
Nr. 
194

MAR
2019

Festa Comunitária C Bairrista pro-
move exposição de fotografia

SABIA QUE...

DOIS DEDOS
DE CONVERSA

Cartão de transporte 
Lisboa VIVA permite 
viajar em pós-pago

Foi disponibilizado aos uti-
lizadores de transportes 
públicos um novo méto-
do de pagamento dos seus 
cartões, o VIVA Go, solução 
inovadora de mobilidade 
que permite a um titular de 
cartão Lisboa VIVA viajar em 
pós-pago, debitando o va-
lor da viagem diretamente 
na conta bancária do titular. 
Para isso, é necessário ter 
um Cartão Lisboa Viva — os 
que têm chip — e dirigir-se 
a uma caixa multibanco para 
associar o cartão bancário 
ao cartão de transporte.

OPERADORES ADEREN-
TES: Carris, CP – Comboios 
de Portugal, Fertagus, Me-
tropolitano de Lisboa, Metro 
Transportes do Sul Transtejo 
e Softlusa.

Saiba mais em www.portalvi-
va.pt

Associação Domus Ma-
ter e Espaço Lx Jovem
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GEBALIS assina 
Pacto para a Con-
ciliação da Vida 
Profissional, Fami-
liar e Pessoal

A Gebalis assinou no dia 6 de fevereiro o Pacto para a Concilia-
ção, numa cerimónia que contou com intervenções da Secretá-
ria de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro e da 
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria 
Manuel Leitão Marques.

O Pacto para a Conciliação abrangerá cerca de 30 mil trabalha-
dores de mais de 50 organizações públicas e privadas.

As organizações signatárias do Pacto para a Conciliação assu-
mem o compromisso de implementarem e certificarem um sis-
tema de gestão com base na norma portuguesa NP4552:2016 
(sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, fami-
liar e pessoal). A GEBALIS iniciou o processo de certificação. 

CML atribui casas 
reabilitadas 

Presidente CML vi-
sita obras no Bair-
ro da Liberdade 

Foram entregues, no mês de Janeiro, Entrega de habitações 
nas Freguesias de Marvila, Penha de França, Beato e Santa 
Clara, pelo Presidente da CML, Fernando Medina, acompa-
nhado da Vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local, 
Paula Marques.

A atribuição de casas subiu 45% em 2018, ano em que a Câ-
mara Municipal de Lisboa entregou 625 habitações. 

Em 2019, o objetivo passa por superar esses números, o que, 
segundo o Presidente da CML, Fernando Medina, “significa 
recuperar casas mais rápido para entregar às famílias, incluin-
do o esforço de construir mais habitação”. 

PROPRIEDADE: Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | TIRAGEM: 24 000 exemplares | DEPÓSITO LEGAL: 269595/08 
DIRETOR: Pedro Pinto de Jesus | SEDE: Rua Costa Malheiro,  Lote B12, 1800-412 Lisboa | TEL: 217.511.000 FAX: 217.572.670 | E-MAIL: gbl@gebalis.pt | SITE: www.gebalis.pt

LEI DA PROTECÇÃO DE DADOS Recebeu este boletim informativo da Gebalis – Gestão de Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa EM, S.A.  Caso pretenda, a qualquer momento, deixar de receber esta comunicação, poderá fazê-lo, 
contactando, para o efeito, a GEBALIS para a morada Rua Costa Malheiro, Lote B12, Bairro Alfredo Bensaúde, 1800-412 Lisboa ou envie um email para o seguinte endereço: gbl@gebalis.pt. Para exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, 
limitação ou oposição, poderá contactar a GEBALIS para os dados de contacto acima. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade, disponível em www.gebalis.pt .

Aniversário da 
Aliança ODS Portu-
gal
Realizou-se no dia 22 de janeiro, na Culturgest, em Lisboa, a 
conferência que assinalou o terceiro aniversário da Aliança ODS 
Portugal.

O encontro, para além de celebrar o aniversário da Aliança ODS 
Portugal, assinalou também os 15 anos de compromisso de or-
ganizações portuguesas com o United Nations Global Compact.

A rede portuguesa do United Nations Global Compact, tem vin-
do a assumir um papel fundamental ao nível do Desenvolvimen-
to Sustentável, designadamente no que se refere à implemen-
tação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em Portugal. 

 O Presidente da CML, Fernando Medina, visitou o dia 8 de fe-
vereiro, as obras de requalificação em curso no Bairro da Li-
berdade, freguesia de Campolide.
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PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO

DE BAIRROS
MUNICIPAIS
DE LISBOA

BAIRRO REGO

Vão ter início as obras de requalificação do Bairro do Rego, que incluem: intervenções nas fachadas e coberturas,  aumento de se-
gurança nos edifícios e intervenção nas redes técnicas.

EMPREITADA: Contrato Programa 398/CM/2015 - Obras de Reabilitação e Conservação dos Edifícios do Bairro do Rego Zona B

FREGUESIA: Avenidas Novas

LOTES INTERVENCIONADOS: Avenida das Forças Armadas n.º 113, 115, 117, 119, 121 e 123.

POPULAÇÃO ESTIMADA: Cerca de 210 residentes.  
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Exposição de foto-
grafia - Festa Co-
munitária C Bair-
rista
Está patente no foyer da Biblioteca de Marvila, no Bairro dos 
Alfinetes, até ao próximo dia 2 de março, a exposição de foto-
grafia da Festa Comunitária do Projeto C Bairrista.

São 25 fotografias, escolhidas pelos facilitadores comunitá-
rios residentes nos lotes C1 a C7 do Bairro dos Alfinetes, que 
ilustram os melhores momentos da festa comunitária realiza-
da no dia 29 de setembro de 2018, cujo momento alto foi a 
inauguração do pátio comum aos lotes.

Este momento foi marcante para o reforço da relação esta-
belecida, ao longo dos últimos meses, entre facilitadores e 
instituições.

A cerimónia de inauguração contou com a presença dos faci-
litadores comunitários e residentes nos lotes C1 a C7 dos re-
presentantes das instituições parceiras no projeto C Bairrista 
– CML/Biblioteca de Marvila, GEBALIS, Junta de Freguesia 
de Marvila e Associação Rés do Chão – e com um momento 
musical protagonizado pela Banda da Aculma.

No mesmo dia, 2 de fevereiro, realizou-se uma assembleia co-
munitária com todos os participantes no Projeto C Bairrista 
com o objetivo de fazer um balanço do trabalho realizado em 
2018 e das conquistas alcançadas e também de planear a 
ação do grupo de trabalho para 2019 que retende estender a 
sua ação aos restantes lotes tem e  como ambição organizar 
o arraial de Santos Populares no Bairro dos Alfinetes. 

Freguesias de 
Marvila e São Do-
mingos de Ben-
fica comemoram 
60.ºaniversário
A Freguesia de Marvila comemorou a 7 de Fevereiro sessenta 
anos de existência, numa cerimónia que teve lugar no edifício 
sede da Junta de Freguesia, onde compareceram membros 
do executivo e da Assembleia de Freguesia, o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa e muitos moradores do bairro.

A cerimónia iniciou com o hastear da bandeira, um gesto que 
contou com a participação de um conjunto de crianças e que 
foi animado pelas vozes e instrumentos musicais, prolongan-
do-se com um conjunto variado de actuações.

No mesmo dia, a  Freguesia de São Domingos de Benfica 
também comemorou o seu 60º aniversário, assinalado com 
um conjunto de iniciativas ao longo de todo o dia. 

No periodo da manhã a cerimónia do hastear das bandeiras 
,na sede da Junta de Freguesia, contou com vários aponta-
mentos musicais, interpretados pela Banda do Regimento de 
Sapadores Bombeiros de Lisboa e pelos alunos da Academia 
de Música Bloom. 

À tarde decorreu a inauguração do novo Parque Infantil da 
Quinta da Alfarrobeira e no fim do dia realizou-se uma cele-
bração eucarística na Igreja da Paróquia de São Domingos de 
Benfica, que contou com a participação do Coro Laudate.  
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O que é o Espaço LX Jovem?

O Espaço LX Jovem é um equipamento municipal com vá-
rias valências a que os jovens da cidade de Lisboa podem 
recorrer gratuitamente. Situa-se no Bairro do Armador, na 
Freguesia de Marvila.

As valências existentes são: auditório “SAM THE KID” (lota-
ção 50 lugares), Biblioteca, Espaço Internet (computadores 
com acesso livre à internet),  Galeria de Exposições, Sala de 
Fotografia/Multiusos (equipamento para revelação de foto-
grafia analógica) e a Rádio LxJovem.

Para usufruir das mesmas quer pelos jovens quer pelas as-
sociações de/para jovens, basta efectuar contacto via email 
e/ou telefónico, explicitando a natureza da utilização preten-
dida, com exepção do Espaço internet ,disponível com apre-
sentação de identificação pessoal.

Quais os princípios base do Espaço e quais os principais 
objetivos?

Proporcionar aos jovens da cidade de Lisboa a utilização 
das suas diferentes valências permitindo-lhes desenvolver 
as suas atividades e projetos, numa óptica transgeracional, 
social e cultural, nomeadamente, através da revelação de 
fotografia analógica, projeção cinematográfica, teatro, dan-
ça, música, encontros, palestras, formações, reuniões entre 
outros.

Promover ainda um atendimento personalizado, com os 
objetivos de apoiar e estimular a participação juvenil, bem 
como, o movimento juvenil e estudantil, promover o atendi-
mento técnico a organizações juvenis e promover uma rela-
ção de proximidade entre as estruturas de apoio (CML), os 
jovens e as suas organizações.

Como estão a reagir os jovens e restante população do 
bairro à reabertura deste Espaço?

O Espaço Lx Jovem existe no Bairro do Armador enquanto 
espaço da juventude desde 2003, sendo que em março de 
2015, na comemoração do dia do estudante, voltou a abrir 
as suas portas aos jovens da cidade de lisboa renovado e, 
agora com o Núcleo de Apoio à Juventude (NAJ), da CML.

Os jovens do bairro e restantes moradores continuam a 
usufruir deste espaço quer individualmente (espaço net), 
quer na participação em atividades promovidas por asso-
ciações e abertas aos munícipes.

Quais as próximas atividades previstas para este Es-
paço?

O espaço, a funcionar de Segunda a Sábado (excepto 
Espaço Internet, apenas dias úteis), alberga atividades 
para públicos específicos, dentro de projectos das as-
sociações/jovens que utilizam o mesmo. 

Não obstante o Núcleo de Apoio à Juventude da CML, 
para além de gerir o espaço desenvolve uma panóplia 
de atividades na idade. Nomeadamente projetos em par-
ceria na área dos NEETs, e, em Março comemora o Mês 
da Juventude. O seu programa está disponível quer no 
Espaço Lxjovem quer nas redes sociais da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, como site e facebook entre outros.

Contactos:

Espaço Lx Jovem: Av. Vergílio Ferreira, 745

Edifício Lápis- Bairro do Armador

Email: lxjovem@cm-lisboa.pt | telf. 21 817 23 42

O Núcleo de Apoio à Juventude   
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PATRULAMENTO APEADO NOS 

BAIRROS DO ARMADOR E DO 

CONDADO

No âmbito do Contratos Locais de Segurança 

celebrados entre a Câmara Municipal de Lis-

boa e o Ministério da Administração Interna, 

nos quais a GEBALIS participa como parceira, 

a Polícia de Segurança Pública passará a rea-

lizar, duas vezes por semana, patrulhamento 

apeado no qual estará devidamente uniformi-

zada, promovendo o comércio seguro e con-

tactando com a população e instituições locais 

existentes nos Bairros do Armador e Condado.

Esta medida resulta da orientação do Ministé-

rio da Administração Interna (MAI) para territó-

rios onde se prevê a instalação dos referidos 

contratos. 

30º ANIVERSÁRIO DA ASSO-
CIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PADRE CRUZ

  
Fundada a 18 de janeiro de 1989, a Associa-

ção de Moradores do Bairro Padre Cruz co-

memorou este ano do seu 30º aniversário.

Criada com a finalidade de “defender os 

justos interesses dos moradores; fomentar 

a criação de infra-estruturas de apoio dire-

to à comunidade; realizar atos que visem a 

promoção social, cultural, física e cívica dos 

seus membros e representar os associados 

junto de: CML, JFC, órgãos do Governo e en-

tidades públicas e privadas”, esta associação 

tem  assumido ao longo dos anos um papel 

relevante na comunidade local. 

A Futurália é o maior acontecimento 
que se realiza anualmente em Por-
tugal em matéria de oferta de edu-
cação/formação e também o que 
mobiliza mais jovens e demais partes 
interessadas – mais de 80 mil parti-
cipantes em 2018 – provenientes de 
todo o país, tendo como palco a FIL-
-Feira Internacional de Lisboa. 

Depois de realizadas 11 edições com 
sucesso, e detetando uma lacuna e 
também uma oportunidade de alargar 
a sua área de intervenção.

A FutuRálIA REABRE 
As pORtAs AO EspAçO  
EmpREGO E A Em-
pREGABIlIdAdE OndE 

Os JOvEns E Adul-
tOs sãO Os AtOREs 
pRIncIpAIs

Neste contexto, o Espaço & Empre-
gabilidade visa responder às neces-
sidades das pessoas e das empresas 
empregadores em torno de ativos e 
recursos para o conhecimento e para 
a criatividade, educação e formação 
ao longo da vida.

Durante quatro dias, os jovens que 
visitam a feira e encontram não só  
respostas  e soluções ao nível da 
Educação, Formação e Emprego mas 
também a oportunidade de participar 
em  Workshops no âmbito da  empre-
gabilidade e capacitação.
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Como surgiu a Associação Domus Mater?

A Domus Mater, Associação de Famílias e Amigos do Doen-
te com Perturbação Obsessivo-Compulsiva, foi fundada em 
2002 por um grupo de Pais e Amigos destes doentes, por 
sentirem que, perante o sofrimento diário, não encontravam 
respostas nem apoio por parte do Estado, nem equipamen-
tos devidamente estruturados onde pudessem recorrer, em 
caso de urgência e que dessem resposta aos seus proble-
mas.

É uma Instituição juridicamente constituída e inscrita no Mi-
nistério da Segurança Social, conferindo-lhe o estatuto de 
IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), sem 
fins lucrativos.

Não tendo conseguido até esta data quaisquer apoios por 
parte do Estado, todos trabalhamos com grande dedicação, 
em regime de voluntariado.

Sublinhamos igualmente que, a Associação Domus Mater é 
de âmbito Nacional e única no país a dar apoio a esta pa-
tologia.

A nossa Sede encontra-se em Lisboa, na Rua Almirante Sar-
mento Rodrigues, Lote 7 – Piso 0 Dto.

Quais os princípios base da Associação e os seus prici-
pais objectivos?

Proporcionamos consultas ao beneficiário, na forma de tera-
pias individuais, de grupo e apoio aos familiares, com a cola-
boração de três psicólogas que trabalham especificamente 
na área desta patologia e um grupo de voluntários.

Temos como missão integrar na Sociedade os seus benefi-
ciários, de forma a encontrarem a sua autonomia e indepen-
dência, dando-lhes oportunidade para uma melhor qualida-
de de vida.

Que outros apoios prestam à população/moradores dos  
bairros circundantes à vossa Associação?

A Domus Mater criou um gabinete de apoio as famílias dos 
bairros sociais, onde trata de todos os assuntos relativos 
a Finanças, Segurança Social, Santa Casa de Misericórdia, 
Direção Geral de Reinserção Social, Câmara Municipal de 
Lisboa (Gebalis), Centros de Saúde, Instituto de Emprego e 
Formação e Agrupamento de Escolas, entre outros.

Quais as atividades previstas para o ano de 2019?

Pretende-se realizar durante o ano de 2019:

- Avaliações Psicológicas, para se poder fazer uma triagem 
inicial e para uma adequação de acordo com o grau de 
patologia;

- Suporte parental;

- Continuação da avaliação dos défices cognitivos, de 
forma a promover ao doente uma melhoria significativa 
da sua reabilitação cognitiva; 

- Acompanhamento individual em consultório ou em 
casa quando necessário;

- Apoio Psicoterapêutico; integração social;

- Palestras Psicoeducativas;

- Treinos de afirmação pessoal e programas de preven-
ção de recaída;

 - Terapia de Grupo para os utentes, com o objectivo de 
trabalhar défices da própria patologia;

-  Terapia de Grupo para as famílias;

- Semana psicoterapêuticas e fim-de-semana terapêu-
tico;

- Acção de divulgação para a comunidade sobre a 
doença Obsessivo-Compulsiva;

- Optimizar as condições de interacção utente-família, 
mediante informação, participação e reforço das res-
pectivas capacidades e competências parentais;

- Utilizar os contextos naturais de vida do utente e da 
família para uma intervenção mais eficaz;

- Envolver a comunidade e os contextos educativos no 
processo de intervenção de forma articulada e contínua;

- Promover condições facilitadoras ao desenvolvimen-
to de estratégias de intervenção no seio da família para 
uma maior adequação à problemática tendo em conta 
as dificuldades significativas ao nível social, emocional, 
desenvolvimento e/ou comportamental;

 - Avaliação e intervenção no domínio da vinculação (re-
lações pais-filhos);

- Treino de competências parentais;

- Apoio directo dos casos sinalizados;

- Promoção da qualidade dos contextos educativos;

- Realização de uma corrida tendo como tema “A Luta 
Contra a POC”.

-  Intervenção Familiar em contexto fim-de-semana te-
rapêutico

 Associação Domus Mater  
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