próprias a reconhecer em exercícios futuros no valor de 5.808.024,64 
€. Relativamente ao valor contabilizado no ano de 2018, a rubrica Outros gastos a reconhecer registou uma redução no seu 
valor no montante de 1.330.816,10 €.  

No que diz respeito à rubrica Caixa e depósitos bancários, em 31/12/2019, apresentava o valor de 10.107.781,81 €. Esta 
rubrica apresenta um valor elevado atendendo que integra os valores transferidos pelo Município de Lisboa, a título de 
adiantamento e que ainda não foram utilizados, ao abrigo dos Contratos-Programa Deliberação 398/CM/2015 e Deliberação 
349/CM/2018. É de referir, que o valor desta rubrica inclui o valor de 1.815.808,29 €, referente às garantias para a boa 
execução dos trabalhos, originárias dos valores retidos nos pagamentos efetuados aos empreiteiros e aos valores que foram 
depositados em conta bancária da GEBALIS. 

No final do ano de 2019, os Capitais Próprios da empresa cifravam-se em 3.021.867,30 €, o que traduz um aumento de 
29.337,36 €, face ao valor reconhecido em 31/12/2018, correspondente ao Resultado Líquido do Período obtido no ano de 
2019. 
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No que diz respeito à rubrica Financiamentos obtidos, aglutinando os valores reconhecidos no Passivo não corrente com os 
do Passivo corrente, obtemos o valor de 9.133.333,20 €, o que traduz uma redução de 913.333,32 € face ao valor registado 
em 31/12/2018. 

 As Outras dívidas a pagar integradas no Passivo não corrente, apresentam o valor de 1.815.808,29 €, traduzindo um aumento 
no valor de 594.289,9 €, face ao montante contabilizado em 31/12/2018. Esta variação corresponde ao incremento dos valores 
retidos nos pagamentos efetuados aos empreiteiros, para garantia de boa execução das obras. 

No final do ano de 2019, a dívida a Fornecedores totalizava o montante de 1.819.010,87 €. Comparando com o valor verificado 
no final do exercício de 2018, registou-se um decréscimo no valor de 367.525,25 €. Salienta-se, que nesta rubrica encontra-
se registada dívida da GEBALIS ao Município de Lisboa no montante de 48.711,60 €. 

A rubrica Outras dívidas a pagar integrada no Passivo corrente, em 31/12/2019, registava o valor de 4.490.460,75 €. 
Relativamente ao valor registado em 31/12/2018, registou-se uma diminuição no valor de 1.466.483,91 €. Esta diminuição é 
justificada pelos pagamentos efetuados pela GEBALIS, no final de dezembro/2019, de faturação inerente aos Contratos-
Programa Deliberação 398/CM/2015 e Deliberação 348/CM/2018, que reduziram os valores dos adiantamentos efetuados 
pelo Município de Lisboa. Em 31/12/2019, a dívida da GEBALIS ao Município de Lisboa era a seguinte: 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

% Rendas 132.985,13 € 

Polícia Municipal 355.217,08 € 

Lucros Disponíveis 2.816,08 € 

Deliberação 0713/CM/2008 108.656,55 € 

Deliberação 1269/CM/2008 444.612,77 € 

Deliberação 0210/CM/2009 583.148,01 € 

Deliberação 1002/CM/2009 28.473,29 € 

Deliberação 1003/CM/2009 16.422,09 € 

Deliberação 1004/CM/2009 63.690,55 € 

Deliberação 0398/CM/2015 1.374.976,40 € 

Deliberação 0349/CM/2018 24.421,58 € 

TOTAL 3.135.419,53 € 
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Esta rubrica inclui os Credores por acréscimos com o valor de 1.294.852,84 €. 

 Os Rendimentos a reconhecer totalizam o valor de 1.479.284,75 €, correspondendo, quase na totalidade, ao diferimento 
mensal das rendas emitidas pela GEBALIS. 

 

INVESTIMENTOS 

No exercício contabilístico de 2019, o investimento efetuado pela GEBALIS em ativos fixos tangíveis e intangíveis totalizou o 
valor de 85.077,36 €. Comparando com o investimento realizado no ano de 2018, constatamos que no ano de 2019, o 
investimento realizado representou uma diminuição no montante de 243.224,57 € (-74,09%). Seguindo o critério definido nos 
anos anteriores, o investimento realizado visou colmatar algumas carências específicas, nomeadamente, ao nível das 
instalações ocupadas pela empresa, mobiliário e equipamento de transporte. 

 

Investimentos 2018/2019 

  2018 2019 

Edifícios e outras construções 265.206,18 € 23.054,27 € 

Equipamento básico 9.319,05 € 0,00 € 

Equipamento administrativo 12.982,42 € 18.686,03 € 

Outros ativos fixos tangíveis 0,00 € 229,99 € 

Equipamento de transporte 35.018,47 € 35.395,74 € 

Equipamento informático 4.751,81 € 6.497,61 € 

Ferramentas e utensilios 1.024,00 € 1.213,72 € 

TOTAL 328.301,93 € 85.077,36 € 
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O investimento realizado correspondeu à aquisição dos seguintes bens: 

• Edifícios e outras construções: Obras realizadas no Gabinete de Bairro da Bela Vista no Gabinete de Bairro das 
Olaias; 

• Equipamento administrativo: Aquisição de diverso mobiliário (cadeiras, estantes, secretárias e blocos de gavetas), 
ar condicionado e relógios de ponto com leitor biométrico facial; 

• Equipamento de transporte: Aquisição de dois veículos híbridos; 

• Equipamento informático: Aquisição de tablet’s e computadores portáteis; 

•  Ferramentas/Utensílios: Aquisição de máquinas fotográficas e porta-paletes; 

• Outros ativos fixos tangíveis: Aquisição de um frigorífico; 

 

RÁCIOS DE ESTRUTURA 

O rácio de Autonomia Financeira (13,783%) e o rácio Nível de Solvabilidade (15,98%), obtidos no exercício de 2019, 
apresentam valores superiores aos registados no ano de 2018 (12,475% e 14,254% respetivamente). Em 2019, a empresa 
voltou a diminuir o grau de dependência de terceiros, que pode ser verificado pela diminuição dos valores referentes às dívidas 
fornecedores e a Instituições de Crédito. 
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RÁCIOS DE LIQUIDEZ 

Os rácios de Liquidez Geral (2,096) e Liquidez Reduzida (2,096), apresentam valores superiores à unidade. Comparando com 
os valores obtidos no ano de 2018 (1,765 e 1,765 respetivamente), observa-se uma melhoria dos resultados obtidos. Esta 
variação é explicada, pela diminuição do valor das dívidas a fornecedores e das dívidas a outros credores, mantendo os 
valores em caixa e depósitos bancários. Os valores registados em 2019 comprovam qua a GEBALIS tem a capacidade de 
cumprir atempadamente os seus compromissos financeiros. 

 

EBITDA 

No exercício de 2019, o EBITDA totalizou o valor de 402.610,16 €, o que significa uma diminuição de 127.097,74 € (-23,99%) 
face ao valor registado no ano de 2018. Os valores alcançados voltam a demonstrar que a empresa continua a gerar os meios 
suficientes para o desempenho da sua atividade, reforçando a sua capacidade económica e financeira. 

 

CONCLUSÃO 

As ações desenvolvidas pela empresa no ano de 2019, permitiram avançar no processo de recuperação financeira da 
empresa. Foi possível obter resultados positivos e a diminuição do endividamento a instituição de crédito, diminuição das 
dívidas a fornecedores e reforço dos capitais próprios. 

O Resultado Líquido do Período obtido, no valor de 29.337,36 €, demonstra que a atividade da GEBALIS gera resultados 
positivos e que as medidas seguidas de racionalização dos gastos, escolha criteriosa das despesas a realizar e a 
rentabilização dos recursos existentes não comprometem a sua ação na dinamização da cidade de Lisboa. 

Mais uma vez referimos, que os resultados da empresa continuam a ser influenciados pelos desequilíbrios criados até ao ano 
de 2007, quer ao nível dos gastos financeiros suportados, inerentes aos montantes em dívida a Instituições de crédito ou ao 
nível do diferimento dos gastos de obras realizadas em anos anteriores, que só serão reconhecidos nos anos seguintes. No 
ano de 2019, a GEBALIS suportou encargos financeiros no montante de 1.185.870,50 € no pagamento das prestações (inclui 
capital, juros e imposto de selo) referentes ao empréstimo contraído para a reestruturação da dívida bancária, assim como, 
assumiu gastos no montante de 815.692,67 €, relativos a obras de requalificação e em instalações próprias. 

Avaliando os resultados atingidos nos anos de 2015 a 2019 à luz do artigo 62.º da lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto, que define 
critérios para a avaliação da obrigatoriedade de dissolução das empresas locais, verificamos que a GEBALIS não se enquadra 
nos critérios económicos e financeiros que obrigam à sua dissolução. 
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Critério para a dissolução 

As Vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo menos, 50% dos gastos totais dos 
respetivos exercícios 

2019 2018 2017 2016 2015 Avaliação 

57,92% 84,43% 71,97% 75,21% 81,53% O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50% das suas receitas 

2019 2018 2017 2016 2015 Avaliação 

41,49% 13,76% 27,72% 24,70% 18,18% O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às 
amortizações e às depreciações é negativo 

2019 2018 2017 2016 2015 Avaliação 

402.610,16 € 529.707,90 € 663.052,78 € 899.579,08 € 957.379,46 € O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

Quando se verificar que, nos últimos três anos, o resultado Líquido é negativo 

2019 2018 2017 2016 2015 Avaliação 

29.337,36 € 33.279,63 € 81.817,56 € 183.120,28 € 111.017,08 € O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

 

Lisboa, 3 de abril de 2020 

O Conselho de Administração  

 

O Presidente 

 

Pedro Pinto de Jesus 

 

A Vogal      O Vogal 

 

    Maria Helena Martinho Lopes Correia        Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício 
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FACTOS RELEVANTES 

 
A Empresa: 

• Não tem dívidas em mora ao Estado nem à Segurança Social; 

•  Não detém ações próprias nem efetuou qualquer negócio que as envolvesse; 

• Não realizou transações cujos efeitos não estejam refletidos nas demonstrações financeiras. 

 
Os membros dos órgãos sociais: 

• Não efetuaram quaisquer negócios com a sociedade; 

• Não são, nem foram, titulares de ações ou obrigações da sociedade ou de outras com as quais esta mantenha 
relação de domínio, por si ou através de quaisquer outras pessoas ou sociedades, não sendo relevante a 
apresentação das listas de títulos e acionistas referidas nos art.º 447.º e 448.º do Código das Sociedades 
Comerciais. 

 
Acontecimentos após 31 de dezembro: 

Após o termo do exercício, não é do nosso conhecimento a ocorrência de factos relevante, que alterem as demonstrações 
financeiras apresentadas ou a continuidade da atividade da empresa. 

Nas últimas semanas tem vindo a ser reportado, a nível nacional e internacional, um crescente número de casos de infeção 
das populações com o vírus COVID-19, tendo o governo, autoridades e agentes económicos implementado um conjunto de 
iniciativas com impacto na economia global. Os efeitos da disseminação do vírus estão ainda a ser analisados pelas 
autoridades competentes, sendo expectável que venham a ser implementadas novas iniciativas com impacto na situação 
atual. 

Enquadradas na resposta do Município de Lisboa à pandemia COVID-19, para apoio às famílias, às empresas e ao emprego, 
foram deliberadas em consenso pelos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, no passado dia 24 de março, um conjunto 
de medidas de apoio ao rendimento das famílias e das empresas, para o relançamento da atividade económica após o fim da 
crise. 

Entre essas medidas, identificamos as seguintes que terão impacto na GEBALIS: 

• “Suspensão do pagamento das rendas em todos os fogos municipais até 30 de junho de 2020. Esta medida abrange 
24.000 famílias e 70.000 pessoas. Após essa data o valor que não foi cobrado poderá ser liquidado durante 18 
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meses - sem juros ou penalizações. A qualquer momento, as famílias poderão solicitar a reavaliação do valor das 
rendas, nomeadamente por diminuição de rendimentos do agregado, por desemprego ou quebra de rendimentos.” 

•  “Isenção integral do pagamento de rendas de todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais 
(câmara ou empresas municipais), que se encontrem encerrados. Esta medida vigora até 30 de junho de 2020 e 
abrange também todos os quiosques e lojas instaladas em bairros municipais que permaneçam abertas.” 

•  “Isenção integral do pagamento de rendas todas as instituições de âmbito social, cultural, desportivo e recreativo 
instaladas em espaços municipais até dia 30 de junho de 2020.” 
 

 

Considerando o contexto de incerteza, não é possível quantificar o impacto destas medidas na atividade e resultados futuros 
da empresa, acreditando que não colocarão em causa o trabalho da GEBALIS pela Cidade de Lisboa. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS  

Nos próximos anos, o setor da habitação será uma das áreas que o Município de Lisboa dará mais enfase na sua atuação. O 
objetivo principal passará por possibilitar o acesso a uma habitação, na cidade de Lisboa, a agregados familiares com 
rendimentos baixos e médios. A GEBALIS, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, terá um papel de destaque 
na estratégia a implementar, nomeadamente, na gestão dos contratos de arrendamento relativos ao arrendamento acessível. 

No prosseguimento da sua atividade, a empresa continuará a nortear a sua ação com o intuito de robustecer a sua situação 
económica e financeira, tendo como prioridade o cumprimento das obrigações inerentes à reestruturação da dívida bancária 
e à adequação dos custos e da estrutura da empresa à atividade e às incumbências definidas pelo Município de Lisboa. 

As atividades a desenvolver pela empresa nos próximos anos encontram-se elencadas no Plano de Atividades e Orçamento 
para o período de 2020-2024. Neste documento, estima-se que a GEBALIS continuará a obter Resultados Líquidos do 
Exercício positivos. 

Importa também aqui referir, tal como descrito nos Factos Relevantes, que, enquadradas na resposta do Município de Lisboa 
à pandemia COVID-19, para apoio às famílias, às empresas e ao emprego, foram deliberadas em consenso pelos vereadores 
da Câmara Municipal de Lisboa, no passado dia 24 de março, um conjunto de medidas de apoio ao rendimento das famílias 
e das empresas, para o relançamento da atividade económica após o fim da crise. Estas médias alteram as estimativas 
apresentadas no Plano de Atividades e Orçamento para o período de 2020-2024, no entanto, considerando o contexto de 
incerteza, não é possível quantificar o seu impacto na atividade e resultados futuros da empresa, acreditando que não 
colocarão em causa o trabalho da GEBALIS pela Cidade de Lisboa. 

No ano de 2020 e nos seguintes, a GEBALIS continuará a reabilitar o património municipal de acordo com os Contratos-
Programa firmados com o Município de Lisboa. É de destacar, que para além dos Contratos-Programa Deliberação 
398/CM/2015 e Deliberação 349/CM/2018, rubricados em 2015 e 2018 respetivamente, no ano de 2020 serão executados 
também os Contratos-Programa Deliberação 601/CM/2019 (Instalação de elevadores no Bairro das Furnas) e Deliberação 
602/CM/2019 (Instalação de elevadores no Bairro Quinta do Cabrinha). 

Cientes das especificidades sociais e económicas dos agregados familiares residentes nas habitações municipais geridas pela 
GEBALIS, assim como, das dificuldades inerentes à estabilização da situação financeira da empresa, a GEBALIS propõe-se 
dar continuidade a:  

• Melhoria contínua de um serviço público de qualidade para Lisboa, atendendo à necessária e respetiva atualização 
legislativa e procedimental; 

• Continuação da melhoria da eficácia e eficiência na Gestão do Arrendamento Municipal; 

• Melhorar as condições de atendimento aos munícipes reabilitando os espaços existentes e apostando no 
desenvolvimento de novos canais de comunicação; 

•  Adequação da estrutura da empresa à possível integração de novas unidades de negócio; 
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• Promoção da vida coletiva e melhoria dos níveis de participação e responsabilização cívica dos residentes e 
parceiros; 

• Processo de recuperação da dívida; 

• Gestão e controlo da execução financeira dos Contratos-Programa com a Município de Lisboa e de toda a 
Contratação Pública promovida pela empresa, indispensáveis à manutenção e requalificação do património sob 
gestão GEBALIS;  

• Melhoria de condições de trabalho (pessoais, instrumentais e relacionais), investimento em aquisição de novas 
competências e formação dos recursos humanos da empresa, retenção de profissionais qualificados e promoção 
de igualdade de oportunidades; 

• Desenvolvimento e partilha de práticas de responsabilidade social, tanto interna como externamente à empresa, na 
capitalização e divulgação de conhecimento e experiência adquirida; 

• Colaboração, investimento, dinamização e avaliação de programas, projetos e atividades a implementar na esfera 
de influência do património gerido pela empresa; 

• Promoção e dinamização da necessária articulação, cooperação e gestão integrada entre a GEBALIS e os diversos 
serviços do município, os parceiros sociais, formais e informais, as empresas fornecedoras de serviços públicos de 
interesse geral e a sociedade em geral, com particular incidência nos serviços intervenientes e com impacto na 
cidade. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

Nos termos da sua competência legal estatutária, o Conselho de Administração propõe que, o resultado líquido do período, 
positivo, no montante de 29.337,36 € tenha a seguinte aplicação: 

Resultados Transitados: 29.337,36 €. 

De acordo com o Plano de Reequilíbrio Financeiro da empresa, aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa na Deliberação 
15/CM/2015, e que serviu de base ao contrato de empréstimo de longo prazo de 13.700.000,00 €, firmado entre a GEBALIS 
e o Sindicato Bancário constituído pelo Banco BPI e a Caixa Económica Montepio Geral, não será efetuada distribuição de 
lucros ao acionista. Desta forma, de acordo com o n.º 2 do artigo 31.º dos Estatutos da GEBALIS, a percentagem a entregar 
a Câmara Municipal de Lisboa a título de participação nos lucros é 0%. 

 

Nos termos da sua competência legal estatutária, o Conselho de Administração propõe que, os valores registados em Caixa 
e depósitos bancários, à data de 31/12/2019, no valor de 10.107.781,81 €, sejam considerados no Orçamento do ano de 2020 
como Saldo Orçamental Transitado do Ano Anterior (Classificação Económica de Receita: 160101). O acréscimo de receita, 
que totaliza o valor de 421.673,04 €, será utilizado para dotar a nível orçamental a aquisição de bens e serviços diversos 
(Classificação Económica de Despesa: 02). 

Lisboa, 3 de abril de 2020 

 
O Conselho de Administração 

 
 

       O Presidente 
 

 
Pedro Pinto de Jesus 

 
            A Vogal        O Vogal 
 

 
    Maria Helena Martinho Lopes Correia          Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício 
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ATIVO Notas 31/12/2019 31/12/2018

ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangiveis 7 381 874,84 377 928,27
Propriedades de investimento 0,00 0,00
Goodwill 0,00 0,00
Ativos intangíveis 8 0,00 0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 0,00 0,00
Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00
Outros investimentos financeiros 9 15 219,31 9 568,49
Ativos por impostos diferidos 10 214 859,34 221 967,91
Outros ativos não correntes 0,00 0,00

Total do ativo não corrente 611 953,49 609 464,67

ATIVO CORRENTE:
Inventários 0,00 0,00
Clientes 0,00 0,00
Adiantamentos a fornecedores 0,00 1 017,80
Estado e outros entes públicos 16 140 926,80 148 425,98
Outros créditos a receber 11 5 234 096,79 5 958 231,70
Diferimentos 12 5 829 072,47 7 159 888,57
Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros ativos financeiros 0,00 0,00
Ativos não correntes detidos para venda 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 4 10 107 781,81 10 110 553,37

Total do ativo corrente 21 311 877,87 23 378 117,42
Total do ativo 21 923 831,36 23 987 582,09

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:

Capital subscrito 13 1 300 000,00 1 300 000,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Reservas legais 13 260 000,00  260 000,00
Outras reservas 0,00 0,00
Resultados transitados 13 1 432 529,94 1 399 250,31
Ajustamentos em activos financeiros 0,00 0,00
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 0,00 0,00

2 992 529,94 2 959 250,31
Resultado líquido do período 29 337,36 33 279,63

Total do capital próprio 3 021 867,30 2 992 529,94

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 14 8 219 999,88 9 133 333,20
Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00
Outras dívidas a pagar 17 1 815 808,29 1 221 518,39

Total do passivo não corrente 10 035 808,17 10 354 851,59

PASSIVO CORRENTE:
Fornecedores 15 1 819 010,87  2 186 536,12
Adiantamentos de clientes 0,00 0,00
Estado e outros entes publicos 16 164 066,20 133 353,88
Financiamentos obtidos 14 913 333,32 913 333,32
Outras dívidas a pagar 17 4 490 460,75 5 956 944,66
Diferimentos 18 1 479 284,75 1 450 032,58
Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Total do passivo corrente 8 866 155,89 10 640 200,56
Total do passivo 18 901 964,06 20 995 052,15
Total do capital próprio e do passivo 21 923 831,36 23 987 582,09

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2019

(Montantes em euros)
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31/12/2019 31/12/2018

Vendas e serviços prestados 19 18 924 035,15 18 419 236,68 

Subsídios à exploração 20 13 567 530,45 3 005 967,27 

Ganhos / (perdas) imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos - - 

Trabalhos para a própria entidade - - 

Fornecimentos e serviços externos 21 (25 302 081,34) (14 165 606,58)

Gastos com o pessoal 22 (5 702 565,31) (5 281 423,66)

Imparidade de inventários ((perdas) / reversões) - - 

Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) 26 (1 276 788,48) (1 751 154,44)

Provisões (aumentos / (reduções)) - - 

Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis ((perdas) / reversões) - - 

Aumentos / (reduções) de justo valor - - 

Outros rendimentos 23 209 086,37 425 076,45 

Outros gastos 24 (16 606,68) (122 387,82)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 402 610,16 529 707,90 

Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização 25 (81 115,19) (113 185,14)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis ((perdas) / reversões) - - 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  321 494,97 416 522,76 

Juros e rendimentos similares obtidos 19 - - 
Juros e gastos similares suportados 27 (271 895,86) (355 657,30)

                                                                                                            Resultado antes de impostos                                                                    49 599,11 60 865,46 

Imposto sobre o rendimento do período 28 (20 261,75) (27 585,83)
                                                                                                              Resultado líquido do período                                                                  29 337,36 33 279,63 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados
por naturezas do período f indo em 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL  DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes em euros)
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Capital 
subscrito

Reservas 
legais 

Outras 
reservas 

Resultados
transitados

Ajustam./outras 
variações de 

capital próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total 

A 31 de Dezembro de 2018 1 300 000,00 260 000,00 - 1 399 250,31 - 33 279,63 2 992 529,94 

Alterações no período
Outras alterações reconhecidas
   no capital próprio - - - 33 279,63 - (33 279,63) - 

- - - 33 279,63 - (33 279,63) - 

Resultado líquido do período 29 337,36 29 337,36 

Resultado integral - - - 33 279,63 - (3 942,27) 29 337,36 

Operações com detentores de capital no período
Outras operações
    - Distribuições - - - - - - - 

A 31 de Dezembro de 2019 1 300 000,00 260 000,00 - 1 432 529,94 - 29 337,36 3 021 867,30 

Capital 
subscrito

Reservas 
legais 

Outras 
reservas 

Resultados
transitados

Ajustam./outras 
variações de 

capital próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total 

A 31 de Dezembro de 2017 1 300 000,00 260 000,00 - 1 317 432,75 - 81 817,56 2 959 250,31 

Alterações no período
Outras alterações reconhecidas
   no capital próprio - - - 81 817,56 - (81 817,56) - 

- - - 81 817,56 - (81 817,56) - 

Resultado líquido do período 33 279,63 33 279,63 

Resultado integral - - - 81 817,56 - (48 537,93) 33 279,63 

Operações com detentores de capital no período
Outras operações
    - Distribuições - - - - - - - 

A 31 de Dezembro de 2018 1 300 000,00 260 000,00 - 1 399 250,31 - 33 279,63 2 992 529,94 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS 
NOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do período f indo em 31 de Dezembro de 2019

(Montantes em euros) 
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31/12/2019 31/12/2018

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 18 619 365,80 17 452 219,77
Pagamentos a fornecedores -23 480 952,15 -11 222 268,70
Pagamentos ao pessoal -5 624 763,19 -5 246 491,80

Fluxos gerados pelas operações -10 486 349,54 983 459,27

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento -7 127,01 -45 158,68
Outros recebimentos / pagamentos 11 773 481,27 4 385 747,65

Fluxos das actividades operacionais [1] 1 280 004,72 5 324 048,24

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis 92 759,70 324 603,54
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros 5 557,41 3 993,00
Outros ativos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 2 340,00 800,00
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros 62,92 177,88
Outros ativos 0,00 0,00
Subsídios ao investimento 0,00 0,00
Juros e rendimentos similares 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00

  
Fluxos das actividades de investimento [2]  -95 914,19 -327 618,66

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Cobertura de prejuízos 0,00 0,00
Doações 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00

0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 913 333,32 913 333,32
Juros e gastos similares 273 528,77 355 639,26
Dividendos 0,00 0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00

1 186 862,09 1 268 972,58
Fluxos das actividades de financiamento [3] -1 186 862,09 -1 268 972,58

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] -2 771,56 3 727 457,00

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período 10 110 553,37 6 383 096,37

Caixa e seus equivalentes no fim do período 10 107 781,81 10 110 553,37

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

O anexo faz parte integrante desta demonstração dos f luxos de caixa

do período f indo em 31 de Dezembro de 2019

(Montantes em euros)
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1. NOTA INTRODUTÓRIA   

 

A GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, S.A., é uma pessoa coletiva de direito 
privado, com natureza municipal, de promoção do desenvolvimento local, dotada de personalidade jurídica, autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, criada em 1995 e tem como objetivo a promoção e gestão de imóveis de 
habitação municipal que a Câmara Municipal lhe confiar, com sede na Rua Costa Malheiro, Lote B12, em Lisboa. 

 

A sua criação resultou da intenção do Município em assegurar uma política de gestão integrada, visando a administração 
dos bairros, a qualidade de vida das populações residentes e a conservação do património. 

 

A Missão da Empresa consiste em gerir eficazmente os Bairros com uma forte perspetiva de desenvolvimento e 
integração social, educação ambiental, conservação do património e integração profissional da população. 

 

Baseando-se em critérios de proximidade a GEBALIS exerce uma gestão integrada, participada e descentralizada, 
apoiando-se em estruturas funcionais, ágeis e eficazes, localizadas em gabinetes situados nos bairros, nos quais 
trabalham equipas multidisciplinares, com funções definidas nas 3 áreas de gestão: financeira, patrimonial e social. 

 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração, em 03 de Abril de 2020 através da deliberação 
nº 199/CA/2020, contudo, as mesmas, estão ainda sujeitas à aprovação por parte da Câmara Municipal de Lisboa e da 
Assembleia Geral, nos termos da legislação em vigor. 

 

É do entendimento da Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as 
operações da Empresa, bem como a sua posição e desempenho financeiros e fluxos de caixa. 

 

As demonstrações financeiras são expressas monetariamente em euros, salvo se indicado em contrário. 

 

O Balanço em 31 de dezembro de 2019, as Demonstrações dos resultados por naturezas, a Demonstração das 
alterações no capital próprio e a Demonstração dos fluxos de caixa do período findo naquela data, fazem parte integrante 
do presente anexo, não devendo ser lidos separadamente. 
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2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Referencial contabilístico 

As demonstrações financeiras foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, efetivas para o 
período iniciado em 1 de Janeiro de 2019, em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho atualizado 
pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 02 de Junho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato 
financeiro (“NCRF”) e normas interpretativas (“NI”) consignadas, respetivamente, nos avisos 15652/2009, 15655/2009 e 
15653/2009, os quais, no seu conjunto constituem o Sistema de Normalização Contabilístico (“SNC”). De ora em diante, 
o conjunto daquelas normas e interpretações serão designadas genericamente por “SNC”.

As presentes demonstrações financeiras foram, ainda, preparadas em conformidade com o Decreto-Lei 98/2015, de 2 
de junho e com a Portaria 220/2015, de 24 de julho, que alteraram os Decretos-Lei nºs 15/2009, de 13 de julho e 30-
A/2011, de 9 de março. 

2.2. Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais 
que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras  

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com os do 
período anterior, apresentados como comparativos nas presentes demonstrações financeiras. 
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As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se 
descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação 
contrária. 

3.1. Ativos fixos tangíveis 

Os Ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer 
custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias 
para operarem da forma pretendida.  

As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de 
vida útil estimado para cada grupo de bens. Os terrenos não são depreciados. 

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas 
estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios 
económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o 
montante recebido na transação e o valor líquido contabilístico do ativo e é reconhecido em resultados no período em 
que ocorre o abate ou a alienação. 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados testes de imparidade, de forma 
a estimar o valor recuperável do ativo e quando necessário registar uma perda por imparidade (Nota 3.6). O valor 
recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso do ativo, sendo este 
último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da 
alienação do ativo no fim da sua vida útil. 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
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3.2. Ativos intangíveis 

Os Ativos intangíveis são registados pelo seu custo e são constituídos basicamente por despesas associadas a 
programas de computadores, incluindo licenças. As amortizações são reconhecidas numa base sistemática/linear 
durante a vida útil estimada dos Ativos intangíveis pelo método das quotas constantes, durante um período de entre 3 e 
6 anos. As vidas úteis e método de amortização dos vários Ativos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de alguma 
alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.  

3.3. Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao 
justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados. 

Ao custo ou custo amortizado 

Os ativos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo ou ao custo amortizado deduzido de eventuais 
perdas de imparidade acumuladas (no caso de ativos financeiros), quando: 

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado corresponde ao valor pelo qual um ativo financeiro ou um passivo financeiro é mensurado no 
reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa, usando o método da 
taxa de juro efetiva, de qualquer diferença entre esse montante na maturidade. A taxa de juro efetiva é a taxa que 
desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados no valor líquido contabilístico do ativo ou 
passivo financeiro. 
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Os ativos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado incluem as seguintes rubricas: 

- Clientes;
- Outros créditos a receber;
- Empréstimos concedidos;
- Fornecedores;
- Outras dívidas a pagar;
- Empréstimos obtidos.

São ainda classificados ao custo ou custo amortizado, sendo mensurados ao custo deduzido de perdas por imparidade 
acumuladas, os contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida e 
que, quando executados, reúnam as condições atrás descritas. 

Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não 
possa ser determinado com fiabilidade, bem como instrumentos financeiros derivados relacionados com tais instrumentos 
de capital próprio, são igualmente classificados ao custo ou custo amortizado, sendo mensurados ao custo deduzido de 
perdas por imparidade acumuladas. 

Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados 

Todos os ativos e passivos financeiros não mensurados ao custo ou custo amortizado são mensurados ao justo valor 
com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados. 

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações no mesmo registadas em 
resultados nas rubricas “Perdas por reduções de justo valor” e “Ganhos por aumentos de justo valor”. 
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Desreconhecimento de Ativos e passivos financeiros 

A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram, ou 
quando transfere para outra entidade os Ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à 
posse dos mesmos. São desreconhecidos os ativos financeiros transferidos relativamente aos quais a Empresa reteve 
alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo sobre os mesmos tenha sido cedido, ou quando a 
correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire. 

3.4. Clientes e Outros créditos a receber 

As rubricas de Clientes e Outros créditos a receber constituem direitos a receber pela venda de bens ou serviços no 
decurso normal da atividade da Empresa, são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente 
mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade, quando aplicável.  

As perdas por imparidade dos saldos de clientes e créditos a receber são registadas, sempre que exista evidência 
objetiva de que os mesmos não são recuperáveis. As perdas por imparidade identificadas são registadas na 
demonstração dos resultados, em “Imparidade de dívidas a receber”, sendo subsequentemente revertidas por resultados, 
caso os indicadores de imparidade deixem de se verificar. 

3.5. Caixa e equivalentes de caixa 

A rubrica de caixa e seus equivalentes inclui numerário e depósitos à ordem, e que possam ser imediatamente 
mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 

3.6. Imparidade de Ativos 

Os ativos com vida útil finita são testados para imparidade sempre que eventos ou alterações nas condições envolventes 
indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações financeiras não seja recuperável.  
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Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos, a Empresa avalia se a situação 
de perda assume um carácter permanente e definitivo e se sim, regista a respetiva perda por imparidade nos resultados 
ou diretamente no capital próprio, no caso de o ativo estar registado pela quantia revalorizada. Nos casos em que a 
perda não é considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das razões que fundamentam essa conclusão. 

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso. Para a 
determinação da existência de imparidade, os ativos são alocados ao nível mais baixo para o qual existem fluxos de 
caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).  

Quando tenham sido registadas perdas por imparidade e, posteriormente, se verifique que o valor recuperável aumentou 
de forma permanente reduzindo a imparidade, é reconhecida a reversão da imparidade.  

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos Ativos são recalculadas 
prospectivamente de acordo com o valor recuperável. 

3.7. Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação e montagem 
incorridos. Os financiamentos são subsequentemente apresentados ao custo amortizado sendo  

a diferença entre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período 
do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva. 

Para os financiamentos existentes, atualmente, entende-se que dado que a taxa de juro paga é a de mercado e que é 
imaterial a diferença temporal do valor do dinheiro, não existe diferença entre a taxa de juro de mercado e a taxa efetiva. 

Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se a Empresa possuir um direito incondicional 
de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço, sendo neste caso classificados 
no passivo não corrente. 
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3.8. Fornecedores e Outras dívidas a pagar 

As rubricas de “Fornecedores” e “Outras dívidas a pagar” constituem obrigações de pagar pela aquisição de bens ou 
serviços sendo reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, 
utilizando o método da taxa de juro efetiva.  

3.9. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do período compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre 
o rendimento são registados na demonstração dos resultados, exceto quando estão relacionados com itens que sejam
reconhecidos diretamente nos capitais próprios. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no
resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor (Nota 28).

Os impostos diferidos são reconhecidos e determinados com base nas diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos ativos e passivos e a respetiva base de tributação.  

Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente comunicada à data do 
balanço, e que se estima que seja aplicável na data da realização dos impostos diferidos ativos ou na data do pagamento 
dos impostos diferidos passivos. 

Os impostos diferidos ativos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam lucros tributáveis futuros 
disponíveis para a utilização da diferença temporária. 

3.10. Locações 

Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a Empresa detém substancialmente todos os riscos e 
benefícios inerentes à propriedade do ativo são classificados como locações financeiras. São igualmente classificados 
como locações financeiras, os acordos em que a análise de uma ou mais situações particulares do contrato aponte para 
tal natureza. Todas as outras locações são classificadas como locações operacionais. 

As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo locado e o valor 
presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à data de início do contrato. A dívida resultante de 
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um contrato de locação financeira é registada líquida de encargos financeiros, na rubrica de “Financiamentos obtidos”. 
Os encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos ativos locados, são reconhecidos na demonstração dos 
resultados, no período a que dizem respeito. 

Os Ativos fixos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo menor entre o período de vida 
útil do ativo e o período da locação quando a Empresa não tem opção de compra no final  

do contrato, ou pelo período de vida útil estimado quando a Empresa tem a intenção de adquirir os ativos no final do 
contrato. 

Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como custo na demonstração dos 
resultados numa base linear, durante o período da locação. 

3.11. Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do 
montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos e líquido de impostos relacionados com a venda. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação/serviço 
à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação/serviço à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos 
fluam para a Empresa e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade. 

3.12. Benefícios dos empregados 

Os benefícios dos empregados, a curto prazo, são reconhecidos como gasto do período. Os gastos a curto prazo incluem 
os salários, ordenados e contribuições para a segurança social. 
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De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, vence-se em 31 
de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes 
encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. 

 

Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral da Empresa, quer por mútuo acordo, 
são reconhecidos como gastos do período em que ocorreram. 

 
3.13. Subsídios e apoios do Governo 

 

Os subsídios governamentais são reconhecidos pelo seu justo valor quando existe certeza que sejam recebidos e que a 
Empresa irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão. 

 

Os subsídios à exploração relacionados, fundamentalmente, com os contratos-programa, são reconhecidos na 
demonstração dos resultados na parte proporcional aos gastos incorridos. 

 

Os subsídios atribuídos, a fundo perdido, para financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis são registados no 
capital próprio e reconhecidos na demonstração dos resultados, como redução às amortizações/depreciações do 
período, proporcionalmente às amortizações/depreciações, respetivas dos ativos financiados.  

     

 

 
3.14. Encargos financeiros com financiamentos obtidos 

 

Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida 
que são incorridos. 

 

 

 
3.15. Especialização dos exercícios  

 

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização 
de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. Os gastos e rendimentos cujo 
valor real não seja conhecido são estimados. 
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Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos 
futuros, bem como as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão 
imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rubricas de 
outras dívidas a pagar e outros créditos a receber e de diferimentos. 

3.16. Transações e saldos em moeda estrangeira 

As demonstrações financeiras da Empresa e respetivas notas deste anexo são apresentadas em euros, salvo indicação 
explícita em contrário, correspondendo à moeda funcional e de apresentação da Empresa. As transações em moeda 
estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio dessa data. Os ativos e passivos 
não monetários registados ao justo valor denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio das 
datas em que os respetivos justos valores foram determinados. Os ativos e passivos não monetários registados ao custo 
histórico denominados em moeda estrangeira não são atualizados. 

As diferenças de câmbio resultantes das atualizações atrás referidas são registadas na demonstração dos resultados do 
período em que são geradas. 

3.17. Acontecimentos após a data do balanço 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data 
do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem 
informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se 
forem considerados materiais. 

3.18. Juízos de valor, pressupostos críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos 
pressupostos que afetam o valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como os rendimentos e gastos do período. 
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As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data 
de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos 
passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à 
data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às 
estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por 
este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das 
correspondentes estimativas.  

As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor 
contabilístico de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem: 

Ativos tangíveis e intangíveis 

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação/amortização a aplicar é essencial para 
determinar o montante das depreciações/amortizações a reconhecer na demonstração dos resultados de cada período. 

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para os ativos em questão, 
considerando, sempre que possível, as melhores práticas adotadas.  

Imparidade 

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos 
dos quais fora da esfera de influência da Empresa, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital 
ou quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à Empresa. 

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo valor de 
ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Administração no que respeita à identificação e avaliação 
dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, vidas úteis e valores residuais. 
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Em particular, da análise efetuada periodicamente aos saldos a receber poderá surgir a necessidade de registar perdas 
por imparidade, sendo estas determinadas com base na informação disponível e em estimativas efetuadas pela 
Empresa dos fluxos de caixa que se espera receber. 

4. 4. FLUXOS DE CAIXA
5.

Caixa e depósitos bancários 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes, inclui numerário, depósitos bancários 
imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, 
líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes 
em 31/12/2019 e em 31/12/2018, têm a seguinte composição: 

6. 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

2019 2018

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 10 107 781,81 10 110 553,37
Caixa e seus equivalentes 10 107 781,81 10 110 553,37

Durante o período findo em 31/12/2019, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações 
significativas de estimativas, nem identificados erros materiais que devessem ser corrigidos. 
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7. 6. PARTES RELACIONADAS

O capital social da GEBALIS está representado por 1.300.000 ações, com o valor nominal de um euro, por ação, 
encontra-se totalmente realizado e é integralmente detido pelo Município de Lisboa. 

As transações registadas em 2019 e 2018, com a Câmara Municipal de Lisboa e restantes empresas do perímetro de 
consolidação, bem como os saldos que constam do balanço, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são os que 
seguidamente se apresentam: 

Fornecedores Accionistas
Outros

Devedores
Outros

Credores
Forn e 

Serviços
Subsídios à
Exploração

Outros 
Rend.

CML (48 711,60) (2 816,08) 30 478,66 (3 132 603,45) - (13 029 059,63) - 
CARRIS - - - - - - - 
EMEL - - - - - - - 
EGEAC - - - - - - - 
SRU Ocidental - - - - - - - 

(48 711,60) (2 816,08) 30 478,66 (3 132 603,45) - (13 029 059,63) - 

Fornecedores Accionistas
Outros

Devedores
Outros

Credores
Forn e 

Serviços
Subsídios à
Exploração

Outros 
Rend.

CML (48 711,60) (2 816,08) 30 478,66 (4 693 416,01) - (1 838 603,37) - 
CARRIS - - - - - - - 
EMEL - - - - - - - 
EGEAC - - - - - - - 
SRU Ocidental - - - - - - - 

(48 711,60) (2 816,08) 30 478,66 (4 693 416,01) - (1 838 603,37) - 

2019
Saldos Transações

2018
Saldos Transações
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Durante os períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis, bem como 
nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 

Edifícios e Equipam. Outros Activos fixos
outras Equipam. de Equipam. activos fixos tangíveis

construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total

Activo bruto:
Saldo inicial 297 101,92 170 708,23 418 616,41 1 471 130,84 598 014,86 - 2 955 572,26
Aquisições 23 054,27 1 213,72 35 395,74 25 183,64 229,99 - 85 077,36
Alienações - (1 713,87) (21 567,33) (39 647,98) - - (62 929,18)
Transferências - - - - - - -
Abates - - - (13 583,09) (1 768,24) - (15 351,33)
Revalorizações - - - - - - -
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 320 156,19 170 208,08 432 444,82 1 443 083,41 596 476,61 - 2 962 369,11

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:
Saldo inicial 36 089,33 160 708,01 362 052,85 1 438 914,01 579 879,79 - 2 577 643,99
Depreciações do exercício 32 419,43 2 208,40 31 374,29 11 061,25 4 051,82 - 81 115,19
Perdas por imparidade do exercício - - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - - -
Alienações - (1 713,87) (21 567,33) (39 647,98) - - (62 929,18)
Transferências - - - - - - -
Abates - - - (13 583,09) (1 752,64) - (15 335,73)
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 68 508,76 161 202,54 371 859,81 1 396 744,19 582 178,97 - 2 580 494,27

Activo líquido 251 647,43 9 005,54 60 585,01 46 339,22 14 297,64 - 381 874,84

2019

Edifícios e Equipam. Outros Activos fixos
outras Equipam. de Equipam. activos fixos tangíveis

construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total

Activo bruto:
Saldo inicial 31 895,74 160 365,18 383 597,94 1 453 396,61 598 014,86 - 2 627 270,33
Aquisições 265 206,18 10 343,05 35 018,47 17 734,23 - - 328 301,93
Alienações - - - - - - -
Transferências - - - - - - -
Abates - - - - - - -
Revalorizações - - - - - - -
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 297 101,92 170 708,23 418 616,41 1 471 130,84 598 014,86 - 2 955 572,26

Depreciações e perdas p/ impar. acumuladas:
Saldo inicial 6 379,14 158 651,12 311 951,12 1 417 313,17 575 778,30 - 2 470 072,85
Depreciações do exercício 29 710,19 2 056,89 50 101,73 21 600,84 4 101,49 - 107 571,14
Perdas por imparidade do exercício - - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - - -
Alienações - - - - - - -
Transferências - - - - - - -
Abates - - - - - - -
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 36 089,33 160 708,01 362 052,85 1 438 914,01 579 879,79 - 2 577 643,99

Activo líquido 261 012,59 10 000,22 56 563,56 32 216,83 18 135,07 - 377 928,27

2018

8. 7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
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Vidas úteis e depreciação 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com o método das quotas constantes com as seguintes vidas úteis 
estimadas: 

9. 8. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, bem como nas 
respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 

Classe homogénea Anos

Edifícios e outras construções ( Obras ) 10 
Equipamento básico 3 - 5
Equipamento de transporte 4 
Equipamento administrativo 3 - 8
Outros activos fixos tangíveis 8 - 10
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Vidas úteis e amortização 

Os ativos intangíveis de vida útil finita são amortizados de acordo com o método das quotas constantes durante as 
seguintes vidas úteis estimadas: 

Projectos Outros Activos
de Programas de Propriedade activos intangíveis

desenvolv. computador industrial intangíveis em curso Total

Activo bruto:
Saldo inicial - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98
Aquisições - - - - - -
Alienações - - - - - -
Transferências e abates - - - - - -
Revalorizações - - - - - -
Outras variações - - - - - -
Saldo final - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98

Amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas:

Saldo inicial - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98
Depreciações do exercício - - - - - -
Perdas por imparidade do exercício - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - -
Alienações - - - - - -
Transferências e abates - - - - - -
Outras variações - - - - - -
Saldo final - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98

Activo líquido - - - - - -

Projectos Outros Activos
de Programas de Propriedade activos intangíveis

desenvolv. computador industrial intangíveis em curso Total

Activo bruto:
Saldo inicial - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98
Aquisições - - - - - -
Alienações - - - - - -
Transferências e abates - - - - - -
Revalorizações - - - - - -
Outras variações - - - - - -
Saldo final - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98

Amortizações e perdas p/ impar.acumuladas
imparidade acumuladas:

Saldo inicial - 995 742,98 - - - 995 742,98
Amortizações do exercício - 5 614,00 - - - 5 614,00
Perdas por imparidade do exercício - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - -
Alienações - - - - - -
Transferências e abates - - - - - -
Outras variações - - - - - -
Saldo final - 1 001 356,98 - - - 1 001 356,98

Activo líquido - - - - - -

2019

2018
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10. 9.  OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica de “Outros investimentos financeiros” tem a seguinte composição: 

11. 10. ATIVOS POR IMPOSTO DIFERIDOS

Durante o período findo em 31/12/2019, os movimentos ocorridos na rubrica de “Ativos por impostos diferidos” foram os 
seguintes: 

Classe homogénea Anos

Programas de computador 3 - 6

2019 2018
  Não correntes:

FCT - Fundo Compensação do Trabalho 15 219,31 9 568,49
15 219,31 9 568,49

Saldo em Resultado Capitais Resultado Capitais Saldo em
Ativos por impostos diferidos 31/12/2018 Líquido Próprios Líquido Próprios 31/12/2019

  Ajustamentos inventários - - - - - - 
  Ajustamentos clientes cob. duvido - - - - - - 
  Prejuízos fiscais reportáveis 221.967,91 - - 7.108,57 - 214.859,34
  Provisões p/ riscos e encargos - - - - - - 

221.967,91 - - 7.108,57 - 214.859,34

2019
Constituição Reversão
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No apuramento do imposto do período de 2019, foi regularizada a verba de 7.108,57€. 

12. 11. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica de “Outros créditos a receber" pela Empresa têm a seguinte composição: 

No decurso do período findo em 31/12/2019, foram reconhecidas perdas por imparidade, conforme (Nota 26). 

13. 12. DIFERIMENTOS ATIVOS

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica do ativo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

Valor bruto
Imparidade 
acumulada Valor líquido Valor bruto

Imparidade 
acumulada Valor líquido

Não correntes:
Taxas de ocupação do edificado - - - - - -
Outros devedores - - - - - -

- - - - - -

Correntes:
Taxas de ocupação do edificado 44 069 060,14 (39 522 475,64) 4 546 584,50 43 765 138,62 (38 245 687,16) 5 519 451,46
CML - contratos programa 11 152,58 - 11 152,58 11 152,58 - 11 152,58
CML - outros valores 19 326,08 - 19 326,08 19 326,08 - 19 326,08
FEDER - contratos programa 233 236,62 - 233 236,62 - - -
EU - Projectos cofinanciados - - - 2 900,00 - 2 900,00
Outros devedores 423 797,01 - 423 797,01 405 401,58 - 405 401,58

44 756 572,43 (39 522 475,64) 5 234 096,79 44 203 918,86 (38 245 687,16) 5 958 231,70
44 756 572,43 (39 522 475,64) 5 234 096,79 44 203 918,86 (38 245 687,16) 5 958 231,70

2019 2018

2019 2018
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No âmbito das suas competências estatutárias, a GEBALIS promoveu, ao longo dos anos, a conservação, manutenção e 
requalificação dos edifícios sob sua gestão e dos respetivos equipamentos que os integram. Estes edifícios e equipamentos, 
apesar de estarem sob gestão da GEBALIS, são propriedade do Município de Lisboa, que os controla, determina a sua 
afetação e utilização, e, portanto, não fazem parte do ativo fixo tangível da Empresa. Por este facto, as intervenções de 
requalificação que a GEBALIS executou, pelas suas características e porque era espetável a existência de benefícios 
económicos futuros ao longo de vários anos, foram classificadas, no ano da sua execução, em gastos a reconhecer e 
anualmente é reconhecido como gastos do exercício uma parte, atendendo à vida útil esperada/estimada. 

Atendendo que a vida útil dos equipamentos e intervenções realizadas deve ser revista e estimada sempre que se justificar, 
com base na experiência com equipamentos e intervenções semelhantes, sendo ajustada ao período durante o qual se espera 
que existam benefícios económicos futuros, em normais condições de funcionamento, foi realizado, no ano 2017, a revisão 
da vida útil das intervenções efetuadas nos equipamentos eletromecânicos passando de uma vida útil esperada de 20 anos 
para 8 e 12 anos, conforme o tipo de intervenção. 

Quadro síntese das vidas úteis estimadas: 

Área de Intervenção Tipo de intervenção Vida útil 

Edifícios Requalificação / Inovação 20 anos 

Equipamentos Eletromecânicos 
Modernização 12 anos 

Manutenção Reparação 

8 anos Manutenção Corrente 

Manutenção Obrigatória 

Natureza 2019 2018

Obras requalificação/Beneficiação nos Bairros :
- Prohabita - Lotes 601 a 619 Salgadas 453 224,01 519 149,14
- Prohabita - 19 Lotes Condado Zona 821 477,09 946 721,39
- Edificado 4 007 299,01 4 692 598,84
- Equipamentos Electromecanicos 526 024,53 855 886,25
- Obras Instalações da Empresa em edif.alheios 21 047,83 103 666,87

5 829 072,47 7 118 022,49
Outros gastos a reconhecer :
- Seguros - 41 866,08

- 41 866,08
5 829 072,47 7 159 888,57
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14. 13. CAPITAL 

 

Em 31 de Dezembro de 2019, o Capital Próprio da Empresa era composto da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

2019 2018
Capital:

  - Valor nominal 1 300 000,00 1 300 000,00
Reservas legais 260 000,00 260 000,00
Outras variações no capital próprio - -
Resultados transitados 1 432 529,94 1 399 250,31
Resultado líquido do período                                                29 337,36 33 279,63

Total do capital próprio 3 021 867,30 2 992 529,94

Resultados Transitados : Positivos Negativos

Ano de 2001 43 269,44
Ano de 2002 47 664,15
Ano de 2003 53 505,43
Ano de 2004 197 608,62
Ano de 2005 5 943 287,87
Ano de 2006 4 977 367,93
Ano de 2007 13 169 510,47
Ano de 2008 2 185 778,42
Ano de 2008 - Anulação diferimento proveitos 17 599 718,40
Ano de 2009 2 214 727,64
Ano de 2010 2 444 615,05
Ano de 2010 - Cob prejuizos - Delib 567/CM/2010 12 300 000,00
Ano de 2011 1 220 934,89
Ano de 2012 1 223 077,19
Ano de 2013 500 498,23
Ano de 2014 373 106,98
Ano de 2015 - Delib 133/CM/2016 1 492 671,68
Ano de 2015 111 017,08
Ano de 2016 183 120,28
Ano de 2016 - Imp. Diferidos 2015 287 088,36
Ano de 2017 81 817,56
Ano de 2018 33 279,63

34 058 097,62 32 625 567,68
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15. 14. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

 

 

Os financiamentos obtidos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O empréstimo de médio e longo prazo foi contratado em Fev/2015, junto de um sindicato bancário constituído pelos 
bancos BPI e Montepio, no valor de 13,7M€, com maturidade e plano de amortização de 15 anos. 

No período de 2019 a GEBALIS cumpriu o plano de pagamentos e amortizou a dívida em 913.333,32€. 

 

 

 

 

 

Limite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente
Empréstimos bancários:

Contas Correntes - - - - - -
Emprestimo M/L Prazo - 913 333,32 8 219 999,88 - 913 333,32 9 133 333,20

- 913 333,32 8 219 999,88 - 913 333,32 9 133 333,20

2019 2018
Montante utilizado Montante utilizado
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16. 15. FORNECEDORES 

 

 

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica de “Fornecedores” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 
17. 16. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

 

 

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018, as rubricas de “Estado e outros entes públicos” têm a seguinte composição: 

 

 

 
  

2019 2018

Fornecedores :
Fornecedores c/c 844 428,96 939 657,45

 Fornecedores, facturas em recepção e conferência 974 581,91 1 246 878,67
-16,81% 1 819 010,87 2 186 536,12

Activo Passivo Activo Passivo
 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

IRC - A recuperar 6 455,03 - 7 782,94 -
Pagamento especial por conta 134 471,77 - 137 518,30 -

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - 46 570,40 - 41 937,38
 Imposto sobre o valor acrescentado - 16 187,52 3 124,74 1 905,55
 Contribuições para a Segurança Social - 100 725,44 - 89 100,40
 Outras Tributações - 582,84 - 410,55

140 926,80 164 066,20 148 425,98 133 353,88

2019 2018
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18. 17. OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR 

 

 

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Outras dívidas a pagar” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 
19. 18. DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 

 

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica do passivo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

2019 2018
Não correntes:
Outras dívidas a pagar

Fornecedores retenção p/garantia 1 815 808,29 1 221 518,39
1 815 808,29 1 221 518,39

Correntes:
Outras dívidas a pagar   

Credores por acréscimos de gastos 1 294 852,84 1 213 090,80
CML - Contratos Programa 2 644 401,24 4 205 213,80
Outros contas a pagar diversos 551 206,67 538 640,06

4 490 460,75 5 956 944,66
6 306 269,04 7 178 463,05

2019 2018

Diferimento mensal das rendas 1 479 284,75 1 450 032,58
  

1 479 284,75 1 450 032,58
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20. 19. RÉDITO 
 
 

 
 
 
A rubrica Vendas e serviços prestados totalizou o montante de 18.924.035,15 €, traduzindo um incremento no valor 
de 504.798,47 € (2,74%), relativamente ao valor reconhecido em 2018. A variação ocorrida é justificada por um 
menor volume de regularizações/correções dos valores emitidos, assim como, pelo incremento do número de 
contratos de arrendamento celebrados ao abrigo do Programa Renda Convencionada geridos pela empresa, que 
durante o ano de 2019 passaram de 232 para 315 contratos. 
 

 

 

Existem outros réditos apresentados na nota 20 e nota 23. 
 

21. 20. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

 

 

Em 2019 a rubrica de subsídios à exploração apresenta os seguintes valores: 

 

 

 

 

Os Subsídios à exploração apresentam o valor de 13.567.530,45 €, correspondendo, na totalidade, ao reconhecimento 
dos rendimentos inerentes à execução dos Contratos-Programa assinados com o Município de Lisboa e com o FEDER. 

2019 2018
Serviços Prestados - Rendas   
   Rendas - Emissão 20 875 384,49 20 794 237,78
    Rendas - Aumentos 16 646,80 9 323,58
    Rendas - Reduções/Anulações (1 549 993,86) (1 730 634,21)
    Rendas - Regulariz. Deb/Cred (586 879,92) (757 286,92)
   Rendas - Diversos 168 877,64 103 596,45

18 924 035,15 18 419 236,68

Montante Rédito 
 Subsídio receb. período do período
Subsídios à exploração:

Contr. Programa CML 11 468 247,07 13 029 059,63
Contr. Programa FEDER 305 234,20 538 470,82

11 773 481,27 13 567 530,45
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Relativamente ao ano de 2018, verificou-se um aumento no valor de 10.561.563,18 €. Em 2019 foi regularizado o valor 
de 60.050,91€ referente a faturas não elegíveis pela CML para efeitos do contrato programa 398/CM/2015. 

 
22. 21. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 tem a seguinte 
composição: 

 

2019 2018
Conservação e reparação 21 036 390,76 9 949 588,42
Outros fornecimentos e serviços 4 265 690,58 4 216 018,16

78,62% 25 302 081,34 14 165 606,58

Conservação e reparação : 2019 2018
P.E. (Patrimonio edificado) 
   - Requalif icação / Beneficiação 876 469,26 878 469,15
   - Manutenção/Conservação 18 359 458,12 7 155 188,57
E.E.M. (equipamento electro mecanico)
   - Requalif icação / Beneficiação 368 139,33 397 750,92
   - Manutenção/Conservação 1 314 144,50 1 376 121,74
Obras Instalações da Empresa em edif.alheios 99 833,77 112 953,39
Conservação e reparação diversos 18 345,78 29 104,65

111,43% 21 036 390,76 9 949 588,42

Outros fornecimentos e serviços : 2019 2018
Trabalhos especializados 532 450,20 626 843,93
Publicidade e propaganda 479,70 2 517,29
Vigilância e segurança 303 912,22 194 420,61
Honorários 72 906,09 80 986,81
Serviços bancários 75 395,82 69 727,93
Informação  (boletins) 13 958,85 20 841,48
Ferramentas e utensílios de desgaste ráp 953,18 1 121,94
Livros e documentação técnica 1 307,11 537,28
Material de escritório 27 595,53 24 613,15
Impressos emissão rendas 27 222,22 27 598,71
Electricidade 989 399,69 1 121 786,07
Combustíveis 30 433,07 29 557,90
Água 300 754,07 282 663,31
Deslocações, estadas e transportes 19 404,92 4 153,10
Rendas e alugueres 217 344,27 100 584,48
Comunicação 255 647,11 295 148,01
Seguros 22 383,86 21 759,12
Contencioso e notariado 46 333,14 36 616,38
Despesas de representação 245,60 -
Limpeza, higiene e conforto 105 193,23 85 410,70
Fotocopias 0,61 388,43
Produtos Alimentares 1 682,37 613,20
Realização acções c/moradores 67 529,80 33 096,47
Despesas condominios 1 144 374,80 1 148 929,25
Outros fornecimentos e serviços diversos 8 783,12 6 102,61

1,18% 4 265 690,58 4 216 018,16
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23. 22. GASTOS COM O PESSOAL 

 

 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

Em 2019 os gastos com o pessoal tiverem um aumento de 421.141,65€ correspondendo a uma  variação de 7,97%, face 
ao valor verificado no ano de 2018. O acréscimo dos gastos registados assenta na aplicação do Acordo de Empresa 
firmado no ano de 2017 e à adequação do quadro de pessoal à integração de novas unidades de negócio. 

 

 

O número médio de colaboradores ao serviço no ano de 2019 e de 2018, foi de 214 e 201, respetivamente. 
  

2019 2018

Remunerações dos orgãos sociais 116 437,19 106 685,35
Remunerações do pessoal 4 282 064,74 3 858 538,18
Encargos sobre remunerações 941 808,36 852 659,09
Seguros Acidentes trabalho 55 220,52 55 227,85
Gastos de acção social 1 307,28 2 337,61
Formação profissional 69 992,40 38 997,06
Seguro doença 116 531,32 108 005,41
Higiene segurança e medicina no trabalho 5 621,38 14 639,84
Serviços Sociais CML 15 780,54 16 079,95
Compensação SNS (ACSS) 44 760,70 57 046,44
Compensaçao pecuniária global 15 358,19 114 415,82
Compensaçao caducidade 11 896,28 21 891,12
Outros 25 786,41 34 899,94

7,97% 5 702 565,31 5 281 423,66
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24. 23. OUTROS RENDIMENTOS 

 

 

A rubrica de “Outros rendimentos” nos períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

Nesta rubrica destaca-se o valor de 6.719,10 € referente à venda de energia (microprodução de energia elétrica nos 23 
locais onde a GEBALIS instalou painéis solares), e o valor 20.440,76 € referente a juros de dívidas de moradores. 

 

         
25. 24. OUTROS GASTOS 

 

 

A rubrica de “Outros gastos” nos períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 tem a seguinte composição: 

 

 

 

2019 2018

Rendimentos suplementares:
Outros rendimentos suplementares 16 532,65 36 541,73

 Ganhos em inventários 2 640,00 -
 Sanção contatual de Obras 44 563,00 332 840,59
 Outros 145 350,72 55 694,13

209 086,37 425 076,45

2019 2018

Impostos 3 178,86 2 241,96
Outros 13 427,82 120 145,86

16 606,68 122 387,82
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26. 25. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

 

 

A rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” nos períodos findos em 31/12/2019 e de 31/12/2018 
tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

O Gasto de depreciação e de amortização cifrou-se em 81.115,19€. Atendendo às características dos bens do património 
da GEBALIS, não foi realizada qualquer revalorização do valor destes Ativos.  

 

 
27. 26. IMPARIDADES 

 

 

No decurso do período findo em 31/12/2019, as imparidades, e a antiguidade dos saldos é a seguinte: 

 

 

 

 

2018 2018
Activos fixos tangíveis    ( Nota 7 ) 81 115,19 107 571,14
Intangíveis     ( Nota 8 ) - 5 614,00

81 115,19 113 185,14

Valor bruto
Imparidade 
acumulada Valor líquido % Valor bruto

Imparidade 
acumulada Valor líquido

 00 a 06  meses 2 293 498,20 - 2 293 498,20 0,00% 2 623 709,03 - 2 623 709,03
 06 a 12  meses 1 681 977,23 (420 494,31) 1 261 482,92 25,00% 2 006 317,66 (501 579,42) 1 504 738,24
 12 a 18  meses 1 711 684,40 (855 842,20) 855 842,20 50,00% 2 148 823,64 (1 074 411,82) 1 074 411,82
 18 a 24 meses 1 725 840,45 (1 294 380,34) 431 460,11 75,00% 1 972 209,89 (1 479 157,42) 493 052,47
> 24 meses 36 951 758,78 (36 951 758,78) - 100,00% 35 190 538,50 (35 190 538,50) -

44 364 759,06 (39 522 475,63) 4 842 283,43 43 941 598,72 (38 245 687,16) 5 695 911,56

20182019
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Em consequência da avaliação efetuada pela Administração, com referência a 31 de dezembro de 2019, sobre a 
recuperabilidade da dívida a cobrar dos moradores, foram reconhecidas, no corrente período, perdas por imparidade no 
valor de 1.276.788,48€, para reforço das já registadas em anos anteriores, totalizando estas, na data do relato, o valor 
de 39.522.475,63€. 

 

 

 
28. 27. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

 

 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos períodos findos em 31/12/2019 e de 31/12/2018, têm 
a seguinte composição:  

 

 

 

 

 

Comparativamente ao período de 2019, registou-se uma diminuição de 83.761,44€. Esta diminuição foi alcançada devido 
à redução de 913.333,32€ nos montantes em dívida a instituições bancárias. 

 

A rubrica “outros gastos de financiamento” inclui gastos com comissão de gestão e imobilização e também o imposto de 
selo do empréstimo obtido. 

 

 

 

 

2018 2018
Juros suportados:

Financiamentos bancários 261 227,76 341 996,63
Outros gastos de financiamento: 10 668,10 13 660,67

271 895,86 355 657,30
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29. 28. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

 

 

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”), à taxa de 21% sobre a 
matéria coletável. Adicionalmente, a partir de 1 de janeiro de 2012 os lucros tributáveis que excedam os 1.500 milhares 
de Euros e os 7.500 milhares de Euros são sujeitos a derrama estadual de 3% e 5% respetivamente, nos termos do artigo 
87º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.  

 

Nos termos da legislação em vigor a Empresa encontra-se, ainda, sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de 
encargos às taxas legalmente previstas. 

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades 
fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenham havido prejuízos 
fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos 
estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações 
fiscais da Empresa dos anos de 2016 a 2019 poderão, ainda, vir a ser sujeitas a revisão e correção por parte da 
Autoridade Tributária. 

 

A Administração da Empresa entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das 
autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras da 
GEBALIS. 

 

Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos são reportáveis durante um período de 6 anos após a sua ocorrência 
para os prejuízos gerados até 2009, por 4 anos para os gerados nos anos de 2010 e 2011, por 5 anos para os anos de 
2012 e 2013 e por 12 anos a partir do ano de 2014. 

 

Desde 1 de Janeiro de 2014, a dedução de prejuízos fiscais, incluindo os prejuízos fiscais apurados antes desta data, 
encontra-se limitada a 70% do lucro tributável apurado no período em que seja realizada a dedução. 

 

O gasto com impostos sobre o rendimento em 31/12/2019 e 31/12/2018, no valor de 20.261,75€ e 27.585,83€, 
respetivamente, respeita no ano de 2019 a 13.153,18€ a imposto corrente do período e 7.108,57€ euros ao 
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reconhecimento de impostos diferidos, e no ano de 2018, o valor de 27.585,83€, corresponde a 15.237,46€ a imposto 
corrente do período, e 12.348,37€ ao reconhecimento de impostos diferidos. 

 

 

A decomposição do montante de imposto sobre o rendimento do exercício reconhecido nas demonstrações financeiras 
dos períodos de 2019 e 2018, foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

A reconciliação do imposto corrente, para os períodos de 2019 e 2018, é a que seguidamente se apresenta: 

 

 

 

 

 

 

2019 2018

   Imposto corrente 13.153,18 15.237,46 

   Imposto diferido 7.108,57 12.348,37 
Imposto sobre o rendimento do período 20.261,75 27.585,83 

Valores % Valores %
Resultado antes de impostos 49 599,11 60 865,46 
IRC à taxa normal sem correções fiscais 10 415,81 21% 12 781,75 21%
Variações patrimoniais - - 
Acréscimos ao rendimento tributável 410,22 25 511,76 
Deduções ao rendimento tributável (1 651,73) (2 374,73)
Lucro /prejuízo fiscal 48 357,60 84 002,49 
Dedução de prejuízos fiscais (33 850,32) (58 801,74)
Matéria coletável 14 507,28 25 200,75 
IRC à taxa normal sobre a matéria coletável 3 046,53 6% 5 292,16 9%
Derrama 725,36 1 260,04 
Tributações autónomas 9 381,29 8 685,26 
IRC estimado para o período (taxa efetiva) 13 153,18 27% 15 237,46 25%

2019 2018
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A taxa efetiva de imposto estimado, para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foi respetivamente de 
27% e 25% 

 

 

Seguidamente apresenta-se o quadro de reporte de prejuízos da Empresa, de acordo com a informação disponível nesta 
data, podendo esta situação, eventualmente vir a alterar-se em consequência dos resultados de inspeções fiscais 
efetuadas e/ou a efetuar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

 

 

 
29.1. Situação tributária e contributiva 

 

A GEBALIS tem a sua situação tributária e contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social. 

 

Período
N.º anos

p/ dedução Prejuízo Fiscal
Ativos Imp.
Diferidos

2015 12 (1 367 087,44) 287 088,36 

Reversão em 2016 169 513,82 (35 597,91)
Reversão em 2017 116 831,09 (17 174,17)
Reversão em 2018 58 801,74 (12 348,37)
Reversão em 2019 33 850,32 (7 108,57)

(988 090,47) 214 859,34 
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No ano de 2019 a GEBALIS foi alvo de uma inspeção tributária com incidência sobre os exercícios de 2015 a 2017. No 
âmbito desta ação a Autoridade Tributária (AT) propôs uma correção à matéria tributável, no exercício de 2015, no 
montante de 1.492.671,68€, referente à variação patrimonial negativa registada, no seguimento da deliberação n.º 
133/CM/2016. A GEBALIS apresentou reclamação graciosa de oposição à correção proposta, não tendo recebido, até á 
presente data, despacho de decisão da AT. 

 

 

 
29.2. Remunerações dos Órgãos Sociais 

 

Nos períodos de 2019 e 2018, os Órgãos Sociais tiveram as seguintes remunerações: 

 

 

 

 

 

 
29.3. Passivos contingentes 

 

Em fevereiro de 2019 registou-se um pré-contencioso judicial com um empreiteiro, referente a um contrato ao abrigo do 
CP 398/CM/2015. A GEBALIS não reconhece como devido o valor reclamado no montante de 441.088,33€. 

Até ao presente não foi a GEBALIS citada de qualquer ação judicial relativa a este pedido.  

 

 

 

 

 

2019 2018
Conselho de Administração           (*) 113 771,16 106 685,35 
Fiscal Único   (sem IVA)               (**) 11 484,00 11 484,00 

(*) - verba relevada em  Gastos com pessoal

(**) - verba relevada em  Fornecimentos e serviços externos
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30. 30. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

À presente data, a Administração da Empresa não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores 
a 31/12/2019 que justifiquem ajustamentos nestas demonstrações financeiras. 

 

Nas últimas semanas tem vindo a ser reportado, a nível nacional e internacional, um crescente número de casos de 
infeção das populações com o vírus COVID-19, tendo o governo, autoridades e agentes económicos implementado um 
conjunto de iniciativas com impacto na economia global. Os efeitos da disseminação do vírus estão ainda a ser analisados 
pelas autoridades competentes, sendo expectável que venham a ser implementadas novas iniciativas com impacto na 
situação atual. 

 

Enquadradas na resposta do Município de Lisboa à pandemia COVID-19, para apoio às famílias, às empresas e ao 
emprego, foram deliberadas em consenso pelos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, no passado dia 24 de 
março, um conjunto de medidas de apoio ao rendimento das famílias e das empresas, para o relançamento da atividade 
económica após o fim da crise. 

Entre essas medidas, identificamos as seguintes que terão impacto na GEBALIS: 

. “Suspensão do pagamento das rendas em todos os fogos municipais até 30 de junho de 2020. Esta medida abrange 
24.000 famílias e 70.000 pessoas. Após essa data o valor que não foi cobrado poderá ser liquidado durante 18 meses - 
sem juros ou penalizações. A qualquer momento, as famílias poderão solicitar a reavaliação do valor das rendas, 
nomeadamente por diminuição de rendimentos do agregado, por desemprego ou quebra de rendimentos.” 

. “Isenção integral do pagamento de rendas de todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais (câmara 
ou empresas municipais), que se encontrem encerrados. Esta medida vigora até 30 de junho de 2020 e abrange também 
todos os quiosques e lojas instaladas em bairros municipais que permaneçam abertas.” 

. “Isenção integral do pagamento de rendas todas as instituições de âmbito social, cultural, desportivo e recreativo 
instaladas em espaços municipais até dia 30 de junho de 2020.” 

 

Considerando o contexto de incerteza, não é possível quantificar o impacto destas medidas na atividade e resultados 
futuros da empresa, acreditando que não colocarão em causa o trabalho da GEBALIS pela Cidade de Lisboa. 

 
  



142 
 

 

 

 
31. 31. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 03 de abril de 2020, sendo posteriormente remetidas ao Município de Lisboa para aprovação. 

 

 

 

 

O Contabilista Certificado: A Administração: 

 

 

 

 

Dr. Fernando Mateus 
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Dra. Maria Helena Martinho Lopes Correia 

  

 

 

 

Eng. Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida 
Patrício 
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