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A factura de pagamento da taxa de 
ocupação/renda, no caso dos moradores 
que aderiram ao Débito Directo, foi 
reformulada. 
Além de indicar o Banco e a conta a 
debitar, também apresenta a informação 
para pagamento através dos CTT, caixas 
Multibanco e agentes PayShop. No 

entanto, os moradores apenas devem 
utilizar estas formas de pagamento caso 
o pagamento por Débito Directo não seja 
processado.
Estas alternativas de pagamento 
permitem a liquidação da factura da taxa 
de ocupação/renda sem que tenham de 
deslocar-se às instalações da GEBALIS.

Pagamento de Renda por Débito Directo
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Boas atitudes ganham lugar de 
destaque na Rua Justiniano Padrel



Regras   
básicas de 
segurança 
infantil

Todas as crianças têm o direito de viver em 
segurança. 
Os avanços tecnológicos, o acesso 
massificado a novas formas de 
comunicação e as condicionantes da vida 
quotidiana acarretam novas realidades e 
consequentemente situações de eventual 
perigo.
Aqui deixamos, pela voz de uma criança, 
alguns conselhos para que as crianças 
possam adoptar algumas precauções.
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Conselho de Administração da GEBALIS

A GEBALIS assinou no passado mês 

de Março a renovação do Acordo de 

Adesão ao Fórum para a Igualdade de 

Género. 

Muitos devem perguntar, “o que é isto? 

para que serve? e que importância 

tem?” 

Sendo a GEBALIS, uma empresa 

municipal, tem a consciência da 

responsabilidade e necessidade de 

manter os seus trabalhadores/as 

motivados/as e satisfeitos/as e investidos 

da missão da Empresa, para além de 

pretender dar e servir de exemplo para 

algumas questões, nomeadamente 

as que abordam as dimensões que 

incorporam os princípios da Igualdade 

de Género nas organizações. 

Desde a sua fundação, a GEBALIS 

tem vindo a estabelecer e oferecer 

condições a todos os trabalhadores/

as, para além do que é exigido por Lei, 

sabendo ser isso um factor de motivação 

pessoal e de melhoria do bem-estar dos 

trabalhadores/as e dos seus familiares. 

Com a renovação do Acordo de 

Adesão ao IGEN, a Empresa assumiu 

o compromisso de implementar novas 

medidas que consolidem a igualdade 

de oportunidades, incluindo a Igualdade 

de Género, a conciliação entre a vida 

profissional e familiar e, também, 

motivem a mudança de mentalidades. 

A adesão ao Grupo IGEN, “Fórum 

Empresas para a Igualdade”, insere-

-se num investimento mais alargado 

e de aprofundamento de uma cultura 

colectiva da Empresa relativamente 

ao compromisso de Responsabilidade 

Social.

A GEBALIS participou no dia 27 de Março, 
nas instalações da GALP Energia, na 
Sessão Pública Comemorativa do primeiro 
ano de adesão das empresas fundadoras 
do grupo “IGEN - Fórum Empresas para a 
Igualdade” e de assinatura de Adesão de 
novas empresas aderentes. Este grupo é 
coordenado pela CITE (Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego).
Nesta sessão participaram 31 empresas 
públicas e privadas representativas de 
vários sectores de actividade. 
Os compromissos assumidos relacionam-
-se com melhorias a introduzir nas 
empresas no âmbito da promoção da 
igualdade de género assentes num 
conjunto de indicadores que permitam 
avaliar a sua gestão em matérias como a 
conciliação entre a vida profissional pessoal 
e familiar, a protecção na maternidade e na 
parentalidade, a assistência à família, o 
diálogo social, o recrutamento e selecção 
de pessoal. 

Este grupo, para além da concretização 
dos compromissos assumidos decorrentes 
da assinatura do Acordo de Adesão a este 
Fórum, realiza acções plenárias de 3 em 
3 meses, onde são apresentadas boas 
práticas pelas empresas.
Para a preparação destas acções 
plenárias, o Fórum IGEN conta com um 
grupo de trabalho, constituído por um 
pequeno núcleo de empresas coordenadas 
pela CITE. 
No caso concreto da GEBALIS, 
foram propostas 4 medidas das quais 
destacamos duas: 1.ª - Semana Aberta 
na GEBALIS, em que se pretende apoiar 
os filhos/as dos/as trabalhadores/as com 
filhos/as a frequentarem o 9.º ano, na 
tomada de decisão de opção vocacional 
mais esclarecida; 2.ª - Oferta da Empresa: 
tarde do Dia de Aniversário ou seja, a 
possibilidade de o trabalhador/a beneficiar 
de tarde livre no dia do seu aniversário.

Fórum Empresas para 
a Igualdade



- Pergunto sempre aos meus pais 
se quiser ir a algum lado; e vou 
preferencialmente sempre com um amigo 
ou irmão mais velho; 
- Se quero ter um segredo em relação 
aos meus pais, partilho sempre com um 
amigo onde vou, ou quem ando; 
- Digo “NÃO!” a quem quiser fazer-me 
mal ou algo que me incomode; 
- Nunca aceito nada de adultos que não 
conheço;

- Não entro em carros desconhecidos, 
nem acompanho quem não conheço a 
lado nenhum; 
- Peço ajuda sempre que precisar, a uma 
pessoa com farda (polícia, bombeiros, 
empregados de caixa, segurança, 
senhora do balcão de informações, etc.); 
- Caso algum adulto me peça informações 
pessoais pela internet ou telemóvel ou me 
peça para enviar fotos minhas através de 
correio electrónico ou outro meio, aviso 

logo os meus pais e dou-lhes o e-mail ou 
número de telemóvel dessa pessoa; 
- Sei que existem pessoas que são más 
e que fazem mal a crianças. Não me 
esqueço que nem todos são de confiança 
mas ninguém tem o direito de me fazer 
mal;
- Sigo sempre estas e outras regras 
transmitidas pelos meus pais e familiares 
pois sei que querem o melhor para mim e 
querem que viva em segurança. 3

Responsável pela 
realização do Rock in 
Rio Lisboa

Roberta Medina

Como surge a ideia de criar o Projecto 
Rock in Rio?
O Rock in Rio nasceu do sonho de Roberto 
Medina em promover o Rio de Janeiro 
internacionalmente como destino turístico. 
A música foi a ferramenta para isso, juntou 
no Rio de Janeiro os maiores nomes da 
música do mundo, que não visitavam o 
país naquela altura, e reuniu 1,38 milhão 
de pessoas em 10 dias. 
O primeiro Rock in Rio aconteceu em 1985 
e conta já com 13 edições realizadas no 
Brasil, Portugal e Espanha. Hoje, estamos 
a trabalhar para a realização da primeira 
edição nos Estados Unidos da América 
e pretendemos que o Rock in Rio seja a 
Copa do Mundo da Música.

Qual o impacto dum festival desta 
natureza numa cidade como Lisboa?
Fazendo um balanço das cinco edições já 
realizadas em Portugal, foram investidos 
cerca de 125 milhões de euros, que 
geraram um impacto económico para 
o país e para a Cidade de mais de 300 

milhões de euros (números baseados num 
estudo feito pela Universidade Católica de 
Lisboa), gerados mais de 45 mil empregos, 
e o Projecto Social angariou, em dez anos, 
e só em Portugal, quase 3 milhões de 
euros para causas sócio ambientais. É um 
orgulho olhar para estes números e ver o 
que conseguimos construir ao longo destes 
dez anos. 

Comemora-se o 10.º aniversário do Rock 
in Rio este ano, o que podemos esperar 
em termos de novidades para o festival? 
Cinco dias de festa, o melhor cartaz de 
sempre, com nomes como The Rolling 
Stones, Robbie Williams, Linkin Park, 
Justin Timberlake, Queens of the Stone 
Age e Arcade Fire; a animação da Rock 
Street; a dança a subir ao palco da Street 
Dance e muitas mais diversões. 

Sabendo que as questões ligadas à 
Responsabilidade Social e ambiental 
são caras para a organização qual o 
projecto que vão apoiar e de que modo?
Lançado em 2001, o Projeto Social POR 
UM MUNDO MELHOR nasceu para, 
através da música, chamar a atenção das 
pessoas e sensibilizá-las para que ajudem 
a construir um mundo melhor através das 
mais simples atitudes quotidianas. 
Para a edição de 2014, vamos reunir todas 

as associações que já apoiámos através do 
Projecto Social, e estamos ainda a fechar 
um projeto de cariz social e cultural que 
combina turismo e arte que visa dinamizar 
de forma permanente a zona do Parque da 
Bela Vista. 

O que vos tem surpreendido mais ao 
longo destes 10 anos de Rock in Rio?
A forma como o Rock in Rio foi recebido 
por Lisboa e por Portugal foi única. Há 
dez anos, quando o Rock in Rio veio para 
cá, era um conceito novo de evento, com 
uma aposta muito forte na música e no 
entretenimento. Não havia nada parecido, 
e era importante dar a perceber ao público 
o que pretendíamos e saber se resultaria. 
Estamos muito felizes pelo caminho 
percorrido e continuaremos sempre a 
querer surpreender o público! 
Saber que hoje existem crianças que já 
tem 10 anos e que para elas o Rock in Rio 
é uma realidade constante na vida do país, 
é muito emocionante.

Está previsto o crescimento do Rock in 
Rio? De que modo?
Sim, o processo de internacionalização do 
projecto está, neste momento, a dar um 
enorme passo: acaba de ser lançado o 
Rock in Rio USA, que vai ter lugar em Las 
Vegas, em Maio de 2015. 
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Campeões na poupança

Durante o mês de Março foram desenvolvidas algumas actividades 
relacionadas com o ambiente e boas práticas para celebrar a 
chegada da Primavera. Técnicos da GEBALIS, das instituições e 
parceiros locais, crianças, jovens e seniores juntaram-se nestas 
acções para darem as boas vindas a esta estação do ano. 
No Agrupamento de Escolas Luis António Verney, no Bairro do 
Ourives, e dando seguimento ao previsto no âmbito do Projecto 
“Guardiões do Jardim/CPTED”, foi implementado um pomar. 
Neste pomar, os alunos da turma de projecto do 8ª A, com os 
alunos da turma de necessidades especiais e com o apoio da 
equipa de jardinagem da GEBALIS plantaram 25 árvores de fruto. 
A manutenção do pomar é feita por estes jovens durante a aula 

de “ Ser +”, aplicando na prática os conceitos adquiridos durante 
a formação teórica.
No Bairro Padre Cruz e no âmbito do projecto “ Guardiões do 
Jardim”, e em parceria com a Junta de Freguesia de Carnide e 
Wakeseed, foram plantadas nove árvores da espécie Prunus 
pissardi e dez floreiras com herbáceas na zona envolvente ao 
jardim de infância. Antecipadamente as crianças realizaram ateliers 
de reutilização de materiais para enfeitarem as novas árvores e 
pintaram os pneus que servem de floreiras. Os guardiões deste 
jardim, serão as crianças e monitores do jardim de infância e a 
Associação de Moradores, que foram previamente formados sobre 
conceitos de jardinagem pela equipa técnica da GEBALIS.

GEBALIS celebrou a chegada da Primavera!
Bairro dos Ourives Bairro Padre Cruz
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Ao longo de oito meses, o projecto “COOPETIR”, promovido pela 
Lisboa E-Nova com a colaboração da Associação de Moradores 
do Bairro da Boavista e financiado pelo Programa “Boavista 
Ambiente+” tem vindo a desenvolver um inovador projecto de 
sensibilização ambiental com a participação de 100 famílias do 
Bairro da Boavista cujo objectivo é adoptar comportamentos 
mais sustentáveis ao nível doméstico. 
Os moradores participantes tiveram formação sobre os 
consumos de água, luz e gás e na leitura de contadores.

O projecto finalizou com a entrega dos prémios de participação, 
um cartão presente do Hipermercado Jumbo no valor de 25,25€.
As três famílias vencedoras nas três categorias, água, 
electricidade e gás, pela poupança obtida ao longo do projecto 
receberam um cartão presente do Hipermercado Jumbo no 
valor de 250€.
Os prémios foram entregues pela Vereadora da Habitação, 
Paula Marques, e pelo Vereador da estrutura Verde e da 
Energia, José Sá Fernandes.

GEBALIS celebrou a chegada da Primavera!

No Bairro das Murtas e tendo em vista a realização da Festa da 
Primavera e da partilha, as crianças que frequentam o ATL do 
Reino da Imaginação participaram no Atelier “ Árvore da minha 
Imaginação”. 
Neste atelier, as crianças construíram uma árvore imaginária e 
uma árvore idêntica às novas árvores que foram plantadas na sua 
rua, aprenderam os cuidados de manutenção e constituíram-se em 
grupo de padrinhos, rebaptizando as árvores com nomes comuns. 
Como as condições atmosféricas foram adversas à realização da 
festa, combinamos deixar o trabalho todo preparado e aguardar 
a chegada do bom tempo para a festa da amizade e da partilha. 
Ainda assim e com a tristeza instalada mas em clima de festa, as 

crianças do ATL brindaram os Técnicos da GEBALIS, do CSPCG 
e o executivo da Junta de Freguesia de Alvalade com uma canção 
que tinham preparado para a festa, a que se seguiu um lanche 
gentilmente patrocinado pela JFA.
No Centro Paroquial e Social de São Maximiliano Kolbe, pais, filhos, 
educadoras e restantes elementos da creche juntaram-se à equipa 
da GEBALIS para um workshop temático de ervas aromáticas. 
Este workshop surge no âmbito da temática da Agricultura Familiar 
desenvolvida na creche durante o presente ano lectivo e constitui 
um momento de aprendizagem e de partilha em família. 
Plantaram-se e semearam-se várias ervas de cheiro que vão 
encher de aroma e bom gosto as refeições de todas as crianças.

Bairro das Murtas Bairro do Condado
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Desde o dia 6 de Março que a Rua Wanda 
Ramos, nos Bairros Olaias e Portugal 
Novo, apresenta uma nova energia, através 
da afixação de quatro telas de graffiti que 
deram uma nova cor a esta rua.
Esta actividade foi promovida pelo Projecto 
“Arquitectar Horizontes”, promovido pela 
Associação Mediar em parceria com a 
Fundação AMI e financiado pelo Programa 
Bip-Zip, promovido pela Câmara Municipal 
de Lisboa.
Estas telas foram executadas por 15 
jovens residentes na comunidade e que 
durante quatro semanas realizaram um 
Workshop de Graffiti, promovido pelo 
Projecto Arquitectar Horizontes, com a 

colaboração do artista profissional Vile.
Na apresentação pública desta actividade, 
para além de uma presença maciça da 
comunidade, estiveram presentes, Laura 
Godinho, presidente da Associação 
Mediar, Margarida Mendes, directora da 
Porta Amiga das Olaias da Fundação AMI, 
Ana Leonor Esteves, coordenadora da 
zona oriental da GEBALIS, e Miguel Brito, 
coordenador do Programa BIP-ZIP.
Com a promoção desta actividade, 
envolvendo os jovens e adultos do bairro, 
foi possível aumentar o sentimento de 
pertença e preocupação com a imagem 
do bairro que se encontra agora renovada 
sendo motivo de orgulho para todos.

Arquitectar Horizontes 
no Bairro das Olaias

Visita ao Museu da 
ElectricidadeProjecto reMix recebe visita do 

Conselho da Europa

No passado dia 11 de Março o Projecto 
reMix recebeu a visita de Samuel 
Thirion e Lydia Papandreou, membros 
do Departamento de Coesão Social do 
Conselho da Europa.
A visita ocorreu integrada no workshop 
"Reciclagem / Reutilização", promovido 
pelo Departamento de Coesão Social do 
Conselho da Europa. Com o propósito de 
promover a Coesão Social, o Conselho 
da Europa criou uma rede internacional 
de territórios de co -responsabilidade, 
alicerçados no Plano de Coesão Social.
Futuramente, será criado um quadro 
global de boas práticas orientadas para 
o tema da reciclagem e reutilização, a 
fim de ser aplicado com sucesso em 
territórios específicos. O Projecto reMix 
integrará o quadro.

Através da Fundação EDP, alguns dos 
colaboradores da GEBALIS, tiveram a 
oportunidade durante o mês de Março 
de fazerem uma visita guiada ao Museu 
da Electricidade, em Belém, propriedade 
desta Fundação.
Desde a sua reabertura em maio de 2006, 
o Museu da Electricidade tem vindo a 
afirmar-se como um dos mais importantes 
museus portugueses nacionais.
A Central Tejo inicialmente era chamada e 
popularmente conhecida como Central da 
Junqueira, foi uma central termoeléctrica, 
que abasteceu de electricidade, toda 
a cidade e região de Lisboa, sendo o 
seu período de actividade produtiva 
compreendido entre 1909 e 1972. 
Em 1975 foi desclassificada, saindo do 
sistema produtivo. Ao longo do tempo 

sofreu diversas modificações e ampliações, 
tendo passado por contínuas fases de 
construção e alteração dos sistemas 
produtivos.
Durante a visita houve a oportunidade de 
conhecer os passos para a produção da 
energia ao longo dos tempos e experienciar 
um dos workshops sobre electricidade 
disponibilizados aos visitantes
Aproveitamos para lembrar que ao fim 
de semana, o museu desenvolve ateliers 
para crianças e jovens tanto na área 
das energias como nas das exposições 
temporárias.
Av. de Brasília, Central Tejo
1300-598 Lisboa
Telefone: 21 002 81 90/30
Fax: 21 002 81 04 / 39
Email: museudaeletricidade@edp.pt

Corrida de Carrinhos de 
Rolamentos no Bairro da 
Liberdade

As ruas dos Bairros da Liberdade e 
Serafina vão ser alegradas com o 
regresso da brincadeira de infância 
favorita de muitos dos seus habitantes: 
os carrinhos de rolamentos vão voltar a 
rolar pelas estradas.
As organizações presentes nestes 
bairros, o K’Cidade-Vale de Alcântara, 
a ADM Estrela, o Projeto Campolide@
Decide, e a Junta de Freguesia de 
Campolide, juntaram-se na organização 
da 1.ª Grande Corrida de Rolamentos da 
Liberdade-Serafina, dia 31 de Maio. O 
objetivo, para além de permitir a muitos 
dos habitantes recordar brincadeiras de 
infância, é o encontro intergeracional, 
entre as velhas e as novas gerações, e 
a organização de um momento de festa 
dos bairros às volta de uma atividade 
querida para muitos.
A corrida terá lugar na Rua Reinaldo 
Manuel dos Santos, 31 de Maio durante 
a tarde. As inscrições estão abertas até 
31 de Abril, no Espaço Escolhas e ADM 
Estrela no Bairro da Liberdade, para 
equipas de dois elementos, um maior de 
18 anos e outro menor.



A 7 de Maio, pelas 18h30, no Liberdade Atlético Clube, será efectuado o lançamento do Concurso de Ideias para o Bairro 
da Liberdade e Serafina.
Esta sessão é aberta a todos os moradores e organizações, podendo aproveitar este momento para esclarecimento de 
dúvidas e expor ideias que gostassem de desenvolver, com o objectivo de melhorar a comunidade da Liberdade e Serafina.
Os Projectos de Inovação Comunitária podem ser tão simples como realizar uma noite de Fados, uma festa comunitária ou 
criar um grupo de apoio ao estudo. Se tem uma ideia que pode melhorar o seu Bairro, não deixe de participar !
Esta iniciativa é promovida pelo Programa K’Cidade, em parceria com a Junta de Freguesia de Campolide, o Grace e 
Fundação PT, a Fundação Montepio, o Santander Totta, a Vieira de Almeida Associados e a Universidade Católica.
INFORMAÇÕES
Para consulta do regulamento, formulário de candidatura, datas e locais das Assembleias de apoio a projectos, consulte:
www.jf-campolide.pt | www.facebook.com/projectosinovacaocomunitaria
Para eventuais esclarecimentos, contactar: Sérgio Oliveira | Tlm:962604878 | Sergio.oliveira@kcidade.com

Concurso de Ideias nos Bairros da Liberdade e 
Serafina
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No passado dia 29 de Março os moradores 
da Rua Justiniano Padrel estiveram em 
festa, com a inauguração do “Pátio das 
Boas Atitudes”.
A tarde começou com as crianças do 
CAF (Componente de Apoio à Família) 
e do Agrupamento de Escuteiros n.º 
51 de Santa Engrácia, com um porta-
-a-porta, acompanhados dos elementos 
das Comissões de Lote e da GEBALIS, 
para darem as boas-vindas à Primavera, 
oferecer uma flor feita por si, com a inscrição 
de uma boa atitude e um marcador de livro 
a cada morador. 
Para além do cumprimento e das ofertas, 
as crianças e os elementos das comissões 
de lote, foram explicando os símbolos dos 
autocolantes da campanha “Cuida do Teu 
Bairro” e pedindo a colaboração de quem 

morava nos respectivos patamares para 
a colocação dos mesmos. Os lotes 29 
e 30 da Rua Justiniano Padrel foram os 
primeiros edifícios sob gestão da GEBALIS 
a receberem esta campanha que se vai 
estender progressivamente a toda a cidade.
Enquanto decorria o porta-a-porta, o 
pessoal da empresa Viveiros Falcão 
(empresa que faz a manutenção dos 
espaços verdes na zona adjacente aos 
lotes), colocava as “árvores das boas 
atitudes” e os pneus reciclados e pintados 
pelos jovens, nas barras dos varandins do 
pátio que une os dois lotes.
Quando as crianças chegaram ao pátio, 
já os elementos da Junta de Freguesia 
de São Vicente, do Projecto Intervir, 
Escuteiros, 15.ª Esquadra da PSP, 
moradores e GEBALIS, tinham arranjado 

as mesas com um lanche partilhado, as 
árvores e respectivas bases colocadas no 
espaço e estava também disponível papel 
de cenário e tintas para quem quisesse 
colocar mensagens ou fazer um desenho.
Após estas tarefas cumpridas, todos 
ajudaram a pendurar flores com mensagens 
de boas atitudes nas árvores do pátio e a 
pintar os vasos, enquanto outros plantavam 
sardinheiras nos pneus pintados.
Depois de tudo arranjado e nos seus 
devidos sítios foi altura ideal para os 
moradores descerrarem o placa que 
assinalava a inauguração do Pátio das 
Boas Atitudes. Seguiu-se o aguardado 
momento do lanche e de convívio entre 
instituições presentes e moradores.
A Rua Justiniano Padrel ganhou um novo 
espaço bem agradável para todos.

Pátio das Boas Atitudes na Rua 
Justiniano Padrel
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Fonte: ECO-Caderneta, ECO-Bairro Boavista Ambiente+


