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Relatório de Atividades e Contas 
2018, da GEBALIS, EM, SA.  

O documento original assinado 
bem como os originais dos 
documentos aqui digitalizados 
encontram-se arquivados na 
sede da empresa. 



 
1 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

Mensagem do Conselho de Administração 3 
Deliberação do Conselho de Administração 6 

Órgãos Sociais 
Introdução 

 
 

7 
8 

1.RELATÓRIO DE GESTÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 2018  
  

Intervenção Local 12 
Manutenção do Parque Habitacional 19 

Renda Convencionada 
Espaços Não Habitacionais 

25 
27 

Projetos e Parcerias 
Candidaturas 

30 
33 

Gestão Administrativa e Financeira 36 
 

Áreas Transversais 
 

Recursos Humanos 41 
Comunicação 46 

Contratação Pública 49 
Jurídico e RPGD 51 

Tecnologias da Informação 55 
Responsabilidade Social 56 

Reconhecimentos e Prémios 
 

57 

2.ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA  
Situação Económica 59 

Resultado Líquido do Período 59 
Rendimentos e Ganhos 60 

Gastos e Perdas 63 
Real vs Orçamento 67 

Situação Financeira 68 
Investimentos 70 

Rácios de Estrutura 71 
Rácios de Liquidez 71 

EBITDA 71 
Conclusão 72 

Factos Relevantes 74 
Perspetivas Futuras 74 

Proposta de Aplicação de Resultados 
 

75 

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS  79 
Balanço 79 

Demonstração de Resultados por naturezas 81 
Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 83 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 85 
Anexo às Demonstrações Financeiras 87 

Certificação Legal das Contas 121 
Relatório e Parecer do Fiscal Único 127 



 
2 

 

 

 
 

  

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 2018. 
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O exercício da GEBALIS em 2018 foi particularmente desafiante. Mantendo-nos sempre na prossecução dos 
nossos objetivos estratégicos, fizemos um esforço de adaptação e de apropriação dos novos desafios, ao mesmo 
tempo que logramos uma melhoria contínua dos serviços prestados na gestão do arrendamento da habitação 
municipal de Lisboa, como neste Relatório e Contas 2018 se demonstra. 

Na verdade, os resultados apresentados refletem, por um lado, o percurso de consolidação financeira da empresa 
e, por outro lado, a continuidade da atividade desenvolvida nos últimos anos. Têm-se, assim, cumprido as 
obrigações legais inerentes e, simultaneamente, têm-se desenvolvido várias medidas e mecanismos de gestão 
que são fatores de uma maior eficácia na administração do património municipal sob a direção da GEBALIS. 

É assim que podemos reportar, com confiança, o percurso realizado no cumprimento dos objetivos estratégicos 
definidos no Plano de Atividades e Orçamento para 2018. Entre esses significativos investimentos, assinalamos: 

- A entrada em vigor do primeiro Acordo de Empresa, em janeiro de 2018, exigiu uma rápida e extraordinária 
adaptação dos recursos humanos a um novo referencial. Nele se reuniram não só os direitos e deveres dos 
trabalhadores, como se enformaram e clarificaram as medidas adicionais de responsabilidade social assumidas 
pela empresa. O público reconhecimento, nacional e internacional, destes empenhamentos e objetivos, atesta a 
eficácia da sua operacionalização. 

- A continuidade do Programa de Reabilitação de Fogos Municipais de Lisboa "Aqui há Mais Bairro", suportados 
pelos Contratos-Programa CP398/CM/2015 e CP349/CM/2018 celebrados com a Câmara Municipal de Lisboa – 
um programa de investimento sem precedentes em obras de reabilitação em património de habitação municipal; 

- A continuação de investimento e obras de melhoria das estruturas funcionais da empresa, com vista à 
requalificação do atendimento aos residentes e das condições de trabalho do pessoal da GEBALIS; 

- A reorganização da estrutura funcional da GEBALIS para mais ágil resposta aos desafios assumidos, incluindo 
o desenvolvimento da nova unidade de gestão do Programa Renda Convencionada; 

- A consolidação e melhoria dos processos de gestão de arrendamento, com revisão e aprovação de 
procedimentos facilitadores da prestação de serviços pela empresa; 

- O acompanhamento das candidaturas PEDU aprovadas em 2017, e em desenvolvimento, em articulação com a 
Câmara Municipal de Lisboa, correspondendo às exigências deste programa de cofinanciamento; 

- O reforço e alargamento de parcerias estratégicas com entidades nacionais e locais diversas que permitem 
responder, de forma cada vez mais integrada e abrangente, às necessidades dos residentes e das organizações 
que vivem e trabalham em territórios municipais; 

- A melhoria qualitativa e do grau de atualidade da comunicação da atividade da empresa, tanto no plano interno 
como externo. 
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Sublinha-se que os resultados obtidos só foram possíveis graças à consistente e contínua melhoria das relações 
com entidades parceiras, desde as entidades oficiais às organizações coletivas sem fins lucrativos de tipologias 
várias que, em trabalho de parceria, contribuem para a melhoria das condições de vida dos residentes em 
património municipal. É de assinalar, ainda, que o que foi alcançado resulta do compromisso, investimento e 
empenho pessoal de todos os recursos humanos da GEBALIS, os quais se mobilizaram em torno da missão de 
serviço público prestado por esta empresa municipal à cidade de Lisboa. 

Nesta conformidade, o Relatório de Atividades e Contas 2018 que a seguir se apresenta descreve as principais 
realizações, e as que continuarão em desenvolvimento no âmbito do Plano de Atividades e Contas aprovado para 
2019, tendo sempre presente a gestão do património municipal da habitação e a qualidade do serviço prestado, a 
quem vive e trabalha em Lisboa. 

 

 
Lisboa, 07 de março de 2019 

 
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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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-se em 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 203 trabalhadores (dezembro 2018). 

 

 

 

 

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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No ano 2018, a atividade de Intervenção Local, traduziu-se sobretudo no investimento realizado em: 

– Consolidação das redes de parceria a nível local, com uma ação mais concertada e alinhada estrategicamente 
em torno das necessidades das populações residentes e com o seu empoderamento para uma participação 
acrescida na construção de soluções; 

– Diminuição dos tempos de resposta aos pedidos realizados pelos munícipes, no que se refere ao arrendamento 
habitacional; 

– Maior capacidade de diagnóstico e planeamento, possibilitando uma melhor organização interna orientada para 
uma gestão de proximidade e para a construção de soluções inovadoras na gestão do arrendamento habitacional; 

– Melhoria dos espaços de atendimento e de trabalho através da realização de intervenções físicas em alguns 
Gabinetes de Bairro. 

 

As atividades desenvolvidas assentaram nos 3 Eixos programáticos de referência de intervenção, a saber: 

1- Qualificação do Atendimento e Gestão de Proximidade 

2- Gestão Eficiente e Eficaz do Arrendamento Social  

3- Promoção da Vida Coletiva e melhoria dos níveis de participação residentes e parceiros 

 

Apresentam-se de seguida, de forma sucinta, as atividades realizadas.  

 

1.  QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E GESTÃO DE PROXIMIDADE  

Nos 10 Gabinetes GEBALIS e balcão de atendimento na Loja do Cidadão Bela Vista, foram realizados durante 
o ano de 2018 um total de 70.318 atendimentos. Os Gabinetes GEBALIS e Loja do Cidadão, receberam pelo 
menos uma vez, 14.849 famílias residentes nos bairros municipais. 

Importa referir uma dimensão relevante da gestão de proximidade realizada a nível local que é o 
encaminhamento social, traduzido nas atividades de sinalização, diagnóstico e acompanhamento de situações 
graves de vulnerabilidade social, realizadas em estreita articulação com a Rede Social da cidade de Lisboa.  

Assim, é de evidenciar o acompanhamento social de modo intensivo de 518 famílias, residentes nos bairros 
municipais, que permitiram convocar para uma ação integrada entidades diversas com destaque particular 
para as relacionadas com a saúde (centros de saúde), ação social (SCML) e administração local (juntas de 
freguesia).  
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A adesão e participação em 11 comissões sociais de freguesia constitui igualmente um modo de sinalizar e 
trabalhar de modo integrado as problemáticas sociais que afetam uma parte dos arrendatários de habitação 
municipal. 

Foram ainda realizadas 3.079 visitas domiciliárias e 718 ações de sensibilização junto dos residentes dos fogos 
municipais. 

Por outro lado, a integração de novas famílias nos bairros municipais às quais foram atribuídas habitações 
pela CML, através do Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Municipal, mereceram também um 
enfoque particular através do envio de SMS’s, carta de acolhimento e realização de uma visita técnica na 
habitação atribuída, possibilitando desde logo o estabelecimento de uma relação estreita com a empresa 
através das suas equipas locais. 

Contribuindo igualmente para a concretização de qualificação do atendimento foi realizada uma operação de 
sistematização, uniformização e simplificação dos ofícios melhorando desta forma a comunicação entre os 
residentes e a GEBALIS. 

Foi também iniciada, em 2018, uma caracterização exaustiva de todas as ações relacionadas com o 
atendimento front-office tendo em vista a realização de um Guia de Atendimento, acompanhado por ações de 
formação internas. 

No investimento na melhoria de qualidade do atendimento realizado pela empresa destaca-se, ainda, a 
realização de obras de requalificação em 4 Gabinetes GEBALIS:  Alfinetes, Boavista, Oriente e Bela Vista, 
dotando-os não só de melhores condições de trabalho, como de acolhimento aos residentes. 

 

2.  GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DO ARRENDAMENTO SOCIAL  

A atividade de instrução processual e resposta aos pedidos de residentes nas habitações municipais constitui 
uma das atividades mais relevantes da Intervenção Local da GEBALIS.  

É através desta atividade que é possível:  

- Realizar a verificação periódica da ocupação e condição de recursos dos agregados residentes nas frações 
municipais;  

- Proceder à convolação das cedências precárias a contratos de arrendamento realizados ao abrigo do Decreto 
Lei 166/93 para contratos de arrendamento em regime de arrendamento apoiado (lei 81/2014 revista pela lei 
32/2016); 

- Responder aos pedidos realizados pelos residentes (revisão de renda, acordo de liquidação de dívida, 
transferência, atualizações de agregado, transmissões de arrendamento), bem como a um conjunto 
diversificado de procedimentos processuais associados à gestão de contratos de arrendamento (processos de 
resolução de contratos/cessação de direitos habitacionais, cancelamentos e aberturas de conta, regularização 
de ocupações, entre outros). 
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Foram por isso implementadas várias medidas das quais se destacam: 

a) A implementação de Manual de Procedimentos interno; 

b) A continuidade da Equipa de Gestão de Contratos de Arrendamento, criada em 2017; 

c) A quantificação, organização e planeamento da atividade de instrução processual em cada um dos 
Gabinetes de Bairro através dos Planos de Ação; 

d) A concretização do compromisso de tempo de resposta para pedidos dos residentes através da fixação de 
um prazo máximo de 30 dias uteis de resposta a pedidos de revisão de renda. 

 

Em consequência, os principais resultados obtidos foram:  

1. Concluir da 1ª Edição da Verificação da Ocupação e Condição de Recursos, encontrando-se apenas por 
instruir processos que exigiram a realização de diligências adicionais; 

2. Ter uma resposta mais célere aos pedidos realizados pelos agregados, sendo que em matéria de pedidos 
de revisão de renda (sem outros assuntos relacionados), foi concretizada o resultado de 100% de tempo de 
resposta de 30 dias. 

 

Da instrução de 5068 processos de agregado resultaram 8.083 transações com destaque para as revisões de 
renda (quer da iniciativa da GEBALIS, quer da iniciativa dos arrendatários), atualização de agregado e 
mudanças de titularidade com alteração de regime ou transmissões de arrendamento. 

 

Transações analisadas em 2018  

 
TIPO DE TRANSAÇÃO Nº 
Revisão de Renda 3044 
Atualização de Agregado 2263 
Alteração de Regime (MT)/Transmissibilidade do contrato/Novo Arrendamento 835 
Contrato de Liquidação de Dívida 717 
Transferência (iniciativa agregado ou entidade gestora) 518 
Cancelamento de Conta 260 
Proposta Obras - Fundamento Social 208 
Cessação de Utilização de Fogo/Desocupação/Resolução Contrato/Oposição à Renovação 
Contrato de Arrendamento | Cessação elementos autorizados 

197 

Anulação de Dívida/Reembolsos 55 
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TIPO DE TRANSAÇÃO Nº 
Atribuição ao abrigo do RDHM 64 
Cobrança Judicial de Dívida 22 

TOTAL 8.183 

 

No que respeita à atribuição de habitações municipais que decorrem, não apenas dos pedidos de 
transferências, mas também das operações de requalificação do bairro Padre Cruz, Boavista e Eduardo 
Bairrada foram realizadas 103 transferências habitacionais a que se somam 27 atribuições, por via da 
regularização da ocupação ao abrigo do Regulamento das Desocupações dos Fogos Municipais. 

 
ATRIBUIÇÕES Nº  

Regularização - Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais 
(RDHM) 27 

Transferências 103 

TOTAL 130 

 

3. PROMOÇÃO DA VIDA COLETIVA E MELHORIA DOS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO RESIDENTES E PARCEIROS 

O reforço da presença da GEBALIS nos bairros, de forma a incrementar os níveis de organização e 
participação coletiva na gestão dos espaços comuns e públicos e na sua manutenção, constitui-se como um 
importante eixo de intervenção. Para a sua concretização a empresa deu continuidade aos vários projetos de 
intervenção comunitária em desenvolvimento e promovidos pela empresa, assim como, continuou a prestar 
apoio técnico a projetos diversos de outras entidades dirigidos aos munícipes residentes em habitação 
municipal.  

Na medida em que uma gestão urbana de proximidade pressupõe a associação dos seus habitantes e dos 
parceiros locais para a resolução de problemas concretos e dinamização dos territórios, foi assumido o papel 
dinamizador e agregador, nomeadamente, através da articulação entre os serviços da Câmara Municipal de 
Lisboa, Juntas de Freguesia, Associações de Moradores e outras entidades presentes nos bairros.  

A prática da governação integrada nos bairros municipais traduz-se, entre outras expressões pela existência 
de um conjunto significativo de Grupos Comunitários que congregam diversas entidades, incluindo 
associações de moradores, que procuram uma conjugação virtuosa de recursos e conhecimentos em prol dos 
residentes.  

Salienta-se, neste âmbito, a presença comprometida da GEBALIS em 17 Grupos Comunitários existentes nos 
bairros municipais de Lisboa.  
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Lista de Grupos Comunitários/Grupos de Parceiros nos bairros municipais 

 
Grupo Comunitário 4Crescente (Alfinetes, Salgadas, Quinta do Chalé e Quinta das Salgadas) 
Grupo Comunitário Alvalade 
Grupo Comunitário Armador 
Grupo Comunitário Bairro da Flamenga e Bairro dos Loios 
Grupo Comunitário Bairro Horta Nova 
Grupo Comunitário Bensaúde 
Grupo Comunitário com Associação Moradores das Amendoeiras 
Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL) 
Grupo Comunitário da Liberdade e Serafina 
Grupo Comunitário do Bairro da Boavista 
Grupo Comunitário do Bairro Padre Cruz 
Grupo Comunitário Galinheiras Ameixoeira (GCGA) 
Grupo de Parceiros da Quinta dos Ourives 
Grupo de Parceiros promovido pela SCML para os bairros da Av. de Ceuta 
Grupo informal de parceiros do Bairro das Olaias e Portugal Novo 
Rede L&M 
Grupo Comunitário de Telheiras Sul 

 

O reforço e desenvolvimento do trabalho em rede e em parceria também se traduziu no fato da empresa estar 
presente em todas as Comissões Sociais de Freguesia da cidade, nas quais existem núcleos habitacionais 
com arrendamento da sua gestão e, ainda, no reforço da 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 
e melhoria de intervenção em projetos de intervenção local. 

Na sequência do trabalho desenvolvido em anos anteriores, igualmente relevante é o reforço da interação com 
os projetos BIP-ZIP (27) que decorreram em territórios de intervenção prioritária, segundo carta BIP-ZIP CML, 
permitindo uma otimização de recursos, diversificação e inovação no desenvolvimento social urbano, bem 
como a associação da GEBALIS a 9 Projetos Escolhas, presentes em 11 bairros municipais. 

A implementação de Contratos Locais de Segurança na Alta de Lisboa, Marvila e Parque das Nações contou 
em 2018, também, com a participação ativa da GEBALIS nas ações de diagnóstico, planeamento e 
concretização. Trata-se de uma dimensão de intervenção relacionada com a Segurança na qual é relevante 
enunciar o trabalho realizado no âmbito do Programa Policiamento Comunitário da Polícia Municipal. 

Na área da Saúde, e em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi implementado o 
“Programa Saúde Mais Próxima”, como objetivo de sensibilizar os munícipes para a promoção da saúde. 
Foram realizadas ações de sensibilização e rastreios em 12 bairros municipais envolvendo 1122 adultos e 88 
crianças e jovens. 
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Este incremento do dinamismo comunitário trazido pela implementação dos Programas acima referidos 
possibilitaram a realização de um elevado conjunto de ações destinados aos residentes nos bairros, 
abrangendo temas como: a segurança comunitária, saúde, educação, desporto, formação, desenvolvimento 
comunitário, espaço público, empreendedorismo social, reforço de parceria, higiene urbana e sensibilização 
ambiental. 

Também a alocação de recursos aos Gabinetes de Intervenção Comunitária (GABIP’s) que acompanham os 
processos de requalificação dos bairros da Boavista, Padre Cruz e Alto da Eira permitiu colocar em prática 
uma política de co-governação onde, a par da preparação e concretização dos processos de realojamento e 
transferências, têm sido propostas e implementadas ações para uma melhor integração nos residentes nos 
novos espaços de habitar. 

Gabinetes de Bairros de Intervenção Prioritária (GABIP’s) 

 
GABINETE 
GEBALIS 

BAIRRO AÇÕES 

Padre Cruz Padre Cruz 
Dada continuidade à implementação do processo de realojamento das famílias residentes nas 
alvenarias, bem como do acolhimento e acompanhamento dos agregados residentes nos novos edifícios 
construídos. 

Olaias Alto da Eira 
Planeamento de ações de sensibilização relativamente aos animais domésticos e apropriação dos 
espaços comuns em estreita colaboração com a Associação de Moradores. 

Boavista Boavista 
Dada continuidade à implementação do processo de realojamento das famílias residentes nas 
alvenarias; criação de documentação para informação dos residentes do processo de requalificação; 
implementação do Projeto Memórias: Cada casa Conta Uma História, cada Rua uma Memória”. 

No ano 2018 foi também dado início ao levantamento, auscultação e realização de propostas para o início do 
processo de realojamento das famílias residentes no Bairro da Cruz Vermelha. 

Destaca-se a realização, em maio de 2018, do Fórum “Rock the House – Dicas para uma melhor gestão 
doméstica” com a finalidade de capacitar e desenvolver competências nos moradores ao nível da gestão 
doméstica e ao nível habitacional, promovida em conjunto com outras entidades, com avaliação positiva 
unânime de parceiros e residentes. O evento foi dirigido aos munícipes residentes na Freguesia de Marvila, 
mais especificamente para os residentes na zona abrangente do Parque da Bela Vista, abordou a temática da 
gestão doméstica, nas duas vertentes: Iliteracia Financeira e Gestão Doméstica Deficiente, e procurou também 
dar a conhecer os recursos existentes no território, para além de algumas dicas de bricolage e pequenas 
reparações. 

Por último, damos conta do desenvolvimento de iniciativas, em estreita parceria com projetos e entidades com 
intervenção nos bairros, que têm como objetivo comum a organização da vida coletiva ao nível dos lotes, 
sobretudo no que diz respeito à apropriação e manutenção dos espaços comuns, através do desenvolvimento 
de uma pedagogia da responsabilidade coletiva. Deste modo, durante o ano de 2018 a GEBALIS interveio em 
98 lotes, melhorando as condições de apropriação e gestão dos espaços de vida partilhada e, 
consequentemente, a qualidade de vida de 3905 munícipes. 
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No ano 2018 a GEBALIS deu continuidade e reforçou os objetivos estratégicos da empresa, no que respeita  a 
“Gerir e Promover a Qualidade do Património Edificado e Espaço Público dos Bairros Municipais de Lisboa”, com 
o desenvolvimento de atividades diversas, para Manter – Conservar – Requalificar – Inovar o património sob 
gestão da GEBALIS, assim como investiu em  ações de formação e divulgação junto de Instituições e munícipes  
relativamente a procedimentos adequados no que diz respeito à manutenção e sensibilização de boas práticas na 
conservação e zelo pelo bem público (municipal).  

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. 

 

I. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

No ano de 2018 estiveram sob gestão vários procedimentos associados a projetos de execução de obra aplicados 
ao Programa de Requalificação de Bairros Municipais de Lisboa “Aqui há mais Bairro” – suportados pelos 
Contratos-Programa 398/CM/2015, em execução, e 349/CM/2018, ao abrigo do qual foram iniciados novos 
procedimentos. 

Neste período foram, também, lançados procedimentos de serviços para fiscalização, revisão de projeto, CSO 
(Controlo de Segurança em Obra) e qualidade, num total de 55 procedimentos. 

 

II. EMPREITADAS 

No ano 2018 o Gabinete de Reabilitação procedeu ao lançamento de 4 novos procedimentos para um total de 38 
processos sob gestão. 

 

III. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

No âmbito dos objetivos que decorrem da missão da empresa de gerir e promover a qualidade do património 
edificado em 2018, a GEBALIS reabilitou um total de 158 fogos de habitação municipal cujo destino é a efetivação 
de transferências de habitação/realojamento. 

Para continuidade da atividade de manutenção e conservação do património foram lançados 8 novos 
procedimentos em 2018, para um período de duração de 2 anos. 

 

 



 
20 

 

 

IV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

A manutenção e conservação das instalações elétricas, incluiu nas suas atividades, em 2018, o desenvolvimento 
de diversas ações preventivas e corretivas, com particular destaque para a manutenção dos sistemas fotovoltaicos 
instalados e, para a requalificação do sistema de iluminação em zonas comuns e reabilitação de redes em 
ocorrências de pós sinistro [incêndio], atos de vandalismo e furto/roubo.  

No ano 2018 houve, também, um aumento do número de intervenções para redução do risco de acidente por 
ocorrência de vandalismo / má apropriação e furto/roubo. 

No total, foram realizadas 2743 intervenções que se resumem no quadro seguinte: 

 

ZONA 
INTERVENÇÕES 

INVESTIMENTO 
Ligeiras Médias Profundas Total 

Norte Ocidental 171 472 1 644            11.392,07 €  

Ocidental 81 396 1 478              5.339,49 €  

Norte Oriental 57 467 7 531            11.195,18 €  

Oriental 172 458 4 634              7.023,33 €  

Sul 82 373 1 456              6.864,98 €  

Totais 563 2166 14 2743 41.815,05 € 

 

V. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS  

A GEBALIS manteve em 2018, sob sua gestão, 1.184 ascensores. 

A atividade desenvolvida para o efeito, no ano 2018 traduziu-se em: 

- Gestão de Contratos de Manutenção Simples (contratos em fase de resolução) e Contratos de Manutenção 
Completa;  

- Reparação de Ascensores: foram registadas 13 intervenções de reparação/modernização em ascensores que 
se traduziram num elevado investimento. Importa referir que relativamente ao “vandalismo/má apropriação” 
foram apresentadas, neste período, 34 queixas crime; 

- Ações de sensibilização e comunicação junto dos residentes e seus representantes sobre regras de segurança 
e utilização adequada dos equipamentos. Estas ações foram reforçadas nos canais de comunicação da empresa 
com impacto junto da totalidade dos residentes; 

- Transferência de Contratos Manutenção (Administrações Condomínio): na continuidade do trabalho realizado 
em anos anteriores foram realizadas 7 transferências de responsabilidade de manutenção de equipamentos 
para novas Administrações de Condomínio constituídas, correspondendo a um total de 9 elevadores; 

- Inspeções Periódicas Obrigatórias – em cumprimento do disposto no DL 320/02 foram remetidos requerimentos 
à CML para promoção da inspeção obrigatória em diversos equipamentos.  
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FREGUESIA ELEVADORES 
CUSTO 

MANUTENÇÃO 
S/IVA 

CUSTO 
REPARAÇÃO 

s/IVA 

CUSTO 
ASSUMIDO 

PELA GEBALIS 

VALOR 
ASSUMIDO 
PELA EMA 

AO ABRIGO 
DO 

CONTRATO 
Ajuda 10 9 139,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Alvalade 24 19 954,00 € 14 029,08 € 14 029,08 € 0,00 € 

Areeiro 21 12 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Avenidas Novas 37 24 420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Beato 36 21 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Benfica 62 59 701,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Campo 
Ourique/Estrela/Alcântara 78 70 159,40 € 1 410,00 € 1 410,00 € 0,00 € 

Campolide 22 20 105,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Carnide 124 112 450,00 € 1 730,00 € 1 730,00 € 0,00 € 

Lumiar 122 116 617,28 € 20 049,00 € 20 049,00 € 0,00 € 

Marvila 281 253 307,79 € 21 258,28 € 21 258,28 € 0,00 € 

Olivais 49 30 695,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Parque das Nações 54 45 256,32 € 1 715,85 € 1 715,85 € 0,00 € 

Penha de França 70 45 531,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Santa Clara 174 113 634,93 € 124 028,31 € 124 028,31 € 0,00 € 

São Domingos Benfica 12 11 059,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

São Vicente 8 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 1184 968 131,44 € 184 220,52 € 184 220,52 € 0,00 € 

TOTAL GERAL 1 152 351,96 € 

 

 

1- Foi realizada a manutenção das 4 Plataformas Elevatórias sob responsabilidade da empresa, nos 
Bairros: Armador, Alta de Lisboa, Santa Clara e Vale de Alcântara. 

 

 

FREGUESIA INTERVENÇÕES CUSTO 
MANUTENÇÃO 

CUSTO 
REPARAÇÃO 

Vale Alcântara  0 336,00 € 0,00 € 

Lumiar 0 300,00 € 0,00 € 
Marvila 1 242,16 € 330,00 € 
Santa Clara 0 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 1 878,16 € 330,00 € 



 
22 

 

 

 

2- Procedimento Concurso Público – tal como em anos anteriores e na continuidade do novo modelo 
desenvolvido para Contratos de Manutenção de Ascensores sob gestão da GEBALIS foram, neste 
período, lançados a concurso público vários procedimentos para contratação de Serviços de Manutenção 
Completa de Ascensores. 

 

 
FREGUESIA DESIGNAÇÃO DO FORNECIMENTO ADJUDICATÁRIO VALOR DA 

ADJUDICAÇÃO OBS. 

Marvila 
AQS/26/GEBALIS/2013 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores do Bairro dos Alfinetes 

THYSSEN 292.650,60 € Em curso 

Marvila 
AQS/11/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores do Bairro do Armador 

THYSSEN 543.174,00 € Em curso 

São Domingos Benfica, 
Benfica 

AQS/12/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros da BOAVISTA / 
CHARQUINHO / QUINTA BARROS / ISSAN 
SARTAWI 

THYSSEN 334.392,00 € Em curso 

Lumiar, Alvalade 
AQS/13/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros da ALTA LISBOA SUL / 
ALTO LUMIAR / TELHEIRAS SUL / ALTO FAIA 

SCHMITT 526.140,00 € Em curso 

Carnide, Alvalade, 
Lumiar 

AQS/14/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros da HORTA NOVA / 
MURTAS / PAÇO LUMIAR 

CENTRAL 305.760,00 € Em curso 

Ajuda / Campo Ourique 

AQS/16/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros da CASALINHO DA 
AJUDA / QUINTA BELA FLÔR / VALE DE 
ALCÂNTARA 

OTIS 463.980,00 € Em curso 

Olivais / Parque 
Nações 

AQS/17/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros da ALTO DA EIRA / 
ALFREDO BENSAÚDE / AVª CIDADE DE 
LUANDA / AVª BERLIM / QUINTA DAS 
LARANJEIRAS / CASAL DOS MACHADOS 

THYSSEN 305.899,20 € Em curso 

Carnide 
AQS/18/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores do Bairro PADRE CRUZ  

SCHMITT 323.700,00 € Em curso 

São Vicente / Beato 

AQS/20/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros CARLOS BOTELHO / 
GRAÇA - SAPADORES / OLAIAS / QUINTA DO 
LAVRADO / QUINTA DOS OURIVES / VALE DE 
SANTO ANTÓNIO 

KONE 363.000,00 € Em curso 

Beato / Olivais 

AQS/21/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
conceção de modelo de alteração do sistema de 
travagem/bloqueio e contratação de serviços de 
manutenção de ascensores dos Bairros ALFREDO 
BENSAÚDE / JOÃO NASCIMENTO COSTA 

KONE 138.000,00 € Em curso 
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FREGUESIA DESIGNAÇÃO DO FORNECIMENTO ADJUDICATÁRIO VALOR DA 
ADJUDICAÇÃO OBS. 

Marvila 
AQS/30/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros CONDADO / MARQUES 
DE ABRANTES 

THYSSEN 328.099,20 € Em curso 

Marvila / Avenidas 
Novas 

AQS/31/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros FLAMENGA / REGO 

CENTRAL 260.700,00 € Em curso 

Santa Clara 
AQS/32/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros AMEIXOEIRA / QUINTA 
LAVADEIRAS 

THYSSEN 178.963,20 € Em curso 

Santa Clara / Lumiar / 
Campo Grande 

AQS/49/GEBALIS/2014 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores dos Bairros ALTA LISBOA CENTRO / 
TELHEIRAS SUL 

ORONA 434.160,00 € Em curso 

Marvila 
AQS/26/GEBALIS/2013 - Concurso público para 
contratação de serviços de manutenção de 
ascensores do Bairro dos Alfinetes 

CENTRAL 137.727,87 € Contratação 

 

3- Foram realizadas as intervenções de manutenção em equipamentos AVAC, em instalações próprias da 
empresa. 

 
FREGUESIA INTERVENÇÕES CUSTO MANUTENÇÃO CUSTO REPARAÇÃO 

Areeiro 2 555,54 € 9 353,82 € 
Benfica 0 555,54 € 0,00 € 
Vale Alcântara  0 555,54 € 0,00 € 
Carnide 0 555,54 € 0,00 € 
Lumiar 1 555,54 € 723,00 € 
Marvila 0 555,54 € 0,00 € 
Olivais 5 555,54 € 4.003,32 € 
Parque das 
Nações 0 555,54 € 0,00 € 

Santa Clara 0 555,54 € 0,00 € 
TOTAL 8 4.999,86 € 14.080,14 € 

 

 

 

 
  



 
24 

 

 

 

 



 
25 

 

 

 

O Programa «Renda Convencionada» da Câmara Municipal de Lisboa vem dar resposta às famílias que procuram 
casa em Lisboa e não têm capacidade para aceder aos valores pedidos pelo mercado privado de arrendamento. 

Tem como objetivo criar um mercado intermédio de arrendamento com valores inferiores aos valores médios 
praticados no mercado de arrendamento privado, dirigindo esta oferta a agregados em situação de carência 
habitacional. Este Programa distingue-se do Arrendamento em Regime de Renda Apoiada, entre outros fatores, 
porque o valor da renda depende das características e localização do fogo arrendado e não dos rendimentos das 
famílias. 

No que diz respeito à gestão dos contratos de arrendamento celebrados ao abrigo do Programa Renda 
Convencionada, o ano 2018 finalizou com a GEBALIS a gerir 232 contratos. Foram também recebidos 35 novos 
contratos, no entanto, cinco arrendatários formalizaram a denúncia do contrato de arrendamento.  

Assim, no final do ano totalizavam-se 232 contratos ativos. 
 

 

INDICADORES VALOR 

N.º Contratos ativos em 31/12/2018 232 
N.º de anomalias no edificado reportadas por arrendatários 98 
Atendimentos/Contactos 218 
      dos quais, visitas domiciliárias 80 

RENDAS 
Valor rendas emitidas em dezembro/2018 68.039,81 € 
Renda média em 31/12/2018 293,28 € 
Renda mínima em 31/12/2018 95,57 € 
Renda máxima em 31/12/2018 558,39 € 

 

  



 
26 

 

 

 

 



 
27 

 

 

 

 

 

Nos últimos três anos a GEBALIS, desenvolveu diversos incentivos à permanência dos titulares de espaços não 
habitacionais, com o objetivo de proporcionar a manutenção de diferentes ofertas de serviços e valências, ao 
dispor das comunidades locais. Já em 2018, a atividade de gestão dos espaços não habitacionais foi sobretudo 
de consolidação de resultados obtidos em anos anteriores.  

Considerando-se que novos públicos e novas dinâmicas são uma mais-valia para a cidade, os resultados da 
atividade realizada em 2018, apresentam-se auspiciosos para a captação de novas e diversificadas entidades, 
para trabalharem a partir e nos bairros de habitação municipal.  

Num universo de 336 titulares de pequenas unidades comerciais abertas ao público, apenas em 9 casos foram 
denunciados os protocolos de cedência, indiciando uma tendência, progressiva, do fortalecimento do tecido 
empresarial, presente nestes territórios.  

O facto do pequeno comércio continuar a desenvolver a sua atividade é um indicador de que as políticas de 
recuperação de débito deverão ser mais que meros atos de cobrança. Importa sobretudo desenhar, em conjunto, 
soluções viáveis e preventivas de situações limite e incobráveis, pois apenas as atividades consolidadas 
conduzem a ambientes estáveis e de normalidade, desejáveis para toda a cidade de Lisboa. 

Também nas atividades sem fins lucrativos se registou um saldo positivo, com 39 novas aberturas de contas o 
que totalizou 966 espaços presentes nos bairros, em dezembro de 2018. Este resultado reforça as respostas 
sociais e culturais não só aos residentes locais, mas, também, ao público em geral, dado que muitas destas 
instituições têm uma abrangência ao nível do concelho de Lisboa e, em alguns casos, nacionais.  

Tal como em anos anteriores deu-se continuidade à sinalização e prevenção de ocupações abusivas dos espaços 
não habitacionais devolutos.  

Registaram-se 46 ocorrências, participadas à CML e à Polícia Municipal, e realizaram-se várias reuniões com os 
vários atores sociais das áreas afetados, procurando-se compreender o fenómeno para o combater de uma forma 
mais eficaz.  

Salienta-se ainda o trabalho articulado com os serviços da Câmara Municipal de Lisboa: 

- Colaboração na preparação de visitas aos espaços não habitacionais pelas diversas entidades; 

- Controle do cumprimento dos termos dos protocolos cedência dos espaços atribuídos. 
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PROCEDIMENTOS EFETUADOS TOTAIS 
Aberturas de conta 40 
Cancelamentos de conta 29 
Mudanças de titularidade 4 
Pedidos de redução de renda 5 
Notificações de redução de renda 1 
Notificações de isenção suspensão de 
renda 1 

Informações para cessação de protocolo 7 
Informações de irregularidades de 
ocupação 2 

Envio de processos ao Serviço Jurídico 0 
Informações à CML 58 
TOTAL 147 

 

Refere-se, adicionalmente, a atividade de continuidade, desenvolvida em 2018, de gestão de arrendamento de 
espaços não habitacionais em coberturas de edifícios de imóveis sob gestão da GEBALIS, para instalação de 
equipamentos de Telecomunicações, assim como, de estudo de viabilidade de utilização de empenas de edifícios 
para publicidade institucional.   
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Programa “Guardiões do Jardim” 

 

Em complemento à atividade de requalificação e conservação do edificado e com o 
objetivo de fomentar valores de pertença e estima pelos espaços ajardinados, o 
Programa da GEBALIS “Guardiões do Jardim” tem desde 2006, através da 
promoção de atividades lúdicas/didáticas sob o tema da Botânica e Preservação 
das Zonas Verdes, envolvido as comunidades residentes nos Bairros Municipais e 
Escolas com reconhecido sucesso. 

 

 

 

Para além de desenvolver atividades com diversos parceiros, ao longo do ano 
2018, em abril de 2018 e no âmbito deste programa, comemorou-se pelo 13º ano 
consecutivo a “Semana Verde”, iniciativa que contou com atividades desenvolvidas 
com Juntas de Freguesia e diversas Instituições Locais, associadas à 
Comemoração do Dia Mundial da Floresta. 

 

Programa “LIFE” 

 

 

Este programa da GEBALIS, constituído em 2010, 
persegue o objetivo de adaptar fogos de habitação 
municipal de forma a torná-los de uso universal por 
indivíduos com mobilidade condicionada ou outras 
necessidades especiais. 

Para além de pequenas intervenções, o “LIFE” já 
concluiu 5 projetos /obra de casa adaptada, 
estando 3 associados ao Projeto “VIDA 
INDEPENDENTE”. 

No ano 2018 iniciou dois novos projetos de 
adaptação de habitações no Bairro dos Ourives e 
Boavista. 

 

Melhoria de Acessibilidade/mobilidade 

Através das empreitadas que promove ao nível da manutenção e conservação do património edificado, a GEBALIS 
tem procurado corrigir ou resolver problemas associados às acessibilidades, tentando melhorar a circulação e 
segurança de acesso aos diferentes espaços habitacionais. 
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No ano 2018 foram realizados 235 trabalhos de adaptação de habitações designadamente com atividades de 
alteração de instalações sanitárias e em vãos de acesso nos interiores. 
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Tal como em anos anteriores a GEBALIS manteve a exploração de potenciais candidaturas a cofinanciamento 
que reduzissem o custo de investimento necessário às várias atividades e intervenções realizadas pela empresa, 
em particular nas áreas de: reabilitação do edificado e eficiência energética; financiamento de projetos sociais de 
intervenção local comunitária; formação e capacitação de ativos da empresa ao nível de Recursos Humanos e 
atualização de equipamentos e ferramentas TIC.  

Parte significativa dos eixos de apoio divulgados, ao abrigo do Portugal 2020 e de diversos programas de apoio 
europeus, não permite a elegibilidade da GEBALIS, enquanto empresa municipal, contudo, a empresa e o 
município investiram, em conjunto, na discussão junto de diferentes entidades responsáveis, sobre possibilidade 
de futura abrangência deste tipo de entidades, em avisos futuros.   

Por esse motivo, no ano 2018, não se submeteram novas candidaturas a cofinanciamentos, mantendo-se o 
acompanhamento das candidaturas submetidas no ano anterior, no âmbito do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU), de Lisboa. 

 

TÍTULO DA OPERAÇÃO BAIRROS DATA DE 
APROVAÇÃO 

INICIO DA OBRA 
(PREVISÃO) 

FINAL DA 
OBRA 

(PREVISÃO) 
TOTAL 

APROVADO 
TOTAL 

ELEGÍVEL 

Obras de Reabilitação e 
Conservação no Bairro do 
Condado. EMP. 10/2016  

Condado 14/09/2017 Maio/2017 Junho/2019 1 162 645,49 € 2 325 290,97 € 

Obras de Reabilitação e 
Conservação no Bairro 2 de 
Maio. EMP. 20/2016  

2 de Maio 14/09/2017 Novembro/2018 Fevereiro/2020 790 844,06 € 1 644 172,00 € 

Obras de Reabilitação e 
Conservação no Bairro Padre 
Cruz. (2ª fase)  

Padre Cruz 14/11/2017 Junho/2019 Fevereiro/2020 339 080,00 € 800 000,00 € 

Obras de Reabilitação e 
Conservação no Bairro dos 
Ourives. EMP. 02/2016  

Ourives 25/05/2016 Junho/2017 Junho/2020 444 972,30 € 889 944,60 € 
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No que diz respeito à gestão administrativa e financeira da empresa, o foco continuou a ser a melhoria da situação 
económica e financeira e da liquidez da empresa, tentando corrigir os desequilíbrios registados até ao ano de 
2007. 

É de 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. 

 

I. ÁREA FINANCEIRA  

Dando continuidade à atividade financeira dos anos anteriores, no ano de 2018, procedeu-se ao controlo da 
tesouraria, registo de todas as operações de receita, de despesa e do património da empresa bem como das 
aplicações e investimentos realizados e, foram organizados os documentos e prestado apoio à empresa 
contratada para, nas nossas instalações, proceder à elaboração da contabilidade da GEBALIS. 

Cumprindo a legislação atualmente em vigor para as Autarquias Locais, foi prestada informação regular à Câmara 
Municipal de Lisboa sobre a evolução das contas da GEBALIS e, no final do ano, foi facultada diversa informação 
com o objetivo de se proceder à consolidação de contas do sector empresarial da CML. Desta forma as contas e 
resultados da GEBALIS estão refletidos nas contas do Município. 

Em 2018, a empresa continuou o seu trabalho de adaptação aos procedimentos administrativos inerentes à 
classificação da GEBALIS como entidade pública reclassificada. Apesar de a utilização obrigatória do normativo 
contabilístico SNC-AP ter sido adiada por mais um ano, a empresa desenvolveu todos os procedimentos, por 
forma, a estar preparada para aplicar SNC-AP a partir do dia 01 de janeiro de 2019. 

 

II. ÁREA DE RENDAS 

Na emissão e controlo das rendas procedeu-se à atualização na base de dados “GPH - Gestão do Parque 
Habitacional” de todas as informações e alterações instruídas pelos Gabinetes de Bairro e ao registo de todos os 
pagamentos efetuados pelos residentes. No ano de 2018 foram emitidas 255.051 faturas de rendas, traduzindo 
uma diminuição de 0,8% face ao valor registado no ano de 2017. 

Também em 2018, o Município de Lisboa concretizou a transferência da gestão dos edifícios situados na Avenida 
Infante D. Henrique, N.º 365 e na Rua das Courelas, N.º 2 para a GEBALIS. Com esta transferência passaram 
para a esfera da empresa mais 21 atribuições em arrendamento apoiado. 

No desenvolvimento da sua atividade e em particular da sua missão social, em 2018, a GEBALIS concedeu 
reduções de renda a 1.552 agregados, num valor superior a 1,78M€, conforme quadro abaixo: 
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Reduções de renda concedidas 

 

TIPO 
2014 2015 2016 2017 2018  

Nº Ctr Valor 
Nº 
Ctr 

Valor 
Nº 
Ctr 

Valor 
Nº 
Ctr 

Valor 
Nº 
Ctr 

Valor TOTAL 

Anulação 
Dívida 178 447.390 € 77 133.846 € 86 195.005 € 88 228.727 € 70 196.333 € 1.201.301 € 
Redução 
Pontual Renda 1.491 2.133.792 € 1.534 2.497.328 € 1.343 1.335.551 € 421 483.893 € 374 727.517 € 7.178.080 € 
Redução Renda 657 633.451 € 1.002 776.885 € 1.169 780.320 € 598 392.881 € 1.108 861.092 € 3.444.629 € 
TOTAL 2.326 3.214.632 € 2.613 3.408.060 € 2.598 2.310.876 € 1.107 1.105.500 € 1.552 1.784.942 € 11.824.010 € 

 

 

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 11,8M€. 

Além das diversas ações de cobrança de valores em dívida postas em prática pelos Gabinetes, no mês de 
dezembro 2018, foram também remetidos 7.000 ofícios, para todos os agregados com mais de três recibos em 
dívida. O esforço de recuperação da dívida está retratado no quadro seguinte: 

Esforço de recuperação de dívida 

 
ANO 

MOV 
EMISSÃO ANO 

DIVIDA 2016 DIVIDA 2017 DIVIDA 2018 VARIAÇÃO / RECUPERADO * 

Valor % Valor % Valor % 2017 % 2018 % 

1996 854.209 € 1.303 € 0,2% 1.303 € 0,2% 1.202 € 0,1% 0 € 0,0% 101 € 7,7% 

1997 3.713.635 € 12.322 € 0,3% 10.764 € 0,3% 9.180 € 0,2% 1.559 € 12,6% 1.584 € 14,7% 

1998 4.661.815 € 17.281 € 0,4% 14.928 € 0,3% 13.303 € 0,3% 2.353 € 13,6% 1.625 € 10,9% 

1999 6.045.928 € 46.558 € 0,8% 40.328 € 0,7% 34.457 € 0,6% 6.231 € 13,4% 5.871 € 14,6% 

2000 7.600.949 € 104.666 € 1,4% 98.838 € 1,3% 93.086 € 1,2% 5.828 € 5,6% 5.752 € 5,8% 

2001 10.140.010 € 180.986 € 1,8% 164.902 € 1,6% 159.811 € 1,6% 16.083 € 8,9% 5.091 € 3,1% 

2002 12.897.129 € 266.524 € 2,1% 229.193 € 1,8% 219.092 € 1,7% 37.331 € 14,0% 10.102 € 4,4% 

2003 15.154.385 € 397.902 € 2,6% 341.880 € 2,3% 327.285 € 2,2% 56.021 € 14,1% 14.595 € 4,3% 

2004 17.458.416 € 640.948 € 3,7% 540.815 € 3,1% 515.704 € 3,0% 100.133 € 15,6% 25.110 € 4,6% 

2005 19.210.944 € 966.319 € 5,0% 828.406 € 4,3% 785.089 € 4,1% 137.913 € 14,3% 43.317 € 5,2% 

2006 19.347.497 € 1.404.655 € 7,3% 1.204.108 € 6,2% 1.155.424 € 6,0% 200.547 € 14,3% 48.684 € 4,0% 

2007 20.211.514 € 1.821.850 € 9,0% 1.559.582 € 7,7% 1.489.434 € 7,4% 262.268 € 14,4% 70.148 € 4,5% 

2008 20.957.508 € 2.516.504 € 12,0% 2.137.389 € 10,2% 2.037.939 € 9,7% 379.115 € 15,1% 99.450 € 4,7% 

2009 21.098.616 € 2.973.617 € 14,1% 2.513.562 € 11,9% 2.377.220 € 11,3% 460.055 € 15,5% 136.343 € 5,4% 
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ANO 

MOV 
EMISSÃO ANO 

DIVIDA 2016 DIVIDA 2017 DIVIDA 2018 VARIAÇÃO / RECUPERADO * 

Valor % Valor % Valor % 2017 % 2018 % 

2010 20.859.835 € 3.306.558 € 15,9% 2.771.745 € 13,3% 2.634.087 € 12,6% 534.813 € 16,2% 137.657 € 5,0% 

2011 20.417.279 € 3.500.256 € 17,1% 2.940.544 € 14,4% 2.809.675 € 13,8% 559.712 € 16,0% 130.869 € 4,5% 

2012 20.282.868 € 3.639.526 € 17,9% 3.063.625 € 15,1% 2.925.966 € 14,4% 575.901 € 15,8% 137.659 € 4,5% 

2013 20.572.960 € 4.046.372 € 19,7% 3.429.458 € 16,7% 3.214.205 € 15,6% 616.913 € 15,2% 215.254 € 6,3% 

2014 18.860.830 € 4.307.902 € 22,8% 3.665.143 € 19,4% 3.404.431 € 18,1% 642.760 € 14,9% 260.711 € 7,1% 

2015 18.469.431 € 4.445.433 € 24,1% 3.808.528 € 20,6% 3.456.079 € 18,7% 636.905 € 14,3% 352.449 € 9,3% 

2016 17.556.254 € 5.846.290 € 33,3% 4.769.185 € 27,2% 4.227.182 € 24,1% 1.077.105 € 18,4% 542.003 € 11,4% 

2017 19.214.310 €     8.901.269 € 46,3% 7.608.021 € 39,6%     1.293.249 € 14,5% 

2018 18.311.415 €         4.443.727 € 24,3%         

TOTAL 353.897.736 € 40.443.772 € 13,5% 43.035.495 € 13,6% 43.941.599 € 12,4% 6.309.546 € 15,6% 3.537.624 € 8,2% 

* Além de valores recuperados, incluí o efeito das reduções e anulações de dívida.      

Com base nos dados disponíveis, conclui-se que, da dívida existente desde a fundação da empresa, foram 
recuperados: em 2017, 15,6% de dívidas de rendas de anos anteriores e, em 2018, essa recuperação foi de 8,2%. 
É de destacar, que o valor obtido em 2017 foi influenciado pela atualização, na aplicação informática GPH-Gestão 
do Parque Habitacional, de convolações de regime. Este procedimento implicou o cancelamento do contrato 
referente ao vínculo Cedência Precária e abertura de novo contrato referente ao Contrato de Arrendamento. 

Nos valores em dívida estão incluídos 936.059€ de dívidas de funcionário/a(s) municipais, residentes no Bairro 
Cooperativa dos Alfinetes (Av. Paulo VI) que, devido a contencioso com o município, acumularam rendas por 
pagar naquele montante. 

Por último, refira-se que cerca de 38,25M€ da dívida estão devidamente provisionados (já incorporados em gastos) 
o que nos remete para uma dívida líquida de imparidades de 5.695.911€. 

Analisando a evolução e impacto do processo de alienações em curso, verificamos que, no ano 2018, apesar de 
não ter sido promovida a alienação de novas frações, concretizaram-se 97 processos de alienação iniciados no 
passado, cujas rendas a cobrar anualmente representavam o valor de 78.892€.  

Trata-se de um processo que desde 2010, ano em que foram alienadas 205 frações, se traduziu num decréscimo 
de receitas estimado, em mais de 4,565 M€, até final do exercício, conforme se discrimina: 

 

Evolução do Processo de Alienações de Fogos Municipais 

 

ANO 
ALIENAÇÃO 

N.º FRAC RENDA PERDA RECEITA 

ALIENADAS * MENSAL** ANO 2018 TOTAL até 
dez/2018 

2010 205 16.839,17 € 202.070,04 € 1.702.879,30 € 
2011 109 8.860,76 € 106.329,12 € 807.168,25 € 
2012 110 10.314,22 € 123.770,64 € 799.172,47 € 
2013 25 1.189,69 € 14.276,28 € 80.011,78 € 
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ANO 
ALIENAÇÃO 

N.º FRAC RENDA PERDA RECEITA 

ALIENADAS * MENSAL** ANO 2018 TOTAL até 
dez/2018 

2014 57 5.000,74 € 60.008,88 € 266.908,40 € 
2015 96 11.687,50 € 140.250,00 € 456.367,93 € 
2016 75 7.379,67 € 88.556,04 € 209.250,49 € 
2017 69 8.177,01 € 98.124,12 € 164.719,90 € 
2018 97 10.924,85 € 78.892,01 € 78.892,01 € 
TOTAIS ... 843 80.373,61 € 912.277,13 € 4.565.370,53 € 

Conforme já referido em documentos anteriores, é de salientar, que não tendo sido efetuada a alienação de lotes 
inteiros, persistirão ainda encargos futuros para a empresa no que se refere às quotizações para condomínios. 

 

III. ÁREA DE CONDOMÍNIOS 

Com o objetivo de consolidar e melhorar o relacionamento com os condomínios, a GEBALIS continua a insistir 
num contacto próximo com as administrações de condomínio e proprietários(as), de modo a prestar os 
esclarecimentos solicitados e mediar alguns conflitos e reclamações. 

Em 2018, a GEBALIS esteve presente em 210 reuniões formais de condomínio ou de proprietários(as), sendo 203 
Assembleias Ordinárias, Extraordinárias ou esclarecimentos e 7 reuniões para a constituição de novos 
condomínios. Formalizou-se a constituição de 8 novos condomínios, sendo que, no final de 2018, o número total 
de condomínios constituídos e ativos1 era de 702, onde estão inseridas 3.311 frações sob gestão da empresa. 
Em termos geográficos os prédios com condomínio constituído, no final do ano 2018, estão distribuídos da 
seguinte forma:  

N.º Condomínios em 31/12/2018 

 

ZONA N.º 
CONDOMÍNIOS 

N.º FRAÇÕES 
GEBALIS 

NORTE OCIDENTAL 25 207 
NORTE ORIENTAL 335 1.789 
OCIDENTAL 149 594 
ORIENTAL 102 473 
SUL 91 248 
TOTAL 702 3.311 

 

                                                           
1 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(as) proprietários(as) 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(as) 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 € 
TOTAIS 172   9.071.502,34 € 

IV. ÁREA ADMINISTRATIVA 

No âmbito gestão administrativa da empresa e, de modo a garantir e melhorar continuadamente as condições 
logísticas dos postos de trabalho de todo/a(s) o/a(s) trabalhador/a(s) da GEBALIS, foram desenvolvidas as 
atividades inerentes ao atendimento geral telefónico, registo  e encaminhamento de correspondência, gestão dos 
fluxos de correspondência interna, 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, a GEBALIS procedeu à aquisição de uma nova viatura elétrica. 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 

O Acordo de Empresa (AE) assinado em setembro de 2017 entrou em assunção plena em 2018, destacando-se 
as matérias relacionadas com as prestações de natureza pecuniária e integração dos trabalhadores nas respetivas 
carreiras profissionais.  

O AE celebrado incorporou também as medidas plasmadas no Regulamento de Organização do Trabalho e de 
Responsabilidade Social pré-existentes na empresa. 

Tal significou, entre outras atividades, alterações nos vencimentos, nos apoios socias, no subsídio de refeição, 
em matéria de trabalho extraordinário e trabalho noturno. Este processo exigiu de todos os intervenientes um 
trabalho acrescido. 

Na sequência da implementação do AE, em 2018, desenvolveram-se as seguintes atividades:  

- Criação de um grupo de trabalho interno com o objetivo de avaliar modelos de avaliação de desempenho e 
chegar a um que se enquadre na nova estrutura orgânica e seus objetivos; 

- Elaboração do Regulamento de Assiduidade e Pontualidade, cujo objetivo final foi o de estabelecer as normas 
de assiduidade, pontualidade e férias vigentes; 

- Revisão e clarificação do procedimento de recrutamento interno e externo da empresa; assumindo particular 
relevância a prática da mobilidade interna, a qual constitui um fator importante na evolução profissional dos 
recursos humanos. Além de acrescentar valor à empresa, possibilita abraçar novos contextos e desafios, que 
potenciam a aquisição de conhecimentos e competências; 

- Desenvolvimento de um projeto de mobilização e motivação organizacional denominado “Colaborar para Ganhar” 
que abrangeu toda a empresa. 

Importa ainda salientar a antecipação deliberada para vigorar a partir de janeiro de 2019 do prazo estabelecido 
no acordo de Empresa de transição e integração nas carreiras e na tabela salarial dos ativos da empresa (cláusula 
94 do AE). 

 

RECURSOS HUMANOS E SUA CARACTERIZAÇÃO 

Decorrente do Plano de Atividades e Orçamento aprovado para 2018 e considerando: 

- A alteração aos Estatutos da GEBALIS, e consequente ampliação de âmbito de intervenção e o necessário 
ajustamento da empresa para a consequente prossecução da missão e objetivos correspondentes;  

- A necessidade de colmatar as ausências dos trabalhadores por vários motivos;  
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- A rotatividade decorrente de movimentação interna e externa de trabalhador/a(s), tiveram como resultado um 
crescimento do efetivo ao serviço, na ordem dos 2% face ao ano transato. 

Os Recursos Humanos, no final do ano, tiveram como resultado um crescimento na ordem dos 2%.  

 

*ACIP: Acordo de cedência de interesse público | LSR: Licença sem retribuição 

 

Em 2018, registaram-se: 

a) Dezasseis (16) admissões/entradas na GEBALIS, sendo: 

- 10 Admissões: 5 contratos de trabalho a termo certo, 4 contratos de trabalho a termo incerto e 1 
contrato de trabalho sem termo (cessão da posição contratual); 

- Regresso de 2 trabalhadores que estavam em situação de licença sem retribuição; 

- Regresso de 4 trabalhadores que desempenhavam as suas funções fora da empresa ao abrigo do 
Acordo de Cedência de Interesse Público. 

b) Doze (12) saídas da Gebalis: 

- 7 por cessação do contrato, sendo 4 por iniciativa dos trabalhadores; 

- 3 por revogação por mútuo acordo entre as partes; 

- 1 por reforma; 

- 1 por licença sem retribuição.  

c) 12 trabalhadores(as) viram os seus contratos de trabalho a termo convertidos em contrato sem 
termo.  

199 203

17 12

2017 2018
Trab. no ativo Trab. ACIP e LSR

N.º total de trabalhadores da GEBALIS
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Caraterização dos recursos humanos no ativo 

 

 

 

A análise dos recursos humanos no que respeita ao género revela que 61% são do género feminino.  

 

 

 

 

Podemos observar que a faixa etária dos 40 aos 44 anos é o grupo etário com maior expressão, sendo o grupo 
do género feminino o mais expressivo 
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A maioria dos trabalhadores da GEBALIS tem o 12.º ano e licenciatura, sendo o número de licenciados 
significativamente maior no género feminino, contrastando com a escolaridade inferior ao 9.º ano, o que reflete o 
peso da área operacional, composta por género masculino. 

 

GESTÃO CORRENTE 

No desenvolvimento das atividades de gestão de Recursos Humanos, realçamos as tarefas realizadas de forma 
regular e continua pela gestão dos Recursos Humanos da empresa: 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; preparação, participação 
e gestão dos processos de Recrutamento e Seleção, externos e internos entre outros. 

 

MEDICINA NO TRABALHO  

No âmbito da Medicina do Trabalho a empresa continuou a garantir os procedimentos exigíveis, tendo realizado 
125 atividades associadas.  

 
TIPO DE ATO MÉDICO N.º DE ATOS REALIZADOS 

Consulta periódica ou ocasional 106 
Consulta de admissão 10 
Exames complementares de diagnóstico 9 
Total 125 

5 7 10
1

26

1

22

7
0 0

12
1

29

4

69

9

Habilitações Literárias

Masculino Feminino
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Ainda, e no âmbito da política para a saúde e segurança no trabalho, foram concretização iniciativas formativas 
em vários temas alusivos à Higiene, Saúde e Segurança que, com as necessárias adaptações podem ser 
aplicadas na vida profissional e vida pessoal. 

 

TEMA DA FORMAÇÃO N.º DE TRABALHADORES 
ABRANGIDOS 

Trabalhos em altura 31 
Trabalhos com fibrocimentos 19 
Posturas no trabalho administrativo 173 
Total 223 

 

FORMAÇÃO 

Em 2018 a GEBALIS procedeu ao lançamento de procedimento para aquisição de serviços para Implementação 
do Sistema de Gestão da Qualidade da Formação da GEBALIS, tendo em vista:  

a) A preparação e proposta do Programa Anual de Formação a concretizar em 2019; 

b) A preparação do programa de ação anuais subsequentes, em conformidade com linhas estratégicas de 
ação da GEBALIS,  

c) O desenvolvimento de competências da Equipa GEBALIS para a elaboração de Procedimentos e 
Documentos associados e de apoio à implementação do SGQF, conducente ao processo de 
Certificação da GEBALIS como entidade Formadora, pela DGERT e para Desenvolvimento de 
competências para a Gestão Estratégica da Formação.  

 

Para além disso, o/a(s) trabalhador/a(s) da empresa participaram em várias ações de formação que visaram a 
valorização profissional, o aperfeiçoamento de competências e novas aprendizagens, das quais destacamos a 
formação sobre temas relacionados com: o Código de Contratos Públicos; a Plataforma Eletrónica de Contratação 
Pública do SNCP; Reabilitação Urbana e Eficiência Energética; Saphety - Plataforma Eletrónica de Contratação 
Pública; o Regulamento Geral de Proteção de Dados; e, Especialização em Gestão da Formação. 

Estágios 

Em 2018, a GEBALIS deu continuidade à sua política de acolhimento de estágios, com objetivo geral de promover 
o desenvolvimento de competências e experiência prática em contexto real de trabalho. Neste âmbito foi acolhido 
um estagiário em formação em contexto de trabalho. 
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COMUNICAÇÃO  

A aposta na diversificação dos públicos-alvo e a segmentação, com base neste pressuposto, dos canais de 
comunicação foram fatores diferenciados no impacto da imagem da empresa.  

De salientar que fruto da reorganização da estrutura funcional da  empresa, as atividades e ações de relações 
públicas foram assumidas, a partir de setembro de 2018, pelo Gabinete Técnico e Planeamento mais apto a 
acolher estas estratégias pela natureza do trabalho que desenvolve no âmbito das relações externas. 

Outro aspeto a realçar é a entrada em vigor do novo Regulamento de Proteção de Dados que conduziu à adoção 
de novas práticas, tendo em conta este instrumento regulador. 

 

IDENTIDADE CORPORATIVA 

O ano de 2018 foi de maturação e reforço da nova imagem corporativa cuja implementação ocorreu durante todo 
o ano de 2017.  

Nesta perspetiva é de salientar:  

- Monitorização constante da integridade do logotipo, nas suas diversas aplicações, internamente e externamente, 
e realização das respetivas medidas corretivas;  

- Construção e adaptação de modelos de documentos com layout gráfico de acordo com a nova imagem, 
potenciando o seu uso futuro em plataformas digitais vocacionadas para os residentes;  

- Adaptação de manuais/regulamentos internos e restantes documentos de comunicação interna, entre outros; 

- Reforço e adaptação da identidade visual das instalações da empresa, nomeadamente dos Gabinetes, na 
sequência da estratégia adotada pela empresa de qualificar os espaços de atendimento ao público. Assim, esta 
medida abrangeu os Gabinetes: Boavista, Oriente e Alfinetes e também o balcão GEBALIS na Loja do Cidadão 
de Marvila. 

 

MEIOS E SUPORTES 

Em termos de gestão de meios e suportes comunicacionais, a grande aposta, por questões de eficácia e 
rentabilidade, foi a gestão integrada dos conteúdos produzidos, potenciando-os nos diversos meios devidamente 
segmentados por públicos, garantindo assim que os conteúdos expressam valores core da empresa, mas também 
refletem as necessidades comunicacionais dos públicos. Transversalmente registou-se um reagendamento na 
difusão dos conteúdos, que abrangeu todos os canais de comunicação, garantindo a exigível complementaridade 
entre eles. Descrevem-se, de seguida, os meios e suportes de comunicação com principal atividade em 2018:  
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- Boletim “O Meu Bairro” manteve a sua periodicidade e expressão tendo-se registado como grande fator 
diferenciador, em 2018, uma clara integração das temáticas abordadas aos conteúdos divulgados nos restantes 
canais. Esta interligação resultou numa linha editorial mais ajustada às iniciativas promovidas pela empresa, em 
especial, dando expressão a algumas campanhas direcionadas a temáticas decorrentes da gestão da GEBALIS 
nos bairros sob sua gestão. 

- Newsletter digital teve um ajustamento do layout gráfico a um tom de comunicação mais dinâmico, fresco e 
menos formal; a passagem de periodicidade mensal para quinzenal, na reta final do ano; um aumento significativo 
do número de destinatários; alteração da plataforma de difusão, que permitiu uma melhor monitorização do envio, 
bem como, um ajuste mais eficaz dos conteúdos enviados aos públicos-alvo selecionados. 

- Website GEBALIS foi possível reduzir significativamente o intervalo de tempo entre o registo dos acontecimentos 
e a publicação de conteúdo respetivo, que passou a ser imediato.  

Importa, ainda, salientar as seguintes atividades concretizadas ao longo de 2018: a gestão criteriosa das imagens 
publicadas; a adequação das imagens das principais páginas às temáticas relevantes de intervenção da empresa; 
a monitorização de acessos via google analytics e a implementação de medidas corretivas, sempre que 
necessário, nos vários processos de comunicação adotados. 

- Social Media: registou-se um reforço da presença na rede Linkedin potenciando-a na sua função original – 
recrutamento e seleção; criação e dinamização de conta na rede Instagram ganhando esta especial relevância no 
último semestre do ano, através da presença diária, adotando uma estratégica de promoção de conteúdos em 
três eixos - património gerido e a sua valorização, promoção e desenvolvimento local, responsabilidade social – 
observando as necessidades de imediatismo desta rede social. 

- Intranet: manutenção das condições de navegabilidade e atualidade da informação constante na e-gebalis;  
desenvolvimento de um novo módulo de introdução de fotografias em loop, na homepage, com o objetivo de 
introduzir mais dinamismo; exponencial aumento de pedidos internos de publicação, tendo o seu perfil assumido 
cada vez mais como um meio formal de comunicação interna; aumento do número de acessos à página como 
resultado da estratégia de captação de leitores seguida; no último trimestre do ano foi realizado um diagnóstico 
ao funcionamento e impacto da intranet,  cuja estrutura começa a acusar limitações de funcionamento e a agravar 
dificuldades de navegabilidade já registadas, o que conduziu a uma primeira proposta de redesenho da e-gebalis 
potenciando as ferramentas Microsoft disponíveis para o efeito, recorrendo a um layout gráfico mais atrativo, a 
uma depuração da informação partilhada e potencial introdução de ferramentas de social media internas 
reforçando a comunicação interna. 

 

RELAÇÃO COM OS RESIDENTES 

Acompanhando a opção estratégica de qualificar o atendimento ao público, também a comunicação da empresa 
reforçou a sua posição no contacto com os residentes nos bairros sob gestão, através de: 

- Apoio aos residentes via e-mail: o aumento do número de solicitações via email torna cada vez mais evidente 
que este meio se tem imposto como um canal preferencial, para alguns clientes, de resolução e encaminhamento 
de questões relacionadas com a gestão dos bairros; 
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- Acolhimento a novos residentes: envio de sms e ofício de boas-vidas; 

- Campanhas: de sensibilização (utilização de elevadores, utilização de bases de duche, entre outras), 
encerramento para obras (Gabinete GEBALIS Armador e Boavista), reorganização (Gabinete GEBALIS Casal dos 
Machados reorientado para Gabinete GEBALIS Oriente) e abertura de locais de atendimento (Gabinete GEBALIS 
Bela Vista). 

 

APOIO A PROCESSOS COMUNICACIONAIS INTERNOS  

Em 2018 foi feito particular investimento no apoio e suporte a processos comunicacionais das diferentes Unidades 
Orgânicas da empresa. De referir que, se nalguns casos este suporte se limita à gestão de informação relativa a 
UO’s específica, nos canais de comunicação da empresa, noutros casos e atendendo à importância estratégica 
dos mesmos a comunicação, abarca uma intervenção mais intensiva e continuada no tempo. É disso exemplo: 

- Publicação no website de 128 editais e a monitorização da sua retirada; 

- Publicação nos diversos canais dos anúncios de recrutamento, bem como a monitorização da sua expressão 
junto dos públicos pretendidos;  

- Participação no processo de acolhimento aos novos funcionais, quer seja através da preparação do Manual de 
Acolhimento, quer seja através das sessões de acolhimento aos novos funcionários sobre a cultura organizacional 
GEBALIS; 

- Publicação no website dos concursos internacionais, ao abrigo do Código de Contratação Pública, em curso; 

-  Apoio diversificado na participação da empresa, em termos de parceria estratégica com entidades externas; 
Promoção e divulgação de resultados objetos na sequência de candidaturas, filiações e reconhecimentos;  

- Construção de materiais de comunicação e dinamização de estratégias de comunicação aplicadas a sete 
iniciativas, planeadas no âmbito dos Planos Estratégicos de Intervenção Local de 2018 com um público-alvo 
estimado em cerca de 800 pessoas;  

- Apoio generalizado a outras iniciativas promovidas ou participadas pelos Gabinetes GEBALIS ou pelos Grupos 
Comunitários ou redes de Parceria, formais ou informais; 

- Acompanhamento do progresso das obras do Programa “Aqui há Mais Bairro” com registo fotográfico;  

- Finalização do vídeo institucional “Projeto LIFE- Fogos de Uso Universal; 

- Levantamento fotográfico de fogos em Renda Convencionada;  

- Elaboração, desde o último semestre do ano e trimestralmente, de portfolio fotográfico atualizado do património 
em intervenção.  
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA  

 

Em consequência da alteração aos Estatutos da GEBALIS, em presença dos novos desafios e exigências 
operacionais e significativo aumento de processos de contratação pública associados à atividade regular da 
empresa e aos contratos-programa celebrados com o município e, com o objetivo de prosseguir os objetivos e 
competências associados à Contratação Pública, em setembro de 2018 foi criado um Gabinete de Contratação 
Pública na GEBALIS. 

Em 2018 a atividade de contratação publica centrou-se sobretudo na 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, sobretudo após a revisão do Código dos Contratos Públicos.  

Centrando atenção no apoio prestado na área do contencioso e pré-contencioso judicial da empresa no âmbito 
da execução de contratos públicos, são de registar dois litígios com um mesmo empreiteiro. 

Procedeu-se em simultâneo à preparação, abertura e acompanhamento integral de procedimentos pré-contratuais 
públicos, dando resposta às necessidades apresentadas pelas diferentes unidades orgânicas da empresa, 
prestando o apoio jurídico e administrativo necessário ao contencioso pré-contratual e contratual e, também, 
acompanhando toda a execução dos contratos celebrados. 

A GEBALIS procedeu, então, à resolução de dois contratos de empreitada de obras públicas em execução ao 
abrigo do CP 398/CM/2015 e aplicou sanções contratuais que ascendem a €332.840,59. Este valor corresponde 
à percentagem máxima passível de ser aplicada (20% do preço contratual) nos termos do Código dos Contratos 
Públicos. Importa referir que a decisão de resolução de um dos contratos segue termos no Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa 

É ainda de registar pré-contencioso judicial com outro empreiteiro, em duas empreitadas, também em execução 
ao abrigo do CP 398/CM/2015. 

A atividade do Gabinete de Contratação Pública implicou ainda 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. 
Acresce a responsabilidade de manter atualizada a base de dados de procedimentos de contratação, bem como 
de registar e publicitar os contratos celebrados no portal da internet dedicado aos contratos públicos. 

 

Em síntese, a atividade desenvolvida traduziu-se em: 
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Procedimentos de contratação de grandes empreitadas de obras públicas 34 
Procedimentos de contratação de aquisição de serviços 336 

Procedimentos de contratação de aquisição de bens 38 

Procedimentos de contratação de empreitadas extraordinárias, 
imprevisíveis e urgentes 393 

Procedimentos Acordo-quadro 2 

Processos de visto prévio remetidos ao Tribunal de Contas 5 

Contratos elaborados 307 
Registos Portal Base 404 
Procedimentos tramitados em plataforma Saphety 17 
Obra concluída 256 
Processos libertação caução 54 
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JURÍDICO  

Sendo necessário levar a cabo procedimentos legais adequados à prossecução eficaz do objeto e atribuições da 
GEBALIS, os serviços prestados no âmbito do contencioso judicial asseguraram, em 2018 e na continuidade da 
atividade de anos anteriores, a representação e ou a defesa da GEBALIS em processos de qualquer natureza, 
incluindo a oposição de providências cautelares e bem assim o acompanhamento dos processos nos graus de 
recurso possíveis.  

A recuperação de débitos de rendas, incluindo a celebração de acordos de regularização de dívida e zelar pelo 
respetivo cumprimento; o controlo das ocupações abusivas e correspondente atuação com vista a garantir o 
cumprimento do quadro regulamentar e a instrução dos procedimentos 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, 
sempre que detetado algum fundamento que consubstancie causa para a cessação do direito da utilização da 
habitação e/ou resolução do contrato de arredamento vigente, consoante for o caso, foram as principais atividades 
desenvolvidas durante o ano 2018. 

Numa perspetiva de melhoria continua, foram realizadas várias atividades de planificação estratégica de trabalho 
conjunto a realizar, junto de diferentes estruturas e serviços da GEBAIS, identificando os processos com 
necessidade de intervenção prioritária, e esclarecendo dúvidas, para além de regulares encontros de trabalho com 
entidades externas, designadamente a Câmara Municipal de Lisboa (CML), Polícia Municipal e Santa Casa 
Misericórdia de Lisboa.      

 

Neste contexto, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

- Enviadas 194 interpelações para pagamento da dívida e formalizados 127 acordos de regularização de 
dívida;  

- Levadas a cabo diversas tramitações processuais, nomeadamente: 274 instruções de procedimentos com 
vista à cessação de utilização de fogo atribuído/resolução de contrato; tiveram lugar 226 audiências prévias 
de interessados no âmbito destes procedimentos e atendimentos com vista à celebração de acordos de 
regularização de dívida; 

- Tramitados 43 processos de desocupação devido a ocupações ocorridas antes de dezembro de 2009 ao 
abrigo Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais,  

- Produzidas 8 respostas a reclamações administrativas / recursos hierárquicos; 

- Elaboradas 56 informações para ser determinada a reentrada/entrada coerciva nos fogos municipais; 

- Elaboradas informações e pareceres jurídicos em diversas áreas temáticas, respostas à Provedoria de 
Justiça, Gabinetes da Vereação da CML, outras autarquias e entidades designadamente à 
PSP/Tribunais/Advogados, a divulgação de legislação pertinente e a revisão de diversas minutas/cartas de 
outras Direções e Gabinetes da Empresa; 

- Salienta-se, ainda o apoio técnico-jurídico na elaboração dos Critérios de Realojamento do Bairro da Cruz 
Vermelha e aos projetos de requalificação dos Bairros Padre Cruz e Boavista. 
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No que respeita os processos de cobrança de dívida judicial e não obstante os esforços realizados e uma maior 
consciencialização e disciplina já existente respeitante ao pagamento das rendas, foi necessário instaurar 21 
injunções, 1 processo executivo e 2 PEPEX que possibilitaram a celebração de 8 acordos de regularização de 
dívida. 

Importa referir que foram devolvidos à GEBALIS 102 Processos de Agregados cujas ações, com vista à cobrança 
judicial da dívida, foram extintas ou por se verificar a inexistência de bens penhoráveis para, internamente, serem 
desenvolvidas ações com vista à recuperação dos respetivos valores através da celebração de acordos de 
regularização, em moldes adequados à condição sócio económica dos agregados. 

Relativamente ao contencioso judicial destaca-se que foram deduzidas 37 oposições a providências cautelares 
instauradas contra a GEBALIS, contestadas 33 ações administrativas e apresentadas 17 contra alegações no 
âmbito de recursos interpostos de sentenças que indeferiram providências cautelares instauradas contra 
GEBALIS, apresentadas 3 queixas-crime, 12  pedidos de indemnização cível devido a danos patrimoniais no 
âmbito de processos crime e reclamados 9 créditos em processos de insolvência em que os insolventes são 
arrendatários da GEBALIS e apresentada 1 defesa em processo de contraordenação. E, ainda, 3 procedimentos 
prévios de inquérito de natureza disciplinar, 3 contestações de ações de impugnação de despedimento e 2 contra-
alegações no âmbito de recurso de processos de natureza laboral. 

 

SUPORTE RESIDENCIAL 

O Suporte Residencial GEBALIS promoveu um total de 105 desocupações distribuídas da seguinte forma:  

- 81 Desocupações de ocupações não autorizados ocorridas após dezembro de 2009, no âmbito do Regulamento 
das Desocupações de Habitações Municipais2 e do n.º 2.º do artigo 35.º da Lei 32/2016, primeira alteração à Lei 
81/2014, de 19 de dezembro;  

- 24 Desocupações coercivas decorrentes dos procedimentos de cessação da autorização de utilização de fogo 
municipal/resolução de contrato determinadas por ato administrativo. 

A par destas atividades, foi também realizado em 2018, pelo Suporte Residencial da GEBAIS:  

- 87 participações criminais, no âmbito dos vários procedimentos relacionados com as ocupações ilegais, 5 das 
quais com detenção dos ocupantes em flagrante delito e devido a comportamentos incívicos relativamente ao 
património municipal; promovidas 80 remoções de bens do interior de fogos municipais;  

- 37 remoções de bens existentes em espaços comuns e outros espaços não habitacionais e efetuadas 4 entradas 
coercivas em habitações determinadas pela CML; 

- 125 diligências complementares de prova para instrução dos processos com o objetivo de sustentar propostas 
de decisão; 

                                                           
2 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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- 268 notificações pessoais e editais em obediência às formalidades legalmente exigíveis no âmbito dos 
procedimentos de cessação da autorização de utilização de fogo municipal/resolução dos contratos e para a 
reentrada na posse administrativa das habitações municipais. 

 

Por fim destaca-se o reforço e a ação desenvolvida na instalação e acompanhamento da montagem e 
desmontagem dos alarmes anti-intrusão (SDI) atualmente instalados nas habitações devolutas prontas a atribuir 
e na gestão do Banco de Bens para Doar/GEBALIS Solidária que compreendeu a resposta a 38 de pedidos. 

 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD) 

Após mais de 20 anos de legislação portuguesa em matéria de proteção de dados, a 25 de maio de 2018, pela 
mão do legislador europeu, entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, motivando a criação da 
figura do ‘Encarregado de Proteção de Dados’ desenhada e materializada com propósitos e funções plenamente 
definidos na legislação.   

Na GEBALIS, a área de atuação do Encarregado de Proteção de Dados abrange necessariamente todas as áreas 
de intervenção da empresa que façam tratamento de dados pessoais, o que se verifica em praticamente todas as 
Unidades Orgânicas, com maior ou menor intensidade, ganhando especial realce a Direção de Intervenção Local, 
por realizar tratamento de dados de forma massiva e quotidianamente.  

Por conseguinte, o impacto da aplicação das novas regras de proteção de dados é, desde então, ainda mais 
relevante na atividade da empresa, assim como a sujeição à supervisão da Comissão de Proteção de Dados. 

 

Atividade desenvolvida 

O esforço de adaptação da GEBALIS ao RGPD, começou antes mesmo da existência de um DPO (a partir de 
01/09/2018), iniciando-se, com efeito, com a oportuna contratação de assessoria jurídica, no caso, à Sociedade 
Macedo Vitorino & Associados, com vista à complexa análise, diagnóstico e adequação legal da empresa a esta 
nova realidade. 

Por conseguinte, em 2018, foi delineado, assim como, foram lançados os primeiros alicerces de um Plano 
Operacional que pretende identificar as principais tarefas, assim como, nomear as principais medidas e iniciativas 
a propor com vista à sua execução. Importa referir as seguintes: 

Identificar as atividades de tratamento – finalidade de realizar um levantamento, identificar os dados recolhidos 
pelos vários Setores da empresa, de onde vêm, como, porquê e com quem são partilhados. Foi elaborado, em 
2018, um registo preliminar do mapeamento dos dados utilizados pela empresa, com vista ao posterior 
agrupamento em categorias identificáveis, funcionais e com riscos similares ao nível da sua proteção e 
conservação. 

Implementar políticas de privacidade e de proteção de dados – nesta matéria, em 2018, foram dados os primeiros 
passos, como por exemplo, com a redação dos Termos e Condições de Utilização do site institucional no âmbito 
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da Política de Privacidade, com a documentação revista e adaptada ao RGPD relativa ao Gabinete de Recursos 
Humanos, à Subcontratação e à Direção de Intervenção Local. 

De igual modo, após 1 de setembro de 2018 e até ao final do ano, foram analisados, revistos e feitas 
recomendações relativamente a mais de quarenta documentos e iniciativas de diferentes Setores da empresa. A 
saber:  

Acesso aos dados pessoais – uma das obrigações com maior destaque no RGPD é a de satisfazer os pedidos de 
exercício de direitos pelos titulares dos dados, nomeadamente, o direito de informação e acesso e o direito de 
apagamento. 

Em 2018, é de mencionar alguns avanços neste âmbito, como por exemplo, o separador da Política de Privacidade 
no site da GEBALIS, o texto informativo no Boletim “O Meu Bairro”, a variada documentação em uso pela Direção 
de Intervenção Local adaptada ao RGPD, entre mais. São, todavia, os primeiros passos de uma longa caminhada. 

Sensibilizar os colaboradores que tratem dados pessoais – Sem prejuízo as futuras ações planeadas a 
desenvolver neste domínio, de 1 de setembro até ao final do ano de 2018, o meio de sensibilização e informação 
dos colaboradores foi essencialmente por via da disponibilidade no âmbito das funções de Encarregada de 
Proteção de Dados junto dos colegas que necessitaram de acompanhamento e apoio, através dos meios habituais 
de comunicação interna, telefónico e por correio eletrónico, assim como presencial, quando possível. 

Com efeito, é essencial que conceitos essenciais de proteção de dados passem a fazer parte das rotinas de 
trabalho, com reflexo a nível procedimental e prático. 

Promover abordagens de privacidade e de proteção “desde a conceção e por defeito” - A “proteção desde a 
conceção” implica que o responsável pelo tratamento de dados pessoais aplique, quer no momento de definição 
dos meios de tratamento, quer no momento do próprio tratamento, medidas técnicas e organizativas adequadas 
de proteção. Naturalmente que, os meios e as ferramentas adequadas para fazer face a estas exigências 
tecnológicas passam pela Direção Tecnológica e Sistemas de Informação da empresa e por uma sólida Política 
de Segurança de Informação. Por sua vez, a “proteção por defeito” implica que o responsável pelo tratamento 
implemente medidas técnicas e organizativas adequadas destinadas a garantir que, por defeito, só sejam tratados 
os dados pessoais que forem necessários para cada finalidade específica do tratamento (incluindo a quantidade 
de dados pessoais recolhidos, a extensão do seu tratamento, o seu prazo de conservação e a sua acessibilidade). 

Este ponto foi, em 2018, abordado com profundidade e responsabilidade, projetando-se linhas de orientação 
futura. 

Neste seguimento, cabe, nesta questão, salientar a importância de delinear uma Política de Conservação de 
informação, aplicável à gestão da informação produzida e recebida pela GEBALIS no âmbito das suas atribuições 
e competências. O esboço e planeamento preliminar foi, com efeito, iniciado no ano de 2018. No futuro próximo 
importa uma vez identificados os dados que são recolhidos pelos vários setores da empresa, proceder-se ao seu 
mapeamento em conjuntos identificáveis, funcionais e com riscos similares ao nível da sua proteção e 
conservação. 
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

O ano de 2018 iniciou com a obrigação, entre outras, de ajustar as atividades de tratamento dados com o novo 
Regulamento de Proteção de Dados, através da revisão integral por cada uma das unidades orgânicas, em 
particular quanto aos destinatários dos dados; prazos de conservação e medidas de segurança a adotar.  

Existiu um investimento da empresa na contratação de serviços especializados na análise de processos de 
negócio na ótica do respeito pelo regulamento de proteção de dados que permitiu a identificação de medidas 
preventivas; criação de metodologia de tratamento de dados em paralelo com o encarregado de proteção de dados 
que assegurará essa conformidade.  

Em simultâneo foi efetuado um investimento adicional numa auditoria especializada em tecnologia e segurança 
da informação, que cumulativa às preocupações do novo Regulamento de Proteção de Dados, resultou na 
obtenção de sugestões de melhoria quer nas tecnologias de suporte ao negócio, quer nos processos e aplicações 
de suporte. 

O ano de 2018 foi também marcado pela renovação tecnológica dos equipamentos dos utilizadores, elevando o 
compromisso de um atendimento mais eficiente, esta ação permitiu obter mais celeridade no acesso à informação. 

Esta renovação tecnológica permitiu, em simultâneo, criar condições para programas informáticos atualizados, 
criando o compromisso de sistemas mais seguros no tratamento dos dados. 

Com o objetivo de aumentar a fiabilidade das comunicações fixas e minimizar interrupções foi iniciada uma 
mudança na tecnologia de rede central da GEBALIS, com o objetivo de maximizar a transmissão de dados numa 
rede que se pretende mais moderna e mais célere.  

A GEBALIS consolidou e reforçou a implementação de segurança no acesso aos fogos vagos, através de 
Sistemas de Deteção de intrusão (SDI) autónomos, que 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.   

Foram iniciados mecanismos de Integração da informação de edificado com plataformas de georreferenciação da 
CML, permitindo identificar o património na plataforma SIG do município, e paralelamente facilitar a informação ao 
munícipe. 

Ainda no contexto das tecnologias de informação, a GEBALIS está representada no programa “SOL Housing”, em 
que alguns dos players mais relevantes do sector imobiliário residencial e comercial participam num programa 
‘Open Innovation’, para testar soluções inovadoras na cidade de Lisboa. Este programa, visando a melhoria da 
experiência de vida na cidade, aproxima StartUps que apresentem protótipos e soluções sustentáveis em áreas 
como Gestão Urbana e Infraestrutura Inteligente, casas inteligentes, assistência domiciliar e vida assistida, entre 
outros. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Dando continuidade ao percurso iniciado em 2008, a Política e ação de Responsabilidade Social, continua a ser 
um elemento orientador e de referência da empresa, no que concerne a governação da empresa como, também, 
na implementação de medidas e boas práticas promotora de impactes positivos na empresa, na relação com 
outras entidades e no impacte junto das comunidades com quem trabalha. 

Destacam-se as seguintes atividades realizadas em 2018:  

- 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 Discriminação2016-2019;  

- Continuidade da colaboração e representação da empresa junto de diversas entidades relacionadas, 
nacionais e internacionais; 

- Continuidade enquanto contacto nacional em representação do CEEP-Portugal (membro afiliado do Centro 
Europeu de Empresa de Serviço Público e de Interesse Geral) para a divulgação do Rótulo Europeu de 
Responsabilidade Social “CEEP-CSR Label”; 

- Renovação do compromisso e assinatura do Acordo de Adesão e Renovação de compromissos no âmbito 
do iGen-Fórum Organizações para a Igualdade. “Os membros do iGen-Fórum Organizações para a Igualdade 
assumem o compromisso de reforçar e evidenciar a sua cultura organizacional de responsabilidade social 
incorporando nas suas estratégias e nos seus modelos de gestão, os pressupostos de igualdade entre 
mulheres e homens no trabalho e no emprego.” 

- Compromisso com o Programa do Governo “3 em Linha” – programa para a conciliação da vida profissional, 
pessoal e familiar, enquanto empresa bandeira do Pacto para a Conciliação também assinado pela GEBALIS. 

- Dinamização e divulgação Voluntariado Empresarial “Gebalis Solidária” e elaboração do respetivo ‘Relatório 
de Voluntariado’ de 2018 

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

- Dinamização da Comissão de Ética e revisão do Código de Ética da Empresa. 
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RECONHECIMENTOS E PRÉMIOS  

A empresa participou com sucesso na elaboração de 3 candidaturas a prémios e reconhecimentos que se 
apresentam no quadro seguinte, de salientar também a adesão ao Compromisso Pontual de Pagamento cujo selo 
foi usado durante o ano de 2018.   

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

 
  

DESIGNAÇÃO DESCRITIVO RÓTULO E/OU LOGOTIPO ASSOCIADO

Prémio de Voluntariado 
Corporativo Elza Cambel

A GEBALIS recebeu o anúncio em Dezembro de 2018 de tinha sido a ganhadora do Prémio de
Voluntariado Corporativo Elza Chambel com o 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)

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 bem 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. 

RPRS - Reconhecimento 
de Práticas de 
Responsabilidade Social

Em Setembro de 2018, a GEBALIS recebeu o Prémio Reconhecimento de Práticas RS
(RPRS) com o programa de Voluntariado Gebalis Solidária, na categoria de Voluntariado,
promovido pela APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial). Este selo 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.
Em 2017 já tínhamos recebido 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. 

Compromisso Pontual de 
Pagamento

A GEBALIS  renovou no  dia 1 de Janeiro de 2018 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. 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA 

No exercício do ano de 2018, a GEBALIS alcançou um Resultado Líquido do Exercício positivo no montante de 
33.279,63 €. O resultado obtido é uma demonstração do trabalho de consolidação da situação económica e de 
reforço dos Capitais Próprios da empresa. 

No ano de 2018, o Município de Lisboa voltou a reforçar a aposta e a confiança na empresa, com a assinatura do 
Contrato-Programa 349/CM/2018, no valor total de 27.500.00,00 €. Este Contrato-Programa permite à empresa 
aprofundar a sua intervenção na requalificação do património municipal sem comprometer a sua estabilidade 
económica e financeira. 

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 01/01/2019 estivessem de acordo no SNC-AP. 

 

 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 

No ano de 2018, a GEBALIS registou um Resultado Líquido do Exercício positivo no montante de 33.279,63 €. 
No quadro seguinte é apresentada a evolução dos resultados obtidos nos anos de 2006 a 2018, onde pode ser 
verificado que a GEBALIS regista Resultados Líquidos do Exercício positivos desde o ano de 2011: 

 

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 € 
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Comparando o resultado obtido no ano de 2018 com o resultado registado no ano de 2017, verificamos que existiu 
uma diminuição no valor de 48.537,93 €. A análise das rúbricas que mais contribuíram para esta diminuição será 
efetuada mais à frente. 

 

 

RENDIMENTOS E GANHOS 

Os Rendimentos e ganhos, no exercício de 2018, totalizaram o montante de 21.850.280,40 €. Relativamente aos 
valores registados no exercício de 2017, constatamos que existiu um decréscimo de 4.860.361,52 €. 

  
2017 2018 Variação em valor Variação em % 

Vendas e serviços prestados 19.165.584,87 € 18.419.236,68 € -746.348,19 € -3,89% 
Subsídios exploração 7.404.878,48 € 3.005.967,27 € -4.398.911,21 € -59,41% 
Juros e rendimentos similares obtidos 2.474,47 € 0,00 € -2.474,47 € -100,00% 
Outros rendimentos e ganhos 137.704,10 € 425.076,45 € 287.372,35 € 208,69% 
Total 26.710.641,92 € 21.850.280,40 € -4.860.361,52 € -18,20% 

 

A rubrica Vendas e serviços prestados alcançou o valor de 18.419.236,68 €. Face ao valor registado no ano de 
2017, verificamos que existiu uma diminuição no montante de 746.348,19 € (-3,89%). Esta variação é justificada 
pela adequação das rendas cobradas aos rendimentos declarados pelos agregados, assim como, pela a redução 
do número de recibos emitidos. 

  
Fogos Lojas Arrecadação Garagens Outras Total 

Emissão 19.435.388,11 € 1.276.711,25 € 33.893,98 € 48.244,44 € 62.368,75 € 20.856.606,53 € 
Regularizações/correções -2.143.678,94 € -222.181,79 € -71.509,12 € 0,00 € 0,00 € -2.437.369,85 € 
Total 17.291.709,17 € 1.054.529,46 € -37.615,14 € 48.244,44 € 62.368,75 € 18.419.236,68 € 

 

No que diz respeito à rubrica Subsídios à exploração, esta apresenta o montante de 3.005.967,27 €. Nesta rubrica 
são reconhecidos os rendimentos relativos à execução dos Contratos-Programa assinados com o Município de 
Lisboa. Relativamente ao ano de 2017, observamos que existiu um decréscimo no valor de 4.398.911,21 €, 
justificada por uma menor execução dos Contratos-Programa. 

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

Câmara Municipal de Lisboa 1.838.603,37 € 
FEDER/PEDU 1.167.363,90 € 
Total 3.005.967,27 € 

 

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

 
CONTRATO-PROGRAMA VALOR 

398/CM/2015 2.924.964,94 € 
746/CM/2016 205.130,05 € 
160/CM/2013 -124.127,72 € 
TOTAL 3.005.967,27 € 

 

É de salientar, que no exercício de 2018, foram regularizados Subsídios à exploração, no montante de 124.127,72 
€, referentes ao Contrato-Programa Deliberação 160/CM/2013. Apesar de a GEBALIS ter suportado estes gastos 
na execução das obras inerentes ao Contrato-Programa, as mesmas foram contratualizadas após a data limite 
para aceitação destes custos por parte da CML. Esta operação garantiu a equivalência dos registos contabilísticos 
da CML e da GEBALIS relativamente a este Contrato-Programa. 

Os Outros rendimentos e ganhos totalizaram o montante de 425.076,45 €. Nesta rubrica encontram-se 
reconhecidos, entre outros, os valores referentes à venda de energia (11.775,34 €), juros de dívidas de moradores 
(32.040,18 €) e a aplicação de sanções contratuais (332.840,59 €). 

No ano de 2018, a GEBALIS não reconheceu qualquer valor referente à rubrica Juros e rendimentos similares 
obtidos. 
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A estrutura dos Rendimentos e Ganhos, referente ao ano de 2018, é semelhante à registada no ano anterior, 
existindo uma diminuição do peso dos Subsídios à exploração, tendo como contrapartida o aumento do peso das 
Vendas e serviços prestados. 

 
Resumo da estrutura de Rendimentos e Ganhos – 2017/2018 
  2017 2018 
Vendas e serviços prestados 71,75% 84,30% 
Subsídios exploração 27,72% 13,76% 
Juros e rendimentos similares obtidos 0,01% 0,00% 
Outros rendimentos e ganhos 0,52% 1,95% 

 

 

 

18 419 236,68 €

3 005 967,27 €

0,00 €

425 076,45 €

RENDIMENTOS E GANHOS - 2018

Vendas e serviços prestados
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Juros e rendimentos similares obtidos
Outros rendimentos e ganhos
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GASTOS E PERDAS 

Os Gastos e perdas, no exercício de 2018, totalizaram o valor de 21.817.000,77 €, traduzindo uma diminuição de 
4.811.823,59 € (-18,07%) face ao valor reconhecido no ano de 2017. Expurgando o efeito provocado pelos gastos 
inerentes à execução dos Contratos-Programa assinados com o Município de Lisboa, constatamos que existiu 
uma diminuição no valor de 412.912,38 €.  

 
  2017 2018 Variação em valor Variação em % 
Fornecimentos serviços externos 18.159.001,67 € 14.165.606,58 € -3.993.395,09 € -21,99% 
Gastos com o pessoal 4.817.465,74 € 5.281.423,66 € 463.957,92 € 9,63% 
Gastos de Amortizações e Imparidades  3.111.518,55 € 1.864.339,58 € -1.247.178,97 € -40,08% 
Juros e gastos similares suportados 447.127,19 € 355.657,30 € -91.469,89 € -20,46% 
Outros gastos e perdas 93.711,21 € 149.973,65 € 56.262,44 € 60,04% 
Total 26.628.824,36 € 21.817.000,77 € -4.811.823,59 € -18,07% 

 
  2017 2018 Variação 
Gastos e Perdas 26.628.824,36 € 21.817.000,77 € -4.811.823,59 € 
Subsídios à exploração 7.404.878,48 € 3.005.967,27 € -4.398.911,21 € 
Gastos e Perdas não Subsidiados 19.223.945,88 € 18.811.033,50 € -412.912,38 € 

 

A estrutura dos Gastos e perdas mantém, de grosso modo, a distribuição registada no exercício do ano de 2017, 
sendo de salientar o aumento do peso da rubrica Gastos com o pessoal.  

 
Resumo da estrutura de Gastos e Perdas – 2017/2018   
  2017 2018 
Fornecimentos serviços externos 68,19% 65,01% 
Gastos com o pessoal 18,09% 24,24% 
Gastos de Amortização e Imparidades 11,68% 8,56% 
Juros e gastos similares suportados 1,68% 1,63% 
Outros gastos e perdas 0,35% 0,56% 
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A rubrica Fornecimentos e serviços externos totalizou o valor de 14.165.606,58 €, o que equivale a uma diminuição 
no montante de 3.993.395,09 € (-21,9%) face ao valor registado no ano de 2017. As rubricas que mais contribuíram 
para esta diminuição foram Conservação e reparação e Honorários. 

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

- Eletricidade: 1.121.786,07 € - Nesta rubrica estão contabilizados os gastos suportados com os consumos de 
eletricidade em instalações próprias e nos espaços comuns do património gerido pela empresa. Relativamente ao 
ano de 2017, verificamos que existiu um aumento de 93.956,25 € (9,14%). 

- Água: 282.663,31 € - 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 2017, 
verificou-se um aumento de 9.763,44 € (3,58%). 

- Comunicação: 295.148,01 € - O valor registado corresponde aos gastos tidos com circuitos de dados para ligação 
aos vários Gabinetes GEBALIS, telefones, telemóveis, correio (inclui portes das faturas das rendas) e serviço de 
estafeta. Comparando com o valor registado em 2017, verificou-se um aumento de 75.912,91 € (34,63%). 

- Vigilância e segurança: 194.420,61 € - Nesta rubrica são reconhecidos os gastos com a vigilância das instalações 
ocupadas pela empresa. Face ao ano de 2017, verificou-se um incremento de 8.216,44 € (4,41%). 

- Gastos com Condomínios: 1.148.929,25 € - 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. Relativamente ao ano de 2017, registou-se um aumento no valor de 143.619,62 
€ (14,29%). 

- Imputação dos gastos de obras de requalificação e obras em instalações próprias executadas em anos 
anteriores: 1.359.884,16 €. 
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Realizando o exercício de análise às rubricas dos Fornecimentos e serviços externos que mostram uma natureza 
mais variável, destacamos as seguintes: 

- Gastos com Obras: 9.918.483,77 € (inclui o reconhecimento do valor dos gastos de obras de requalificação e 
obras em instalações próprias, realizadas em anos anteriores, no montante de 1.359.884,16 €) – Relativamente 
ao valor registado em 2017, existiu uma diminuição no valor de 4.477.610,77 € (-31,10%). Esta variação é 
justificada pela redução dos gastos com obras de manutenção e conservação no património edificado, no valor de 
3.481.942,32 €. É de referir, que no exercício de 2018, os gastos de requalificação tiveram um decréscimo de 
993.996,90 €.  

Gastos reconhecidos no Exercício: 

  
Manutenção / 
Conservação 

Conservação 
Obrigatória 

Requalificação Instalações 
Próprias 

TOTAL 

PATRIMÓNIO 
EDIFICADO 

7.155.188,57 € 0,00 € 876.469,15 € 111.360,54 € 8.143.018,26 € 

EQUIPAMENTOS 
ELETROMECÂNICOS 

1.376.121,74 € 0,00 € 397.750,92 € 1.592,85 € 1.775.465,51 € 

TOTAL 8.531.310,31 € 0,00 € 1.274.220,07 € 112.953,39 € 9.918.483,77 € 

 
 

 

Gastos com Obras realizadas no Exercício: 

 
  Manutenção / 

Conservação 
Conservação 
Obrigatória 

Requalificação Instalações 
Próprias (a diferir) 

Instalações 
Próprias 

TOTAL 

PATRIMÓNIO 
EDIFICADO 

7.155.188,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.696,45 € 7.180.885,02 € 

EQUIPAMENTOS 
ELETROMECÂNICOS 

1.376.121,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.592,85 € 1.377.714,59 € 

TOTAL 8.531.310,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.289,30 € 8.558.599,61 € 

 

- Realização de ações com moradores: 33.096,47 € - 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. Comparando com o valor registado no ano de 2017, constatamos que existiu 
um aumento no montante de 22.014,41 € (198,65%). Voltamos a referir, que a ação da empresa 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. 

Analisando as restantes rubricas englobadas nos Gastos e Perdas temos: 
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- Gastos com o pessoal: 5.281.423,66 €, existindo um incremento de 463.957,92 € (9,63%) face ao valor 
registado no ano de 2017, explicado pelo aumento dos gastos inerentes à aplicação do Acordo de Empresa 
rubricado no ano de 2017.  

- Imparidade de dívidas a receber: 1.751.154,44 €. Esta rubrica corresponde ao ajustamento das dívidas 
dos moradores que são consideradas de cobrança duvidosa face aos valores reconhecidos no ano anterior. 
Relativamente ao ano de 2017, verificou-se uma diminuição de 1.258.264,67 € (-41,81%). 

- Gastos de depreciação e de amortização: 113.185,14 €. É de referir, que no ano de 2018, não foi efetuada 
qualquer revalorização do valor dos ativos. 

- Juros e gastos similares suportados: 355.657,30 €. Comparando com o valor registado no ano de 2017, 
verificamos que existiu uma diminuição de 91.469,89 € (-20,46%), atendendo à diminuição da taxa de 
remuneração do empréstimo de 13.700.000,00 € contraído em 2015 para a reestruturação da dívida 
bancária. 

- Outros gastos e perdas: 122.387,82 €, referem-se essencialmente a gastos com impostos, quotizações e 
indemnizações. Relativamente ao ano de 2017, existiu um aumento de 63.159,67 € (106,64%). Se a esta 
rubrica adicionarmos o imposto sobre o rendimento do período obtemos o valor de 149.973,65 €. 

 

 

 

No exercício de 2017 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. 

 

 

14 165 606,58 €

5 281 423,66 €

1 864 339,58 € 355 657,30 €

149 973,65 €

GASTOS E PERDAS - 2018

Fornecimentos serviços externos Gastos com o pessoal

Gastos de Amortização e Imparidades Juros e gastos similares suportados

Outros gastos e perdas



 
67 

 

 

REAL VS ORÇAMENTO 

Comparando os resultados obtidos no exercício de 2018 com os valores estimados no Plano de Atividades e 
Orçamento de 2018 obtemos o seguinte: 

 
RENDIMENTOS E GASTOS 2018 2018 Variação Variação 

    (Real) (Orçamento) (em valor) (em %) 

Vendas e serviços prestados   18.419.236,68 € 20.069.019,20 € -1.649.782,52 € -8,22% 

Subsídios à exploração   3.005.967,27 € 11.982.708,54 € -8.976.741,27 € -74,91% 

Ganhos/perdas imput. de subsidiárias, assoc. e empreend. 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  -14.165.606,58 € -23.632.981,23 € 9.467.374,65 € -40,06% 

Gastos com o pessoal   -5.281.423,66 € -5.777.407,16 € 495.983,50 € -8,58% 

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

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  -1.751.154,44 € -1.980.000,00 € 228.845,56 € -11,56% 

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

Imparidade de invest. não depreciáveis/amorti. (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  425.076,45 € 152.540,22 € 272.536,23 € 178,67% 

Outros gastos e perdas   -122.387,82 € -31.838,82 € -90.549,00 € 284,40% 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 529.707,90 € 782.040,75 € -252.332,85 € -32,27% 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  -113.185,14 € -227.407,88 € 114.222,74 € -50,23% 

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

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 416.522,76 € 554.632,87 € -138.110,11 € -24,90% 

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

Juros e gastos similares suportados  -355.657,30 € -418.665,61 € 63.008,31 € -15,05% 

Resultados antes de impostos  60.865,46 € 135.967,26 € -75.101,80 € -55,24% 

Imposto sobre o rendimento do período  -27.585,83 € -32.632,14 € 5.046,31 € -15,46% 

Resultado Líquido do Período   33.279,63 € 103.335,12 € -70.055,49 € -67,79% 

 

Vendas e prestações de serviços: A diferença registada foi de -1.649.782,52 €, justificada por um maior 
ajustamento do valor das rendas, através de movimentos de redução de renda, redução pontual de renda e de 
anulação de dívida. 

Subsídios à exploração: A diferença verificada de -8.976.741,27 € é justificada pela menor execução dos 
Contratos-Programa; 

Fornecimentos e serviços externos: A diferença de 9.467.374,65 € é justificada por se ter considerado que no ano 
de 2018 seria executado um volume maior de obras, relativas aos Contratos-Programa. 
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Gastos com o pessoal: A diferença de 495.983,50 € é justificada pelo montante estimado para as remunerações 
do pessoal no Plano de Atividades e Orçamento ser superior ao contabilizado no exercício de 2018.  

Imparidades de dívidas a receber: A diferença de 228.845,56 € é justificada por um excesso de estimativa. 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Seguindo a tendência registada nos últimos sete anos, no ano de 2018, a GEBALIS continuou a melhorar a 
situação económica e financeira. O Resultado Líquido do Exercício positivo obtido no valor de 33.279,63 €, 
possibilitou o reforço dos Capitais Próprios e confirmar a viabilidade da empresa, além de, comprovar o seu 
estatuto de pilar no trabalho desenvolvido pelo Município de Lisboa. 

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

Os Outros créditos a receber apresentam o valor de 5.958.231,70 € e correspondem, quase na totalidade, à dívida 
líquida dos moradores. Nesta rubrica estão contabilizados alguns valores em dívida por parte do Município de 
Lisboa para com a GEBALIS, que eram os seguintes: 

 
DESCRIÇÃO VALOR 

Consumos EDP + EPAL 19.326,08 € 
Deliberação 1268/CM/2008 11.152,58 € 

TOTAL 30.478,66 € 

 

No que toca à divida de moradores está a ser considerado o valor líquido de 5.519.451,46 €, correspondente a 
uma dívida de 43.765.138,62 €, para a qual existem imparidades acumuladas no montante de 38.245.687,16 €. 

A rubrica Outros gastos a reconhecer apresenta o valor de 7.159.888,57 €. Esta rubrica corresponde, quase na 
totalidade, aos gastos com obras de requalificação e instalações próprias a reconhecer em exercícios futuros no 
valor de 7.014.355,62 €. Face ao valor contabilizado no ano de 2017, a rubrica Outros gastos a reconhecer registou 
uma redução no seu valor no montante de 1.355.552,65 €.  

Relativamente à rubrica Caixa e depósitos bancários, no final do exercício de 2018, patenteava o valor de 
10.110.553,37 €. Esta rubrica apresenta um valor elevado atendendo que integra os valores transferidos pelo 
Município de Lisboa, nos últimos dias do ano de 2018, a título de adiantamento, que ainda não foram utilizados 
ao abrigo dos Contratos-Programa Deliberação 398/CM/2015 e Deliberação 349/CM/2018. 

Os Capitais Próprios da Empresa, no final do exercício de 2018, apresentavam o valor de 2.992.529,94 €, o que 
traduz um aumento de 33.279,63 €, relativamente ao montante registado em 31/12/2017, correspondente ao 
Resultado Líquido do Período alcançado no ano de 2018. 
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Relativamente à rubrica Financiamentos obtidos, agregando os valores reconhecidos no Passivo não corrente 
com os do Passivo corrente, obtemos o valor de 10.046.666,52 €, o que traduz uma redução de 913.333,32 € face 
ao valor apresentado em 31/12/2017. 

 A rubrica Outras dívidas a pagar contabilizadas no Passivo não corrente, totaliza o montante de 1.221.518,39 €, 
apresenta um aumento no valor de 53.701,73 €, relativamente ao valor registado no final do ano de 2017. Esta 
variação corresponde ao incremento dos valores retidos nos pagamentos efetuados aos empreiteiros, para 
garantia de boa execução das obras. 

Em 31/12/2018, a dívida a Fornecedores ascendia ao montante de 2.186.536,12 €. Relativamente ao valor 
registado no final do exercício de 2017, verificou-se uma diminuição no valor de 12.597,02 €. É de referir, 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 reconhecida no Passivo corrente, apresenta o montante de 5.956.944,66 €. 
Comparando com o valor obtido em 31/12/2017, verificou-se um aumento no valor de 2.726.960,79 €. Este 
incremento está diretamente relacionado com a transferência, por parte do Município de Lisboa, dos 
adiantamentos consignados nos Contratos-Programa 398/CM/2015 e 349/CM/2018. Em 31/12/2018, a dívida da 
empresa 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 1.460.210,54 € 
Deliberação 0349/CM/2018 1.500.000,00 € 

TOTAL 4.696.232,09 € 

 

Esta rubrica inclui os Credores por acréscimos com o valor de 1.213.090,80 €. 

 Os Rendimentos a reconhecer totalizam o valor de 1.450.032,58 €, correspondendo, na sua grande maioria, ao 
diferimento mensal das rendas emitidas pela GEBALIS. 
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INVESTIMENTOS 

No exercício de 2018, o investimento realizado em ativos fixos tangíveis e intangíveis totalizou o montante de 
328.301,93 €. Tomando como ponto de comparação, o investimento realizado no exercício de 2017, verificamos 
que no ano de 2018, o investimento realizado foi superior em 272.560,32 € (488,97%). 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 2017/2018 

  2017 2018 
Edifícios e outras construções 0,00 € 265.206,18 € 
Equipamento básico 0,00 € 9.319,05 € 
Equipamento administrativo 21.707,04 € 12.982,42 € 
Outros ativos fixos tangíveis 364,87 € 0,00 € 
Equipamento de transporte 33.669,70 € 35.018,47 € 
Equipamento informático 0,00 € 4.751,81 € 
Ferramentas e utensílios 0,00 € 1.024,00 € 
TOTAL 55.741,61 € 328.301,93 € 

 

 

 

 

O investimento realizado correspondeu à aquisição dos seguintes bens: 

- Edifícios e outras construções: Obras realizadas na Sede, Gabinete de Bairro da Bela Vista, Gabinete de Bairro 
da Boavista e no Gabinete de Bairro do Oriente; 
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- Equipamento administrativo: Aquisição de diverso mobiliário (cadeiras, armários, secretárias e blocos de 
gavetas); 

- Equipamento de transporte: Aquisição de 1 veículo de motorização elétrica; 

- Equipamento informático: Aquisição de dois computadores portáteis; 

- Equipamento básico: Aquisição de um aparelho de ar condicionado e de um micro-ondas; 

- Ferramentas/Utensílios: Aquisição de um Drone. 

 

 

RÁCIOS DE ESTRUTURA 

O rácio de Autonomia Financeira (12,48%) e o rácio Nível de Solvabilidade (14,25%), registados no exercício de 
2018, apresentam valores ligeiramente inferiores aos verificados no ano de 2017 (13,37% e 15,43% 
respetivamente). No ano de 2018, 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. 

 

RÁCIOS DE LIQUIDEZ 

Os rácios de Liquidez Geral (1,765) e Liquidez Reduzida (1,765), apresentam valores superiores à unidade. 
Relativamente aos valores registados no ano de 2017 (2,039 e 2,039 respetivamente), observa-se uma diminuição 
dos valores obtidos. Esta variação é explicada, em parte, pela diminuição do valor da dívida líquida de terceiros. 
Os valores registados em 2018 comprovam qua a GEBALIS tem a capacidade de cumprir atempadamente os 
seus compromissos financeiros. 

 

 

EBITDA 

No ano de 2018, o EBITDA totalizou o valor de 529.707,90 €, o que significa uma diminuição de 133.344,88 € (-
20,11%) relativamente ao valor obtido no ano de 2017. 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. 
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CONCLUSÃO 

No ano de 2018, a empresa voltou a evidenciar a capacidade de alcançar os objetivos traçados. O resultado obtido 
representa mais uma etapa, concluída com sucesso, na recuperação financeira da empresa. Foi conseguida a 
diminuição do endividamento a Instituições de crédito, reforço dos capitais próprios e melhoria das condições 
comerciais oferecidas pelos fornecedores. 

O Resultado Líquido do Período obtido, no valor de 33.279,63 €, 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 continuam a gerar frutos. 

Nunca é de mais salientar, 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. Quantificando esses valores, refira-se, que no ano de 2018, a GEBALIS 
despendeu 1.268.492,98 € 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 
825.863,01 €, relativos a obras de requalificação e em instalações próprias. 

Avaliando os resultados atingidos nos anos de 2014 a 2018 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 
respectivos exercícios 

2018 2017 2016 2015 2014 Avaliação 

84,43% 71,97% 75,21% 81,53% 82,87% 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 

2018 2017 2016 2015 2014 Avaliação 

13,76% 27,72% 24,70% 18,18% 17,62% 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 

2018 2017 2016 2015 2014 Avaliação 

529.707,90 € 663.052,78 € 899.579,08 € 957.379,46 € 2.144.148,27 € O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

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

2018 2017 2016 2015 2014 Avaliação 

33.279,63 € 81.817,56 € 183.120,28 € 111.017,08 € 392.001,96 € O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

 

 

Lisboa, 07 de março de 2019 

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. 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS  

A ação da empresa estará orientada para fortalecimento da situação económica e financeira, sem descurar o seu 
papel de elemento dinamizador da cidade de Lisboa. As principais prioridades serão 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. 

A atividade da empresa terá como alicerce o Plano de Atividades e Orçamento aprovado para o período de 2019 
a 2023. Neste documento está previsto, que neste período de cinco anos, a GEBALIS obtenha Resultados 
Líquidos do Exercício positivos. 

A GEBALIS dará continuidade a um conjunto de investimentos de reabilitação profunda de vários núcleos 
habitacionais, decorrentes dos Contratos-Programa 398/CM/2015 e 349/CM/2018, celebrados com Município de 
Lisboa. É de destacar, que o Contrato-Programa 349/CM/2018 prevê, numa das suas ações, a utilização de 
17.500.000,00 € na reabilitação de frações habitacionais. 
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Conscientes das características sociais e económicas dos munícipes residentes no património gerido pela 
empresa, 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; 

- Melhoria das condições de atendimento aos munícipes, quer reabilitando os espaços existentes, quer apostando 
no desenvolvimento de novos canais de comunicação; 

- Adequação da estrutura da empresa à possível integração de novas unidades de negócio; 

- Promoção da vida coletiva e melhoria dos níveis de participação e responsabilização cívica dos residentes e 
parceiros; 

- Ao processo de recuperação da dívida; 

- Gestão e controlo da execução financeira dos Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal 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 favor dos munícipes 
de Lisboa, em geral, e dos residentes no património sob gestão em particular; 

- 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 33.279,63 € tenha a seguinte aplicação: 

 

Resultados Transitados: 33.279,63 €. 

 

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 31/12/2018, no valor de 10.110.553,37 €, sejam considerados no 
Orçamento do ano de 2019 como Saldo Orçamental Transitado do Ano Anterior (Classificação Económica de 
Receita: 160101). O acréscimo de receita, que totaliza o valor de 1.735.357,32 €, será utilizado para dotar a nível 
orçamental a aquisição de bens e serviços diversos (Classificação Económica de Despesa: 02). 

 

Lisboa, 07 de março de 2019 

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 31/12/2018 31/12/2017

ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangiveis 7 377 928,27 157 197,48
Propriedades de investimento - - 
Goodwill - - 
Ativos intangíveis 8 - 5 614,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial - - 
Participações financeiras - outros métodos - - 
Outros investimentos financeiros 9 9 568,49 5 641,17 
Ativos por impostos diferidos 10 221 967,91 234 316,28 
Outros ativos não correntes - - 

Total do ativo não corrente 609 464,67 402 768,93

ATIVO CORRENTE:
Inventários - - 
Clientes - - 
Adiantamentos a fornecedores 1 017,80 - 
Estado e outros entes públicos 16 148 425,98 137 615,64
Outros créditos a receber 11 5 958 231,70 6 699 062,26
Diferimentos 12 7 159 888,57 8 515 441,22
Ativos financeiros detidos para negociação - - 
Outros ativos financeiros - - 
Ativos não correntes detidos para venda - - 
Caixa e depósitos bancários 4 10 110 553,37 6 383 096,37

Total do ativo corrente 23 378 117,42 21 735 215,49
Total do ativo 23 987 582,09 22 137 984,42

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:

Capital subscrito 13 1 300 000,00 1 300 000,00
Outros instrumentos de capital próprio - - 
Reservas legais 13 260 000,00  260 000,00
Outras reservas - - 
Resultados transitados 13 1 399 250,31 1 317 432,75
Ajustamentos em activos financeiros - - 
Excedentes de revalorização - - 
Outras variações no capital próprio - - 

2 959 250,31 2 877 432,75
Resultado líquido do período 33 279,63 81 817,56

Total do capital próprio 2 992 529,94 2 959 250,31

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões - - 
Financiamentos obtidos 14 9 133 333,20 10 046 666,52
Passivos por impostos diferidos - - 
Outras dívidas a pagar 17 1 221 518,39 1 167 816,66

Total do passivo não corrente 10 354 851,59 11 214 483,18

PASSIVO CORRENTE:
Fornecedores 15 2 186 536,12  2 199 133,14
Adiantamentos de clientes - - 
Estado e outros entes publicos 16 133 353,88 142 063,12
Financiamentos obtidos 14 913 333,32 913 333,32
Outras dívidas a pagar 17 5 956 944,66 3 229 983,87
Diferimentos 18 1 450 032,58 1 479 737,48
Passivos financeiros detidos para negociação - - 
Outros passivos financeiros - - 

Total do passivo corrente 10 640 200,56 7 964 250,93
Total do passivo 20 995 052,15 19 178 734,11
Total do capital próprio e do passivo 23 987 582,09 22 137 984,42

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2018

(Montantes em euros)
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31/12/2018 31/12/2017

Vendas e serviços prestados 19 18 419 236,68 19 165 584,87 

Subsídios à exploração 20 3 005 967,27 7 404 878,48 

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

Trabalhos para a própria entidade - - 

Fornecimentos e serviços externos 21 (14 165 606,58) (18 159 001,67)

Gastos com o pessoal 22 (5 281 423,66) (4 817 465,74)

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

Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) 26 (1 751 154,44) (3 009 419,11)

Provisões (aumentos / (reduções)) - - 

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

Aumentos / (reduções) de justo valor - - 

Outros rendimentos 23 425 076,45 137 704,10 

Outros gastos 24 (122 387,82) (59 228,15)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 529 707,90 663 052,78 

Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização 25 (113 185,14) (102 099,44)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis ((perdas) / reversões) - - 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  416 522,76 560 953,34 

Juros e rendimentos similares obtidos 19 - 2 474,47 
Juros e gastos similares suportados 27 (355 657,30) (447 127,19)

                                                                                                            Resultado antes de impostos                                                                    60 865,46 116 300,62 

Imposto sobre o rendimento do período 28 (27 585,83) (34 483,06)
                                                                                                              Resultado líquido do período                                                                  33 279,63 81 817,56 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados
por naturezas do período f indo em 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL  DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(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 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 

Capital 
subscrito

Reservas 
legais 

Outras 
reservas 

Resultados
transitados

Ajustam./outras 
variações de 

capital próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total 

A 31 de Dezembro de 2016 1 300 000,00 260 000,00 - 1 134 312,47 - 183 120,28 2 877 432,75 

Alterações no período
Outras alterações reconhecidas
   no capital próprio - - - 183 120,28 - (183 120,28) - 

- - - 183 120,28 - (183 120,28) - 

Resultado líquido do período 81 817,56 81 817,56 

Resultado integral - - - 183 120,28 - (101 302,72) 81 817,56 

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

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS 
NOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do período f indo em 31 de Dezembro de 2018

(Montantes em euros) 
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31/12/2018 31/12/2017

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 17 452 219,77 16 747 350,93
Pagamentos a fornecedores -11 222 268,70 -14 670 161,73
Pagamentos ao pessoal -5 246 491,80 -4 750 565,88

Fluxos gerados pelas operações 983 459,27 -2 673 376,68

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento -45 158,68 -38 936,56
Outros recebimentos / pagamentos 4 385 747,65 6 815 506,94

Fluxos das actividades operacionais [1] 5 324 048,24 4 103 193,70

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis 324 603,54 50 170,94
Ativos intangíveis - - 
Investimentos financeiros 3 993,00 2 794,07
Outros ativos - - 

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 800,00 9 766,00
Ativos intangíveis - - 
Investimentos financeiros 177,88 729,03
Outros ativos - - 
Subsídios ao investimento - - 
Juros e rendimentos similares - 4 643,05
Dividendos - - 

  
Fluxos das actividades de investimento [2]  -327 618,66 -37 826,93

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos - - 
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio - - 
Cobertura de prejuízos - - 
Doações - - 
Outras operações de financiamento - - 

0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 913 333,32 913 333,32
Juros e gastos similares 355 639,26 448 831,55
Dividendos - - 
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio - - 
Outras operações de financiamento - - 

1 268 972,58 1 362 164,87
Fluxos das actividades de financiamento [3] -1 268 972,58 -1 362 164,87

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] 3 727 457,00 2 703 201,90

Efeito das diferenças de câmbio - - 

Caixa e seus equivalentes no início do período 6 383 096,37 3 679 894,47

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

do período f indo em 31 de Dezembro de 2018

(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 7 de Março de 2019 através da deliberação nº 134/CA/2019, 
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 2018, 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 2018, 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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3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

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. 
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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”. 

 

 

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. 
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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.  

 

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.  
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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. 

 

 
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).  

  



94 
 

 

 

 

 

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 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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

  

 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 atualizados 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. 
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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. 

 

 

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.  
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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. 

 

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 

 
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 31/12/2018 e em 31/12/2017, têm a seguinte 
composição: 

 

 

 

 

 

 
  

2018 2017

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 10 110 553,37 6 383 096,37
Caixa e seus equivalentes 10 110 553,37 6 383 096,37
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5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS  

 

 

Durante o período findo em 31/12/2018, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações significativas de 
estimativas, nem identificados erros materiais que devessem ser corrigidos. 

 
 
 
 
5. 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 2018 e 2017, 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 2018 e 2017, 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 (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) - 

Fornecedores Accionistas
Outros

Devedores
Outros

Credores
Forn e 

Serviços
Subsídios à
Exploração

Outros 
Rend.

CML (49 677,14) (2 816,08) 195 576,46 (2 065 269,40) - (7 404 878,48) - 
CARRIS - - - - - - - 
EMEL - - - - - - - 
EGEAC - - - - - - - 
SRU Ocidental - - - - - - - 

(49 677,14) (2 816,08) 195 576,46 (2 065 269,40) - (7 404 878,48) - 

2018
Saldos Transações

2017
Saldos Transações
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7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

Durante os períodos findos em 31/12/2018 e em 31/12/2017 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 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 por imparidade 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

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 31 895,74 160 365,18 450 204,90 1 431 689,57 597 649,99 - 2 671 805,38
Aquisições - - 33 669,70 21 707,04 364,87 - 55 741,61
Alienações - - - - - - -
Transferências - - - - - - -
Abates - - (100 276,66) - - - (100 276,66)
Revalorizações - - - - - - -
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 31 895,74 160 365,18 383 597,94 1 453 396,61 598 014,86 - 2 627 270,33

Depreciações e perdas p/ impar. acumuladas:
Saldo inicial 3 189,57 157 932,73 363 552,39 1 397 702,56 571 476,66 - 2 493 853,91
Depreciações do exercício 3 189,57 718,39 48 675,39 19 610,61 4 301,64 - 76 495,60
Perdas por imparidade do exercício - - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - - -
Alienações - - - - - - -
Transferências - - - - - - -
Abates - - (100 276,66) - - - (100 276,66)
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 6 379,14 158 651,12 311 951,12 1 417 313,17 575 778,30 - 2 470 072,85

Activo líquido 25 516,60 1 714,06 71 646,82 36 083,44 22 236,56 - 157 197,48

2017
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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: 

 

 

 

 

 

 
8. ATIVOS INTANGÍVEIS 

 

Durante os períodos findos em 31/12/2018 e em 31/12/2017 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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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 - 995 742,98 - - - 995 742,98
Depreciações 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 - - - - - -

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 - 970 139,14 - - - 970 139,14
Amortizações do exercício - 25 603,84 - - - 25 603,84
Perdas por imparidade do exercício - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - -
Alienações - - - - - -
Transferências e abates - - - - - -
Outras variações - - - - - -
Saldo final - 995 742,98 - - - 995 742,98

Activo líquido - 5 614,00 - - - 5 614,00

2018

2017
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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: 

 

 

 

 

 

 
9.  OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017, a rubrica de “Outros investimentos financeiros” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 
10. ATIVOS POR IMPOSTO DIFERIDOS 

 

Durante o período findo em 31/12/2018, os movimentos ocorridos na rubrica de “Ativos por impostos diferidos” foram os seguintes: 

 
  

Classe homogénea Anos

Programas de computador 3 - 6

2018 2017
  Não correntes:

FCT - Fundo Compensação do Trabalho 9 568,49 5 641,17
9 568,49 5 641,17
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No apuramento do imposto do período de 2018, foi regularizada a verba de 12.348,37€. 

 

 

 

 
11. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 

 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017 a rubrica de “Outros créditos a receber" pela Empresa têm a seguinte composição: 

 

 

 

No decurso do período findo em 31/12/2018, foram reconhecidas perdas por imparidade, conforme (Nota 26). 

 
  

Saldo em Resultado Capitais Resultado Capitais Saldo em
Ativos por impostos diferidos 31/12/2017 Líquido Próprios Líquido Próprios 31/12/2018

  Ajustamentos inventários - - - - - - 
  Ajustamentos clientes cob. duvido - - - - - - 
  Prejuízos fiscais reportáveis 234.316,28 - - 12.348,37 - 221.967,91 
  Provisões p/ riscos e encargos - - - - - - 

234.316,28 - - 12.348,37 - 221.967,91 

2018
Constituição Reversão

Correntes:
Taxas de ocupação do edificado 43 765 138,62 (38 245 687,16) 5 519 451,46 42 827 826,61 (36 494 532,72) 6 333 293,89
CML - contratos programa 11 152,58 - 11 152,58 176 250,38 - 176 250,38
CML - outros valores 19 326,08 - 19 326,08 19 326,08 - 19 326,08
FEDER - contratos programa - - - - - -
EU - Projectos cofinanciados 2 900,00 - 2 900,00 2 900,00 - 2 900,00
Outros devedores 405 401,58 - 405 401,58 167 291,91 - 167 291,91

44 203 918,86 (38 245 687,16) 5 958 231,70 43 193 594,98 (36 494 532,72) 6 699 062,26
44 203 918,86 (38 245 687,16) 5 958 231,70 43 193 594,98 (36 494 532,72) 6 699 062,26

2018 2017
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12. DIFERIMENTOS ATIVOS 

 

 

 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017 a rubrica do ativo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

Natureza 2018 2017

Obras requalificação/Beneficiação nos Bairros :
  - Prohabita - Lotes 601 a 619 Salgadas 519 149,14 585 074,27
  - Prohabita - 19 Lotes Condado Zona 946 721,39 1 071 965,68
  - Edificado 4 692 598,84 5 377 898,57
  - Espaços Exteriores - -
  - Equipamentos Electromecanicos 855 886,25 1 253 637,17
  - Obras Instalações da Empresa em edif.alheios 103 666,87 189 330,96

7 118 022,49 8 477 906,65
Outros gastos a reconhecer :
  - Seguros 41 866,08 -
  - Contratos e licenças informáticas - 37 534,57
  - Outros gastos a reconhecer - -

41 866,08 37 534,57
7 159 888,57 8 515 441,22
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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 

 

 
13. CAPITAL 

 

Em 31 de Dezembro de 2018, o Capital Próprio da Empresa era composto da seguinte forma:  

 
  

CAPITAL

2018 2017
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 1 399 250,31 1 317 432,75
Resultado líquido do período                                                33 279,63 81 817,56

Total do capital próprio 2 992 529,94 2 959 250,31

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

34 024 817,99 32 625 567,68
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14. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

 

 

Os financiamentos obtidos em 31/12/2018 e em 31/12/2017 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 2018 a GEBALIS cumpriu o plano de pagamentos e amortizou a dívida em 913.333,32€. 

 

 

 
15. FORNECEDORES 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017, a rubrica de “Fornecedores” tem a seguinte composição: 

 

 

 
  

Limite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente
Empréstimos bancários:

Contas Correntes - - - - - -
Emprestimo M/L Prazo - 913 333,32 9 133 333,20 - 913 333,32 10 046 666,52

- 913 333,32 9 133 333,20 - 913 333,32 10 046 666,52

2018 2017
Montante utilizado Montante utilizado

2018 2017

Fornecedores :
Fornecedores c/c 939 657,45 935 940,91

 Fornecedores, facturas em recepção e conferência 1 246 878,67 1 263 192,23
-0,57% 2 186 536,12 2 199 133,14
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16. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017, as rubricas de “Estado e outros entes públicos” têm a seguinte composição: 

 

 

 

 
17. OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR 

 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017 a rubrica “Outras dívidas a pagar” tem a seguinte composição: 

 

 

 
  

Activo Passivo Activo Passivo
 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

IRC - A recuperar 7 782,94 - 8 363,54 -
Pagamento especial por conta 137 518,30 - 129 252,10 -

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - 41 937,38 - 38 866,00
 Imposto sobre o valor acrescentado 3 124,74 1 905,55 - 15 603,67
 Contribuições para a Segurança Social - 89 100,40 - 87 304,18
 Outras Tributações - 410,55 - 289,27

148 425,98 133 353,88 137 615,64 142 063,12

2018 2017

2018 2017
Não correntes:
Outras dívidas a pagar

Fornecedores retenção p/garantia 1 221 518,39 1 167 816,66
1 221 518,39 1 167 816,66

Correntes:
Outras dívidas a pagar   

Fornecedores investimentos - -
Credores por acréscimos de gastos 1 213 090,80 1 134 536,32
CML - Contratos Programa 4 205 213,80 1 577 067,19
Outros contas a pagar diversos 538 640,06 518 380,36

5 956 944,66 3 229 983,87
7 178 463,05 4 397 800,53
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18. DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 

 

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017, a rubrica do passivo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 
19. RÉDITO 
 
 

 
 
 
As Vendas e serviços prestados registam o valor de 18.419.236,68 €, representando uma diminuição de 746.348,19€. 
 
Esta variação é justificada pela adequação das rendas cobradas aos rendimentos declarados pelos agregados. Assim como, pela 
redução do número de recibos emitidos. 
 
 

 
 

Existem outros réditos apresentados na nota 20 e nota 23. 
  

2018 2017

Diferimento mensal das rendas 1 450 032,58 1 479 737,48
- -

1 450 032,58 1 479 737,48
  

2018 2017
Serviços Prestados - Rendas   
   Rendas - Emissão 20 794 237,78 22 441 418,76
    Rendas - Aumentos 9 323,58 1 955,58
    Rendas - Reduções/Anulações (1 730 634,21) (1 126 188,60)
    Rendas - Regulariz. Deb/Cred (757 286,92) (2 233 990,39)
   Rendas - Diversos 103 596,45 82 389,52

18 419 236,68 19 165 584,87

2018 2017

Juros obtidos:
Depósitos em instituições de crédito  - 2 474,47
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20. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

 

 

Em 2018 a rubrica de subsídios à exploração apresenta os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

Os Subsídios à exploração apresentam o valor de 3.005.967,27 €, correspondendo, na totalidade, ao reconhecimento dos rendimentos 
inerentes à execução dos Contratos-Programa assinados com o Município de Lisboa e com o FEDER. Relativamente ao ano de 2017, 
verificou-se uma diminuição no valor de 4.398.911,21 €. 

 

De salientar, que no exercício de 2018, foram regularizados subsídio à exploração, no montante de 124.127,72€, referentes ao contrato-
programa deliberação 160/CM/2013, respeitantes a gastos inerentes á execução do contrato-programa, mas que foram contratualizados 
após a data limite para aceitação por parte da CML. Esta operação garantiu a equivalência dos registos contabilísticos da CML e da 
GEBALIS em relação a este contrato-programa 

 

 
21. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31/12/2018 e em 31/12/2017 tem a seguinte composição: 
  

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

Contr. Programa CML 5 615 396,24 1 838 603,37
Contr. Programa FEDER 1 167 363,90 1 167 363,90

6 782 760,14 3 005 967,27
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2018 2017
Conservação e reparação 9 949 588,42 14 409 644,81
Outros fornecimentos e serviços 4 216 018,16 3 749 356,86

-21,99% 14 165 606,58 18 159 001,67

Conservação e reparação : 2018 2017
P.E. (Patrimonio edificado) 
   - Requalif icação / Beneficiação 878 469,15 876 469,24
   - Manutenção/Conservação 7 155 188,57 10 637 130,89
   - Conservação Obrigatória - -
E.E.M. (equipamento electro mecanico)
   - Requalif icação / Beneficiação 397 750,92 1 391 747,73
   - Manutenção/Conservação 1 376 121,74 1 301 579,68
A.E.A. (ambiente espaços ajardinados)
   - Requalif icação / Beneficiação - -
Obras Instalações da Empresa em edif.alheios 112 953,39 189 167,00
Conservação e reparação diversos 29 104,65 13 550,27

-30,95% 9 949 588,42 14 409 644,81

Outros fornecimentos e serviços : 2018 2017
Trabalhos especializados 626 843,93 501 628,31
Publicidade e propaganda 2 517,29 4 796,81
Vigilância e segurança 194 420,61 186 204,17
Honorários 80 986,81 109 480,08
Serviços bancários 69 727,93 66 603,15
Informação  (boletins) 20 841,48 20 841,48
Ferramentas e utensílios de desgaste ráp 1 121,94 1 463,83
Livros e documentação técnica 537,28 733,29
Material de escritório 24 613,15 20 533,76
Impressos emissão rendas 27 598,71 28 492,69
Electricidade 1 121 786,07 1 027 829,82
Combustíveis 29 557,90 30 360,18
Água 282 663,31 272 899,87
Deslocações, estadas e transportes 4 153,10 5 710,97
Rendas e alugueres 100 584,48 84 253,38
Comunicação 295 148,01 219 235,10
Seguros 21 759,12 17 349,68
Contencioso e notariado 36 616,38 34 963,36
Despesas de representação - 322,75
Limpeza, higiene e conforto 85 410,70 91 438,28
Fotocopias 388,43 -
Produtos Alimentares 613,20 1 156,36
Realização acções c/moradores 33 096,47 11 082,06
Despesas condominios 1 148 929,25 1 005 309,63
Outros fornecimentos e serviços diversos 6 102,61 6 667,85

12,45% 4 216 018,16 3 749 356,86
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22. GASTOS COM O PESSOAL 

 

 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos períodos findos em 31/12/2018 e em 31/12/2017 tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

Em 2018 os gastos com o pessoal tiverem uma variação de 9,63%, face ao valor verificado no ano de 2017. Esta variação é justificada 
pela implementação das novas tabelas salariais aprovadas com o Acordo de Empresa e pelo aumento do número de trabalhadores. 

 

 

O número médio de colaboradores ao serviço no ano de 2018 e de 2017, foi de 201 e 195, respetivamente. 

 
  

2018 2017

Remunerações dos orgãos sociais 106 685,35 103 158,91
Remunerações do pessoal 3 858 538,18 3 609 959,63
Encargos sobre remunerações 852 659,09 801 638,96
Seguros Acidentes trabalho 55 227,85 34 789,27
Gastos de acção social 2 337,61 2 000,00
Formação profissional 38 997,06 332,60
Seguro doença 108 005,41 89 276,24
Higiene segurança e medicina no trabalho 14 639,84 7 850,20
Serviços Sociais CML 16 079,95 15 709,41
Compensação SNS (ACSS) 57 046,44 132 492,93
Compensaçao pecuniária global 114 415,82 -
Compensaçao caducidade 21 891,12 -
Outros 34 899,94 20 257,59

9,63% 5 281 423,66 4 817 465,74
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23. OUTROS RENDIMENTOS 

 

A rubrica de “Outros rendimentos” nos períodos findos em 31/12/2018 e em 31/12/207 tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

Nesta rubrica destaca-se o valor de 11.775,34 € referente à venda de energia (microprodução de energia elétrica nos 23 locais onde a 
GEBALIS instalou painéis solares), e o valor 32.040,18 € referente a juros de dívidas de moradores. 

A Gebalis procedeu, à resolução de dois contratos de empreitada de obras públicas em execução ao abrigo do CP 398/CM/2015 e aplicou 
sanções contatuais que ascendem a 332.840,59 €. 

 

 

 
24. OUTROS GASTOS 

 

 

A rubrica de “Outros gastos” nos períodos findos em 31/12/2018 e em 31/12/2017 tem a seguinte composição: 

 

 

 
  

2018 2017

Rendimentos suplementares:
Outros rendimentos suplementares 36 541,73 29 263,73

 Ganhos em inventários - -
 Sanção contatual de Obras 332 840,59 -
 Outros 55 694,13 108 440,37

425 076,45 137 704,10

2018 2017

Impostos 2 241,96 2 422,50
Outros 120 145,86 56 805,65

122 387,82 59 228,15
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25. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

 

 

A rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” nos períodos findos em 31/12/2018 e de 31/12/2017 tem a seguinte 
composição: 

 

 

 

 

 

O Gasto de depreciação e de amortização cifrou-se em 113.185,14 €. Atendendo às características dos bens do património da GEBALIS, 
não foi realizada qualquer revalorização do valor destes Ativos.  

 

 

 
26. IMPARIDADES 

 

No decurso do período findo em 31/12/2018, as imparidades, e a antiguidade dos saldos é a seguinte: 

 

 

 
  

2018 2017
Activos fixos tangíveis    ( Nota 7 ) 107 571,14 76 495,60
Intangíveis     ( Nota 8 ) 5 614,00 25 603,84

113 185,14 102 099,44

Valor bruto
Imparidade 
acumulada Valor líquido % Valor bruto

Imparidade 
acumulada Valor líquido

 00 a 06  meses 2 623 709,03 - 2 623 709,03 0,00% 3 235 627,59 - 3 235 627,59
 06 a 12  meses 2 006 317,66 (501 579,42) 1 504 738,24 25,00% 2 310 642,73 (577 660,68) 1 732 982,05
 12 a 18  meses 2 148 823,64 (1 074 411,82) 1 074 411,82 50,00% 2 128 861,63 (1 064 430,82) 1 064 430,81
 18 a 24 meses 1 972 209,89 (1 479 157,42) 493 052,47 75,00% 2 031 687,94 (1 523 765,96) 507 921,98
> 24 meses 35 190 538,50 (35 190 538,50) - 100,00% 33 328 675,25 (33 328 675,25) -

43 941 598,72 (38 245 687,16) 5 695 911,56 43 035 495,14 (36 494 532,71) 6 540 962,43

20172018
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Em consequência da avaliação efetuada pela Administração, com referência a 31 de dezembro de 2018, sobre a recuperabilidade da 
dívida a cobrar dos moradores, foram reconhecidas, no corrente período, perdas por imparidade no valor de 1.751.154,44€, para reforço 
das já registadas em anos anteriores, totalizando estas, na data do relato, o valor de 38.245.687,16€. 

 

 
27. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

 

 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos períodos findos em 31/12/2018 e de 31/12/2017, têm a seguinte 
composição:  

 

 

 

 

Comparativamente ao período de 2017, registou-se uma diminuição de 91.469,89€. Esta diminuição foi alcançada devido à redução de 
913.333,32€ nos montantes em dívida a instituições bancárias e à redução do spread em 1 p.p.. 

 

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

  

2018 2017
Juros suportados:

Financiamentos bancários 341 996,63 429 929,97
Outros gastos de financiamento: 13 660,67 17 197,22

355 657,30 447 127,19
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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 2015 a 2018 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 empresa. 

 

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 31/12/2018 e 31/12/2017, no valor de 27.585,83€ e 34.483,06€, respetivamente, respeita 
no ano de 2018 a 15.237,46€ a imposto corrente do período e 12.348,37€ euros ao reconhecimento de impostos diferidos, e no ano de 
2017, o valor de 34.483,06€, corresponde a 17.308,89€ a imposto corrente do período, e 17.174,17€ ao reconhecimento de impostos 
diferidos. 
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A decomposição do montante de imposto sobre o rendimento do exercício reconhecido nas demonstrações financeiras dos períodos de 
2018 e 2017, foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

A reconciliação do imposto corrente, para os períodos de 2018 e 2017, é a que seguidamente se apresenta: 

 

 

 

 

 

A taxa efetiva de imposto estimado, para os períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, foi respetivamente de 25% e 15% 
  

2018 2017

   Imposto corrente 15.237,46 17.308,89 

   Imposto diferido 12.348,37 17.174,17 
Imposto sobre o rendimento do período 27.585,83 34.483,06 

Valores % Valores %
Resultado antes de impostos 60 865,46 116 300,62 
IRC à taxa normal sem correções fiscais 12 781,75 21% 24 423,13 21%
Variações patrimoniais - - 
Acréscimos ao rendimento tributável 25 511,76 530,47 
Deduções ao rendimento tributável (2 374,73) - 
Lucro /prejuízo fiscal 84 002,49 116 831,09 
Dedução de prejuízos fiscais (58 801,74) (81 781,76)
Matéria coletável 25 200,75 35 049,33 
IRC à taxa normal sobre a matéria coletável 5 292,16 9% 7 360,36 6%
Derrama 1 260,04 1 752,47 
Tributações autónomas 8 685,26 8 196,06 
IRC estimado para o período (taxa efetiva) 15 237,46 25% 17 308,89 15%

2018 2017
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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. 

 

 
29.2 Remunerações dos Órgãos Sociais 

 

Nos períodos de 2018 e 2017, 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€. 

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)

(1 021 940,79) 221 967,91 

2018 2017
Conselho de Administração           (*) 106 685,35 103 158,91 
Fiscal Único   (sem IVA)               (**) 11 484,00 11 483,02 

(*) - verba relevada em  Gastos com pessoal

(**) - verba relevada em  Fornecimentos e serviços externos
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30. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

À presente data, a Administração da Empresa não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31/12/2018 
que justifiquem ajustamentos nestas demonstrações financeiras. 

 
31. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

 

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 7 de 
março de 2019, sendo posteriormente remetidas ao Município de Lisboa para aprovação. 

 

 

O Contabilista Certificado: A Administração: 

 

 

Dr. Fernando Mateus 

 

 

Dr. Pedro Pinto de Jesus 

  

 

Dra. Maria Helena Martinho Lopes Correia 

  

 

Eng. Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício 
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