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GEBALIS promove seminário “A Ca-
minho da Governação Integrada” 

SABIA QUE...

Tarifas Sociais EDP

A Tarifa Social é um desconto 
adicional na eletricidade e/ou 
no gás natural que se destina 
aos consumidores econo-
micamente vulneráveis. Este 
desconto social é acumulável 
a qualquer oferta da EDP Co-
mercial.

Qualquer cliente tem direito à 
Tarifa Social, desde que reú-
na as condições de elegibili-
dade previstas na legislação, 
independentemente do co-
mercializador que escolher. 

A partir de 1 julho de 2016, 
a Tarifa Social passou a ser 
atribuída automaticamente.

Saiba mais sobre esta tarifa 
em www.edp.pt

Associação PASSA SABI
Mais informações na página 5 
deste boletim.

DOIS DEDOS
DE CONVERSA

DOIS DEDOS
DE CONVERSA
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No ano passado, em fevereiro, 
a alteração aos Estatutos da 
GEBALIS publicados no Bole-
tim Municipal nº1198 de 2 de 
fevereiro, alargou o âmbito da 
gestão da empresa passando 
esta a designar-se como GE-
BALIS – Gestão do Arrenda-
mento da Habitação Municipal 
de Lisboa, implicando não só 
a gestão da habitação em re-
gime de renda apoiada, mas, 
também, a gestão do arrenda-
mento da habitação em regime 
de renda convencionada. 

O impacto desta alteração nos 
serviços da GEBALIS traduz-se 
nas necessárias adaptações, 
ajustamentos e alteração de 
procedimentos da empresa 
para que esta possa dar cum-
primento ao que é designado 
pelos novos Estatutos. 

Contudo, este novo desafio 
não descurará o objetivo priori-
tário da empresa, para 2018, de 
manter o equilibro e consolida-
ção da situação económica e 
financeira da empresa. De igual 
modo, a empresa irá  dar conti-
nuidade  ao Programa “Aqui Há 
Mais Bairro” que contempla um 
conjunto de investimentos  de 
reabilitação profunda de vários 
núcleos habitacionais, decor-
rentes do Contrato-Programa 
CM/398/2015 celebrado com 
a Câmara Municipal de Lisboa 
e que já tem resultados visíveis 
desde 2017 e, também, de con-
tinuar a perseguir uma estraté-
gia  de arrendamento social  
que contribua para o desen-
volvimento da Cidade assente 
em: atendimento de qualidade, 
gestão eficiente e eficaz de re-
cursos e, melhoria continua do 
serviço a prestar à Cidade. 

Nota Explicativa
Na edição de Janeiro do boletim “O Meu Bairro”, divulgamos por lapso, na página 3, uma notí-
cia com o título “Bairros do Vale de Chelas promovem 3ª Edição da Feira da Lavra”, o que não 
corresponde à realidade, uma vez que o evento foi promovido, pelo 3º ano consecutivo, pelo 
Grupo Comunitário da Flamenga.

Pelo facto pedimos desde já desculpa e fazemos, através desta nota, a sua correcção.
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O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), organização internacio-
nal da Igreja Católica fundada em 1980, sob responsabilidade da 
Companhia de Jesus, tem como missão «Acompanhar, Servir e 
Defender» os refugiados, deslocados à força e todos os migran-
tes em situação de particular vulnerabilidade, estando atualmente 
presente em cerca de 50 países no mundo.

Em Portugal, o JRS foi criado em 1992, tendo festejado recente-
mente 25 anos da sua existência, e desde a sua fundação foca 
a atuação em prol dos seus utentes nas seguintes áreas: apoio 
social, apoio psicológico, apoio médico e medicamentoso, apoio 
jurídico, encaminhamento e apoio à integração profissional, aloja-
mento de imigrantes sem-abrigo, em situação de particular vulne-
rabilidade social, acompanhamento a imigrantes detidos (Unida-
de Habitacional de Santo António), Cursos de Língua Portuguesa 
e ações de formação, entre outras.

O JRS – Portugal é ainda responsável pelo Secretariado Técnico 
da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) e pela gestão e 
acompanhamento técnico do Centro de Acolhimento de Refugia-
dos (CATR) da Câmara Municipal de Lisboa.

No sentido de dotar o Centro Pedro Arrupe, situado no Bairro da 
Ameixoeira e onde se encontram situadas as instalações o JRS- 
Portugal, de melhores condições, a GEBALIS realizou obras com 
objectivo da reabilitação total das instalações sanitárias existen-
tes no centro, tanto masculinas como femininas. 

Houve a necessidade de intervir de forma profunda nas instala-
ções sanitárias, que já se apresentavam degradadas e desade-
quadas às necessidades dos ocupantes do centro,, capacitando 
as mesmas de condições para dar resposta a todas exigências, 
nomeadamente com novos sanitários, novas zonas de duche, no-
vos e atualizados sistemas de aquecimento de águas e ventilação 
e zona designada a utentes com mobilidade reduzida. 

“Para além da sua actuação na 
área de integração de migran-
tes, requerentes e beneficiários 
de Protecção internacional, o 
Jrs - Portugal desenvolve ac-
ções baseadas na sua reflexão 
sobre a ação no terreno  

(Re)Pensar a Inter-
venção em Bairros 
Sociais 

GEBALIS reabili-
ta instalações do 
Serviço Jesuíta 
aos Refugiados na 
Ameixoeira 

No passado dia 13 de Dezembro realizou-se o Seminário (Re)
Pensar a Intervenção em Bairros Sociais – Realidades e De-
safios promovido pela Câmara Municipal da Lourinhã, no qual 
estiverem presentes elementos da Câmara Municipal de Lis-
boa e da GEBALIS. Neste dia de convívio e troca de conheci-
mentos, imperou a reflexão sobre o futuro da habitação social 
em Portugal.

O Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, João Duarte 
Anastácio de Carvalho, abriu a sessão falando da realidade do 

seu município e das boas práticas que têm sido implementa-
das e que resultaram em sucesso, tais como as casas comuni-
tárias, a eficiência energética, e de uma democracia cada vez 
mais participativa, onde se aposta na opinião da população 
através nomeadamente dos orçamentos participativos.

Analisar o passado para investir no futuro foi, para todos os 
oradores, considerada uma prática essencial e basilar, assim 
como o envolvimento das populações para que seja possível a 
construção de bairros cada vez mais sustentáveis.

Este foi igualmente o mote da apresentação de Marta Santos, 
Diretora da Direção de Intervenção Local da GEBALIS, que deu 
a conhecer a realidade da capital, distinta de todos os outros 
municípios, com desafios e consequentes respostas diferen-
ciadas e adaptadas à realidade de Lisboa.

Reforçou a importância que as pessoas têm neste contexto, 
quer as famílias residentes nos bairros, quer os técnicos das 
equipas no terreno.  
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Campanha de sen-
sibilização “Não me 
atires o teu lixo” 
no Bairro Casal 
dos Machados

Realizou-se no dia 8 de janeiro, no Espaço Crescer, equipa-
mento da Associação Vida Abundante (IPSS), que se encontra 
no bairro Casal dos Machado, a campanha de sensibilização 
“Não me atires o teu lixo”, que contou com o apoio da PSP – 
Escola Segura, Junta de Freguesia do Parque das Nações e 
da GEBALIS. 

Esta istituição tem várias valências, entre as quais a Creche e 
Pré-escolar. O espaço, que ocupa toda a área de r/c de um 
dos edifícios do Largo Calderon Dinis, atualmente acolhe 62 
crianças, com idade compreendida entre os 4 meses e os 6 
anos de idade.

Uma das áreas principais e mais utilizadas pelas ciranças deste 
espaço é a zona de recreio exterior, que lhes permite convive-
rem e praticarem inúmeras atividades.

Esta ação surgiu da necessidade de promover a adopção  de 
comportamentos adequados pelos munícipes dos prédios cir-
cundantes ao Espaço Crescer, no sentido de não atirarem lixo 
pelas janelas, uma vez que o mesmo acaba por cair no referido 
espaço exterior, local onde as crianças brincam, correndo es-
tas inúmeros riscos.

A atividade iniciou-se com a receção dos representantes das 
entidades e com um convite aos moradores para virem às ja-
nelas, seguindo-se uma atuação das crianças da instituição 
que cantaram as Janeiras, em jeito de apelo a práticas cívicas,  
terminando com a distribuição e colocação nas caixas postais 
de flyers promotores da campanha de sensibilização.

Este evento contou com a presença de Pedro Pinto de Jesus 
e Maria Helena Correia, do Conselho de Administração da GE-
BALIS e com o Presidente da Junta de Freguesia do Parque 
das Nações, Mário Patrício. 

No âmbito do Projeto Vi-Lar, promovido pela Gebalis e em cur-

so nos Lotes 8, 10 e 14 da Rua António Vilar,  do Bairro da Amei-

xoeira, os parceiros locais e os moradores procederam numa 1ª 

fase – “Semana da Luz” à pintura de lâmpadas com as crianças 

e jovens que também ajudaram na colocação das mesmas nos 

patamares dos prédios. 

Esta ação decorreu no dia 18 dezembro, na Associação de Mo-

radores das Galinheiras e Ameixoeira com grande entusiasmo 

dos participantes, seguido de um lanche. A Gebalis procedeu à 

colocação de iluminarias, reparação dos intercomunicadores e 

revisão elétrica dos lotes onde o projeto se encontra. 

Projecto Vi-Lar 
promove “Semana 
da Luz” na 
Ameixoeira 

Bensaúde acolhe 
“Festa dos Direitos 
Humanos”

Realizou-se no passado dia 09 de dezembro a Festa dos Di-
reitos Humanos, no Centro Comunitário Bensaúde, atividade 
desenvolvida pelo projeto Bensaúde Faço (p)Arte, promovido 
pela Associação Mulheres sem Fronteiras, financiado pelo BI-
PZIP 2017 e com o apoio da Junta de Freguesia dos Olivais e 
GEBALIS.

As atividades incluíram a realização de diferentes jogos lúdicos 
para crianças e jovens sobre os direitos incluídos na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, a inauguração da árvore 
dos Direitos Humanos e a apresentação de outros trabalhos 
desenvolvidos desde o início do projeto, em setembro de 2017, 
no Clube da Igualdade e não Discriminação, nas Oficinas de 
Croché e pelo Grupo.

O Projeto Bensaúde Faço (p)Arte decorre no Bairro Alfredo 
Bensaúde até setembro de 2018 e as suas atividades podem 
ser seguidas nas redes sociais em www.facebook.com/ben-
saudefacopartebipzip2017. 
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Como nasceu a ideia do projeto PASSA SABI?

A comunidade sentia-se abandonada e não existiam iniciati-
vas ou actividades que estimulassem a relação entre as pes-
soas e o bairro. Com o aparecimento do projecto O Nosso 
KM2, a comunidade uniu-se com o objectivo de transformar 
o espaço e a vida em conjunto e fundou a associação Passa 
Sabi em 2014, juntando culturas e gerações distintas em tor-
no das preocupações e interesses comuns a todos. 

Qual a sua missão e principais objetivos?

A missão da Passa Sabi prende-se com a procura de res-
postas para a comunidade local, com o intuito de quebrar 
o isolamento e potenciar o acesso a oportunidades. O seu 
primordial papel consiste em servir de mediador e repre-
sentante dos interesses da comunidade a qualquer entida-
de externa, através da promoção de atividades desportivas 
e de lazer que incentivem o encontro e as relações inter-
-geracionais. No decorrer da sua acção, a Associação tem 
também como um dos principais objectivos poder capaci-
tar a comunidade, ou seja, o bairro no seu todo, para que os 
mesmos, sirvam como agentes de mudança na construção 
de sonhos comuns, tornando-se numa referência não só 
local como institucional.

Qualquer pessoa pode recorrer ao Projeto PASSA SABI ?

O projecto da Associação Passa Sabi surgiu da vontade 
dos moradores darem respostas à comunidade local. Hoje 
em dia é um projecto aberto a todos e tem a ambição de 
se tornar uma referência de trabalho com a comunidade, 
quer no que diz respeito à freguesia quer no respeitante a 
outros bairros.

Tudo o que sejam actividades, serviços, eventos e demais 
apoios estão abertos ao acesso do público em geral, sen-
do para isso apenas necessário ser sócio.

Quais as principais conquistas que sentem já ter venci-
do?

Em primeiro lugar, a união. Conseguimos com a Associação 
unir todos em prol de interesses comuns e vontade maiores. 
Foram enormes conquistas eventos como a feira gastronómi-
ca, o Festival da Ponte e as limpezas do bairro. Mais recente-
mente, o Festival da Passa Sabi Geração RG, as novas parce-
rias com a actual Junta de Freguesia das Avenidas Novas e a 
inauguração da sede merecem o nosso destaque no que diz 
respeito às conquistas que conseguimos alcançar depois de 
um caminho percorrido desde 2014.

Está previsto o crescimento do projeto? De que modo?

Neste momento, em parceria com o IPAV - Instituto Pa-

dre António Vieira, a Associação Passa Sabi está inte-

grada num BipZip da Câmara Municipal de Lisboa para o 

desenvolvimento da sua capacitação e planeamento da 

sua sustentabilidade. 

Para o futuro temos muitos projectos, sonhos e ambi-

ções. Para além do nosso funcionamento diário de re-

gime de porta aberta, para dar quer apoio comunitário 

quer proporcionar a ocupação das crianças, jovens e 

adultos, temos programados vários planos de formação, 

eventos e actividades que trarão dinamismo à comuni-

dade. Futuramente, queremos também criar um Atelier 

de Costura, montar uma MicroEmpresa de serviços e 

uma Loja do Bairro, tudo com raízes no Bairro mas ao 

alcance de todos os que quiserem fazer parte. 

Projecto Associação PASSA SABI - Bairro do Rego
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1º ENCONTRO DOS MORADO-
RES DA TORRE 8 DA QUINTA 
DAS LARANJEIRAS

Decorria o mês de Dezembro de 1977 quando  
começou a ser habitada a Torre 8 da Quinta 
das Laranjeiras. Nesta data, quarenta famílias 
iniciavam uma nova etapa das suas vidas. 

Ao longo dos anos, as suas crianças enche-
ram o largo com as suas brincadeiras, tais 
como o berlinde, peão, sirumba, escondidas, 
etc.

40 anos se passaram e essas crianças for-
maram as suas famílias, seguindo cada uma 
caminhos distintos.

Mas a amizade e o orgulho de ter crescido 
e vivido na “TORRE CASTANHA”, o lote 8 da 
Quinta das Laranjeiras, mantém-se vivo e 
como tal, os antigos residentes assinalaram 
esta data com um animado convívio. 

Seminário “A Caminho da 
Governação Integrada”
No dia 12 de Janeiro, os Gabinetes de Bairro da Horta e Padre Cruz promove-
ram o 1.º ENCONTRO GEBALIS/ZONA OCIDENTAL “denominado “A Caminho da 
Governação Integrada”, com o objectivo de dar a conhecer os projetos, atores e 
recursos do território, bem como reforçar as relações entre parceiros na procura 
e concretização de estratégias integradas.

A sessão de abertura do Encontro, que contou com a presença de 130 partici-
pantes, ficou a cargo da Vereadora Paula Marques, da Administradora da GEBA-
LIS, Maria Helena Correia e de Marta Santos, Directora da Direcção de Interven-
ção Local, que apresentou o conteúdo do painéis, bem como os intervenientes 
no evento. 

A sessão de trabalho iniciou-se com uma intervenção sobre a temática da co-
-governação efectuado por Rui Marques, Presidente do Instituto Padre António 
Vieira. O painel “Entre Entradas, Patamares e Famílias” moderado por Isabel Guer-
ra, deu a conhecer os projectos: Pulsar, Murtas em Rede e Juntos Por um bairro 
Melhor. O painel “A muitas mãos”, moderado por  Etelvina Ferreira, contou com 
a apresentação dos projectos: Grupo de Segurança, GABIP Bairro Padre Cruz e 
Incubadora Social UBUNTU. O encerramento do evento foi efectuado pela Coor-
denadora da Zona Ocidental, Helena Gomes, e pelo Presidente do Conselho de 
Administração da GEBALIS, Pedro Pinto de Jesus. 

CLUBE INTERCULTURAL EURO-
PEU DINAMIZA PROJECTO HIT

O Projeto HIT, promovido pelo Clube Inter-
cultural Europeu e pela Associação Auxílio 
e Amizade, em parceria com: Fundação Aga 
Khan Portugal – Programa K’Cidade, Jun-
ta de Freguesia do Beato, Associação Viver 
Melhor no Beato, Agrupamento de Escolas 
das Olaias, Escola Artística António Arroio, 
Upaje - União para a Acção Cultural e Ju-
venil Educativa, CDI Portugal, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, Junta de Freguesia 
do Areeiro, lançaram o concurso Projetos de 
Inovação Comunitária (PIC) “Juntos Fazemos 
Acontecer”. Os PIC são projetos liderados 
por jovens e grupos de moradores ou orga-
nizações locais que, por sua iniciativa, pre-
tendem trazer a mudança ao território onde 
residem/actuam.

Saiba mais sobre estes projectos no próximo 
número do nosso boletim. 

Óscar Carmona, nasceu em Lisboa em 1869, filho de um general.

Um dos líderes do golpe militar de 28 de Maio de 1926, foi ministro 
da Guerra e ministro dos Negócios Estrangeiros, pasta que acumu-
lou com a de presidente do Ministério a partir de 9 de julho de 1926. 
Foi nomeado presidente da República interino em 26 de Novembro 
de 1926. Eleito em 1928, ainda durante a Ditadura Militar, deu iní-
cio ao período denominado Ditadura Nacional e, já na vigência da 
Constituição de 1933, em 1935, 1942 e 1949, não concluindo o últi-
mo mandato por ter falecido no decurso do mesmo. Atingiu o posto 
de General em 1922, tendo-lhe sido atribuído o título honorífico de 
marechal do exército em 1947. 

Quem dá o nome 
ao bairro

Presidente carmona
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Como será o Parque Urbano da Quinta da Montanha?

Entre o Casal Vistoso e o Parque da Bela Vista Sul localiza-se 
o Parque Urbano da Quinta da Montanha, numa das maiores 
zonas de vale da cidade de Lisboa na qual foi recuperada 
a linha de água. Neste Parque, com elevado potencial para 
a biodiversidade, a modelação do terreno irá permitir o de-
senvolvimento de diferentes ecossistemas: a mata ripícola 
na zona de maior acumulação de água e de orlas de vege-
tação mediterrânica nas zonas de encosta e meia-encosta. 

A intervenção irá criar zonas de acumulação e de infiltração 
da água no subsolo, para diminuir a sobrecarga do sistema 
de saneamento da cidade, e assim diminuir a contribuição 
para as inundações a jusante. 

Serão ainda criados espaços de lazer para diferentes faixas 
etárias: um amplo relvado multiusos, praças e percursos pe-
donais ou cicláveis, equipamentos de recreio e um quiosque 
do ramo alimentar.

O que tem de especial o Parque Urbano do Vale Fundão?

Entre o Parque Urbano do Vale Fundão existente e a Quinta 
da Bela Flor foi requalificado um novo espaço. A interven-
ção irá incluir um Parque hortícola, com o abastecimento 
de água aos talhões hortícolas, assim como a construção 
de acessos pedonais, constituindo um percurso acessível e 
estruturante do Parque. Mas o grande impacto desta inter-
venção consiste na introdução de bacias de retenção, que 
são parte integrante de um sistema de drenagem naturali-
zado que visa a promoção da infiltração de água no sub-
solo e a não sobrecarga da rede de saneamento da cidade 
com o objectivo de diminuir as inundações.

Hortas no Parque Urbano do Casal Vistoso

O Parque Urbano do Casal Vistoso situa-se a sul da Quin-
ta da Montanha e pretende qualificar uma área expectante 
ocupada por hortas de génese ilegal, que funcionavam de 
modo aleatório e não ordenadas. Será construído um Par-
que Hortícola dotando-o de infra estruturas de apoio como 
água potável, vedações e abrigos. Os Parques Hortícolas 
contribuem para uma maior sustentabilidade ambiental 
da cidade, nomeadamente: promoção da biodiversidade; 
melhoria microclimática; melhoria da qualidade dos solos 
por práticas de correcção orgânica e mobilizações cul-
turais; correcto aproveitamento das águas e aumento da 
permeabilidade dos solos. Para além dos factores ambien-
tais devemos também considerar a vantagem nutricional, 
com o abastecimento em produtos frescos, bem como a 
económica e a acção terapêutica psicológica e física da 
horticultura. 
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Consulte o regulamento em 
casamentosdesantoantonio.cm-lisboa.pt

(moradas das Lojas Lisboa em www.cm-lisboa.pt/
servicos/atendimento-municipal/lojas-lisboa)

Documentos a apresentar no ato de inscrição

1. CC ou BI e cartão de eleitor;
2. Assento de Nascimento atualizado (fotocópia simples);

3. Comprovativo de residência passado pela Junta de Freguesia;
4. Fotografia atual tipo passe.

A ficha de inscrição e respetivos documentos, 
deverão ser entregues até dia 12 de março de 2018  

em qualquer Loja Lisboa.

casamentosdesantoantonio.cm-lisboa.pt
facebook.com/casamentosdesantoantonio

Período das inscrições

de 5 de janeiro a 

12 de março de 2018

INFORMAÇÕES 
808 203 232

FICHA DE INSCRIÇÃO


