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Este documento é uma versão de leitura. O 
documento original, devidamente assinado, 
encontra-se arquivado na sede da empresa. 
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De acordo com o disposto na lei e nos Estatutos da Empresa, o Conselho de 
Administração da GEBALIS – Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal 

de Lisboa, EM, SA vem submeter à apreciação de V. Exas. o Relatório de 
Gestão e as Contas do Período de 2020. 
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A GEBALIS perfaz em 2020 um quarto de século de vida. Não celebramos apenas um marco temporal em números 
redondos. Assinalamos - e celebramos, sim! - todo um historial de dinâmica melhoria da implementação das políticas 
públicas de habitação municipal em Lisboa, que é nacional e internacionalmente reconhecida. Esse justo 
reconhecimento é o corolário do envolvimento e do esforço interno necessário para a concretização de toda a 
programação inerente. Foi o zelo e a dedicação dos mais de 200 trabalhadores/as que nos trouxe tão longe, em 
quantidade e qualidade. E foi, também, a reestruturação estatutária que melhorou o foco e a atuação como Empresa 
Municipal - permitindo-nos a manutenção das atividades da empresa e a adesão a novos formatos. Temos gerido a 
situação de pandemia ao mesmo tempo que evoluímos e aderimos a novos formatos digitais.  

A dinâmica adaptativa que a GEBALIS tem demonstrado não seria possível - é justo dizê-lo - sem a aposta do 
Executivo Municipal, o qual compreendeu que a modernização estatutária da empresa era uma componente relevante 
na materialização das políticas públicas de habitação do Município de Lisboa.  

Na especialíssima situação em que nos encontramos, a GEBALIS cumpriu com as suas obrigações, sem 
falhar.  Conseguimos garantir uma rápida revisão das rendas. Conseguimos executar em tempo o regime de renda 
apoiada. Conseguimos manter o atendimento. Conseguimos manter a calendarização das obras - e do investimento 
nas obras das instalações. Conseguimos aumentar o número de fogos reabilitados - e demos cumprimento ao 
programa Aqui Há Mais Bairro.  

O Projeto LIFE seguiu a evolução prevista e obteve o reconhecimento desejado - que nos é muito grato. 

A adesão da GEBALIS à Housing Europe - o mais relevante parceiro europeu de habitação pública - foi um momento 
que nos é muito caro: significa o reconhecimento europeu da qualidade e dos padrões do nosso trabalho. As 
implicações de uma pertença a uma organização desta qualidade, as responsabilidades e os direitos e benefícios daí 
advenientes trazem ao sector público da habitação - de Lisboa e do País - uma nova situação e um novo estatuto. 

Hoje, a GEBALIS tem uma situação financeira estável e resolvida.  

Hoje, a GEBALIS tem práticas de gestão financeira que seguem as melhores recomendações. Como o Resultado 
Líquido das nossas Contas demonstra, toda a receita captada foi reinvestida no património municipal.  

Por último, o Conselho de Administração da GEBALIS felicita os trabalhadores/as da nossa empresa pelos sucessos 
obtidos - e publicamente reconhecidos, dentro e fora de fronteiras. Os significativos progressos feitos são motivo do 
nosso orgulho comum. São, também, um fator da nossa acrescida responsabilização perante Lisboa.   

 

Lisboa, 11 de março de 2021 

O Conselho de Administração 
 

       O Presidente 
 
 

Pedro Pinto de Jesus 
 

                 A Vogal      O Vogal 
 
 

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

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

 

ASSEMBLEIA GERAL 

Vereador(a) com o Pelouro da Habitação 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE LISBOA NA ASSEMBLEIA GERAL 

Diretor(a) Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Lisboa 

PRESIDENTE 

Diretor(a) Municipal de Finanças da Câmara Municipal de Lisboa 

SECRETÁRIA 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Pedro Pinto de Jesus 

PRESIDENTE 

Maria Helena Martinho Lopes Correia 

VOGAL 

Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício 

VOGAL 

 

FISCAL ÚNICO 

Grant Thornton & Associados- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), Lda., 
representada pelo Dr. Pedro Lisboa Nunes 
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INTRODUÇÃO 

QUEM SOMOS 
ONDE ESTAMOS 

 

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

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

 

 

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

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

 

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

A atividade da GEBALIS desenvolve-se no município de Lisboa, suportada por uma estrutura de funcionamento 
localizada em vários pontos da cidade, abrangendo 69 Bairros e contando com 222 trabalhadores ativos (em 
dezembro 2020). 
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A Sede da empresa localiza-se no Bairro Alfredo Bensaúde, na freguesia dos Olivais. A estrutura geral de 
funcionamento é a seguinte: 
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INTERVENÇÃO LOCAL 
 

 

 

A intervenção de proximidade realizada pela GEBALIS no ano de 2020 foi significativamente afetada pelo contexto 
da pandemia COVID-19. O impacto do confinamento conduziu a uma rápida adaptação da organização do trabalho 
permitindo a continuidade dos serviços prestados e viabilizando o incremento da capacidade de resposta às 
necessidades que emergiram, no âmbito da gestão do arrendamento social. 

A operação da intervenção local, no ano de 2020 foi alicerçada numa inexorável convicção de que o bom 
desempenho de uma Organização Pública e de que a boa prestação de Serviço Público que a mesma deve 
proporcionar à sociedade depende, em larga medida, da sua Visão e correspondente capacidade de concretização 
da sua Missão. Como tal, a componente do planeamento estratégico esteve ativamente presente ao longo do 
trabalho desenvolvido durante este ano – com especial enfoque não só na adaptação dos recursos às 
especificidades territoriais de cada uma das comunidades, mas, também, com particular orientação para a 
inovação na forma – e conteúdo – como se procurou responder às necessidades da população residente em cada 
uma delas. 
 
As atividades desenvolvidas no âmbito da Intervenção Local enquadram-se nos quatro eixos estratégicos definidos 
no Plano de Atividades 2020.  

 

Eixos Estratégicos de Intervenção da Direção de Intervenção Local 
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Investiu-se, ao longo de 2020, na capacitação para a melhoria das práticas de intervenção, planeadas e avaliadas, 
conducentes a respostas efetivas, dirigidas e personalizadas, com base nas reais necessidades das pessoas. 
Para que tal acontecesse, foi tido em conta o carácter multidimensional dos diversos percursos de inserção social, 
com destaque natural para aqueles ligados à habitação, que requerem a capacidade de interação com uma 
crescente diversidade de atores, com uma crescente mobilização de competências em várias áreas e, claro, com 
uma crescente colaboração interinstitucional. 

Dando, pois, continuidade à reorganização da atividade da Direção de Intervenção Local, sempre orientada pela 
lógica do aperfeiçoamento da ação da GEBALIS no terreno. Para tal, foi de facto essencial a promoção da 
concentração do trabalho de carácter administrativo numa equipa de gestão de contratos de arrendamento, tendo 
libertado as equipas dos Gabinetes de Bairro para uma intervenção mais próxima e permanente, junto dos 
residentes e capaz de desenvolver nas comunidades uma capacidade duradoura de agir e subsistir.  

Eixo de Intervenção 1: Atendimento de Qualidade 
A GEBALIS realizou ano de 2020 um total de 71.051 atendimentos tendo mantido o nível quantitativo de 
atendimentos registado em 2019.  

 

 

 

A manutenção dos níveis de atendimento, apesar das restrições impostas pela situação pandémica, deveu-se, 
sobretudo, a uma maior proatividade das equipas no contacto com os Residentes, diversificando os canais de 
comunicação, fazendo triplicar a percentagem de atendimentos, por iniciativa da GEBALIS, no período 
compreendido entre 2019 e 2020.  

Atendimento por iniciativa GEBALIS ou residente 

 

 
2019 2020 

Iniciativa GEBALIS 6,3 18,3 

Iniciativa Residente 91,0 79,1 

 

Importa realçar que o serviço de atendimento telefónico nunca foi interrompido, tendo sido adaptado às 
circunstâncias do teletrabalho, foi também tornado mais acessível o modo de realização de pedidos relacionados 
com: os contratos de arrendamento (transferências, atualização de agregado, revisões de renda, transmissões de 

71051
73189

70318

2020 2019 2018

ATENDIMENTOS
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arrendamento e acordos de liquidação de dívida); e os pagamentos de renda (envio de guias de pagamento para 
o domicílio, comunicação de referência multibanco por telefone).  

Foi ainda aberto o canal de comunicação direto, para cada um dos Gabinetes GEBALIS, via e-mail. Através 
de uma campanha de comunicação nos canais de comunicação da empresa, dirigida aos residentes e aos 
parceiros locais, foi promovida a sua utilização.  

Do evidente sucesso desta medida resultou que o atendimento presencial foi em larga medida substituído pelo 
atendimento on-line - cresceu quase 10 vezes face a 2019 – e/ou pelo atendimento telefónico - cuja expressão 
passou de 35.1%, em 2019, para 73.1%, em 2020. 

Conclui-se que é um meio de interação bastante profícuo na gestão do arrendamento social e cuja manutenção 
estudaremos. 

 

Atendimento por canal 

 2019 2020 

E-Mail 1,0 9,7 

Telefónico 35,1 73,1 

Presencial 64,0 17,2 

 

 

No entanto, importa referir o esforço feito e conseguido na preservação e disponibilização do acompanhamento 
presencial, a quem assim o desejasse e/ou dele precisasse. Destacam-se, neste âmbito, um total de 1.431 visitas 
externas. 

• Continuidade do ciclo de formação interna, iniciado em 2019, destinado à melhoria das competências 
dos adjuntos técnicos no atendimento prestado ao público através da realização de duas sessões de 
formação dedicadas aos seguintes temas: pedidos de documentação; cálculo de renda; e Código do 
Procedimento Administrativo. 
 

• Início, no último trimestre, de formação em contexto de trabalho no sentido de dotar os técnicos de 
intervenção local de melhores competências técnicas e interpessoais a favor do atendimento e 
serviços mais eficazes, prestados aos munícipes, através das seguintes abordagens: capacitação técnica 
para a construção de respostas inovadoras e adaptadas aos demais contextos específicos de atuação, 
qualificando os profissionais e promovendo processos de aprendizagem mútua através da (re)descoberta 
de talentos e competências; e reorientação para uma intervenção mais próxima e construída com os 
residentes, ao invés de respostas padronizadas e unidimensionais. 

 
• No que diz respeito à aposta na qualidade dos espaços de atendimento e de trabalho assinalam-se as 

obras de requalificação do Gabinete GEBALIS Horta Nova e do gabinete da Equipa de Gestão de 
Contratos de Arrendamento. Esta requalificação possibilita o alargamento desta equipa proporcionado 
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uma maior capacidade de resposta para a verificação da ocupação e condição de recursos dos residentes 
em regime de arrendamento municipal, na cidade de Lisboa. 

 

Eixo de intervenção 2: Gestão Eficiente e Eficaz do Arrendamento Social 

• Em termos organizacionais deu-se continuidade ao processo de simplificação e promoção de 
celeridade na análise e decisão, através de uma ação descentralizadora de competências no despacho 
aos acordos de liquidação de dívida. Foi igualmente reduzido o prazo limite para resposta aos pedidos 
de acordo de liquidação de dívida para 5 dias úteis e aos pedidos de revisão de renda, atualização de 
agregado e transmissão de arrendamento (após entrega de toda a documentação necessária) para 20 
dias úteis. 
 

• Continuidade da notificação dos agregados no âmbito da 2ª edição da Verificação da Ocupação e 
Condição de Recursos (VOCR), notificando em 2020: 990 agregados com a 1.ª, 2.ª e 3.ª notificação e 
realizadas 536 convolações a contratos de arrendamento de renda apoiada, nos termos da lei nº81/2014 
de (data) com a redação dada pela lei nº32/2016 de 24 de agosto. 

 
• Implementação da metodologia Matriz de Análise de Risco Socio-habitacional (MARS) viabilizando 

de forma sistemática a sinalização, priorização e encaminhamento de casos de maior vulnerabilidade 
social, consoante a sua gravidade, através da aplicação de uma grelha objetiva de análise que indica a 
intensidade do acompanhamento permitindo estruturar planos de intervenção com as entidades de 
direito, em cada uma das devidas áreas de atuação. Foram, assim, no decorrer deste ano, sinalizadas e 
alvo de acompanhamento articulado com outras entidades 226 famílias.  

 
Desta iniciativa resultou um conhecimento mais profundo das situações de maior vulnerabilidade, 
entre as quais a identificação das três principais problemáticas que conduzem a situações de maior risco 
habitacional: insalubridade residencial, indivíduos portadores de problemas de saúde mental e 
indivíduos portadores de incapacidade física. Tão ou mais significativo é também o indicador de 
sucesso retirado da execução dos vários Planos de Intervenção, que permitiu aferir um positivo 
decréscimo das situações de intervenção prioritária, com o consequente aumento das situações de 
intervenção moderada e das situações de intervenção regular. 
 

• Considerando o elevado número de atribuições de habitação realizadas pelo Município e procurando 
promover a adaptação destas famílias ao novo espaço de residência - foi preparado um pioneiro 
programa de acolhimento: o Programa Bem Vindos. No âmbito deste programa foram promovidas 
visitas e ações de interconhecimento entre vizinhos, prestados esclarecimentos sobre os contratos de 
arrendamento no regime de arrendamento apoiado e serviços prestados pela GEBALIS, construído um 
Kit de Acolhimento e estabelecido um fluxo de atuação. 
 

• Participação no Grupo de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária (GABIP) dos Bairros Padre 
Cruz e Boavista, e também ao processo de realojamento dos agregados familiares residentes no 
Bairro da Cruz Vermelha. Este processo assenta na condução e operacionalização dos processos de 
realojamento provisórios e definitivos, sendo posteriormente concretizados através da celebração de 
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contrato de arrendamento apoiado. A GEBALIS procede ainda a um acompanhamento próximo das 
famílias realojadas apoiando todo o processo de transição habitacional e adaptação ao novo modelo 
residencial. 

 
• No que diz respeito à atividade de instrução processual e despacho, destaca-se: 

• A instrução de 3457 processos de agregado em resposta aos requerimentos dos residentes e à 
verificação da ocupação e condição de recursos; 

 

• A concretização de 126 transferências habitacionais (46 das quais se referem aos processos de 
realojamento dos Bairros Padre Cruz, Cruz Vermelha e Boavista). 

 
• A rápida e dinâmica mudança social que atualmente vivemos exige uma capacidade de análise da realidade 

que permita a adaptação das medidas de política pública e a sua célere aplicação. A crise trazida pela 
pandemia COVID-19 reforçou esta necessidade e exigiu da GEBALIS uma resposta célere face às 
necessidades emergentes. Assim, no contexto da gestão do arrendamento social, iniciámos contactos com 
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) – no âmbito do Projeto RADAR. O grande objetivo – 
amplamente cumprido – foi o de contactar e acompanhar todos os residentes em habitação municipal com 
mais de 65 anos, com especial foco naqueles que se encontravam em situação de (maior) isolamento. 
 

• Nesta ação, que envolveu 42 trabalhadores de várias áreas da empresa, foram realizados contactos com 
3004 pessoas idosas possibilitando: identificar as suas principais necessidades e encaminhar estes 
indivíduos para a SCML e/ou juntas de freguesia; informar os idosos das respostas existentes na sua 
freguesia; esclarecer as dúvidas e esbater as inseguranças através de prestação de informação clara e 
objetiva em relação a cuidados a ter, como evitar a propagação e o que fazer em caso de sintomas COVID-
19; estabelecer laços de proximidade, empatia e conforto diminuindo o sentimento de solidão/isolamento e 
de incerteza.   

 

Eixo de Intervenção 3: Prevenção e Recuperação de Rendas em Dívida  

Uma das principais dimensões da Gestão do Arrendamento Social é a atividade de prevenção e recuperação 
de dívida através de uma aposta: na intervenção das equipas dos Gabinetes GEBALIS, pela sua proximidade e 
conhecimento da população; na articulação com outras entidades, nomeadamente com a SCML; no diagnóstico 
que possibilite adequar ações; e, ainda, na negociação e na contratualização, como metodologia de intervenção 
preventiva e/ou de recuperação da dívida. 

• Assim, em 2020, tendo em vista a recuperação do débito de rendas existente, deu-se continuidade 
às ações de proximidade junto de 1563 famílias, diferenciadas de acordo com os grupos-alvo 
identificados pelas equipas locais dos Gabinetes GEBALIS. 

Esta ação permitiu incrementar, de forma significativa, a contratualização da dívida até a um total de 2811 
acordos de liquidação de divida em vigor no final do ano. 
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• O Comité Contas em Dia, criado em 2020 e composto por técnicos de intervenção local e elementos de 
outras unidades orgânicas da empresa elaborou um Relatório de Diagnóstico da Situação da Dívida 
de Rendas, bem como procedeu ao levantamento de boas práticas nesta área a nível nacional e 
internacional e a um conjunto de propostas de recomendação. 
Este importante instrumento permitiu a elaboração de uma estratégia, bem como uma uniformização da 
atuação das equipas locais com recurso a ações inovadoras. 
 

• Prevendo o impacto da crise pandémica nos rendimentos das famílias residentes nos bairros municipais, 
e acompanhando as medidas de apoio às famílias implementadas pelo Município em especial a moratória 
no pagamento das rendas de abril, maio e junho, foi realizada uma ação de contacto com as famílias 
que suspenderam o pagamento regular das rendas a partir de março de 2020. Esta ação teve como 
principal finalidade construir com as famílias uma solução adequada a cada uma das situações (acordos 
de liquidação de dívida e/ou pedido de revisão de renda) e foram já contactadas 1180 famílias. Durante 
2020 foram rececionados 976 pedidos de revisão de renda e 779 pedidos de realização de acordos de 
liquidação de dívida. 

 

Eixo de Intervenção 4:  Cogovernação dos Espaços de Habitar 

Promovendo processos de cogovernação dos espaços de habitar (casa, lote/prédio, bairro) com os seus 
residentes, optou-se pela promoção do incremento dos seus sentimentos de pertença, bem-estar e partilha de 
responsabilidades e direitos. Assim, foi dada continuidade e mantida a prioridade no desenvolvimento do trabalho 
em rede e em parceria: 

• Presença em todas as Comissões Sociais de Freguesia da cidade nas quais existem núcleos 
habitacionais sob gestão da GEBALIS reforçando a interação com as Juntas de Freguesia no que 
concerne à intervenção nos espaços públicos e aperfeiçoamento dos projetos de intervenção comunitária. 
 

• Participação nos Grupos Comunitários e reforço da interação com os projetos BIP-ZIP a decorrer 
em territórios de intervenção prioritária potenciando e otimizando recursos.  
 

• Implementação da Ação RAIO X, mais uma medida pioneira, que objetiva a promoção de uma 
avaliação e caracterização dos lotes em três principais dimensões: o estado de apropriação do lote 
(comportamento); a caracterização qualitativa das famílias residentes (destaque para as situações dos 
isolados idosos e das famílias multi-problemáticas); e o estado de conservação do edificado. Para o efeito, 
foi construída uma base de dados que reúne informação existente nos Gabinetes GEBALIS e iniciada a 
construção de uma aplicação virtual que permitirá a inscrição de informação, na segunda fase desta ação. 
Esta segunda fase irá assentar na vistoria a cada um dos lotes e respetivo registo fotográfico do seu 
interior. 
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MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL 
 

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos para manutenção do parque habitacional, em 2020, a 
GEBALIS desenvolveu atividades que visaram Manter – Conservar – Requalificar – Inovar o património sob gestão 
da GEBALIS. Paralelamente e seguindo a tendências dos últimos anos registou-se ainda um investimento em 
ações de formação e divulgação junto de entidades parceiras e residentes, relativamente à adoção de 
procedimentos de manutenção e à sensibilização para as boas práticas na conservação e zelo pelo bem público.  

A gestão do património habitacional municipal desenvolveu-se em áreas distintas, que se complementam na sua 
ação de Cuidar o Património Edificado. Em virtude da crise pandémica, esta ação e as metodologias de trabalho 
nela contidas obedeceram às necessárias e impostas adaptações.  
 

Destaca-se assim a prossecução da execução do Programa de Requalificação de Bairros Municipais “Aqui há 
mais Bairro”, através da concretização de obras de reabilitação em edifícios e de fogos municipais contempladas 
nos Contratos-Programa 398/CM/2015 e 349/CM/2018.  

 
EXECUTADO (pagamentos efetuados) 

   
DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

CP 
398/CM/2015 * 2 304 973 € 6 777 019 € 3 271 193 € 5 197 738 € 2 202 171 € 4 646 907 € 600 000 € 25 000 000 € 

CP 
349/CM/2018       8 221 007 € 9 262 062 € 6 191 931 € 3 825 000 € 27 500 000 € 

Total 
Execução … 2 304 973 € 6 777 019 € 3 271 193 € 13 418 745 € 11 464 232 € 10 838 838 € 4 425 000 € 52 500 000 € 

Execução 
Acumulada… 2 304 973 € 9 081 992 € 12 353 185 € 25 771 929 € 37 236 162 € 48 075 000 € 52 500 000 €   

% Execução 
… 4% 13% 6% 26% 22% 21% 8%  

% Execução 
Acumulada … 4% 17% 24% 49% 71% 92% 100%  

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

     
 

- Execução, em 2020, de cerca de 11,5M€ - o que representa 22% de um plano de investimentos no valor de 
52,5M€; 

- Deste plano já foram executados cerca de 37,5M€, o que representa 71% do total; 

- O CP 398/CM/2015 tem uma execução de 79% que corresponde a um investimento de mais de 19,7M€; 

- O CP 349/CM/2015 tem uma execução de 64% que corresponde a um investimento de cerca 17,5M€. 
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I.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Neste período estiveram sob gestão vários procedimentos associados a projeto e de grosso modo aplicados aos 
Contratos Programa 398CM2015, 349CM2018, 601CM2019 e 602CM2019. Estes dois últimos inseridos no eixo 
Mobilidade/Acessibilidades uma vez que contemplam instalação e modernização de elevadores. 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Estado Quantidade Investimento 

Em curso 26 1.092.591,20 € 

Em fase contratação 3 293.990,00 € 

Concluído 17 725.197,00€ 

TOTAL 46 2.111.778,20€ 

 

II. EMPREITADAS 

Durante o ano de 2020, o Núcleo Gestão Empreitadas da GEBALIS garantiu a gestão de sete frentes de obras 
autónomas, com particular destaque para os Bairros: 2 de Maio, Alfredo Bensaúde, Condado e Horta Nova. Foram 
lançados três novos procedimentos. 

 

EMPREITADAS 

Estado Quantidade Investimento 

Concluída  6 4.696.743,48€ 

Em contrato 2 526.082,68 

Em obra 7 8.286.745,16 

Posse de obra 0 0 

TOTAL 15 13.509.571,32€ 

 

 

III. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO  
No ano 2020 mantiveram-se em produção seis empreitadas destinadas à manutenção e conservação do 
património municipal de habitação sob gestão da GEBALIS. 
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EMPREITADAS 

Estado Quantidade Investimento 

Concluída  2 948.811,16€ 

Em curso 6 2.688.913,31€ 

Em contratação 0 0 

TOTAL 8 3.637.724,47€ 

 

 

 

IV. REABILITAÇÃO DE FOGOS MUNICIPAIS 

A GEBALIS reabilitou em 2020 um total de 463 fogos municipais. 

 

 

V. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

No âmbito da manutenção, conservação e requalificação das instalações elétricas do património edificado, foram 
desenvolvidas diversas ações Preventivas e Corretivas com particular destaque para Manutenção do Sistema 
Fotovoltaico, requalificação do sistema de iluminação em zonas comuns e reabilitação de redes em ocorrências 
de pós sinistro (incêndio), atos de vandalismo e furto/roubo. Destacam-se o aumento do nº de intervenções 
realizadas para redução do risco de acidente por ocorrência de vandalismo / má apropriação e furto/roubo. 

 

 

VI. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS  

A GEBALIS mantem sob sua gestão direta a manutenção corrente de 1.184 todos em regime de Contrato de 
Manutenção Completa e quatro plataformas elevatórias. 
Relativamente a atividades de reparação/modernização registaram-se 37 intervenções em ascensores, 
traduzindo-se num investimento considerável. O indicador de vandalismo/má apropriação aumentou e 
consequentemente o número de queixas-crime apresentadas junto das autoridades competentes, um total de 20, 
seguiu a mesma tendência.  
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ELEVADORES 

Freguesias Elevadores Intervenções Queixas-Crime Custo Manutenção 
(s/IVA) 

Custo Reparação 
(s/IVA) 

Ajuda 10     44,161.00 €  

Alvalade 24     19,954.00 €  
Areeiro 21     8,400.00 €  
Avenidas Novas 37     24,981.00 €   

Beato 36     16,400.00 €   

Benfica 62     60,532.07 €   
Campo de Ourique 
Estrela/Alcântara 78 17 5 83,304.00 € 164,000.37 € 

Campolide 22 3   13,083.00 € 21,447.03 € 

Carnide 128 4 1 101,255.00 € 20,306.99 € 

Lumiar 122 2 1 178,171.99 € 5,685.33 € 

Marvila 281 2 2 197,248.64 € 3,838.23 € 

Olivais 49     34,485.20 €   

Parque das Nações 50 6   57,942.68 € 26,513.64 € 

Penha de França 70     35,640.96 €   

Santa Clara 174 2 11 129,022.82 € 4,579.08 € 

São Domingos Benfica 12     10,959.84 €   

São Vicente 8 1   1,528.00 € 4,365.00 € 

TOTAL 1184 37 20 1,017,070.20 € 250,735.67 € 
 

Na área da manutenção dos equipamentos eletromecânicos de referir: 

• Requisição de Inspeções Periódicas Obrigatórias, à Câmara Municipal de Lisboa, dando cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 320/02.  

• Não se registaram em 2020 transferência de contratos para Administrações de Condomínio constituídas. 
• As restrições impostas pela pandemia conduziram a uma suspensão das ações de sensibilização e 

comunicação junto dos residentes, sobre regras de segurança e utilização adequada dos equipamentos. 
 
Um destaque especial para os Contratos-Programas, no eixo Mobilidade/Acessibilidades: 

• No âmbito do Contrato Programa 601CM2019 decorreu em 2020 a elaboração de projetos de engenharia 
e arquitetura para instalação de elevadores em 27 edifícios, no Bairro das Furnas, na freguesia de S.º 
Domingos de Benfica. 

• Ao abrigo do Contrato Programa 602CM2019 decorreu em 2020 a Empreitada nº 152/GEBALIS/2020 –
– Concurso Publico para Instalação, Modernização e Reparação de Elevadores no Bairro Quinta do 
Cabrinha, lotes 1 a 10 – Vale de Alcântara. 
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ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS 
 

Mantendo o objetivo de proporcionar a manutenção de diferentes ofertas de serviços e valências e na continuidade 
do trabalho desenvolvido em anos anteriores, a empresa continuou a gestão articulada com o Município dos 
espaços não habitacionais (ENH) atribuídos e a atribuir, consolidando resultados já obtidos e desenvolvendo ações 
motivadores de captação de novas e diversificadas entidades, para trabalharem a partir e nos bairros de habitação 
municipal. No final de 2020 a GEBALIS tinha sob sua gestão um total de 1.382 espaços não habitacionais 

Em articulação e proximidade com os serviços do Município, foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

• Gestão diária dos ENH consubstanciados em mais de 150 processos administrativos: 
• Colaboração na preparação de visitas aos espaços não habitacionais, pelas diversas entidades 

envolvidas. Neste âmbito destacam-se as visitas realizadas em 2020 – condicionadas à situação 
pandémica e subsequente determinação dos diversos estados de emergência em território nacional – 
prosseguindo a estratégia de atribuição dos espaços de garagem a entidades externas, com capacidade 
de dinamizar áreas de grande dimensão. A presença da GEBALIS em todas as visitas contribuiu para 
que, no momento da visita, as questões levantadas pelos candidatos fossem prontamente respondidas. 

• Foram ainda realizadas visitas a ENH nos vários bairros municipais, com o objetivo de criar uma bolsa 
de espaços vagos para integração numa primeira bolsa de futuras atribuições. 
 

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

• Conclusão do processo de transferência dos titulares dos ENH que se encontravam na Praça Dr. 
Fernando Amado, decorrente da requalificação do Bairro do Condado.  

• Preparação do processo de transferência dos titulares de ENH, do Bairro das Salgadas, decorrente da 
requalificação deste bairro ao abrigo do Programa de Requalificação de Bairros Municipais “Aqui há mais 
Bairro”.  

• Continuação da gestão de contratos, em coberturas de edifícios, para instalação de equipamentos de 
Telecomunicações, incluindo: gestão de negociação de contratos; alterações de condições contratuais 
(valor de rendas, periodicidade de pagamento, denominação de entidades); e acompanhamento de 
vistorias. 

• Transferência para a GEBALIS de competências na gestão integral de todos os espaços de garagens - 
proposta 690/CM/2020, aprovada em Sessão de Câmara. Com esta deliberação passaram a estar sob 
gestão da empresa mais 114 espaços não habitacionais, que acrescem aos 1132 geridos pela empresa. 
Neste âmbito foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

o Levantamento geral dos espaços de garagem e das condições em que se encontram. 
• Numa lógica de gestão proactiva dos ENH, e de articulação com os serviços do Município, foram ainda 

iniciados/tramitados 716 processos. 
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PROGRAMAS E INICIATIVAS 
 
 
A GEBALIS dinamiza e desenvolve programas e iniciativas complementares à prossecução da sua missão de 
gestão do arrendamento do património municipal. A proximidade aos residentes e a estreita relação com a rede 
social e parceiros locais são a base para a continuação deste trabalho social sustentável.  

Nesta ótica, em 2020 a empresa continuou a sua aposta em iniciativas e nos programas que refletindo os seus 
valores e princípios, têm como objetivo de apoiar na melhoria da qualidade de vida dos residentes, melhor 
apropriação da habitação enquanto bem público, promoção da educação ambiental e para a cidadania, promoção 
de atividades de melhoria dos bairros sob gestão, adequada apropriação e positivo sentimento de pertença, 
promoção da cidadania consciente e ativa. 

 
 
 
EIXO COMUNITÁRIO 
 
 

PROGRAMA LOTES COMVIDA 

 

 

Iniciado em 2019 este programa, inteiramente promovido pela GEBALIS, pretende dar vida aos lotes, aos bairros 
e às comunidades. Promove a organização dos lotes com a participação dos moradores e dos parceiros locais, 
através de uma gestão colaborativa.  

Aos dez bairros que integraram o programa em 2019 - Padre Cruz, Alta Lisboa, Quinta das Laranjeiras, Alfinetes, 
Armador, Graça, Liberdade e Boavista – juntaram-se em 2020 mais dois, os bairros Horta Nova e Ameixoeira. 

Destacam-se algumas das ações realizadas, bem como os resultados alcançados: 
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Reconhecendo a importância do papel dos residentes enquanto principais parceiros e aliados - especialmente 
num contexto de crise - foram lançados vários desafios online sensibilizando para a intervenção que se impunha. 
Assim, foram mantidos contactos frequentes com os gestores de lote; disponibilizados kits de segurança (máscara, 
viseira, luvas e álcool gel); elaborados e afixados pelos residentes cartazes com as principais medidas para 
combate à COVID-19; e prestada informação atualizada sobre respostas sociais existentes nas várias freguesias. 
O sucesso destas ações assenta na relação de confiança construída através deste Programa. 

 
 
 

Projeto Community Champions League 

 

A GEBALIS, em parceria com a Fundação Benfica, organiza em Portugal o Projeto Europeu Community 
Champions League (CCL). Trata-se de uma iniciativa promovida pela European Football for Development Network 
Foundation (EFDN), que privilegia o futebol como ferramenta de sucesso para fortalecer os laços comunitários e 
promover uma cidadania ativa em pessoas de diferentes origens.  

É um projeto promotor da igualdade no acesso ao desporto, da inclusão social e de coesão territorial abrangendo 
várias freguesias da cidade de Lisboa, a saber: Avenidas Novas, Beato, Benfica, Campo de Ourique, Carnide, 
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Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França, Santa Clara e São Domingos de Benfica. 
Concretiza-se através de um torneio de futebol, que vai mais além mobilizando as comunidades. Os jovens são 
convidados a trabalharem com as suas equipas, tornando-as mais fortes, gerando mudança nos seus bairros 
tornando-os mais seguros e integrados na malha urbana da Cidade. O projeto tem a duração de dois anos (maio 
de 2019 a maio de 2021) e terminará com uma final internacional, entre oito países, na Holanda. Em Portugal, o 
CCL está em 14 freguesias e mobiliza de forma direta 160 jovens e centenas de membros das comunidades locais.  

Até março de 2020 o CCL manteve-se bastante dinâmico e registaram-se várias contribuições comunitárias por 
parte das equipas com impacto significativamente positivo nos territórios abrangidos pelo projeto. Realizaram-se 
ainda dois grandes momentos formativos: uma atividade de team building dirigido aos treinadores e responsáveis 
de equipa.e o evento Coopetir, no Estádio da Luz, com a presença de 160 jovens.  

Dada a situação pandémica e a forçosa interrupção das atividades presenciais e a suspensão da prática 
desportiva, a ação do CCL foi redirecionada plataformas digitais apostando em sessões informativas/formativas -
o Quiz Reis do Verão CCL e Workshop Regras do Jogo - mantendo o grupo de participantes, jogadores e 
treinadores, coeso.  

 

 

EIXO AMBIENTAL 

 

PROGRAMA GUARDIÕES DO JARDIM 

    

 

Com o objetivo de fomentar valores de pertença e estima pelos espaços ajardinados, o Programa “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 um 
público e reconhecido sucesso. 

Do ponto de vista ambiental, 2020 foi um marco para Lisboa na qualidade Capital Verde Europeia 2020. Tendo a 
GEBALIS assumido formalmente o compromisso de realizar ações concretas rumo a uma sociedade mais 
comprometida com a sustentabilidade, com o futuro e com as gerações vindouras, o Programa Guardiões do 
Jardim desde logo marcou presença ativa, em termos técnicos, neste momento marcante para a cidade. 
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Na vertente pedagógica do programa, em virtude do encerramento das escolas as atividades presenciais foram 
reagendadas e não se realizou a iniciativa Semana Verde que mobiliza habitualmente centenas de crianças, pais, 
docentes e não docentes. 

 

 

EIXO ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 

Um pouco por toda a cidade encontramos obstáculos que nos impedem de circular com facilidade e segurança. 
 
A GEBALIS - através das empreitadas que promove ao nível da Manutenção/Conservação do Património Edificado 
ou das desenvolvidas no âmbito do Ambiente e Espaços Exteriores - tem procurado corrigir ou resolver problemas 
associados às acessibilidades. Durante o ano 2020 foram realizados 215 trabalhos de adaptação de habitações, 
designadamente através de atividades de alteração de instalações sanitárias e de vãos de acesso, no interior das 
habitações. 
 
 
 
PROGRAMA LIFE 

 

O Programa LIFE marca GEBALIS, foi criado no final de 2010. O “LIFE” visa reabilitar habitações de uso universal, 
ou seja, projetá-las para a utilização do maior número de utentes possível, tendo em conta os níveis de 
acessibilidade necessários e assegurando que os utentes de mobilidade condicionada, mesmo com limitações 
profundas, possam viver nas habitações com conforto e auto-suficiência. Isto é concretizado através da introdução 
de automatismos, com recurso a novas tecnologias, assim como através da eliminação de barreiras arquitetónicas, 
dando-se desta forma uma resposta inovadora que facilita a sua inclusão social e que contribui para a melhoria da 
sua qualidade de vida. 

O Programa LIFE já concluiu 16 projetos/obra de casas adaptadas, três delas em parceria com o Centro Vida 
Independente. Em 2020 concluiu duas novas habitações localizadas nas freguesias de Marvila e Parque das 
Nações. 

 

PARCERIAS E APOIOS A OUTRAS INICIATIVAS E PROGRAMAS  
 
Para além das iniciativas e programas referidos, perseguindo os objetivos da empresa de promoção da 
cogovernação e desenvolvimento social urbano, a GEBALIS tem vindo a participar e a apoiar Programas e Projetos 
que concorrem para idênticos objetivos idênticos na cidade. Neste âmbito, destacam-se:  
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• Programa BIP-ZIP 
o Participação na qualidade de membro do júri do programa, contribuindo para a avaliação da 

pertinência das candidaturas nos projetos conjuntos com o município, planeados a curto e médio 
prazo.  

o Avaliação de 132 candidaturas, valorizando as redes de parceria locais, os projetos que se 
apresentavam como mais-valias duradouras para os residentes e territórios, na promoção da sua 
coesão, sustentabilidades e qualidade de vida.  

 
• Programa Bairro Co(n)vida  

• Seleção de candidaturas que revelaram ir ao encontro ou responder às necessidades sentidas 
localmente, de empreendedorismo social e de apoio às coletividades locais. 

 
• Programa ESCOLHAS E7G 

• Apoio a 11 Projetos, todos eles com intervenção em bairros de habitação municipal. 
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CANDIDATURAS 
Consciente da importância que o acesso a financiamento representa para o desempenho da empresa – questão 
ainda mais relevante em momentos de crise, como a crise pandémica que atualmente enfrentamos – a GEBALIS 
manteve-se firme e fiel à sua política de exploração de potenciais candidaturas a cofinanciamentos. Estas 
oportunidades têm sido essenciais na redução do custo de investimento necessário às várias atividades e 
intervenções realizadas pela empresa, em todas as áreas de intervenção, com especial destaque para as áreas 
de: reabilitação do edificado e eficiência energética; 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.  

Assim, a GEBALIS deu continuidade à exploração periódica de candidaturas para cofinanciamento de projetos da 
empresa, bem como a candidatura a Prémios e Reconhecimentos, tanto a nível nacional como internacional. 

Destacam-se, neste período as cinco candidaturas submetidas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
de Lisboa (PEDU). Adicionalmente, foi feito o seguinte e já referido acompanhamento às candidaturas da empresa 
ao PEDU, já submetidas e aprovadas em anos anteriores. 

Também ao longo do ano 2020, num trabalho conjunto entre o Município, a GEBALIS e a Agência Energia e 
Ambiente Lisboa E-Nova, continuaram os esforços de clarificação sobre o enquadramento adequado e 
possibilidades de submissão de candidaturas pela empresa, enquanto entidade elegível (desde 2019), junto das 
diferentes entidades gestoras dos Programas de cofinanciamento. Esta necessidade prende-se com as 
características dos avisos publicados, que pese embora se dirigissem a entidades responsáveis por gestão de 
habitação social ou pública, incluíam requisitos e condições de candidatura de partida que não permitiam a 
adequada construção de propostas de candidaturas pela GEBALIS ou mesmo pelo Município.  

Refere-se ainda a participação na construção das candidaturas ao Programa H2020, no final do ano 2020, 
enquanto entidade parceira convidada, nos projetos: “SHAPES” (convite do ICS-UL Instituto Ciência Sociais e 
FCT-Nova - projeto sobre soluções técnicas para fazer face a necessidades energéticas na habitação); Projeto 
“BUNDLEUPNEXT” (a convite da ADENE - Agência de Energia - Projeto sobre melhoria de desempenho 
energético em edifícios de habitação); e Projeto “VIBES” (ex-Projecto TRILEMMA; a convite da Lisboa E-Nova – 
Agência de energia e Ambiente de Lisboa).  
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

No ano de 2020, a gestão administrativa e financeira da GEBALIS concentrou-se, em grande parte, nas áreas: 

• Área Financeira;  
• Área de Rendas; 
• Área dos Condomínios, Renda Convencionada e Renda Acessível; 
• Área Administrativa 

 

No que diz respeito à Área Financeira, o enfoque do trabalho desenvolvido voltou a estar a melhoria da situação 
económica e financeira e da liquidez da empresa, assente no cumprimento rigoroso do Plano de Atividades e 
Orçamento definido para o ano em questão. 

No que toca à atividade financeira, no ano de 2020, procedeu-se ao controlo da tesouraria, ao registo de todas as 
operações de receita, de despesa e do património da empresa bem como das aplicações e investimentos 
realizados. Foram organizados os documentos e prestado apoio à empresa contratada para, nas instalações da 
GEBALIS, proceder à elaboração da contabilidade. É de salientar, que no ano de 2020, a empresa utilizou o 
normativo contabilístico SNC AP. 

Cumprindo a legislação em vigor para as empresas municipais, a GEBALIS prestou toda a informação solicitada 
pelas seguintes entidades: 

• Tribunal de Contas – Informação relativa aos procedimentos de contratação pública e a conta de 
gerência referente ao ano de 2019. 

• Município de Lisboa – Relatórios trimestrais sobre a evolução das contas, SIAC, relatórios relativos à 
execução dos diversos Contratos-Programa e consolidação de contas do setor empresarial do Município 
de Lisboa. 

• DGAL – Apesar dos esforços da GEBALIS para obter as credenciais de acesso, ainda não foi possível 
iniciar o envio da informação através do SISAL. 

 
Relativamente à 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(as) munícipes. No ano de 2020, a empresa procedeu à emissão de 254.167 
faturas de rendas, traduzindo uma diminuição de cerca de 0,16% face ao valor registado no ano de 2019. 

No que concerne à gestão dos contratos de arrendamento, celebrados ao abrigo do Programa Renda 
Convencionada, no final do ano de 2020, a GEBALIS geria 318 contratos de arrendamento. Face ao ano de 2019, 
o número de contratos geridos pela empresa aumentou cerca de 1%. É de destacar, que as atribuições 
formalizadas no ano de 2020 correspondem a processos que ainda se encontravam a decorrer, uma vez que o 
Programa Renda Convencionada foi revogado, com a aprovação do Programa Renda Acessível. No final do ano, 
os contratos de arrendamento do Programa Renda Convencionada significavam uma emissão mensal no valor de 
89.523,11€, sendo a renda média no valor de 281,52€. 
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No ano de 2020, o Município reforçou a aposta na GEBALIS, transferindo para a esfera da empresa a gestão dos 
contratos de arrendamento rubricados no âmbito do Programa Renda Acessível. Saliente-se, que a gestão deste 
tipo de contratos, inerentes ao Programa Renda Segura são geridos pelo Município. Em 31 de dezembro de 2020, 
a empresa geria 96 contratos de arrendamento de renda acessível. No final do ano, os contratos de arrendamento 
do Programa Renda Acessível significavam uma emissão mensal no valor de 30.556,08€, sendo a renda média 
no valor de 318,29€. 

Na prossecução da sua atividade e em particular da sua missão social, em 2020, a GEBALIS concedeu reduções 
de renda a 1.387 agregados, num valor superior a 1,160M€, conforme quadro abaixo: 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

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

Anulação 
Dívida 86 195.005 € 88 228.727€ 71 198.501€ 92 286.285€ 85 339.279€ 1.247.79€ 

Redução 
Pontual Renda 1.343 1.335.551€ 421 483.893€ 374 727.517€ 292 597.355€ 776 560.821€ 3.705.13€ 

Redução 
Renda 1.169 780.320 € 598 392.881€ 1.108 861.092€ 966 602.249€ 526 260.816€ 2.897.35€ 

TOTAL .... 2.598 2.310.876€ 1.107 1.105.500€ 1.553 1.787.110€ 1.350 1.485.889€ 1.387 1.160.91€ 7.850.29€ 

Reduções de renda concedidas. 

 

Observando o quadro anterior podemos verificar, que nos últimos cinco anos, a adequação das rendas cobradas 
aos rendimentos declarados pelos agregados, significou a atribuição de reduções de renda num montante superior 
a 7,85M€. 

Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, a empresa conseguiu resultados bastante positivos no 
que toca ao recebimento de rendas. O esforço de recuperação da dívida está retratado no quadro seguinte: 

 

ANO 
MOV 

EMISSÃO 
ANO 

DIVIDA 2018 DIVIDA 2019 DIVIDA 2020 VARIAÇÃO / RECUPERADO 

Valor % Valor % Valor % 2019 % 2020 % 

1996 854.209€ 1.202 € 0,1% 927 € 0,1% 889 € 0,1% 275 € 22,9% 38 € 4,1% 

1997 3.713.635€ 9.180 € 0,2% 7.153 € 0,2% 6.156 € 0,2% 2.026 € 22,1% 997 € 13,9% 

1998 4.661.815 € 13.303 € 0,3% 11.625 € 0,2% 10.672 € 0,2% 1.679 € 12,6% 952 € 8,2% 

1999 6.045.928 € 34.457 € 0,6% 31.581 € 0,5% 26.212 € 0,4% 2.876 € 8,3% 5.369 € 17,0% 

2000 7.600.949 € 93.086 € 1,2% 88.272 € 1,2% 82.935 € 1,1% 4.814 € 5,2% 5.337 € 6,0% 

2001 10.140.010€ 159.811 € 1,6% 154.602 € 1,5% 149.248 € 1,5% 5.209 € 3,3% 5.354 € 3,5% 

2002 12.897.129€ 219.092 € 1,7% 206.827 € 1,6% 200.626 € 1,6% 12.265 € 5,6% 6.201 € 3,0% 
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ANO 
MOV 

EMISSÃO 
ANO 

DIVIDA 2018 DIVIDA 2019 DIVIDA 2020 VARIAÇÃO / RECUPERADO 

Valor % Valor % Valor % 2019 % 2020 % 

2003 15.154.385€ 327.285 € 2,2% 304.115 € 2,0% 288.312 € 1,9% 23.170 € 7,1% 15.803 € 5,2% 

2004 17.458.416€ 515.704 € 3,0% 486.124 € 2,8% 464.719 € 2,7% 29.580 € 5,7% 21.405 € 4,4% 

2005 19.210.944 € 785.089 € 4,1% 728.045 € 3,8% 687.839 € 3,6% 57.044 € 7,3% 40.206 € 5,5% 

2006 19.347.497 € 1.155.424 € 6,0% 1.083.565 € 5,6% 1.028.335 € 5,3% 71.859 € 6,2% 55.230 € 5,1% 

2007 20.211.514 € 1.489.434 € 7,4% 1.404.375 € 6,9% 1.327.798 € 6,6% 85.059 € 5,7% 76.577 € 5,5% 

2008 20.957.508 € 2.037.939 € 9,7% 1.928.277 € 9,2% 1.820.061 € 8,7% 109.662 € 5,4% 108.216 € 5,6% 

2009 21.098.616 € 2.377.220 € 11,3% 2.256.315 € 10,7% 2.140.072 € 10,1% 120.905 € 5,1% 116.243 € 5,2% 

2010 20.859.835 € 2.634.087 € 12,6% 2.487.288 € 11,9% 2.373.215 € 11,4% 146.800 € 5,6% 114.073 € 4,6% 

2011 20.417.279 € 2.809.675 € 13,8% 2.649.348 € 13,0% 2.529.720 € 12,4% 160.327 € 5,7% 119.628 € 4,5% 

2012 20.282.868 € 2.925.966 € 14,4% 2.765.195 € 13,6% 2.632.680 € 13,0% 160.771 € 5,5% 132.515 € 4,8% 

2013 20.572.960 € 3.214.205 € 15,6% 3.007.483 € 14,6% 2.857.591 € 13,9% 206.722 € 6,4% 149.892 € 5,0% 

2014 18.860.830 € 3.404.431 € 18,1% 3.184.900 € 16,9% 3.026.821 € 16,0% 219.531 € 6,4% 158.079 € 5,0% 

2015 18.469.431 € 3.456.079 € 18,7% 3.173.846 € 17,2% 2.872.622 € 15,6% 282.233 € 8,2% 301.224 € 9,5% 

2016 17.556.254 € 4.227.182 € 24,1% 3.833.390 € 21,8% 3.444.075 € 19,6% 393.793 € 9,3% 389.315 € 10,2% 

2017 19.214.310 € 7.608.021 € 39,6% 6.809.980 € 35,4% 6.261.908 € 32,6% 798.040 € 10,5% 548.073 € 8,0% 

2018 18.311.415 € 4.443.727 € 24,3% 3.550.439 € 19,4% 3.147.517 € 17,2% 893.288 € 20,1% 402.922 € 11,3% 

2019 18.998.736 €     4.211.087 € 22,2% 3.407.650 € 17,9%     803.438 € 19,1% 

2020 19.321.742 €         4.274.172 € 22,1%         

TOTAL 392.218.214 € 43.941.599 € 12,4% 44.364.759 € 11,9% 45.061.845 € 11,5% 3.787.927 € 8,6% 3.577.086 € 8,1% 

Esforço de recuperação de dívida 

 

Com base nos dados disponíveis, conclui-se que, da dívida existente desde a fundação da empresa, foram 
recuperados, em 2019, 8,6% de dívidas de rendas de anos anteriores e, em 2020, essa recuperação foi de 8,1%.  

Nos valores em dívida estão incluídos 1.059.018€ de dívidas de funcionários(as) municipais, moradores(as) no 
Bairro Cooperativa dos Alfinetes (Av. Paulo VI), que devido a contencioso com o município acumularam rendas 
por pagar naquele montante. 

É de referir, que nos valores em dívida estão incluídos 539.594€ relativos a atribuições em que os agregados 
foram declarados insolventes pelo Tribunal. 

Salientamos igualmente, que nos valores em dívida estão englobadas as rendas referentes à moratória concedida 
pelo Município de Lisboa, para as rendas emitidas entre 01/04/2020 e 01/06/2020, para as frações tipo fogo, 
arrecadação e garagem, no valor de 974.094€. Estas rendas podem ser pagas, sem penalização, até ao final do 
mês de dezembro de 2021.  
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Para finalizar, refira-se que existem imparidades constituídas para cerca de 39,86M€ da dívida (já incorporados 
em gastos) o que nos remete para uma dívida líquida de imparidades de 5.202.491€. Relativamente à dívida dos 
agregados declarados insolventes pelo Tribunal foram constituídas imparidades a 100%. 

Analisando a evolução e impacto do processo de alienações em curso pelo Município de Lisboa, no ano de 2020, 
o património sob gestão da empresa foi reduzido em 46 frações1 cujas rendas a cobrar anualmente representavam 
o valor de 5.075€2. Trata-se de um processo que desde 2010, ano em que foram alienadas 205 frações, se traduziu 
num decréscimo de receitas estimado, até final do exercício, em mais de 6,465M€, conforme se discrimina: 

 

ANO ALIENAÇÃO N.º FRAC 
ALIENADAS * 

RENDA 
MENSAL** 

PERDA RECEITA 

ANO 2020 TOTAL até dez/2020 

2010 205 16.839,17 € 151.552,53 € 2.056.501,87 € 

2011 109 8.860,76 € 79.746,84 € 993.244,21 € 

2012 110 10.314,22 € 92.827,98 € 1.015.771,09 € 

2013 25 1.189,69 € 10.707,21 € 104.995,27 € 

2014 58 5.000,74 € 45.006,66 € 371.923,94 € 

2015 96 11.687,50 € 105.187,50 € 701.805,43 € 

2016 75 7.379,67 € 66.417,03 € 364.223,56 € 

2017 69 8.177,01 € 73.593,09 € 336.437,11 € 

2018 104 11.980,26 € 107.822,34 € 332.363,88 € 

2019 119 13.052,28 € 117.470,52 € 183.120,76 € 

2020 46 6.310,01 € 5.075,31 € 5.075,31 € 

Total 1016 100.791,31 € 855.407,01 € 6.465.462,43 € 

* - N.º de frações alienadas comunicadas à GEBALIS até à elaboração do quadro. 

** - A renda mensal apresentada, tal como os restantes cálculos efetuados, consideram o valor da renda à data da alienação, 
não se procedendo a qualquer atualização. 

Evolução do Processo de Alienações de Fogos Municipais 

 

Mais uma vez salientamos, 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. 

 
1 Este número corresponde aos cancelamentos de conta atualizados no GPH até 31/12/2020, referentes a alienações de fogos municipais realizadas no ano de 2020. 

2 21 das alienações registadas no ano de 2020 ocorreram nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020. 
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Com o objetivo de consolidar e melhorar o relacionamento com os condomínios, a GEBALIS continua a 
desenvolver um contacto próximo com as administrações de condomínio e proprietários(as), de modo a prestar os 
esclarecimentos solicitados e mediar alguns conflitos e reclamações. 

Em 2020, a empresa marcou presença em 103 reuniões formais de condomínio ou de proprietários(as), 
distribuídas da seguinte forma: 

TIPO REUNIÃO TOTAL 

Assembleia Extraordinária 5 

Assembleia Ordinária 96 

Constituição Condomínio 2 

TOTAL 103 

 

Atendendo que em 2019, a GEBALIS esteve presente em 202 reuniões, no ano de 2020, a empresa marcou 
presença em 103 reuniões. Esta diminuição está diretamente ligada à pandemia de COVID-19, uma vez que a 
grande maioria dos condomínios não dispõem de espaços para a realização de reuniões, que cumpram as 
diretrizes emanadas pela DGS – Direção Geral da Saúde, nomeadamente, no que toca ao distanciamento entre 
pessoas e à ventilação do espaço. Refira-se igualmente, que só no início de 2021 foi produzida legislação que 
clarifica e incentiva a realização de reuniões de condóminos recorrendo à videoconferência.     

No ano de 2020 apenas foi constituído 1 novo condomínio, sendo que, em 31/12/2020, o número total de 
condomínios constituídos e ativos3 era de 712, onde estão inseridas 3.346 frações sob gestão da empresa. Em 
termos geográficos os prédios com condomínio constituído, no final do ano 2020, estão distribuídos da seguinte 
forma:  

ZONA N.º CONDOMÍNIOS N.º FRAÇÕESGEBALIS 

PATRIMÓNIO DISPERSO 7 27 

NORTE OCIDENTAL 25 205 

NORTE ORIENTAL 362 1.984 

OCIDENTAL 149 584 

ORIENTAL 74 283 

SUL 95 263 

TOTAL 712 3.346 

N.º Condomínios em 31/12/2020 

 
3 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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Apesar das limitações inerentes à pandemia de COVID-19, a empresa deu continuidade à 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. 

 

ANO CONDOMÍNIOS 
NOVOS 

CONDOMÍNIOS 
ATIVOS 

PAGAMENTOS A 
CONDOMÍNIOS 

2008 15 545 395.645,00 € 

2009 34 579 626.538,77 € 

2010 24 603 647.199,55 € 

2011 20 623 685.882,55 € 

2012 9 629 897.987,12 € 

2013 12 641 767.936,65 € 

2014 20 659 781.406,00 € 

2015 5 664 1.040.282,34 € 

2016 6 670 1.076.744,36 € 

2017 19 689 1.005.309,63 € 

2018 8 702 1.146.570,37 € 

2019 4 709 1.144.374,80 € 

2020 1 712 1.522.033,95 € 

TOTAIS 177   11.737.911,09 € 

Custos GEBALIS com condomínios 

 

No âmbito da gestão administrativa da empresa e, de modo a garantir e melhorar continuadamente as condições 
logísticas dos postos de trabalho de todos(as) os(as) trabalhadores(as) da GEBALIS, foram desenvolvidas as 
atividades inerentes ao atendimento geral telefónico, registo e encaminhamento de correspondência, gestão dos 
fluxos de correspondência interna, gestão dos contratos de seguros de carácter geral, manutenção e/ou 
substituição do mobiliário de trabalho, fornecimento e gestão de economato e, gestão do contrato de limpeza de 
todas as estruturas funcionais. 
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No que concerne ao parque automóvel, e perseguindo o objetivo de renovação gradual da frota automóvel com 
responsabilidade ambiental, conforme definido na “Estratégia de Modernização da Frota GEBALIS” (deliberação 
n.º 971/CA/2016), a empresa lançou um procedimento para aluguer operacional de três viaturas híbridas ou 
elétricas. Todas as obrigações legais relacionadas com as viaturas, tais como IUC, seguros e inspeções periódicas 
foram asseguradas, bem como a manutenção, conservação e correção de anomalias.  
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RECURSOS HUMANOS 
 

 

No âmbito da gestão de recursos humanos na GEBALIS, são desenvolvidas atividades de carácter técnico e 
administrativo e intervindo na definição de práticas e procedimentos de desenvolvimento de Recursos Humanos, 
sempre em conformidade com o Código de Trabalho, o Acordo de Empresa da empresa e demais legislação 
aplicável. 

No ano de 2020, a crise pandémica marcou a atividade nesta área, pelo que se dedica parte do presente relatório 
ao modo como a empresa geriu os desafios por esta colocados.  

 

GESTÃO DA PANDEMIA 

O ano de 2020 veio a revelar-se muito exigente na gestão dos recursos humanos, obrigando a empresa a ajustar-
-se muito rapidamente a uma realidade nunca antes experienciada. Logo no início da pandemia, a GEBALIS 
elaborou, divulgou e acionou o seu Plano de Contingência para a Gestão da COVID-19, com vista a antecipar e 
gerir o impacto da situação pandémica na empresa e, em particular, em cada um(a) dos trabalhadores(as).  

A gestão deste momento contemplou três dimensões: 

 
A Organização e adaptação à mudança 

Com vista a fazer face aos desafios colocados pela pandemia, foi criada a Estrutura de Gestão do Plano, 
constituída por 2 elementos do Gabinete de Recursos Humanos e pelo Delegado de Higiene e Segurança, a 
qual, em articulação com o Conselho de Administração, divulgou a todos os trabalhadores as orientações 
relativas à organização do trabalho, as medidas preventivas necessárias para a redução do risco de 
contaminação nos locais de trabalho e garantiu, em conjunto com os dirigentes, as condições necessárias 
para assegurar o funcionamento dos serviços da empresa. 

Na segunda quinzena de março todos os trabalhadores que exerciam funções compatíveis com o teletrabalho 
passaram a laborar nessa modalidade. Na medida do possível, foi garantido o suporte técnico em termos 
informáticos para que os trabalhadores pudessem trabalhar remotamente. Paralelamente foram divulgadas 
as formações em Cibersegurança e em Teletrabalho em Tempo de Isolamento, como apoio aos 
trabalhadores em regime de teletrabalho. Rapidamente, os trabalhadores adaptaram-se à nova realidade, 
garantindo a capacidade de resposta da empresa neste novo contexto. 

A partir de junho, com a possibilidade de regresso ao trabalho presencial, foram organizadas com os 
dirigentes de cada unidade orgânica, as escalas de trabalho de forma a evitar a presença simultânea de 
muitos trabalhadores nas instalações, com vista à garantia da saúde e segurança dos trabalhadores. Todos 
os trabalhadores enquadrados em grupos de risco face à pandemia foram mantidos em teletrabalho. De 
modo a evitar que os trabalhadores que se deslocam em transportes públicos estivessem expostos às horas 
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de maior afluência nos transportes, procurando assim reduzir o risco de contágio, foi-lhes atribuído o horário 
de jornada contínua, entre as 10 e as 16 horas. 
No 4º trimestre de 2020, com o agravamento da situação pandémica no país e orientação de teletrabalho 
obrigatório, houve necessidade de reajustamento no número de trabalhadores em trabalho presencial, em 
articulação com os dirigentes. 

 

A Comunicação 

A resposta a uma situação completamente nova implicando o trabalho não presencial exigiu que a 
dimensão da comunicação interna fosse ainda mais cuidada e que se potenciassem os canais de 
comunicação existentes fazendo chegar rapidamente a todos os trabalhadores, informação útil e 
atualizada. Neste sentido, no decurso de 2020, a Estrutura de Gestão do Plano foi acompanhando as 
orientações do Governo da República, da Direção Geral de Saúde e de outras fontes oficiais, emanando 
informação clara e acessível a todos os trabalhadores, no que respeita à organização do trabalho, mas 
também sobre novas normas de convivência social dentro da empresa, para quem se encontrava em 
trabalho presencial. 

Ao longo de todo o ano a empresa apoiou e esclareceu os trabalhadores sobre as mais diversas dúvidas e 
situações decorrentes da situação pandémica 

 
A Segurança 

Estando perante uma crise sanitária, a GEBALIS assumiu a responsabilidade de zelar pela saúde dos(as) 
trabalhadores(as), garantindo a existência de condições de segurança para a manutenção da capacidade 
de resposta dos serviços. Uma das primeiras medidas foi a passagem à modalidade de teletrabalho de 
todos os trabalhadores cujas funções o permitissem, e organizar, juntamente com os dirigentes das 
unidades orgânicas, o trabalho presencial imprescindível, de modo a reduzir ao máximo o risco de contágio. 

Foram distribuídos pelos trabalhadores(as) Kits de EPI’s compostos por máscaras reutilizáveis, embalagem 
álcool-gel, luvas reutilizáveis e viseira. Ao longo do ano, estes equipamentos foram sendo repostos 
garantindo o desempenho de funções em total segurança. Naquelas em que existe maior risco de contágio, 
foram distribuídas também máscaras e luvas descartáveis e viseiras técnicas. 

Nos diferentes espaços comuns das instalações da empresa, foram colocados dispensadores de álcool-
gel e foram distribuídos os materiais necessários, de modo a reforçar a limpeza dos espaços de trabalho e 
as viaturas de serviço. Em todas as instalações da empresa foram colocados termómetros. 

Os espaços de trabalho foram adaptados com a colocação de barreiras físicas de modo a limitar a 
proximidade entre trabalhadores e visitantes. Reforçou-se a limpeza das diferentes instalações da empresa, 
assim como a colocação de tapetes de desinfeção à entrada das instalações. Foram também criados 
espaços de isolamento para a eventualidade de casos com suspeita de contágio, assim como garantidas 
as condições a todos os(as) trabalhadores(as) mais próximos dos casos que se vieram a confirmar-se 
positivos ou que estiveram em contacto com pessoas infetadas. 
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Na deteção de um caso positivo, procedeu-se à nebulização das respetivas instalações, bem como à 
mobilização das equipas de reserva.  

Ainda no âmbito COVID-19, como medida de gestão e prevenção da doença, a empresa disponibilizou o 
serviço de realização de teste rápido, mediante solicitação do trabalhador à Estrutura de Gestão do Plano. 
A realização de teste rápido adequa-se a qualquer pedido, com particular interesse para o(a) trabalhador(a) 
que, por ter estado em contacto com trabalhador positivo, queira esclarecer a sua situação clínica, para 
maior tranquilidade. 

 

 

Em 2020 e de acordo com estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-B/2020 de 20 de março (atualização da base 
remuneratória e o valor das remunerações base mensais da Administração Pública), procedeu-se à atualização da 
tabela salarial da empresa (com efeitos retroativos a janeiro do mesmo ano), assim como ao ajustamento nos apoios 
sociais concedidos pelo Acordo de Empresa (AE), apoios de natureza social que dependem diretamente da retribuição 
mínima mensal garantida e dos indexante dos apoios sociais (IAS). 

Preparou-se e organizou-se informação para dar provimento ao disposto no AE relativamente à progressão na 
carreira, conforme previsto no nº 2 da cláusula 18ª, com efeitos em janeiro de 2021.  

Ainda no contexto do AE foi iniciado o processo negocial com os sindicatos outorgantes, o STML e STAL, com vista 
à elaboração e implementação do regulamento de avaliação de desempenho da GEBALIS. 

A estratégia de investimento na melhoria das condições físicas das instalações teve a sua continuidade, com 
prioridade nas unidades deslocalizadas, conducentes à melhoria da segurança, tanto para trabalhadores, como para 
munícipes. A limpeza e as normas de higiene e segurança das instalações, assim como a manutenção e substituição 
de mobiliário, de modo a garantir as condições necessárias à atividade em todas as instalações operacionais da 
empresa foram feitas em estreita articulação com a gestão administrativa. Em 2020 procedeu-se à reformulação do 
Gabinete de Bairro Horta Nova, à criação de um espaço adjacente ao Gabinete das Olaias para o Gabinete Gestão 
dos Contratos de Arrendamento e um novo espaço para a equipa da Eletricidade, no Bairro Alfredo Bensaúde. 

No que respeita ao recrutamento, pesar da situação atípica que obrigou ao trabalho remoto da maior parte dos 
trabalhadores, foi garantido o clausulado do AE (cláusula 16.ª), com a divulgação dos processos de recrutamento – 
interno e externo- junto dos(as) trabalhadores(as).  

O ajustamento do capital humano para 2020 conduziu à realização de três processos de recrutamento externo e dois 
processos de recrutamento interno tendo por finalidade a adequação dos recursos e o fortalecimento da capacidade 
de resposta das equipas face às responsabilidades acrescidas da empresa da parte do Município, designadamente, 
na gestão de fogos e espaços não habitacionais, assim como no aprofundamento do trabalho desenvolvido junto das 
comunidades. 

O total de 234 trabalhadores da GEBALIS, recenseados em 31 de dezembro de 2020, representa um acréscimo 
absoluto de 5 trabalhadores face ao valor apurado em 31 de dezembro de 2019: 
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Em termos de mobilidade dos efetivos, no ano de 2020 registaram-se na GEBALIS: 

• 11 admissões: 
o 10 admissões por recrutamento externo; 
o 1 por Cedência de Interesse Público. 

 
• 7 saídas definitivas/não definitiva: 
o 6 saídas definitivas por razões de: caducidade de contrato de trabalho, por iniciativa do trabalhador e 

por reforma; 
o 1 saída em licença sem retribuição por 12 meses. 

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

 

Para atingir os objetivos estratégicos e assegurar a execução das atividades e projetos definidos no Plano de 
Atividades de 2020, a GEBALIS contou com a seguinte força de trabalho, distribuída por estrutura Orgânica: 

 

  

218 222

11 12

229 234

2019 2020

Evolução do número total de trabalhadores da Gebalis
(2019-2020)

Trab. no Ativo Trab. Cedência Interesse Público e Licença Sem Retribuição Trab. Quadro Pessoal
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Distribuição dos trabalhadores ativos, por estrutura orgânica (sem órgãos sociais) 

 

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

 

 

A caraterização dos recursos humanos no ativo é a seguinte: 

Em 31 de dezembro de 2020, a GEBALIS tinha 34 dirigentes intermédios. No total dos 222 trabalhadores, a carreira 
maioritária era a de «Técnico Superior» (n=88), seguindo-se a de «Assistente Técnico» (n=82). 

 

 

 

Carreira/Cargo
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Dirigente Intermédio 1º, 2º 3º Grau 17 4 4 1 1 1 3 1 1 1 34

Técnico Superior 51 13 3 2 1 3 6 1 7 1 88

Assistente Técnico 39 19 15 3 2 2 1 1 82

Assistente Operacional 13 1 4 18

Total 107 49 23 6 4 4 15 3 8 3 222

Orgânica

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

Técnico Superior; 
40%

Assistente Técnico; 
37%

Assistente 
Operacional; 8%

Distribuição dos trabalhadores, por carreira profissional
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A análise dos recursos humanos no que respeita ao género revela que 61% são do género feminino. 

 

 

 

Quanto à caracterização por estrutura etária, observa-se que a faixa etária dos 40 aos 44 anos continua a ser o 
grupo etário com maior expressão, sendo composto maioritariamente por mulheres. O género masculino tem maior 
expressão nos grupos etários mais jovens e nos grupos etários mais velhos. É de salientar que o AE (nº 1 da 
Cláusula 15ª) não permite que sejam impostos limites de idade na admissão de trabalhadores. Em 2020 o 
trabalhador mais jovem admitido tinha 25 anos e o mais velho 55 anos. 

 

 

 

 

 

A distribuição dos trabalhadores por grau de escolaridade reflete o peso dos técnicos superiores, com uma 
representação muito elevada de trabalhadores com um nível académico superior. Nos graus de escolaridade 12º 
ano e licenciatura é mais elevada a presença de mulheres, contrastando com os níveis de escolaridade mais 
baixos (inferior ao 9º ano), com uma maior presença masculina. 

 

Masculino; 
86

Feminino; 
136

Distribuição dos trabalhadores, por 
género  
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Distribuição dos trabalhadores, por grupo etário

Masculino Feminino
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Gestão Corrente 

No desenvolvimento das atividades do Gabinete de Recursos Humanos, realçamos algumas tarefas: prestação 
de informação sobre recursos humanos a diversos organismos públicos; processamento dos vencimentos e de 
todos os abonos e prestações sociais, bem como na prestação de informações legais que com eles se relacionam; 
gestão de seguros e contrato de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e respetiva gestão de contratos de 
trabalho; gestão dos processos de Recrutamento e Seleção, Gestão COVID-19, entre outros.  

 

Segurança e Saúde no Trabalho 

 

Ainda no âmbito COVID-19, como medida de gestão e prevenção da doença, foram realizados 22 testes rápidos. 
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Distribuição dos trabalhadores, por grau de escolaridade

Masculino Feminino

Admissão/Periódico/
Ocasional

Complementares

DAF 9 0 9

DCP 24 3 27

DIL 61 0 61

DTSI 3 0 3

GJ/SR 13 5 18

GTP 4 0 4

GAE 4 0 4

GCI 1 0 1

GCP 3 0 3

Avaliação de Riscos 20

12

Temperatura 12

Iluminação 15

Higiene e Segurança

Orgânica Total de Exames de 
saúde realizados

Descrição da Auditoria Nº de 
Instalações

Tipo de Exame

Vigilância da Saúde

Ambiente Térmico
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Formação  

Finalizada as atividades relacionadas com a implementação do Sistema de Gestão e Qualidade da Formação 
GEBALIS, e aprovada a proposta de Plano de Formação para a GEBALIS, bem como recebido parecer da 
Comissão de Trabalhadores, foi divulgado o plano de formação aos dirigentes de 1.º e 2.º grau para identificação 
das formações prioritárias, sempre que possível em modalidade e-learning ou b-learning, face ao contexto COVID-
19. 

Neste âmbito, iniciou-se em 2020 formação profissional em contexto de trabalho, com o objetivo de potenciar a 
capacidade de respostas inovadoras e adaptadas aos contextos específicos de atuação, qualificando os 
profissionais e promovendo processos de aprendizagem mútua através da (re)descoberta de talentos e 
competências; 

Orientado para a prestação de um serviço de qualidade aos residentes em habitações com contratos de 
arrendamento geridos pela GEBALIS e no âmbito do Plano de Estratégico da Direção de Intervenção Local - Eixo 
- Qualificação do Atendimento, foram promovidas sessões de formação interna de duração de 3 horas cada, nas 
quais participaram 76 trabalhadores. 

A Empresa tem investido em formações de atualizações técnicas e/ou de legislação mais urgentes, bem como em 
formação de enquadramento na organização. O número total de horas despendidas em ações de formação, 
wokshops, congressos e seminários externos foi aproximadamente de 3075 horas. 

 

Sistema de Gestão da Conciliação da GEBALIS  

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

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

É neste âmbito que foi reportado anterior Relatório e Contas 2019 a obtenção da primeira Certificação da 
GEBALIS, fruto da implementação do seu Sistema de Gestão da Conciliação baseado na Norma Portuguesa (NP) 
4552:2016. A Certificação foi concedida pela empresa acreditada pelo Instituto Português de Qualidade (IPQ), 
Bureau Veritas. 

Esta continuou a ser, ao longo de 2020, uma forte e ganha aposta da empresa para com o bem-estar dos(as) 
trabalhadores(as), para a atração e retenção do talento, e para a produtividade organizacional no geral – essencial 
neste contexto de crise pandémica. 

O esforço e progresso, reconhecido e certificado no início de 2020, atesta não só a solida evolução que a GEBALIS 
continuou a fazer, como também desafia e compromete a empresa num processo de melhoria contínua para o 
futuro.  
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O Sistema de Gestão da Conciliação será bastante importante para a consolidação do progresso da prestação da 
empresa naquilo que é a sua atividade, missão, visão e valores. Irá permitir trabalhar no presente com uma 
perspetiva futura, a da cidadania empresarial e a do Work Life Balance – equilíbrio entre as três grandes esferas 
da vida: a profissional, a familiar e a pessoal – estando já planeada a estratégia de melhoria contínua da GEBALS 
nas matérias em apreço, tem o relevante potencial de provocar e garantir a monotorização do bem-estar 
organizacional e dos(as) trabalhadores(as) da Empresa – o principal objetivo que nos levou a começar tudo isto. 
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COMUNICAÇÃO 
 
 
 
Em 2020 foi dada continuidade à estratégia de comunicação delineada em 2019 e que se estenderá até 2021. 
Uma estratégia assente em dois eixos principais: a diversificação de públicos e o impacto da marca GEBALIS 
junto destes e a comemoração dos 25 da GEBALIS posicionando a empresa enquanto importante player no sector 
da habitação pública em Portugal e na Europa. 

De uma forma geral e considerando os constrangimentos impostos pela pandemia, os objetivos e ações de 
comunicação desenvolvidas no âmbito dos eixos acima referidos foram alcançados. Pese embora as impostas e 
necessárias alterações à sua execução e ao esforço de comunicação extra, considerando as temáticas 
decorrentes do impacto da situação pandémica e os meios utilizados em alternativa aos planeados, o 
realinhamento adotado revelou-se bem-sucedido. 

• - Criação de estacionário e conteúdos editoriais 25 anos;  

• -  Alinhamento das ações 25 anos GEBALIS; 

• - Concretização da Conferência Internacional “Habitar o Futuro”; 

• - Amplo posicionamento na imprensa nos clusters imobiliário e economia; 

• - Monitorização media e social media e gestão de redes direcionada a esta temática. 

Meios e Suportes 

Deu-se continuidade à gestão dos meios e suportes e à produção de conteúdos corporativos e sua rentabilização, 
harmonizando o tom da comunicação, reforçando a “voz” da empresa. Transversalmente o trabalho iniciado em 
2019 de ajuste da difusão dos conteúdos, abrangendo todos os canais de comunicação da empresa e potenciando 
a sua complementaridade, concretizou-se e foi valorizado através da introdução de novos canais. 

Decorrente da situação pandémica registou-se a necessidade de reorganizar os canais de comunicação de forma 
a veicular as alterações dos serviços de atendimento ao público e por outro lado, considerando as necessidades 
dos residentes, gerir informação complementar nomeadamente a emanada pelos organismos oficiais e a 
compilação de informação especialmente direcionada ao público mais vulnerável. Assim, pode-se considerar que 
70% da informação gerada foi neste âmbito. Um trabalho exigente atendendo ao elevado ritmo de nova informação 
disponível a divulgar, mas recompensador pelo papel de cidadania ativa junto dos cerca de 64 000 residentes nos 
bairros geridos pela empresa. Salientar neste âmbito a Campanha “Por si e por todos” que deu voz a figuras 
públicas e líderes de opinião dos bairros, alertando para os perigos da pandemia e das medidas de segurança a 
adotar e com grande impacto nas redes sociais.  
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-  A Monofolha “GEBALIS” foi o canal privilegiado de comunicação com os moradores dos bairros municipais. 
Foram publicados conteúdos muito dirigidos à situação pandémica e às medidas de apoio às famílias criadas pelo 
Município. 

- A Newsletter digital manteve os necessários ajustes de layout gráfico reforçando o posicionamento aumentando 
o número de destinatários, em 200%, nomeadamente junto de organismos estatais e todos os municípios. Foi 
também iniciado o envio para organismos transnacionais a operarem na área da habitação pública. 

- O Website GEBALIS acompanhou e suportou o fluxo dos restantes suportes. 

- Os Social Media continuaram a ser uma forte aposta e manifestaram-se como fundamentais no período 
pandémico. Esta estratégia resultou num aumento muito positivo de seguidores e de interações em cerca de 85%. 

- A Intranet espelhou os conteúdos dos restantes canais, mas com informação interna. Registou-se um tráfego de 
informação superior aos anos anteriores causados pela comunicação formal emanada da Estrutura do Plano de 
Contingência COVID-19 da empresa. Já no final do ano iniciou-se um processo de rebranding deste canal. Uma 
nova plataforma informática, um novo layout e uma nova filosofia de publicação de conteúdos são as principais 
vantagens deste projeto implementado nos primeiros dias de 20201.Trata-se de um processo inteiramente interno, 
desde o seu planeamento até à sua conceção. 

- Os canais criados na plataforma Teams no início de março de 2020, revelaram-se fundamentais na transmissão 
de conteúdos internos, nomeadamente em termos de organização geral do trabalho e similares e em especial 
integrar e estimular o processo de digitalização do trabalho imposto pela COVID-19. 

Relação com os residentes 
Com a transferência do atendimento via email para os Gabinetes GEBALIS, decorrente da digitalização registada, 
foram elaborados os scripts de resposta no atendimento, bem como os fluxos a seguir. Em 2020, prestou-se ainda 
um importante serviço de monitorização e consultoria às unidades orgânicas da empresa, promovendo uma 
harmonização na gestão dos contactos e na relação com os residentes.  

Apoio a processos comunicacionais internos  
Em 2020 com a recalendarização e a adaptação das iniciativas planeadas para as plataformas digitais, o papel da 
comunicação foi reforçado no que diz respeito à comunicação gráfica e criação, gestão e publicação de conteúdos. 
Para tal e como planeado, e impulsionado pela modalidade de teletrabalho, registaram-se ações de capacitação 
interna para uso dos kits de peças de comunicação criados para uso em ações e microprojectos desenvolvidos 
nos territórios geridos pela empresa. 

 

Concluído, 2020 foi um ano de grandes desafios que se transformaram em oportunidades de crescimento na área 
da comunicação, nomeadamente nos canais digitais que no caso da comunicação interna ganharam grande 
relevância. Este princípio aplica-se também à comunicação externa realçando nesta o impacto positivo da 
cobertura de imprensa dada à empresa no último trimestre do ano, período em que a GEBALIS iniciou as 
comemorações dos seus 25 anos. Sem dúvida uma oportunidade ímpar para valorizar, destacar e promover a 
marca GEBALIS e cujo retorno ainda que já evidente no final de 2020 terá maiores evidências em 2021. 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

 

Mantendo em 2020 o apoio transversal na escolha e tramitação dos procedimentos de Contratação Pública esta 
área da GEBALIS desenvolveu ao longo deste ano a atividade de definição de normas, de implementação de 
diretrizes e de elaboração de minutas de suporte a procedimentos pré-contratuais, assegurando a sua adequação 
às disposições legais aplicáveis em vigor após a revisão do Código dos Contratos Públicos. 

Procedeu, também, à preparação, abertura e acompanhamento integral de procedimentos pré-contratuais 
públicos, dando resposta às necessidades apresentadas pelas diferentes unidades orgânicas da empresa. Prestou 
ainda o apoio jurídico e administrativo necessário ao contencioso pré-contratual e contratual, acompanhando, 
também, toda a execução dos contratos celebrados até à fase da liberação das garantias prestadas.  

Manteve a coordenação da relação com o Tribunal de Contas, assegurando a remessa de processos para 
fiscalização prévia. Para tal, centralizou a verificação, preparação, esclarecimento e acompanhamento dos 
processos de contratação de despesas a submeter a visto, com inteira adaptação e cumprimento das novas regras 
em matéria de impulso, instrução e tramitação de processos de fiscalização prévia através de meios eletrónicos 
e, em sede de fiscalização sucessiva e concomitante, preparando e submetendo, também eletronicamente, todos 
os elementos legalmente necessários à aprovação de modificações aos contratos.  

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

Foi prestado apoio em matéria de inexecução de contratos administrativos às várias unidades orgânicas, 
preparando, analisando, emitindo parecer jurídico e notificando os adjudicatários. Neste âmbito, é de salientar o 
papel de interlocutor e centralizador de informação que foi prestada em sede de pré-contencioso e contencioso 
judicial. 

Também colaborou na resposta a reclamações exaradas no Livro de Reclamações e em processos em curso junto 
da Provedoria de Justiça. Assim como prestou informação solicitada pela Equipa de Acompanhamento do Plano 
de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

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

Acresce a responsabilidade de manter atualizada a base de dados de procedimentos de contratação, bem como 
de registo e publicitação dos contratos celebrados no website GEBALIS dedicado aos contratos públicos. 
Comunicou também os incumprimentos contratuais ao IMPIC - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 
da Construção, para abertura dos competentes procedimentos contraordenacionais matéria que, como consabido, 
sofreu importante atualização com a revisão de 2017 do Código dos Contratos Públicos, assim como, desenvolveu 
um apoio efetivo na análise e resposta a reclamações exaradas no Livro de Reclamações e em processos em 
curso junto da Provedoria de Justiça, em estreita colaboração a área jurídica, contribuindo, também, para o 
cumprimento dos objetivos da Equipa de Acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas . 
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JURÍDICO  
 

Garantindo a prossecução dos objetivos e missão da GEBALIS, cumprindo os procedimentos legais adequados 
às necessidades das diversas áreas de intervenção da empresa, foram concretizadas, em 2020, as seguintes 
atividades a nível jurídico: 

• Até março todas as atividades decorreram com normalidade, contudo, face às circunstâncias excecionais 
impostas pela pandemia - medidas de confinamento, de isolamento social, de recurso ao teletrabalho quase 
generalizado e da utilização de tecnologias de informação e comunicação à distância - surgiu uma exigência 
e uma manifesta necessidade de adaptação rápida aos mais recentes normativos. 
 

• A nova realidade legislativa vigente, em concreto a aplicação do regime extraordinário e transitório de 
proteção à habitação (prorrogado até junho de 2021), teve um impacto transversal a toda a atividade jurídica 
nomeadamente, ao nível da tramitação dos procedimentos administrativos, da adaptação e criação de novas 
minutas de documentos, assim como, a atenção particular aos novos prazos. 
 

• A vasta produção legislativa de natureza civil, processual, administrativa, laboral, entre outras, assim como, 
a aplicação de medidas por parte do Município no âmbito do seu plano de apoio económico e social 
(mormente nas rendas dos fogos municipais), implicaram uma exigência sem precedentes e um enorme 
desafio. 
 

• Celebrados 78 Acordos de Regularização de Dívida permitindo: 
o Contratualizar no ano de 2020 o valor de 589.043,71€ 
o Recuperar rendas no valor de 35.182,72€ 
 

• Iniciados 220 procedimentos com vista á cessação de utilização de fogos municipais atribuídos e/ou à 
resolução de contrato, dos quais 132 foram concluídos. A instrução e tramitação dos procedimentos referidos 
implicou a elaboração de 259 notificações postais, pessoais, editais e avisos a fim de convocar os 
interessados para Audiência Prévia e notificar as decisões administrativas proferidas pela Vereadora da 
Habitação. Foram realizadas 80 audiências de interessados. Destacar que atendendo às condicionantes 
impostas pela pandemia 52 delas foram escritas. 
 

• Promovidos 46 atendimentos presenciais com agregados familiares com vista à celebração de acordos de 
regularização de dívida, análise das respetivas situações habitacionais e por forma a serem regularizadas 
situações de incumprimento várias; tramitados 5 processos de desocupação; realizados cerca de 700 
atendimentos via telefone, para prestação de esclarecimentos e resolução de situações relacionadas com os 
procedimentos em curso; produzidas 10 respostas a reclamações administrativas e/ou relacionadas a 
recursos hierárquicos e elaboradas 24 informações para determinação da reentrada na posse da habitação 
e 4 para reentrada/entrada coerciva nos fogos municipais.  
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• A atividade jurídica compreendeu ainda 10 respostas a reclamações administrativas e recursos hierárquicos; 
230 pareceres jurídicos sobre diversas matérias; 173 respostas aos Tribunais, serviços do Ministério Público, 
Provedoria de Justiça, Advogados, Associação de Moradores, Conservatórias, Gabinetes da Vereação do 
Município, Assembleia Municipal e a outras autarquias. 
 

• Foi garantido o aperfeiçoamento técnico-jurídico e revisão de diversas minutas/cartas tendo sido elaboradas 
respostas a 18 reclamações exaradas no Livro de Reclamações.  
 

• Foi promovida igualmente a divulgação de legislação oportuna e das novidades legislativas, com direta influência 
no desenvolvimento da atividade da GEBALIS e com relevância, junto dos serviços. 
 

• Também no âmbito das funções que nos estão adstritas, assegurou-se a intervenção em todos os 
processos da jurisdição administrativa, cível e criminal, em que a empresa é parte, de modo a garantir 
a defesa contenciosa dos interesses da GEBALIS. E foram obtidos, em tempo útil, todos os elementos necessários 
existentes nos serviços para o efeito. 
 

• Registar ainda a colaboração e articulação com entidades externas envolvidas no acompanhamento dos 
agregados cujos processos foram remetidos para jurídico, designadamente: advogados, Município, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, Juntas de Freguesia, Delegados de Saúde, entre outras, bem como 
internamente, em especial junto dos Gabinetes GEBALIS, realizadas reuniões, esclarecidas dúvidas, 
delineadas estratégias de trabalho conjuntas e identificados processos com necessidade de intervenção 
prioritária. Realçar a realização uma sessão formativa interna subordinada ao tema Noções Básicas do 
Procedimento Administrativo. 
 

Ainda no âmbito jurídico e garantindo a defesa contenciosa dos interesses da empresa, foram obtidos, todos os 
elementos necessários e relevantes junto dos serviços e prestada a informação relativa a ações e recursos em que a 
GEBALIS é parte, bem como emitidas, conjuntamente com os mandatários judiciais nomeados, as recomendações, 
procedimentos e medidas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado. 

Relativamente ao contencioso judicial destacam-se: 11 contestações a ações administrativas instauradas contra a 
GEBALIS; 36 queixas-crime apresentadas; 17 pedidos de indemnização cível por danos patrimoniais; reclamação de 
9 créditos em processos de insolvência, cujos insolventes são arrendatários da empresa e a recuperação de 
40.424,64€. 

 

 

SUPORTE RESIDENCIAL  

Inserido na área jurídica ao Suporte Residencial cumpre assegurar o regular apoio a todas as unidades orgânicas e às 
intervenções coercivas no património gerido pela empresa em conformidade com as normas legais aplicáveis e em 
vigor. Em articulação com as autoridades policiais, parceiros sociais e instituições, foram efetuadas 72 desocupações, 
assegurando sempre a sinalização e encaminhamento de todos os agregados junto da Rede Social, distribuídas da 
seguinte forma: 
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• 61 desocupações de casas ocupadas ilicitamente, ocorridas após dezembro de 2009, no âmbito do 
Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais e do n.º 2.º do artigo 35º. da Lei 32/2016, 
primeira alteração à Lei 81/2014, de 19 de dezembro. 

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

 

Importa realçar que a opção de desocupação voluntária por parte do agregado permanece disponível desde a 
entrega da notificação de desocupação, por meio de afixação na porta do fogo municipal, até à véspera da 
realização. Das notificações constam as entidades, meios e programas sociais e municipais e os respetivos 
contactos disponíveis à realização deste processo de forma socialmente apoiada e legalmente informada. A 
sinalização da situação, do seu potencial de fragilidade social, e da eventual existência de menores envolvidos é 
sempre assegurada pela GEBALIS, junto da Rede Social e da Santa Casa da Misericórdia, antes da data de 
realização da desocupação, que apenas se concretiza perante uma reiterada inexistência de resposta por parte 
do agregado em questão – ausência do locado, não abertura de porta - esgotando todas as possibilidades de 
contacto com o mesmo, e de todos os trâmites e prazos legais previstos e extensões possíveis de serem 
concedidas. 

Valorizar também a organização e gestão corrente do Banco de Bens Doados e da GEBALIS Solidária, que 
providenciou uma reposta a 22 pedidos de entrega de bens e que constitui uma resposta social complementar ao 
trabalho desenvolvido pela empresa. 

A par destas atividades foram apresentadas pelo Suporte Residencial 38 participações criminais, no âmbito dos 
vários procedimentos relacionados com as ocupações ilegais. Foram promovidas 32 remoções de bens existentes 
em espaços comuns e outros não habitacionais e 141 remoções de bens do interior de foram municipais. Foram 
realizadas 2 entradas coercivas em habitações determinadas pelo Município. 
 
Foram também realizadas, em 2020, 86 diligências complementares de prova para instrução dos processos 
tramitados juridicamente, com o objetivo de suportar a necessária segurança jurídica das propostas de decisão e 
efetuadas 325 interpelações, notificações pessoais e afixação de avisos e editais em conformidade com as 
formalidades legalmente exigíveis. 
 
Para finalizar, destacar o reforço e a ação desenvolvida no acompanhamento da montagem e desmontagem dos 
alarmes anti-intrusão (SDI) atualmente instalados em todas as habitações devolutas, prontas a serem atribuídas 
e a aguardarem obras de reabilitação. Este mecanismo tem-se revelado muito eficaz inibindo, impedindo e 
detetando ocupações abusivas.  
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REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS  

 

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados a 25 de maio de 2018, surgiu uma 
verdadeira mudança de paradigma em matéria de privacidade e proteção de dados, designadamente no meio 
empresarial. Na GEBALIS, o desafio deste novo regime foi, desde logo, assumido com seriedade e espírito de 
compromisso. Assim, o esforço de análise, adaptação e adequação legal a esta nova realidade, iniciou-se de 
imediato, sendo delineado um Plano Operacional que identificou as principais tarefas e nomeou as principais 
medidas com vista à sua execução: a implementação de políticas de privacidade e proteção de dados; a 
sensibilização dos trabalhadores; a revisão documental; a promoção de abordagens de privacidade interna e 
externamente; a gestão de evidências; o acompanhamento de avaliações de impacto de proteção de dados; e a 
satisfação de pedidos de exercício de direitos pelos titulares dos dados. 

Dados os primeiros passos, coube dar continuidade a um vasto trabalho de adequação, em curso, suprindo 
insuficiências identificadas e criando metodologias de trabalho e de desempenho, amparadas por uma 
sensibilidade de conformidade e de transparência. 

Sem embargo, com a eclosão da COVID-19, no ano de 2020, o andamento deste processo sofreu as necessárias 
adequações um reflexo dos novos e complexos desafios em matéria de proteção de dados pessoais. Um período 
exigente, mas de verdadeira evolução e crescimento, onde a atividade, essencialmente a partir do mês de março, 
apresenta circunstâncias inéditas e desafios em matéria de proteção de dados pessoais que implicaram uma 
constante adaptação e revisão global de procedimentos. 

Num ano marcado pela preocupação das autoridades públicas em assegurar o regular funcionamento social numa 
conjuntura de pandemia, foram tomadas diversas medidas de contenção do vírus e de limitação temporária de 
direitos, máxime do direito à proteção de dados pessoais, no âmbito da declaração do Estado de Emergência. 
Consequentemente foram muitas as solicitações e os pedidos de esclarecimentos, em particular das áreas com 
maior acesso e gestão de dados pessoais- Intervenção Local e Recursos Humanos – relativamente à 
conformidade com as normas resultantes das medidas extraordinárias. Este facto, traduziu-se na necessidade de 
emissão de várias orientações à medida que se iam generalizando novos tratamentos de dados pessoais, em 
temas relacionados com, e.g., o plano de contingência interno, a medição da temperatura corporal dos 
trabalhadores, a utilização de máscara, a recolha de dados de saúde dos trabalhadores, o regime de teletrabalho, 
a utilização diligente e segura dos recursos informáticos. 

Extravasando o contexto da epidemia, em 2020 coube dar continuidade igualmente ao trabalho corrente de 
adequação às boas práticas de proteção de dados, mediante articulação com as várias áreas da empresa, 
suprindo algumas insuficiências identificadas, revendo documentação e criando novas metodologias de trabalho, 
em ambiente de recurso ao teletrabalho quase generalizado e com utilização de tecnologias de informação e 
comunicação à distância. 

Destacar, ainda, a continuidade da iniciativa de colaboração mútua com outras entidades e empresas do universo 
municipal, sob a chancela da Equipa de Projeto para a implementação do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados o Município de Lisboa. 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
 

Resultante da crise pandémica, a progressão na metodologia adotada desde 2018 foi suplantada pela necessária 
e urgente resposta às soluções de teletrabalho nomeadamente: a cedência de equipamentos de computação e 
comunicações a colaboradores e a adoção de mecanismos seguros que permitiram a implementação de políticas 
de teletrabalho na quase totalidade de colaboradores da empresa. Para tanto foram adquiridas soluções modernas 
para estabelecer ligação segura a servidores empresariais e reforçadas as soluções baseadas em Microsoft Office 
365, que permitiram a continuidade de colaboração e produtividade através de soluções como o Ms Teams. Um 
trabalho não planeado, mas de impacto positivo preparando a empresa para os novos desafios de colaboração e 
digitalização. 

Foram também instaladas soluções de WI-FI que visam responder à crescente necessidade de conectividade em 
espaços isolados, e paralelamente foi iniciado o procedimento de contratação de equipamentos multimédia que 
viabilizem a realização de reuniões de vários participantes com entidades externas, eliminando a necessidade da 
presença física.  Nesta medida, realçar ainda que foram criadas as condições necessárias para a realização de 
atendimento aos residentes nos moldes de videoconferência. 

O ano de 2020 permitiu que a empresa efetuasse a consolidação da sua infraestrutura de suporte, relevante na 
estratégia de renovação delineada no PeSI.  

• A GEBALIS tem todas as suas plataformas aplicacionais renovadas e assentes num modelo de governo 
flexível, seguro e escalável em modelo CLOUD. A solução implementada é uma referência relativamente 
a utilização de solução em alta disponibilidade, perfeitamente integrada com rede MPLS existente.  
 

• A componente de segurança, muito relevante atualmente, foi revista e originou a adoção de solução de 
segurança de perímetro FWaaS. Ainda sobre esta configuração, foi implementado pela primeira vez na 
GEBALIS, um plano de continuidade de negócio/disaster recovery em linha com o PESI anteriormente 
delineado, e que permite devolver o foco exclusivo nos processos de negócio. 
 

• Esta referência foi publicamente apresentada em caso de estudo da APDC- - Estratégia Cloud para a 
Administração Pública em Portugal e pode ser vista em https://youtu.be/V6ffnrSDVws. 
 

• Com a consolidação de plataformas de Hardware e aplicações de negócio existentes, foi implementada 
dando cumprimento ao artigo 299.º-B e Fatura Eletrónica do Decreto-Lei n.º 111-B/2017. Esta solução foi 
composta por contratação de solução de Faturação Electrónica Cloud e integração com processos de 
ERP e Gestão documental. 
 

• Paralelamente fooram implementados novos modelos de atendimento, a lançar em 2021, com Introdução 
de nova plataforma de gestão de Contact Center que permitirá uma análise de tipologias de contacto, e 
promover a qualidade do atendimento ao público.  

 
• Foram iniciados os mecanismos de contratação para uma presença na WEB numa lógica de serviços e 

melhoria no atendimento a lançar durante 2021. 

https://youtu.be/V6ffnrSDVws
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 
À semelhança dos anos anteriores, a Política e ação de Responsabilidade Social continuou a ser um elemento 
orientador e de referência para a GEBALIS em todas as suas áreas de intervenção – desde o que respeita à 
governação da empresa até à implementação de medidas e boas práticas com impactes positivos dentro e fora 
dela, nomeada e destacadamente na relação com outras entidades e junto das comunidades com quem e para 
quem trabalha. 

No final de 2019 e fruto da implementação na empresa do Sistema de Conciliação entre a Vida Profissional, 
Familiar e Pessoal, a empresa propôs-se a Auditoria Externa de Certificação do referido sistema, tendo obtido a 
sua primeira Certificação Acreditada, segundo o referencial normativo da Norma Portuguesa (NP)4552:2016 - 
Sistema de Conciliação de Vida Profissional, Familiar e Pessoal, em fevereiro de 2020, pela entidade acreditada 
para o efeito pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), a Bureau Veritas (Portugal). 

Neste âmbito, destaca-se ainda todo o trabalho realizado ao longo do restante ano de 2020, de preparação para 
a manutenção e recertificação deste seu Sistema de Gestão da Conciliação. Este processo, que envolveu toda a 
empresa – conduzido por uma task force interna criada para o efeito – foi garantido de forma harmoniosa com as 
restantes atividades em curso, e permitiu à GEBALIS apresentar-se a nova Auditoria de Certificação no último 
trimestre do ano. Fruto das condicionantes resultantes da situação pandémica existente atualmente e na altura, 
esta nova fase de auditoria de recertificação do Sistema de Gestão da Conciliação da empresa acabou por ser 
agendada e concretizada no primeiro trimestre de 2021. 

Complementarmente, no âmbito dos compromissos assumidos ainda em 2019 com o Município de Lisboa, Global 
Compact Portugal e com a Aliança ODS Portugal, a empresa deu continuidade em 2020, à realização das 
seguintes iniciativas, atividades e medidas e/ou assumidos os seguintes compromissos: 

• “COMPROMISSO VERDE”, na sequência do compromisso assumido pela Empresa junto do Município, em 
resultado da atribuição do Galardão “Lisboa Capital Verde Europeia 2020”, para a prossecução de metas 
e valores ambientais definidos para “Lisboa cidade neutra em Carbono até 2050”, incluindo combate às 
alterações climáticas, mitigação da pobreza energética, promoção das energias verdes e da ‘mobilidade 
verde’, educação cívica e ambiental, reflorestação urbana, apelando à colaboração, coresponsabilização e 
cogestão dos Munícipes e Entidades.  
 

• “PACTO PMEL – Pacto para a Mobilidade empresarial de Lisboa”, para 2019 e 2020. No âmbito das metas 
comprometidas neste pacto, e apesar do período de pandemia a GEBALIS deu continuidade à sua 
renovação/substituição de frota tendo terminado o ano 2020 com mais 2 carros elétricos na sua frota 
operacional, ou seja, o dobro de viaturas elétricas face a período anterior, mantendo o número total de frota 
sem alterações. 

 
• Programa “SDG Ambitions” e “Business Ambition for 1.5ºC”, A adesão à iniciativa das Nações Unidas foi, 

entretanto, associada a um compromisso maior assumido pela empresa – o Programa “SDG Ambitions” 
(Programa de Aceleração dos ODS) dirigido às empresas de todo o mundo que pretende acelerar a 
concretização de metas relativas a 8 ODS’s (do total dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis) 
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considerados críticos no combate às alterações climáticas e defesa do ambiente. O Programa “SDG 
Ambition” irá decorrer nos primeiros 6 meses de 2021 e conta com a adesão em Portugal de 12 Empresas 
de vários sectores de atividade.  

 

Também no âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, foram realizadas, ao longo de 2020, as 
seguintes iniciativas, atividades e medidas e/ou assumidos os seguintes compromissos: 

• Gestão, desenvolvimento, monotorização e divulgação do plano e atividades do Plano de Combate à 
Corrupção e Infrações Conexas da GEBALIS (PPRCIC). 
 

• Aprovação e divulgação da 1ª Revisão do Código de Ética da GEBALIS, dinamização da Comissão de Ética. 
 

• 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”; 
 

• Elaboração da Comunicação de Progresso anual (COP) 2019/2020 para Global Compact U.N;  
 

• Participação na preparação e realização da 15.ª Semana da Responsabilidade Social 2020 sob o tema 
genérico “2020-2030 A Década da Sustentabilidade”; 
 

• Dinamização e divulgação do Voluntariado Empresarial “GEBALIS Solidária” e elaboração do respetivo 
‘Relatório de Voluntariado de 2020’; 
 

• Preparação, realização e gestão da atividade formativa anual “GEBALIS em Casa” (team building), que se 
realizou este ano, devido à pandemia, em modo virtual e para toda a Empresa, em dezembro de 2020.   
 

• Continuidade da realização e condução dos encontros de trabalhadores(as) com a administração ““Pequeno-
almoço colaborativo”, no seguimento do percurso iniciado em 2019, até março de 2020. 
 

• E, ainda, a continuidade da representação e colaboração da empresa junto de diversas entidades, nacionais 
e internacionais (Global Compact Network Portugal, Aliança para os ODS - Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável, iGEN - Fórum Organizações para a Igualdade; Rede RSO.PT; CEEP Portugal e Europeu; 
RedEmprega Lisboa), entre outras representações ativas. 
 

• Participação na Comissão Técnica de Normalização CT 179 da Associação Portuguesa de Ética Empresarial 
(APEE) para a atualização da (NP)4552:2016 na qual se baseia o Sistema de Gestão da Conciliação Entre 
a Vida Profissional, Familiar e Pessoal; 

 



62 

 

 

 

Resumem-se no quadro infra as entidades e qualidades de participação da empresa nos demais Grupos e Plataformas 
de Trabalho que, ao longo de 2020, tiveram mais significância no impacto causado na e pela GEBALIS. 

 
 
 
 
 
Participação informal regular no grupo de trabalho: “Comunicação”  
 
 
 
 
 

 
 

Participação regular em 3 grupos de Trabalho: “Grupo Coordenador Assuntos Sociais” (GAS) e nos 2 subgrupos 
- “Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social Empresarial” (GT-RS) e “Grupo de Trabalho Recursos Humanos, 
Formação e Desenvolvimento” (GT-RH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquanto entidade assinante da Carta da Diversidade, participação nos grupos de trabalho grupos de trabalho: 
“Eventos” e “Desenvolvimento Organizacional”. Colaboração nos Projectos "(Handi)Cap'Emploi - Partilha de Boas 
Praticas", "Engenheiras por um Dia", de entidades parceiras da Carta da diversidade, e no Projeto "Parents at 
Work" com a CITE.  
 

 

 
Sistematização/redação de contributos GEBALIS para edição da Caderneta ECO-DICAS com publicação 
estimada para 2021 pela Lisboa E-Nova, ao Abrigo do Programa SMARTCITIES  em Lisboa. 
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CERTIFICAÇÕES, PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 
 
 
Consciente do trabalho e práticas desenvolvidas pela GEBALIS, a empresa tem vindo a submeter candidaturas 
nos últimos anos, junto de diferentes entidades, para avaliação externa das suas práticas e serviços, procurando 
também, deste modo, informar-se sobre potenciais possibilidades de melhoria da sua atividade.  

 As candidaturas têm sido significativamente bem-sucedidas, traduzindo-se, na sua maioria, na correspondente 
obtenção do devido reconhecimento público do incremento qualitativo e quantitativo dos serviços prestados pela 
empresa enquanto Empresa Municipal. Destacamos a seguinte: 

Procurando proporcionar e garantir as melhores praticas de gestão relativamente aos seus Recursos Humanos, a 
empresa candidatou-se a uma Certificação Acreditada, na sequência da implementação Sistema de Conciliação 
entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal na GEBALIS, pelo que destacamos a atribuição, em fevereiro de 
2020, da 1ª Certificação de Qualidade à GEBALIS, segundo a Norma 4552:2016 – Sistema de Conciliação entre 
a Vida Profissional, Familiar e Pessoal. 

Apresentam-se de seguida as demais recognições – nacionais e internacionais – atribuídas ao longo do ano de 
2020: 

 

 

 

 

Entidade: APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial 
Reconhecimento: Menção Honrosa do Júri na categoria Spread the Ethics 
Boa Prática: Código de Ética GEBALIS  
Pela clareza e objetividade nas orientações de conduta, vertidas no Código de Ética da empresa, aos 
trabalhadores(as), bem como a melhoria contínua deste documento estruturante na vida da empresa. 
 
 

 
Entidade: APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial 
Reconhecimento: Prémio do Júri para o "Programa Lotes Comvida" e Menção Honrosa para o Projeto "Rock The 
House”. 

Boa Prática: Programa Lotes ComVida e Projeto Rock The House  
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O Programa “Lotes ComVida” por ser a chave do sucesso para a gestão mais eficiente dos prédios e envolver 4701 
pessoas, residentes em 63 lotes, distribuídos por 8 bairros municipais de Lisboa: Alta de Lisboa, Alfinetes, Armador, 
Boavista, Graça, Liberdade, Quinta das Laranjeiras e Padre Cruz. Também pelo na organização coletiva dos 
residentes em prédios de habitação municipal, apelando à participação direta e ativa e promovendo a capacitação 
dos residentes 
O Rock The House - Fórum para capacitação e desenvolvimento de competências ao nível da gestão doméstica pelas 
sessões de sensibilização sobre literacia financeira onde se abordaram vários temas relacionados com a 
sustentabilidade financeira das famílias.  
 
 

Filiações Nacionais e Internacionais 
 

A GEBALIS é uma “uma empresa local de promoção do desenvolvimento local tendo como objeto a promoção e 
gestão de imóveis de habitação social, bem como a gestão de outro património edificado, nos termos e condições a 
definir pela Câmara Municipal de Lisboa” (Artigo 3.º, nº.1). O seu objeto social é concretizado por um extenso conjunto 
de atribuições e competências que, de acordo com as alterações aprovadas na Deliberação 445/AML/2016 de 20 de 
dezembro de 2016, publicadas no Boletim Municipal nº1198 de 02 de fevereiro de 2017, preveem que a empresa 
possa executar “acessoriamente, outras atividades relacionadas com o seu objeto social e não excluídas por lei” 
(artigo 3.º, n. º4, dos Estatutos). 

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

Neste âmbito, destaca-se no ano transato, em setembro de 2020, a adesão como membro efetivo da Federação 
Europeia “Housing Europe”, o que veio permitir à empresa associar-se e trabalhar conjuntamente com entidades 
congéneres de toda a Europa, beneficiando do intercâmbio alargado de conhecimentos, estratégias, metodologias 
práticas e políticas, entre entidades publicas e privadas, com e sem fins lucrativos, responsáveis por gestão de 
habitação pública nos diferentes países europeus.  

Apresentam-se de seguida as demais filiações – nacionais e internacionais – mantidas e celebradas pela GEBALIS, 
ao longo do ano de 2020: 
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FILIAÇÕES NACIONAIS 

 

 

Rede Portuguesa de Responsabilidade Social  

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

 

 

IGEN - Fórum Empresas para a Igualdade 

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

 

 

 

Aliança Para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

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

 

 

 

Carta Portuguesa para a Diversidade 

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

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

 

 

 

Iniciativa Pagamento Pontal 

A GEBALIS tem vindo, desde 2018, a renovar o compromisso de Pagamento Pontual a fornecedores, voltando a afirmar-se 
como parte ativa do movimento de responsabilidade social na promoção de uma cultura de pagamento pontual e da 
competitividade da economia portuguesa. 

 

 

FILIAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

 

 

HOUSING EUROPE - European Federation of Public, Cooperative & Social Housing 

A "Housing Europe" é uma Federação europeia de Habitação Pública, cooperativa e privada. Foi criada em 1988 e reúne 46 
federações nacionais e regionais, que somam cerca de 43.000 entidades prestadoras de serviços e fornecedoras de habitação, 
em 25 países. Desenvolve várias atividades para os seus associados, desde Políticas a Práticas relacionadas com a Habitação, 
através de uma mobilização por Grupos de Temáticos, para além de desenvolver um Observatório e produzir regularmente 
Relatórios sobre o "o Estado de Arte da Habitação na Europa". O último relatório já se encontra disponível on-line em 
www.stateofhousing.eu.pdf . Esta parceria permite à GEBALIS e ao Município ter uma voz mais forte tanto a nível da UE como a 
nível nacional, mantendo-se atualizada dos desenvolvimentos importantes das políticas europeias nos domínios da Energia, 
Regulamento Financeiro e Assuntos Urbanos, tendo acesso a evidências de apoio ao desenvolvimento da intervenção a nível 
local e nacional, partilhando metodologias de trabalho já testadas no terreno com resultados comprovadamente positivos, 
integrando projetos europeus e, ainda, participando em eventos internacionais do sector, onde passa assim a ser uma voz ativa 
e representativa de Portugal. 
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Global Compact U.N 

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

 

 

 

 

 

 

WEP´s - Womens´s Empowerment Principles  

Em junho de 2016 a GEBSALIS aderiu às WEP´s - (Womens´s Empowerment Principles), Declaração das Nações Unidas que 
propõe a assunção de 7 passos que conduzam a um maior empoderamento das mulheres. 
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25 ANOS DE UM TRABALHO POR LISBOA 
 
 
 

uma Lisboa que conhece a construção das 
primeiras habitações públicas na década de 40, 
há 25 anos, a GEBALIS teve um papel central, 

naquela que foi a maior concretização das políticas 
públicas de habitação do pós-25 de Abril: a erradicação 
das barracas.  
 
Numa operação urbanística ímpar, acompanhada por 
uma força de construção de habitação única, a Câmara 
Municipal de Lisboa erradica, em 2001, a totalidade das 
barracas existentes. Desapareciam décadas de 
degradação urbanística dando lugar a novos núcleos 
habitacionais, mais conforto e qualidade de vida para as 
famílias. A gestão destes novos aglomerados 
habitacionais queria-se próxima das pessoas, inclusiva, 
integrada, inovadora e essencialmente atenta às 
necessidades das comunidades, nesta que era uma nova 
fase para milhares de pessoas, onde a necessária e 
imperativa coesão do tecido social era peça-chave no 
desenvolvimento local e num futuro sustentável. 
 
Assim, a 2 de outubro de 1995, por decisão do executivo 
municipal era criada a primeira empresa municipal de 
gestão de habitação social do país, a GEBALIS. Desde 
logo foram criadas estruturas locais, de proximidade, 
com equipas multidisciplinares que asseguravam uma 
política de gestão integrada nas esferas social, 
patrimonial e financeira. Os Gabinetes GEBALIS, abertos 
ao público até hoje, preconizam o mais importante valor 
da empresa, a orientação para os moradores. 
 
Em 2003 a empresa passa a gerir 66 bairros municipais, 
e Lisboa, e três nos concelhos limítrofes de Amadora e 
Sintra e acompanhando as políticas de habitação 
implementadas pela Câmara Municipal de Lisboa, a 
GEBALIS conhece em 2017 uma nova fase de 

crescimento. Passa a gerir os fogos municipais em 
património disperso e em Regime de Renda 
convencionada. Em 2019 e fazendo parte integrante da 
aposta do município no aumento do parque habitacional 
de renda acessível, a GEBALIS passa também a gerir os 
fogos municipais neste regime. 
 
Em 2020, a GEBALIS continua, através de uma política 
de gestão integrada – social, patrimonial e financeira – e 
da sua maior vantagem competitiva, a estar próxima dos 
residentes, promovendo a participação e 
responsabilização destes e dos atores institucionais, no 
desenvolvimento de ações que contribuam para a 
melhoria da qualidade de vida dos espaços de habitar e, 
consequentemente, para o desenvolvimento social e 
urbano de Lisboa, é uma realidade.  

A empresa tem hoje um papel central na vida das cerca 
de 60 700 pessoas que habitam nos 66 bairros e na vida 
da cidade. Continua a apostar no acompanhamento aos 
mais vulneráveis, num serviço público de qualidade, no 
investimento crescente no património e na sua 
reabilitação, na inovação das abordagens 
metodológicas. 
 
Volvidos 25 anos, a GEBALIS reforça o compromisso em 
continuar a servir a cidade de Lisboa, respondendo com 
qualidade e eficácia, perseguindo uma política de 
responsabilidade social empresarial, atenta à coesão 
social, à defesa dos direitos humanos, à igualdade de 
oportunidades, à igualdade de género, à diversidade e à 
multiculturalidade.  

Juntos, trabalhadores(as), residentes, instituições locais 
e Município comemoram o passado, o presente e o 
futuro. Pelas pessoas, pelas comunidades dos nossos 
bairros, por Lisboa. 

  

N 



70 

 

 

 

Sustentada em três grandes eixos de atuação – promoção da vida coletiva, melhoria da imagem pública dos bairros 
e a conservação e requalificação do património – o modelo de gestão da GEBALIS convoca os parceiros locais e os 
residentes, na qualidade de agentes fundamentais de mudança. Estes eixos estratégicos refletem a organização 
interna da empresa e do trabalho desenvolvido pelos 222 trabalhadores(as). 

No quadriénio 2017-2020 a empresa atravessa uma fase de crescimento exponencial decorrente da alteração 
estatutária ocorrida neste período e alavancado por novas metodologias de trabalho e por uma busca constante de 
soluções inovadoras para os desafios colocados. As áreas core – Intervenção Local, Patrimonial e Financeira – 
acompanham o crescimento do património, a diversificação das unidades de negócios absorvidas pela empresa mas 
também a mutação do contexto socioeconómico e das necessidades sentidas pelas comunidades locais. Este 
processo foi acompanhado por um reajuste da estrutura funcional que permitiu acompanhar com sucesso as 
mudanças ocorridas. Assim, as áreas transversais da empresa adaptaram-se a esta realidade criando novas 
estratégias de ação, novos procedimentos e novas dinâmicas de interação entre elas contribuindo desta forma para 
a eficácia do todo GEBALIS. 

Dizer que é a esta capacidade adaptativa, acompanhada por um forte sentido de serviço público, resiliência e 
profissionalismo da equipa GEBALIS que permitiu a rápida adaptação no contexto desafiante que foi a pandemia 
COVID-19. 

 

PROXIMIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL URBANO 
 

Entre 2017 e 2020, a Intervenção Local desenvolvida pela GEBALIS apostou forte na valorização da intervenção de 
proximidade junto dos residentes e das organizações sediadas e/ou a operar nos bairros sob gestão da empresa. 
Redirecionando uma estratégia assente nos serviços aos residentes e na processualização, adotam-se os seguintes 
eixos programáticos de intervenção: A qualidade do atendimento ao público, a gestão eficiente e eficaz e a co-
governação dos espaços de habitar. São estes eixos, baseados numa intervenção sistémica, integrada e 
descentralizada e numa pedagogia da responsabilidade coletiva e da participação, que promoveremos 
desenvolvimento social urbano. Ou seja, aproximando os residentes da cidade e promovendo a sua participação 
cívica. 

 
A qualidade do atendimento ao público fomentado pela formação interna, instalações e formalização de fluxos de 
trabalho está directamente relacionada com gestão eficiente e eficaz. Neste âmbito a processualização dos 
procedimentos e o ajustamento das equipas de trabalho conduziu a uma melhor rentabilização e organização dos 
recursos através de: i) criação de uma Equipa de Gestão de contratos de arrendamento; ii) simplificação dos fluxos e 
procedimentos administrativos e descentralização de competências; iii) realização de sessões de trabalho 
interdepartamentais; iv) criação de um Manual de Procedimentos. 
 
Estas quatro medidas permitiram uma significativa melhoria nos tempos de resposta aos pedidos dos residentes. 
Exemplo disso é a concretização de 599 transferências habitacionais no período entre 2017 e 2020 e a resposta a 
pedidos de revisão de renda num prazo máximo de 30 dias. A reorganização concretizada libertou ainda recursos 
humanos para a uma intervenção de terreno, ainda mais próxima dos residentes; 
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Para a obtenção destes resultados contribuíram a aposta no desenvolvimento de competências técnicas dos recursos 
humanos através de: i) realização de ações de formação internas e externas adaptadas às necessidades e contexto 
de trabalho específico da GEBALIS; ii) criação de task forces em torno de objetivos concretos tais como diagnóstico 
da dívida de rendas e apresentação de estratégia para prevenção e combate à dívida; identificação de espaços nem-
nem georreferenciada, submissão de propostas de ação e criação do Programa de Acolhimento a Novos Residentes;  
 
Localmente, as ações desenvolvidas decorrem dos seguintes pressupostos orientadores:  
 

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

impulsionadoras da qualidade de vida das comunidades.  
 

À luz destes conceitos foram alcançados os seguintes outcomes: 
 
•  Os planos anuais de ação por Gabinete  

Estes planos baseiam-se na definição de medidas e de indicadores de resultados, construídos com base 
numa constante monotorização e diagnóstico de cada território – e, claro, com base nos recursos internos e 
externos disponibilizados à GEBALIS. Este planeamento estratégico possibilitou inovar com intervenções 
como: o Rock the House; a criação de uma Matriz de Análise de Risco Socio-habitacional e de Planos de 
Intervenção dirigidos a situações de maior vulnerabilidade, aplicação de metodologias da área das ciências 
comportamentais - Nudge - e de governança integrada na comunicação e interação com os residentes, entre 
muitos outros. 

 
• Manutenção e fomento do trabalho em rede 

Consolidação das redes de parceria e atração de recursos para os bairros municipais com uma ação mais 
concertada e estrategicamente alinhada em torno dos residentes e do seu empoderamento. Privilegiou-se o 
investimento: i) na participação nos Grupos Comunitários e em Comissões de Freguesia; ii) no 
estabelecimento de parcerias estratégicas e na promoção e envolvimento nos projetos a decorrer nos 
Bairros Municipais. Destaca-se o Projeto Community Champions League, em parceria com a Fundação 
Benfica, que envolveu 14 Juntas de Freguesia e mais de 150 jovens. 

 
• Investimento na gestão dos Espaços Comuns 

A melhoria dos níveis de organização e participação coletiva na gestão dos espaços comuns através da 
implementação bem-sucedida do Programa Lotes ComVida. Destacam-se os principais resultados através 
dele alcançados:  66 edifícios e 4701 munícipes que passaram a querer e a manter uma organização de lote 
estruturada, assente numa gestão colaborativa que fortalece a intervenção conjunta. 
 
• (Re)Qualificação do atendimento e acompanhamento aos Residentes 
  Aposta na melhoria dos espaços e canais de atendimento, tendo assim sido alvo de reabilitação os 

seguintes Gabinetes de Bairro: Alfinetes, Boavista, Oriente, Bela Vista, Olaias, Horta Nova. Foi ainda criado 
um novo Gabinete: o Gabinete Interno da Equipa de Gestão de Contratos de Arrendamento. 
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   Esta aposta sustentou um indicador que é motivo de orgulho para a GEBALIS, enquanto empresa que 
pugna pelo acompanhamento de proximidade: entre 2017 e 2020 foram anualmente realizados, em média, 
71868 atendimentos. 

 
 

 
CUIDAR-MANTER-REQUALIFICAR E INOVAR 

 

A manutenção e requalificação do património ganhou entre 2017 e 2020 uma dimensão exponencial. O 
reconhecimento das capacidades de concretização da GEBALIS e a sua escolha para a execução do maior 
investimento em requalificação dos bairros municipais através do Programa “Aqui há mais Bairro” conduziram a 
empresa à criação de uma dinâmica transversal. Na área patrimonial o grande impacto ocorreu principalmente na 
produção e no progressivo aumento da capacidade de adoção e aplicação de novas metodologias de trabalho 
principalmente ao nível da gestão contratual e monitorização da qualidade das obras.  

Trata-se de um investimento ímpar do Município, de 52,5M€, em 30 bairros, localizados em 16 freguesias e que 
decorrerá até 2022, com elevado impacto na regeneração urbana da cidade – 425 edifícios abrangidos - e na 
qualidade de vida de cerca de 20 000 pessoas. 

Até 2020 foram concluídas 16 frentes de obra em diferentes bairros - Padre Cruz, Armador, Graça, Ameixoeira, Murtas, 
Quinta dos Barros, Alta de Lisboa, Alfinetes, Marquês de Abrantes, Rego, Eduardo Bairrada e Liberdade- em 158 
edifícios, para além da reabilitação dos fogos municipais e espaços não habitacionais contemplados nos Contratos-
Programa 398/CM/2015 e 349/CM/2018.  

São obras com um forte pendor de sustentabilidade ambiental, contemplam obras profundas nos edifícios - 
substituição integral das coberturas, substituição integral do revestimento exterior das fachadas, aplicação de 
revestimento com isolamento térmico, substituição das janelas das frações, por vidro duplo com corte térmico – e 
também nas redes de infraestruturas - rede de águas pluviais, instalações elétricas das zonas comuns dos prédios, 
rede de gás e telecomunicações, abastecimento de águas e águas residuais que aportaram aos edifícios mais 
eficiência energética e mais qualidade de vida aos seus residentes.  

Ainda no âmbito da requalificação do património foram ainda realizadas intervenções nos seguintes bairros: 

• Bairro Cruz Vermelha, Lumiar - CP 745/CM/2015 - 2017/2018 – 7 lotes 
   Foram contempladas nesta operação a reparação do betão armado na envolvente exterior dos edifícios e 

zonas comuns interiores; escadas e galerias e revisão de infraestruturas técnicas. Um investimento no valor 
aproximado de 300.000,00€ (+IVA). 

 
• Bairro Quinta das Laranjeiras, Parque das Nações - CP 160/CM/2013 - PIPARU - Programa de 

Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana - Câmara Municipal de Lisboa - 2016/2017 – 22 
lotes 
Realização de trabalhos nas fachadas e reparações pontuais em coberturas; intervenção nas redes de gás, 
eletricidade, telecomunicações e águas; passagem dos contadores para a zona comum dos prédios; 
substituição/Colocação de portas na separação de galerias/escadas; colocação de caixilharia de alumínio 
nas galerias (zonas comuns). Um investimento no valor de 1 851 698,66€ (+IVA). 
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• Bairro Horta Nova, Carnide - CP 160/CM/2013 - PIPARU - Programa de Investimento Prioritário em Ações 
de Reabilitação Urbana - Câmara Municipal de Lisboa – 2015/2016 – 6 lotes 
Foram executadas intervenções nas coberturas e nas fachadas e o aumento da ventilação nas caixas das 
escadas. Um investimento no valor de 289.000€ (+IVA).  

Outro eixo de intervenção que mereceu especial atenção e com um crescimento muito positivo foi o da 
acessibilidade/mobilidade e nesta medida a empresa, atenta que está aos territórios que gere, desde logo diagnosticou 
uma tendência para o envelhecimento da população residente, acompanhando a tendência das alterações 
demográficas do país, e os condicionalismos em termos de condições de habitabilidade decorrentes deste processo.  

Este fenómeno tem repercussão não só na forma de habitar a casa, mas também em todo o percurso até ela. Este 
eixo abarca a realização de pequenas obras nas casas que facilitam a vivência no interior das habitações com grande 
impacto na vida das pessoas - substituição de banheira por poliban, aplicação de pegas e cadeiras de banho, 
alargamento das portas, adaptação de estendais, relocalização de interruptores e tomadas - a construção de rampas 
ou instalação de plataformas elevatórias de acesso aos prédios e a manutenção e pleno funcionamento dos 
elevadores. Esta estratégia é acompanhada por uma política de instalação e modernização de equipamentos que 
permite, por um lado, colocar elevadores em património sem equipamentos, como é o caso do Bairro das Furnas, ou 
substituir equipamentos danificados, sem possibilidade recuperação ou em fim de vida útil, por equipamentos 
modernos, como é o caso da Quinta do Cabrinha.  

Ainda neste âmbito realçar aquele que é o mais inovador programa da GEBALIS na área das condições de 
habitabilidade, o Programa LIFE. Lançado em 2010 incorpora princípios de inovação na requalificação de habitações 
para uso universal: adapta-as a qualquer realidade concreta e as necessidades especiais dos moradores com 
deficiências profundas. O LIFE conta já com 16 casas e a partir deste ano, incorporará neste conceito de habitação 
os “handicaps” associados ao envelhecimento com enfoque no tema da saúde mental 

Salientar os seguintes investimentos do Município em execução pela GEBALIS: 

• CP 601/CM/2019 – Colocação de 27 elevadores | Furnas – S. º Domingos Benfica | 27 edifícios  
•  CP 602/CM/2019 - Colocação de 16 elevadores | Quinta do Cabrinha – Alcântara | 10 edifícios 

 

O PATRIMÓNIO NÃO HABITACIONAL 

Para além dos fogos municípios, nos diversos regimes de arrendamento, é competência da empresa a gestão dos 
espaços não habitacionais, cuja atribuição é realizada pelo Município.  

No período em epígrafe, em estreita colaboração com os serviços municipais, foram desenvolvidas todas as atividades 
correspondentes e associadas a esta competência quer seja na gestão dos contratos celebrados e monitorização do 
pagamento de rendas, quer seja estabelecendo contactos para prestação de informações e negociação de dívida, 
entre outras intervenções promotoras da melhoria contínua e eficácia de gestão deste património municipal. 

No final de 2020, a transferência para a GEBALIS de competências na gestão integral de todos os espaços de 
garagens - proposta 690/CM/2020, aprovada em Sessão de Câmara faz com que passem a estar sob gestão da 
empresa mais 114 espaços não habitacionais, que acrescem aos 1132 geridos pela empresa. 
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GESTÃO FINANCEIRA EFICAZ 
 
Entre 2017 e /2020, a racionalização dos recursos, a adaptação a novos normativos e a gestão de novas unidades 
de negócio conduziu à adoção de novas metodologias de trabalho que se traduzem nos seguintes marcos: 

• A categorização da empresa como entidade publica reclassificada, teve como consequência a alteração do 
modus operandi ao nível orçamental, por forma, a estar preparada para prestar a informação necessária às 
diversas entidades supervisoras.  
Esta alteração implicou um investimento nas ferramentas informáticas a utilizar pela empresa, assim como, 
na formação do capital humano. Neste período, foi também completado com sucesso o processo de 
adaptação ao sistema contabilístico SNC-AP, que entrou formalmente em vigor em 2020. 

• O Município reforçou a aposta na empresa, transferindo para a sua esfera a gestão de novas unidades de 
negócio. Em maio de 2017, essa aposta materializou-se com o protocolo para a gestão dos contratos de 
arrendamento do Programa Renda Convencionada. Inicialmente foram transferidos 154 contratos, sendo 
que, no final do ano de 2020 totalizavam 318. Em 2020, a empresa iniciou a gestão dos contratos de 
arrendamento do Programa Renda Acessível, terminando o ano a gerir 96 contratos. 

• Dando resposta a diversas solicitações e numa ótica de gestão de recursos e sustentabilidade ambiental a 
GEBALIS integrou em 2019 a plataforma “Via CTT”, passando a ser possível aos arrendatários aceder à 
fatura da renda em formato digital. 

• Também enquadrada na sustentabilidade ambiental, a estratégia de substituição de 10 viaturas movidas a 
combustível convencional por 7 viaturas hídricas e 3 elétricas. 

 

 

O sucesso alcançado nas áreas core da empresa são apoiados pelas diferentes áreas transversais cuja 
competência é prestar aconselhamento técnico e acompanhar estrategicamente as áreas em desenvolvimento na 
empresa. 

De todas elas é importante privilegiar a gestão daquele que é o ativo mais importante da empresa, os 
trabalhadores(as). 

A gestão dos recursos humanos na GEBALIS exerce as suas competências nos domínios da gestão das pessoas, 
garante a gestão técnica e administrativa dos recursos humanos, aciona e acompanha os processos de 
recrutamento e gere atividades de formação e desenvolvimento de competências. Também a gestão do sistema 
de segurança e saúde no trabalho, nomeadamente, em contexto de crise pandémica, é uma área de suma 
importância na vida quotidiana da empresa. 

O período de 2017 a 2020 ficou marcado pela conceção, assinatura e implementação do Acordo de Empresa (AE), 
documento central na política de Recursos Humanos da GEBALIS. Este instrumento veio regulamentar as 
diferentes dimensões da gestão de recursos humanos: tabelas remuneratórias e carreiras profissionais; 
recrutamento, assiduidade; pontualidade e férias; responsabilidade social interna (não discriminação, conciliação 
vida profissional, familiar e pessoal, apoios de natureza social). Foram elaborados regulamentos complementares 
ao Acordo de Empresa: Regulamento de Assiduidade e Pontualidade (em vigor), Regulamento de Avaliação de 
Desempenho (em fase de negociação com os sindicatos). 
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Apesar deste feito foram ainda alcançados outros objetivos preponderantes para a estrutura organizacional e 
trabalhadores(as): 

• Transição e integração nas carreiras e na tabela salarial.  
• Alterações nos apoios sociais, na uniformidade do valor do subsídio de refeição praticado e também em 

matéria de trabalho extraordinário e noturno. 
• Elaboração do Regulamento de Assiduidade e Pontualidade, cujo objetivo final foi o de estabelecer as 

normas de assiduidade, pontualidade e férias vigentes. 
• Criação de Programa Anual de Formação. 

 

Esta aposta contínua nas condições de trabalho e no bem-estar dos(as) trabalhadores(as) mereceram a 
certificação da empresa na Norma Portuguesa (NP)4552:2016 - Sistema de Conciliação de Vida Profissional, 
Familiar e Pessoal. Um momento particularmente importante por se tratar da primeira certificação da empresa e 
por estar relacionada com a qualidade de vida dos(as) trabalhadores(as) e suas famílias. 

As condições de trabalham passam também pela racionalização dos processos e procedimentos permitindo uma 
ação mais eficaz e eficiente, aportando um aumento da produtividade e consequentemente a realização dos(as) 
trabalhadores e o sucesso da empresa. Nesta medida, os Sistemas de Informação (SI) possibilitam a execução da 
missão das organizações, sendo fundamental que o seu planeamento esteja contemplado no processo de 
planeamento global, obtendo assim o máximo retorno da sua execução, alinhando os SI com a estratégia 
organizacional. A GEBALIS interrompeu um ciclo de estagnação de TI/SI efetuando em 2019 uma auditoria aos 
seus sistemas de suporte e aplicacionais, que viria a possibilitar a identificação de um Plano estratégico de 
Sistemas de Informação (PeSI) capaz de enfrentar um conjunto de desafios: 

• Rápida evolução tecnológica;  
• Escassez de recursos humanos;  
• Rentabilizar os investimentos efetuados;  
• Determinar as prioridades de desenvolvimento;  
• Evoluir para soluções com níveis superiores de integração; 
• Colaborar eficazmente com a gestão de negócio;  
• Valorizar a informação existente numa visão estratégica na organização; 

Na avaliação do PeSI estabeleceram-se pontos de controle bem identificados e foram: estabelecidas as metas da 
organização, analisadas as oportunidades e fragilidades, identificadas as soluções a adotar que se encontram 
atualmente na fase de implementação. Este trabalho nas infraestruturas foi acompanhado pela modernização dos 
equipamentos informáticos e periféricos, pela atualização de vários softwares e por uma aposta nos meios de 
comunicação com os residentes. 

Estes desenvolvimentos em termos de TI/SI impactaram os meios e suportes de comunicação com os diversos 
públicos da GEBALIS. 

Assim, desde 2017 que a empresa tem vindo a implementar uma estratégia de comunicação assente em dois 
grandes vetores: o reposicionamento da marca GEBALIS com especial enfoque na data comemorativa 25 Anos 
GEBALIS e por outro o alargamento dos públicos-alvo da sua estratégia. As principais alterações ao longo destes 
quatro anos foram: 
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• Harmonização do discurso institucional tornando-o mais próximo, simples e assertivo e assente em scripts 
que regulam a relação com o cliente/residente. 

• Harmonização da comunicação gráfica de toda a empresa. 
• Criação de conteúdos com objetivos específicos e de acordo com os princípios do marketing empresarial. 
• Diversificação e alargamento dos canais de comunicação internos e externos. 
•  Forte aposta nas redes sociais através da criação do perfil institucional das redes Instagram e Linkedin. 
• Racionalização e adequação das peças de comunicação aos princípios da sustentabilidade ambiental 

apostando em edições digitais e minimizando o uso de papel. 
• Posicionamento na imprensa em novas áreas de negócio, nomeadamente economia e imobiliário. 

 

A capitalização da marca, através da promoção do trabalho desenvolvido pela empresa e do seu impacto junto 
das comunidades e da cidade são resultados obtidos que sairão reforçados durante o período comemorativo dos 
25 anos da empresa. A política de comunicação da empresa e desenhada para ser implementada até 2022 
posiciona a GEBALIS como empresa moderna, inovadora, sustentável, e recetiva à adoção de novas metodologias 
de intervenção, sempre próxima. 

Esta é uma estratégia assente na valorização da intervenção da empresa e na assunção da sua importância no 
panorama da gestão da habitação pública. 

A intervenção da GEBALIS, a todos os níveis descritos é baseada no zelar pelo cumprimento das leis, 
regulamentos e deliberações dos órgãos do município, assim como no cumprimento das normas legais em vigor. 

Este trabalho de âmbito jurídico aplica-se desde a assessoria jurídica à administração, passando pelos 
procedimentos internos e à atuação junto dos arrendatários, nomeadamente no que concerne ao pagamento 
atempado das rendas e demais obrigações previstas na lei, assegurando a instrução dos procedimentos 
necessários para o efeito. 

A linha orientadora da atividade jurídica da empresa no período compreendido entre 2017 e 2020, assentou no 
compromisso de que o trabalho desenvolvido contribuísse para a concretização dos objetivos e missão da 
organização, em articulação com o Conselho de Administração e as diferentes Unidades Orgânicas, procurando 
responder de forma célere e eficiente às necessidades de apoio jurídico, designadamente, ao nível da tramitação 
jurídica interna e nas instâncias judiciais. Incidiu ainda no contributo dado aos instrumentos reguladores do 
município em fase de discussão pública. 

Ainda relacionado com esta esfera jurídica, 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 
criada uma área de Contratação Pública.  

Como seria expectável, a essa data 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.  

Desde logo assumiu o apoio transversal prestado à empresa na escolha e tramitação dos procedimentos de 
Contratação Pública e prestou o apoio jurídico e administrativo necessário ao contencioso pré-contratual e 
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contratual, acompanhando, também, toda a execução dos contratos celebrados até à fase da liberação das 
garantias prestadas.  

A Contratação Pública coordena desde a sua criação a 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, com inteira adaptação e 
cumprimento das novas regras em matéria de impulso, instrução e tramitação de processos de fiscalização prévia 
através de meios eletrónicos e, em sede de fiscalização sucessiva e concomitante,  preparando e submetendo, 
também eletronicamente, todos os elementos legalmente necessários à aprovação de modificações aos contratos.  

 

O FUTURO 

Nos últimos quatro anos foram criadas as bases para uma atuação agregadora, eficaz e inovadora. A GEBALIS é 
hoje uma empresa reconhecida pela sua capacidade de concretização não só pela sua dimensão, mas 
essencialmente pelo seu dinamismo e capacidade técnica.  

• Continuará a executar a estratégia do município, seu acionista único, alicerçada nos eixos estratégicos 
core da empresa - promoção da vida coletiva e melhoria dos níveis de participação e coresponsabilização 
dos residentes e parceiros; a aposta na imagem pública dos bairros e das condições de apropriação do 
património; a conservação, requalificação e inovação; a proximidade e orientação para os residentes.  

• Uma aposta forte na inovação. Quer seja procurando novas metodologias junto da Academia, ao nível da 
sociologia urbana, da ciência comportamental ou das mais recentes e sustentáveis técnicas de 
reabilitação de edifícios, quer seja promovendo a discussão sobre o futuro das políticas públicas de 
habitação. 

• A proximidade aos residentes e a estreita relação com a rede social e parceiros locais serão a base para 
a continuação de um trabalho social sustentável.  

• A continuidade do Programa de Requalificação de Bairros Municipais “Aqui há mais Bairro”, até 2022 e 
do investimento na reabilitação do património edificado acompanhando assim a sua vetustez. 

A GEBALIS tem condições para nos próximos cinco anos ser um player central na concretização de políticas de 
habitação pública, mantendo-se fiel aos seus valores basilares, a proximidade e orientação para os residentes e 
sendo um agente do desenvolvimento social e urbano de Lisboa.  

Por certo que o futuro também trará desafios e alguns obstáculos, mas é com a mesma resiliência dos últimos 25 
anos que a eles a empresa saberá responder. 

É assim que a GEBALIS cresce. Convicta da sua responsabilização no crescimento da cidade, consciente dos 
impactos das suas decisões e ambiciosa na procura de novas formas de gerir o arrendamento público, acreditando 
que este grande trabalho por Lisboa, fez, faz e fará a diferença na vida dos 64 mil lisboetas que vivem no património 
sob sua gestão. 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA 
No ano de 2020, a GEBALIS registou um Resultado líquido do período positivo no valor de 9.668,12 €. Apesar dos 
efeitos nefastos provocados pela pandemia de COVID-19, a empresa conseguiu dar continuidade ao processo de 
melhoria da sua condição económica. 

Destacamos, que no ano de 2020, a atividade da empresa foi influenciada pelas medidas de apoio aos munícipes 
definidas pelo Município de Lisboa, nomeadamente, pela moratória concedida para o pagamento das rendas emitidas 
em abril, maio e junho de 2020, assim como, pela isenção do pagamento das rendas dos espaços não habitacionais. 

O exercício contabilístico de 2020 assinala a implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC AP), desta forma, o reporte da informação contabilística foi adaptada aos modelos 
previstos neste normativo contabilístico. 

. 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 

No exercício contabilístico do ano de 2020, a GEBALIS registou um Resultado líquido do período positivo no valor de 
9.668,12 €. Conforme poderá ser observado no quadro abaixo, onde se encontram expressos os resultados registados 
nos anos de 2006 a 2020, desde o ano de 2011, que a empresa apresenta Resultados líquidos do período positivos: 

 

Ano Total Rendimentos e Ganhos Total Gastos e Perdas Resultado Líquido Exercício Variação ano anterior 
2006 20.403.497,00 € 25.380.865,00 € -4.977.368,00 € 

 

2007 15.397.107,00 € 28.566.618,00 € -13.169.510,00 € -8.192.142,00 € 
2008 21.184.628,00 € 23.370.407,00 € -2.185.778,00 € 10.983.732,00 € 
2009 22.899.000,00 € 25.113.727,00 € -2.214.728,00 € -28.950,00 € 
2010 24.023.220,00 € 26.467.835,00 € -2.444.615,00 € -229.887,00 € 
2011 23.259.039,34 € 22.023.415,97 € 1.235.623,37 € 3.680.238,37 € 
2012 21.996.204,00 € 20.637.229,34 € 1.358.974,66 € 123.351,29 € 
2013 22.362.839,15 € 21.806.730,01 € 556.109,14 € -802.865,52 € 
2014 23.201.877,99 € 22.809.876,03 € 392.001,96 € -164.107,18 € 
2015 23.099.029,47 € 22.988.012,39 € 111.017,08 € -280.984,88 € 
2016 23.478.317,77 € 23.295.197,49 € 183.120,28 € 72.103,20 € 
2017 26.710.641,92 € 26.628.824,36 € 81.817,56 € -101.302,72 € 
2018 21.850.280,40 € 21.817.000,77 € 33.279,63 € -48.537,93 € 
2019 32.700.651,97 € 32.671.314,61 € 29.337,36 € -3.942,27 € 
2020 30.627.776,37 € 30.618.108,25 € 9.668,12 € -19.669,24 € 

 

Comparando com o resultado obtido no ano de 2019, verificamos que existiu uma diminuição no montante de 
19.669,24 € (-67%). A análise das rúbricas que mais contribuíram para esta diminuição será efetuada mais à frente. 
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RENDIMENTOS E GANHOS 

Em 2020, os Rendimentos e ganhos totalizaram o valor de 30.627.776,37 €. Relativamente ao ano transato, 
constatamos que existiu uma diminuição no valor de 2.072.875,60 €. 

 
2019 2020 Variação em valor 

Prestações de serviços e concessões 18.924.035,15 € 19.334.520,45 € 410.485,30 € 
Transferências e subsídios correntes obtidos 13.567.530,45 € 11.244.955,08 € -2.322.575,37 € 
Outros rendimentos 209.086,37 € 48.300,84 € -160.785,53 €  

32.700.651,97 € 30.627.776,37 € -2.072.875,60 € 

 

A rubrica Prestações de serviços e concessões totalizou o valor de 19.334.520,45 €, representando um aumento no 
montante de 410.485,30 € (2,17%), face ao valor contabilizado no ano de 2019. A variação registada é justificada por 
um menor volume de regularizações/correções dos valores emitidos, assim como, pela emissão de rendas para os 96 
contratos de arrendamento do Programa Renda Acessível que se encontravam sob a gestão da empresa em 
31/12/2020. 

 
 

Fogos Lojas Arrecadação Garagens Outras Total 
Emissão 20.311.883,76 € 1.119.801,79 € 71.136,49 € 49.703,91 € 61.479,94 € 21.614.005,89 € 
Regularizações/correções -1.878.912,51 € -385.757,22 € -5.131,68 € -9.684,03 € 0,00 € -2.279.485,44 € 
Total 18.432.971,25 € 734.044,57 € 66.004,81 € 40.019,88 € 61.479,94 € 19.334.520,45 € 

 

Comparando o número de recibos emitidos em dezembro de 2020 com o número de recibos emitidos em janeiro de 
2020, verificamos que o ano terminou com a GEBALIS a emitir mais 64 recibos. 

 

Mês de Renda N.º Recibos emitidos Variação face a Jan/2020 
janeiro/2020 21.143   

fevereiro/2020 21.125 -18 
março/2020 21.131 -12 
abril/2020 21.138 -5 
maio/2020 21.105 -38 
junho/2020 21.084 -59 
julho/2020 21.099 -44 

agosto/2020 21.107 -36 
setembro/2020 21.178 35 
outubro/2020 21.176 33 

novembro/2020 21.190 47 
dezembro/2020 21.207 64 
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Na rubrica Transferências e subsídios correntes obtidos foi contabilizado o valor de 11.244.955,08 €. Nesta rubrica 
são reconhecidos os rendimentos relativos à execução4 dos Contratos-Programa assinados com o Município de 
Lisboa. Relativamente ao ano de 2019, constatamos que existiu um decréscimo no valor de 2.322.575,37 €. 

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

 

ENTIDADE VALOR 
Município de Lisboa 10.575.681,24 € 
PEDU 669.273,84 € 

TOTAL 11.244.955,08 € 

 

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

398/CM/2015 2.106.308,49 € 
349/CM/2018 9.091.666,95 € 
601/CM/2019 2.459,64 € 
602/CM/2019 44.520,00 € 

TOTAL 11.244.955,08 € 

 

No que diz respeito aos pedidos de reembolso efetuados à CML, referentes ao ano de 2020, relativos à execução dos 
Contratos-Programa, estes totalizaram os seguintes montantes: 

 

Contrato-Programa Pedido Pagamento (PPI) 
GEBALIS 

Valor Pago pela CML Valor deduzido pela CML / 
Comparticipação PEDU 

349/CM/2018 9.034.335,15 € 9.034.335,15 € 0,00 € 
398/CM/2015 2.484.426,11 € 2.173.423,66 € 311.002,45 € 

Total 11.518.761,26 € 11.207.758,81 € 311.002,45 € 

 

A rubrica Outros rendimentos totalizou o montante de 48.300,84 €. Nesta rubrica encontram-se reconhecidos, entre 
outros, os valores referentes à venda de energia (3.851,65€), débitos a arrendatários (14.735,31 €), valores debitados 
a condomínios (4.918,05 €) e a Correções relativas a períodos anteriores (12.079,60 €). 

No ano de 2020, a GEBALIS não reconheceu qualquer valor referente à rubrica Juros e rendimentos similares obtidos. 

 
4 Faturação recebida e registada na contabilidade da empresa referentes às despesas elegíveis suportadas pela GEBALIS na execução dos Contratos-
Programa.   
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Em 2020, a estrutura dos Rendimentos e ganhos modificou-se face ao verificado no exercício de 2019, registando-se 
a diminuição do peso da rubrica Transferências e subsídios correntes obtidos, representando cerca de 37% da 
totalidade dos Rendimentos e ganhos, inerentes à execução dos Contratos-Programa Deliberação 398/CM/2015, 
Deliberação 349/CM/2018, Deliberação 601/CM/2019 e Deliberação 602/CM/2019. 

 

Resumo da estrutura de Rendimentos e Ganhos – 2019/2020 
  2019 2020 
Prestações de serviços e concessões 57,87% 63,13% 
Transferências e subsídios correntes obtidos 41,49% 36,71% 
Outros rendimentos 0,64% 0,16% 

 

 

 

GASTOS E PERDAS 

No exercício contabilístico do ano de 2020, os Gastos e perdas totalizaram o valor de 30.618.108,25 €, existindo uma 
diminuição de 2.053.206,36 €, face ao registado no ano de 2019. Excluindo o efeito provocado pelos gastos relativos 
à execução dos Contratos-Programa rubricados com o Município de Lisboa, verificamos que existiu um aumento de 
929.526,39 €. 

19 334 520,45 €

11 244 955,08 €

48 300,84 €
RENDIMENTOS E GANHOS - 2020

Prestações de serviços e concessões
Transferências e subsídios correntes obtidos
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  2019 2020 Variação em valor 
Fornecimentos e serviços externos 25.302.081,34 € 23.909.032,36 € -1.393.048,98 € 
Gastos com pessoal 5.702.565,31 € 6.046.729,31 € 344.164,00 € 
Gastos de depreciação e amortização + Imparidades de dívidas a receber 1.357.903,67 € 400.417,63 € -957.486,04 € 
Juros e gastos similares suportados 271.895,86 € 232.198,48 € -39.697,38 € 
Outros gastos e perdas + Imposto sobre o rendimento 36.868,43 € 29.730,47 € -7.137,96 € 
Total 32.671.314,61 € 30.618.108,25 € -2.053.206,36 € 

 

  2019 2020 Variação em valor 
Fornecimentos serviços externos 25.302.081,34 € 23.909.032,36 € -1.393.048,98 € 
Subsídios à exploração 13.567.530,45 € 11.244.955,08 € -2.322.575,37 € 
Fornecimentos serviços externos não subsidiados 11.734.550,89 € 12.664.077,28 € 929.526,39 € 

 

Analisando a estrutura dos Gastos e perdas, é possível verificar o aumento do peso das rubricas Fornecimentos e 
serviços externos e Gastos com pessoal e a diminuição do peso das rubricas Gastos de depreciação e amortização 
e Imparidades de dívidas a receber. 

Resumo da estrutura de Gastos e Perdas – 2019/2020 
  2019 2020 
Fornecimentos e serviços externos 77,44% 78,09% 
Gastos com pessoal 17,45% 19,75% 
Gastos de depreciação e amortização e Imparidades de dívidas a receber 4,16% 1,31% 
Juros e gastos similares suportados 0,83% 0,76% 
Outros gastos + Imposto sobre o rendimento 0,11% 0,10% 

 

 

 

A rubrica Fornecimentos e serviços externos alcançou o valor de 23.909.032,36 €, traduzindo uma diminuição no valor 
de 1.393.048,98 € (-5,51%), relativamente ao valor contabilizado no ano de 2019. Esta redução está relacionada com 
a redução dos gastos com obras inerentes aos Contratos-Programa.  

Adotando a metodologia usada nos documentos anteriores, analisamos com maior detalhe algumas das rubricas que 
compõem os Fornecimentos e serviços externos: 
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- Eletricidade: 892.052,44 € - 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 2019, constatamos que existiu um decréscimo no valor de 97.347,25 € (-9,84%). 

- Água: 328.506,67 € - Esta rubrica corresponde aos gastos tidos com os consumos de água em instalações 
próprias e nos espaços comuns do património gerido pela empresa. Face ao ano de 2019, verificou-se um 
aumento de 27.752,60 € (9,23%). 

- Comunicação: 251.659,97 € - O valor registado corresponde aos gastos tidos com telefones, telemóveis, 
correio (inclui portes das faturas das rendas) e serviço de estafeta. Face ao ano de 2019, registou-se uma 
diminuição no montante de 3.987,14€ (-1,56%). 

- Vigilância e segurança: 653.161,37 € - Nesta rubrica são reconhecidos os gastos com a vigilância das 
instalações ocupadas pela GEBALIS, o aluguer de sistemas de vigilância em frações municipais devolutas e 
com os serviços de vigilância no Bairro Alfredo Bensaúde prestados pela Polícia Municipal de Lisboa. 
Comparando com o ano de 2019, verificou-se um aumento no valor de 349.249,15 € (114,92%). 

- Gastos com Condomínios: 1.465.532,23 € - 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 empresa. Relativamente ao ano de 2019, assistiu-se a um aumento no valor 
de 321.157,43 € (28,60%), inerente à comparticipação da GEBALIS nas obras de reabilitação dos edifícios 
situados no Bairro da Charneca do Lumiar. 

- Imputação dos gastos de obras de requalificação e obras em instalações próprias executadas em anos 
anteriores: 1.072.033,38 €. 

 

No que diz respeito às rubricas dos Fornecimentos e serviços externos que mostram uma natureza mais variável, 
destacamos as seguintes: 

- Gastos com Obras: 18.958.757,10 € (inclui o reconhecimento do valor dos gastos de obras de requalificação 
e obras em instalações próprias, realizadas em anos anteriores, no montante de 1.072.033,38 €) – 
Confrontando o valor contabilizado em 2020 com o valor assumido em 2019, existiu uma diminuição no 
montante de 2.059.287,88 € (-9,80%). A variação ocorrida é justificada pelo decréscimo dos gastos com obras 
de manutenção e conservação no património edificado, inerentes à execução dos Contratos-Programa 
rubricados com o Município de Lisboa. 

Gastos reconhecidos no Exercício: 

 
  Manutenção / Conservação Requalificação Instalações Próprias  TOTAL 

Património Edificado 16.202.488,78 € 876.469,15 € 28.322,76 € 17.107.280,69 € 
Equipamentos Eletromecânicos 1.648.910,17 € 190.513,07 € 12.053,17 € 1.851.476,41 € 

TOTAL 17.851.398,95 € 1.066.982,22 € 40.375,93 € 18.958.757,10 € 

 

Gastos com Obras realizadas no Exercício: 
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  Manutenção / Conservação Instalações Próprias TOTAL 

Património Edificado 16.202.488,78 € 23.271,60 € 16.225.760,38 € 
Equipamentos Eletromecânicos 1.648.910,17 € 12.053,17 € 1.660.963,34 € 

TOTAL 17.851.398,95 € 35.324,77 € 17.886.723,72 € 

 

- Realização de ações com moradores: 32.174,49 € - Engloba 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. Face ao ano de 2019, verificamos que existiu uma diminuição no montante de 35.355,31 € (-
52,36%). Nunca é de mais 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. 

 

Dissecando as restantes rubricas englobadas nos Gastos e Perdas temos: 

- Gastos com pessoal: 6.046.729,31 €, correspondendo um aumento de 344.164,00 € (6,04%), face ao valor 
contabilizado no ano de 2019. O acréscimo dos gastos registados assenta na aplicação do Acordo de Empresa 
firmado no ano de 2017 e ao aumento dos encargos com o Seguro de Saúde e com a Comparticipação para 
o SNS. 

- Imparidade de dívidas a receber: 336.878,66 €. 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 2019, assistiu-se a uma diminuição no valor de 939.909,82 € (-73,62%). 

- Gastos de depreciação e de amortização: 63.538,97 €. É de referir, que no exercício contabilístico de 2020, 
os gastos de amortização foram calculados considerando o mês de aquisição do ativo. No ano de 2020, não 
foi efetuada qualquer revalorização do valor dos ativos. 

- Juros e gastos similares suportados: 232.198,48 €. Face ao ano de 2019, constatamos que existiu uma 
diminuição de 39.697,38 € (-14,60%), atendendo à diminuição da taxa de remuneração do empréstimo de 
13.700.000,00 € contraído em 2015 para a reestruturação da dívida bancária, assim como, à diminuição do 
montante em dívida resultante da amortização das prestações do empréstimo. 

- Outros gastos: 16.040,89 €, correspondem essencialmente a gastos com impostos, quotizações e 
indemnizações. Comparando com o valor obtido em 2019, verificou-se uma diminuição no montante de 565,79 
€ (-3,41%). Se a esta rubrica adicionarmos o imposto sobre o rendimento do período obtemos o valor de 
29.730,47 €. 
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No ano de 2020 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. 

 

 

REAL VS ORÇAMENTO 

Comparando os resultados obtidos no exercício de 2020 com os valores estimados no Plano de Atividades e 
Orçamento de 2020 obtemos o seguinte: 

 

          

RENDIMENTOS E GASTOS 2020 2020 Variação Variação 

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

  
 

          

Prestações de serviços e concessões 
 

19.334.520,45 19.288.966,55 45.553,90 € 0,24% 

Transferências e subsídios correntes obtidos 
 

11.244.955,08 13.859.922,05 
-2.614.966,97 

€ -18,87% 

Fornecimentos e serviços externos 
 

-23.909.032,36 
-

25.632.550,87 1.723.518,51 € -6,72% 

Gastos com pessoal 
  

-6.046.729,31 -6.511.807,77 465.078,46 € -7,14% 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 
 

-336.878,66 -1.000.000,00 663.121,34 € -66,31% 

Outros rendimentos 
  

48.300,84 385.423,98 -337.123,14 € -87,47% 

Outros gastos 
  

-16.040,89 -16.663,61 622,72 € -3,74% 

  
  

        

23 909 032,36 €

6 046 729,31 €

400 417,63 € 232 198,48 €
29 730,47 €

GASTOS E PERDAS - 2020

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Gastos de depreciação e amortização + Imparidades de dívidas a receber
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RENDIMENTOS E GASTOS 2020 2020 Variação Variação 

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

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos 319.095,15 373.290,33 -54.195,18 € -14,52% 

  
  

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 
 

-63.538,97 -100.180,49 36.641,52 € -36,58% 

  
  

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos) 255.556,18 273.109,84 -17.553,66 € -6,43% 

  
  

        

Juros e gastos similares suportados 
 

-232.198,48 -228.218,51 -3.979,97 € 1,74% 

  
  

        

Resultados antes de impostos 
 

23.357,70 44.891,33 -21.533,63 € -47,97% 

  
  

        

Imposto sobre o rendimento 
 

-13.689,58 -20.000,00 6.310,42 € -31,55% 

  
  

        

Resultado Líquido do Período   9.668,12 24.891,33 -15.223,21 € -61,16% 

 

Transferências e subsídios correntes obtidos: A diferença verificada de -2.614.966,97 € é justificada, por no ano de 
2020, a execução dos Contratos-Programa ter sido inferior à estimada; 

Fornecimentos e serviços externos: A diferença de 1.723.518,51 € é justificada por se ter considerado que no ano de 
2020 seria executado um volume superior de obras, relativas aos Contratos-Programa em vigor. 

Gastos com pessoal: A diferença de 465.078,46 € é justificada pelo montante estimado para as remunerações do 
pessoal no Plano de Atividades e Orçamento ser superior ao reconhecido no exercício de 2020.  

Imparidades de dívidas a receber: A diferença de 663.121,34 € é justificada por um excesso de estimativa. 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Apesar dos condicionalismos inerentes à pandemia de COVID-19, no ano de 2020, a GEBALIS alcançou um 
Resultado líquido do período positivo no valor de 9.668,12 €. O resultado obtido permitiu o reforço do Património 
líquido da empresa, demonstrando que o trabalho desenvolvido permite alicerçar de forma segura a ação da empresa, 
estando capacitada para responder aos desafios presentes e futuros. 

Analisando as principais rubricas do Balanço, destacam-se as seguintes: 
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A rubrica Outras contas a receber, em 31/12/2020, apresentava o valor de 5.566.375,14 € e incorporam, quase na 
totalidade, a dívida líquida dos moradores. Nesta rubrica estão contabilizados alguns valores em dívida por parte do 
Município de Lisboa para com a empresa, os quais passamos a discriminar: 

 

Conta Descrição Valor 
27.8.9.1.9.01.3.02.1.02 Consumos EDP + EPAL 19.326,08 € 

27.8.9.1.9.01.3.02.1.02.03 Deliberação 1268/CM/2008 11.152,58 € 
27.8.9.1.9.01.3.02.1.02.09 Deliberação 349/CM/2018 32.910,22 € 

Total 63.388,88 € 

 

No que diz respeito à divida de moradores está a ser considerado o valor líquido de 5.011.994,56 €, correspondente 
a uma dívida de 44.871.348,86 €, para a qual existem imparidades acumuladas no montante de 39.859.354,30 €. 

A rubrica Diferimentos (Gastos a reconhecer) perfaz o valor de 4.757.039,09 €. Esta rubrica corresponde aos gastos 
com obras de requalificação e instalações próprias a reconhecer em exercícios futuros. Face ao ano de 2019, a rubrica 
Diferimentos (Gastos a reconhecer) patenteia uma redução do seu valor no montante de 1.072.033,38 €.  

Em 31/12/2020, a rubrica Caixa e depósitos, totalizava o montante de 10.660.191,25 €. Esta rubrica apresenta um 
valor elevado atendendo que integra os valores transferidos pelo Município de Lisboa, a título de adiantamento e que 
ainda não foram utilizados, ao abrigo dos Contratos-Programa Deliberação 398/CM/2015, Deliberação 349/CM/2018, 
Deliberação 601/CM/2019 e Deliberação 602/CM/2019. É de destacar, que o valor desta rubrica inclui o valor de 
2.439.777,64 €, referente às garantias para a boa execução dos trabalhos, originárias dos valores retidos nos 
pagamentos efetuados aos empreiteiros e aos valores que foram depositados em conta bancária da GEBALIS. 

A rubrica Património líquido totalizava, em 31/12/2020, o valor de 3.031.535,12 €, refletindo um incremento de 
9.668,12 €, relativamente ao montante registado em 31/12/2019, correspondente ao Resultado líquido de período 
obtido no exercício de 2020. 

A rubrica Financiamentos obtidos, considerando os valores constantes no Passivo não corrente com os do Passivo 
corrente, apresenta o valor de 8.219.999,88 €, refletindo um decréscimo de 913.333,32 € face ao valor contabilizado 
em 31/12/2019. 

 A rubrica Outras contas a pagar do Passivo não corrente alcançou o montante de 2.439.777,64 €, a que corresponde 
um aumento no valor de 623.969,35 €, relativamente ao valor inscrito em 31/12/2019. Esta variação corresponde ao 
incremento dos valores retidos nos pagamentos efetuados aos empreiteiros, para garantia de boa execução das 
obras. 

Em 31/12/2020, a dívida a Fornecedores apresentava o valor de 1.741.378,36 €. Relativamente a 31/12/2020, assistiu-
se a uma diminuição no valor de 77.632,51 €. É de destacar, que nesta rubrica encontra-se registada dívida da 
GEBALIS ao Município de Lisboa no montante de 49.621,37 €. 

A rubrica Outras contas a pagar existente no Passivo corrente, no final do ano de 2020, apresentava o valor de 
4.771.925,39 €. Comparando com o valor reconhecido em 31/12/2019, verificou-se um aumento no valor de 
284.280,72 €. Esta rubrica inclui os Credores por acréscimos de gastos com o valor de 1.180.676,87 €. 
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Os Diferimentos (Rendimentos a reconhecer), em 31/12/2020, assumem o montante de 1.513.658,61 €, 
correspondendo, na totalidade, ao diferimento mensal das rendas emitidas. 

 

Em 31/12/2020, a dívida da GEBALIS ao Município de Lisboa era a seguinte: 

 

Conta Descrição Valor 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.01.01 % Rendas 132.985,13 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.01.02 Polícia Municipal 355.217,08 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.01 Deliberação 0713/CM/2008 108.656,55 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.02 Deliberação 1269/CM/2008 444.612,77 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.04 Deliberação 0210/CM/2009 583.148,01 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.05 Deliberação 1002/CM/2009 28.473,29 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.06 Deliberação 1003/CM/2009 16.422,09 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.07 Deliberação 1004/CM/2009 63.690,55 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.08 Deliberação 0398/CM/2015 1.691.723,12 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.11 Deliberação 0601/CM/2019 97.540,36 € 
27.8.9.2.9.01.3.02.1.02.12 Deliberação 0602/CM/2019 55.480,00 € 

26.5 Lucros Disponíveis 2.816,08 € 
22.5.1 Câmara Municipal Lisboa 49.621,37 € 

Total 3.630.386,40 € 

 

 

 

INVESTIMENTOS 

No ano de 2020, o investimento efetuado pela Empresa em ativos fixos tangíveis totalizou o montante de 204.782,30 
€. Relativamente ao ano de 2019, verificamos que em 2020, o investimento realizado sofreu um acréscimo no valor 
de 119.704,94 € (140,70%). Seguindo o critério definido nos anos anteriores, o investimento realizado ao nível das 
instalações ocupadas pela empresa e em mobiliário visou colmatar algumas carências específicas. O investimento 
realizado em equipamento informático teve como objetivo dotar a empresa dos meios necessários, para o 
desempenho de funções em regime de teletrabalho. 

 

Investimentos 2019/2020 
  2019 2020 
Edifícios e outras construções 23.054,27 € 70.678,59 € 
Equipamento básico 0,00 € 55,89 € 
Equipamento administrativo 18.686,03 € 7.194,34 € 
Outros ativos fixos tangíveis 229,99 € 1.111,92 € 
Equipamento de transporte 35.395,74 € 0,00 € 
Equipamento informático 6.497,61 € 49.956,86 € 
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Investimentos 2019/2020 
  2019 2020 
Ferramentas e utensílios 1.213,72 € 0,00 € 
Ativos tangíveis em curso 0,00 € 75.784,70 € 
TOTAL 85.077,36 € 204.782,30 € 

 

 

 

 

 

Investimentos 2020 
  Real Orçamento Variação em valor 
Edifícios e outras construções (inclui investimentos em curso) 146.463,29 € 150.000,00 € -3.536,71 € 
Equipamento básico 55,89 € 10.000,00 € -9.944,11 € 
Equipamento administrativo 7.194,34 € 17.520,00 € -10.325,66 € 

Outros ativos fixos tangíveis 1.111,92 € 30.750,00 € -29.638,08 € 

Equipamento de transporte 0,00 € 40.000,00 € -40.000,00 € 
Equipamento informático 49.956,86 € 25.000,00 € 24.956,86 € 
Ferramentas e utensílios 0,00 € 700,00 € -700,00 € 
TOTAL 204.782,30 € 273.970,00 € -69.187,70 € 

 

O investimento realizado versou a aquisição dos seguintes bens: 

- Edifícios e outras construções: Obras realizadas no Gabinete de Bairro das Olaias e no Gabinete de Bairro 
da Horta Nova; 

- Equipamento administrativo: Aquisição de diverso mobiliário (cadeiras, estantes, secretárias e blocos de 
gavetas), frigoríficos, microondas e jarro elétrico; 

- Equipamento informático: Aquisição de computadores, impressoras e outros equipamentos informáticos; 

- Outros ativos fixos tangíveis: Ar condicionado para o Gabinete de Bairro da Alta de Lisboa; 

0,00 €

100 000,00 €

2019 2020

Investimento 2019/2020

Edifícios e outras construções Equipamento básico

Equipamento administrativo Outros activos fixos tangíveis

Equipamento de transporte Ferramentas e utensilios

Ativos tangíveis em curso
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RÁCIOS DE ESTRUTURA 

O rácio de Autonomia Financeira (13,855%) e o rácio Nível de Solvabilidade (16,083%), registados em 2020, são 
superiores aos verificados no ano de 2019 (13,783% e 15,987% respetivamente). Constatamos que no ano de 2020, 
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 (2,157) e Liquidez Reduzida (2,157), apresentam valores superiores à unidade. 
Confrontando os valores verificados em 2020 com os verificados em 2019 (2,096 e 2,096 respetivamente), 
constatamos uma melhoria do valor deste indicador. Esta variação é explicada, pela diminuição do valor das dívidas 
a fornecedores e pelo aumento dos valores em caixa e depósitos. Os valores registados em 2020, demonstram mais 
uma vez, que a GEBALIS tem a capacidade de cumprir atempadamente os seus compromissos financeiros. 

 

EBITDA 

No ano de 2020, o EBITDA apresenta o valor de 319.095,15 €, representando um decréscimo no montante de 
83.515,01 € (-20,74%) relativamente ao valor registado em 2019. Os valores alcançados voltam a demonstrar que a 
Empresa continua a gerar os meios suficientes para o desempenho da sua atividade, reforçando a sua capacidade 
económica e financeira. 

 

CONCLUSÃO 

O ano de 2020 ficará indelevelmente marcado pela pandemia de COVID-19, cujos impactos também se fizeram sentir 
na atividade e nos resultados da GEBALIS. As medidas de apoio às famílias, empresas e instituições sem fins 
lucrativos implementadas pelo Município de Lisboa, implicaram uma diminuição das receitas da Empresa, através da 
moratória concedida aos agregados familiares e isenção de rendas para os espaços não habitacionais. Temos 
também de referir, que foi necessário investir recursos na adequação dos espaços da empresa às medidas de higiene 
e segurança definidas pela DGS – Direção Geral da Saúde e na dotação dos meios informáticos de apoio à prestação 
de funções em regime de teletrabalho. 

Apesar dos constrangimentos sentidos, no ano de 2020, a Empresa prosseguiu o seu trajeto de melhoria da sua 
situação económica e financeira, tendo obtido resultados positivos e conseguido diminuir o valor em dívida a 
instituições de crédito e a fornecedores, para além de alcançar o reforço do seu Património líquido. 

O Resultado Líquido do Período alcançado, no montante de 9.668,12 €, demonstra que a atividade da empresa gera 
resultados positivos e que as medidas seguidas de racionalização dos gastos, escolha criteriosa das despesas a 
realizar e a rentabilização dos recursos existentes não comprometem a sua ação na dinamização da cidade de Lisboa. 
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Avaliando os resultados atingidos nos anos de 2016 a 2020 de acordo com o 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. 

Critério para a dissolução 

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

2020 2019 2018 2017 2016 Avaliação 

63,15% 57,92% 84,43% 71,97% 75,21% 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 

2020 2019 2018 2017 2016 Avaliação 

36,71% 41,49% 13,76% 27,72% 24,70% 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 

2020 2019 2018 2017 2016 Avaliação 

319.095,15 € 402.610,16 € 529.707,90 € 663.052,78 € 899.579,08 € O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

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

2020 2019 2018 2017 2016 Avaliação 

9.668,12 € 29.337,36 € 33.279,63 € 81.817,56 € 183.120,28 € O critério não se verifica. Não obriga a dissolução. 

 

Lisboa,11 de março de 2021 

O Conselho de Administração  

 

O Presidente 

 

Pedro Pinto de Jesus 

 

A Vogal            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. 

Tendo por base a reavaliação da situação epidemiológica no país, o Governo Português em 13 de janeiro de 2021, a 
exemplo de Outros Estados, determinou um conjunto de medidas extraordinárias que têm por objetivo limitar a 
propagação da pandemia e proteger a saúde pública, que se consubstanciam numa restrição significativa da 
circulação de pessoas que conduzirá a uma forte retração da economia. Como consequência desta situação, a 
economia revela atualmente um enorme estado de incerteza, cuja duração e consequências são ainda imprevisíveis 
e que poderão ter impactos na atividade da GEBALIS. 

Em 23/02/2021, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a Deliberação 20/CM/2021, referente ao reforço das 
medidas de apoio às empresas e aos munícipes, no âmbito do Programa “Lisboa Protege”. Uma das medidas é a 
possibilidade de aplicação de redução temporária do valor da renda aos arrendatários dos Programas Renda 
Convencionada e Renda Acessível, a vigorar até ao mês de dezembro/2021. 

Encontra-se em fase de implementação a aplicação das isenções de renda, definidas na Deliberação 729/CM/2020, 
para os espaços não habitacionais, para o período de janeiro/2021 a junho/2021. 

Considerando o contexto de incerteza, não é possível quantificar o impacto destas medidas na atividade e resultados 
futuros da empresa, no entanto, somos da opinião, que estão criadas as condições operacionais para a manutenção 
da atividade da Empresa, estando assegurados os compromissos financeiros assumidos. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS  

De acordo com a informação disponível, augura-se que no ano de 2021 seja ultrapassada a pandemia de COVID-19, 
que assola atualmente o planeta. A vacinação de parte significativa da população resultará no levantamento das 
restrições atuais às atividades económicas e à circulação das pessoas, quer a nível nacional, quer a nível 
internacional. 

O processo de retoma será gradual, sendo expectável que as medidas de apoio definidas pelas autoridades 
continuarão a vigorar no futuro. No que diz respeito ao Município de Lisboa, as situações de carência económica dos 
agregados familiares residentes na cidade, poderão resultar no aumento do número de situações em que será 
necessário providenciar uma habitação. Desta forma, será dada continuidade à aposta do Município de Lisboa em 
aumentar o número de habitações disponíveis para arrendar a agregados de rendimentos médios e baixos, sendo 
previsível que a empresa seja incumbida a responsabilidade de gerir as novas atribuições. 

Para impulsionar a recuperação económica no pós-pandemia, foi gizado o Plano de Recuperação e Resiliência. Este 
plano terá como áreas de intervenção, entre outras, a reestruturação do parque de habitação social, a eficiência 
energética em edifícios e o investimento no parque público de habitação acessível. Estamos seguros do papel de 
destaque que terão o Município de Lisboa e a GEBALIS na implementação de projetos de reabilitação e modernização 
do parque habitacional de Lisboa. 

A empresa prosseguirá o seu objetivo de fortalecer a sua situação económica e financeira, tendo como prioridade o 
cumprimento das obrigações inerentes à reestruturação da dívida bancária e à adequação dos custos e da estrutura 
da empresa à atividade e às incumbências definidas pelo Município de Lisboa. 

As atividades e projetos a desenvolver pela empresa nos próximos anos encontram-se elencadas no Plano de 
Atividades e Orçamento para o período de 2021-2025. Neste documento, estima-se que a GEBALIS continuará a 
alcançar Resultados líquidos do período positivos. 

Conhecedores das características sociais e económicas dos agregados familiares residentes nas habitações 
municipais geridas 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; 

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

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

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

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

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

Nos termos da sua competência legal estatutária, o Conselho de Administração propõe que, o resultado líquido do 
período, positivo, no montante de 9.668,12 € tenha a seguinte aplicação: 

Resultados Transitados: 9.668,12 €. 

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 empresa 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%. 

Considerando que os valores em caixa e depósitos bancários eram, à data de 31/12/2020, de 10.660.191,25 €, dos 
quais 2.382.561,65 € correspondem a operações de tesouraria, nos termos da sua competência legal estatutária, o 
Conselho de Administração propõe que o valor de 8.277.629,60 €, seja considerado no Orçamento do ano de 2021 
como Saldo Orçamental Transitado do Ano Anterior (Classificação Económica de Receita: 160101). 

 

 

Lisboa, 11 de março de 2021 

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 31/12/2020 31/12/2019

ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangiveis 7 523 118,17 381 874,84
Ativos intangíveis 8 0,00 0,00
Outros ativos financeiros 9 20 930,89 15 219,31
Ativos por impostos diferidos 10 211 340,97 214 859,34

 755 390,03 611 953,49

ATIVO CORRENTE:
Estado e outros entes públicos 17 142 187,88 140 926,80
Outras contas a receber 11 5 566 375,14 5 234 096,79
Diferimentos 12 4 757 039,09 5 829 072,47
Caixa e depósitos 4 10 660 191,25 10 107 781,81

 21 125 793,36 21 311 877,87
Total do ativo 21 881 183,39 21 923 831,36

PATRIMÓNIO LIQUIDO
Património / Capital 13 1 300 000,00 1 300 000,00
Reservas 13 260 000,00  260 000,00
Resultados transitados 13 1 461 867,30 1 432 529,94
Resultado líquido do período 9 668,12 29 337,36

Total do Património Liquido 3 031 535,42 3 021 867,30

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE:

Financiamentos obtidos 14 7 306 666,56 8 219 999,88
Outras contas a pagar 18 2 439 777,64 1 815 808,29

 9 746 444,20 10 035 808,17

PASSIVO CORRENTE:
Fornecedores 15 1 741 378,36  1 819 010,87
Estado e outros entes publicos 17 160 092,01 164 066,20
Acionistas / sócios / associados 16 2 816,08 2 816,08
Financiamentos obtidos 14 913 333,32 913 333,32
Outras contas a pagar 18 4 771 925,39 4 487 644,67
Diferimentos 19 1 513 658,61 1 479 284,75

9 103 203,77 8 866 155,89
Total do passivo 18 849 647,97 18 901 964,06

Total do Património Líquido e Passivo 21 881 183,39 21 923 831,36

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2020

(Montantes em euros)
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31/12/2020 31/12/2019

Prestações de serviços e concessões 20 19 334 520,45 18 924 035,15 

Transferencias e subsídios correntes obtidos 21 11 244 955,08 13 567 530,45 

Fornecimentos e serviços externos 22 (23 909 032,36) (25 302 081,34)

Gastos com  pessoal 23 (6 046 729,31) (5 702 565,31)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 27 (336 878,66) (1 276 788,48)

Outros rendimentos 24 48 300,84 209 086,37 

Outros gastos 25 (16 040,89) (16 606,68)

Resultado antes de depreciações e resultados financeiros 319 095,15 402 610,16 

Gastos / reversões de depreciação e amortização 26 (63 538,97) (81 115,19)

Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 255 556,18 321 494,97 

Juros e gastos similares suportados 28 (232 198,48) (271 895,86)

                                                                                                            Resultado antes de impostos                                                                    23 357,70 49 599,11 

Imposto sobre o rendimento 29 (13 689,58) (20 261,75)
                                                                                                              Resultado líquido do período                                                                  9 668,12 29 337,36 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados
por naturezas do período f indo em 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL  DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes em euros)
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Capital/Património 
subscrito Reservas Resultados

transitados
Outras variações no 

património líquido
Resultado líquido 

do período Total 

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

Alterações no período
Outras alterações reconhecidas
   no Património Liquido - - 29 337,36 - (29 337,36) - 

- - 29 337,36 - (29 337,36) - 

Resultado líquido do período 9 668,12 9 668,12 

Resultado integral - - 29 337,36 - (19 669,24) 9 668,12 

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

A 31 de Dezembro de 2020 1 300 000,00 260 000,00 1 461 867,30 - 9 668,12 3 031 535,42 

Capital/Património 
subscrito Reservas Resultados

transitados
Outras variações no 

património líquido
Resultado líquido 

do período Total 

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

Alterações no período
Outras alterações reconhecidas
   no Património Liquido - - 33 279,63 - (33 279,63) - 

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

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 
NOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do período findo em 31 de Dezembro de 2020

(Montantes em euros) 
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31/12/2020 31/12/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 18 588 486,52 18 619 365,80
Pagamentos a fornecedores -22 540 480,98 -23 480 952,15
Pagamentos ao pessoal -5 965 637,12 -5 624 763,19

 Caixa gerados pelas operações -9 917 631,58 -10 486 349,54
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento -11 432,29 -7 127,01
Outros recebimentos / pagamentos 11 762 813,00 11 773 481,27

 Fluxos de caixa das actividades operacionais [a] 1 833 749,13 1 280 004,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -131 042,03 -92 759,70
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros -6 959,93 -5 557,41
Outros ativos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 425,00 2 340,00
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros 1 298,47 62,92
Outros ativos 0,00 0,00
Subsídios ao investimento 0,00 0,00
Juros e rendimentos similares 73,38 0,00
Dividendos 0,00 0,00

 Fluxos de caixa das actividades de investimento [b] -136 205,11 -95 914,19

FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de: 

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

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -913 333,32 -913 333,32
Juros e gastos similares -231 801,26 -273 528,77
Dividendos 0,00 0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00

 Fluxos de caixa das actividades de financiamento [c] -1 145 134,58 -1 186 862,09

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 552 409,44 -2 771,56
Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período 10 107 781,81 10 110 553,37

Saldo gerência anterior de execução orçamental 8 282 490,61
Saldo gerência anterior de operações de tesouraria 1 825 291,20

Caixa e seus equivalentes no fim do período 10 660 191,25 10 107 781,81
Saldo gerência seguinte de execução orçamental 8 277 629,60 8 282 490,61
Saldo gerência seguinte de operações de tesouraria 2 382 561,65 1 825 291,20

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes em euros)

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

do período f indo em 31 de Dezembro de 2020



106 

 

 

 

 

  



107 

 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA   

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1. Referencial contabilístico 

2.2. Derrogação das disposições do SNC  

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras 

2.4. Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e 
de Relato Financeiro (“NCP”) 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

3.1. Ativos fixos tangíveis 

3.2. Ativos intangíveis 

3.3. Ativos e passivos financeiros 

3.4. Clientes e Outros créditos a receber  

3.5. Caixa e equivalentes de caixa 

3.6. Imparidade de Ativos 

3.7. Financiamentos obtidos 

3.8. Fornecedores e Outras dívidas a pagar 

3.9. Imposto sobre o rendimento 

3.10. Locações 

3.11. Rédito 

3.12. Benefícios dos empregados 

3.13. Subsídios e apoios do Governo 

3.14. Encargos financeiros com financiamentos obtidos 

3.15. Especialização dos exercícios  

3.16. Transações e saldos em moeda estrangeira 

3.17. Acontecimentos após a data do balanço 

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

4. FLUXOS DE CAIXA 

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS 
ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS  

6. PARTES RELACIONADAS  

7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

8. ATIVOS INTANGÍVEIS 

9. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

10. ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 

11. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 

12. DIFERIMENTOS ATIVOS 

13. CAPITAL 

14. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

15. FORNECEDORES 

16. ACIONISTAS / SOCIOS 

17. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

18. OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR 

19. DIFERIMENTOS PASSIVOS 

20. RÉDITO 

21. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

22. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

23. GASTOS COM O PESSOAL 

24. OUTROS RENDIMENTOS 

25. OUTROS GASTOS 

26. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

27. IMPARIDADES 

28. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

29. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

30. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

30.1. Situação tributária e contributiva 

30.2. Remunerações dos Órgãos Sociais 

30.3. Passivos contingentes 

31. EVENTOS SUBSEQUENTES 

32. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 



108 

 

 

 

 

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 11 de março de 2021 através da deliberação 
nº 167/CA/2021, 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 2020, 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. 

 

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 2020, em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilístico para as 
Administrações Publicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, atualizado pelo Decreto-
Lei nº 85/2016 de 21 de dezembro, tendo sido aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) 
relevantes para a entidade. 

 

2.2. Derrogação das disposições do SNC-AP  
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-AP. 
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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 com a exceção identificada 
no ponto 2.4 

 

2.4. Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCP”)   
Até 31 de dezembro de 2019, a Empresa elaborou, aprovou e publicou, para efeito do cumprimento da legislação 
comercial vigente, demonstrações financeiras de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em 
Portugal até àquela data, vertidos no Sistema de Normalização Contabilístico, Diretrizes Contabilísticas e demais 
legislação complementar (adiante designados por “SNC”). 

Em virtude de, na sequência da aplicação do SNC-AP, não se ter efetuado qualquer ajustamento ao capital próprio em 
1 de janeiro de 2019 (data da transição) e em 31 de dezembro de 2019, nem ao resultado líquido do exercício de 2019, 
não se verifica a existência de diferenças entre os valores apresentados para efeitos comparativos nestas demonstrações 
financeiras e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 preparadas de acordo com 
o SNC, com a exceção identificada no quadro seguinte no balanço de 2019 de acordo com a NPC 26. 

 

 

 

Não se verificaram impactos relevantes nos fluxos de caixa na sequência da transição para SNC-AP que justificassem a 
sua divulgação. 

 

 

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.  

Reclassificação Balanço 2019

Rubricas Saldo Inicial Reclassificação Saldo final
Acionistas / sócios / associados 0,00 2 816,08 2 816,08

Outras contas a pagar 4 490 460,75 -2 816,08 4 487 644,67
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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 registados como gastos no período em que são incorridas. 

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

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

 

3.2. 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 
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 - 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. 

Os ativos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado incluem as seguintes rubricas: 

 

- Clientes; 

- Outros créditos a receber; 

- Empréstimos concedidos; 

- Fornecedores; 

- Outras dívidas a pagar; 

- Empréstimos obtidos. 

 

 

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

 

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

Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

3.6. Imparidade de Ativos 
Os ativos com vida útil finita são testados para imparidade sempre que eventos ou alterações nas condições envolventes 
indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações financeiras não seja recuperável.  

Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos, a Empresa avalia se a situação 
de perda assume um carácter permanente e definitivo e se sim, regista a respetiva perda por imparidade nos resultados 
ou diretamente no capital próprio, no caso de o ativo estar registado pela quantia revalorizada. Nos casos em que a 
perda não é considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das razões que fundamentam essa conclusão. 

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

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

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos Ativos são recalculadas 
prospectivamente de acordo com o valor recuperável. 
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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 29).  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa; 

- Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 

- A fase de acabamento da transação/serviço à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade. 

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

 

3.12. Benefícios dos empregados 
Os benefícios dos empregados, a curto prazo, são reconhecidos como gasto do período. Os gastos a curto prazo incluem 
os salários, ordenados e contribuições para a segurança social. 

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

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

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

 

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

 

3.15. Especialização dos exercícios  
Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização 
de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. Os gastos e rendimentos cujo 
valor real não seja conhecido são estimados. 

 Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos 
futuros, bem como as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão 
imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rubricas de 
outras dívidas a pagar e outros créditos a receber e de diferimentos. 

 

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

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

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. 
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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 31/12/2020 e em 31/12/2019, têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS  

Durante o período findo em 31/12/2020, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações 
significativas de estimativas, nem identificados erros materiais que devessem ser corrigidos. 

 

 

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 2020 e 2019, 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 2020 e 2019, são os que 
seguidamente se apresentam: 

 

  

2020 2019

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 10 660 191,25 10 107 781,81
Caixa e seus equivalentes 10 660 191,25 10 107 781,81
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7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 o movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis, bem como 
nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 

 

 

Fornecedores Accionistas
Outros

Devedores
Outros

Credores
Forn e 

Serviços
Subsídios à
Exploração

Outros 
Rend.

CML (49 621,37) (2 816,08) 63 388,88 (3 577 948,95) 15 466,09 (10 575 681,24) - 
CARRIS - - - - - - - 
EMEL - - - - - - - 
EGEAC - - - - - - - 
SRU Ocidental - - - - - - - 

(49 621,37) (2 816,08) 63 388,88 (3 577 948,95) 15 466,09 (10 575 681,24) - 

Fornecedores Accionistas
Outros

Devedores
Outros

Credores
Forn e 

Serviços
Subsídios à
Exploração

Outros 
Rend.

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

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

2020
Saldos Transações

2019
Saldos Transações

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 320 156,19 170 208,08 432 444,82 1 443 083,41 596 476,61 - 2 962 369,11
Aquisições 70 678,59 55,89 - 57 151,20 1 111,92 75 784,70 204 782,30
Alienações - - - - - - -
Transferências - - - - - - -
Abates - - - - - - -
Revalorizações - - - - - - -
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 390 834,78 170 263,97 432 444,82 1 500 234,61 597 588,53 75 784,70 3 167 151,41

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:
Saldo inicial 68 508,76 161 202,54 371 859,81 1 396 744,19 582 178,97 - 2 580 494,27
Depreciações do exercício 27 645,28 2 012,87 15 146,19 15 916,14 2 818,49 - 63 538,97
Perdas por imparidade do exercício - - - - - - -
Reversões de perdas por imparidade - - - - - - -
Alienações - - - - - - -
Transferências - - - - - - -
Abates - - - - - - -
Outras variações - - - - - - -
Saldo final 96 154,04 163 215,41 387 006,00 1 412 660,33 584 997,46 - 2 644 033,24

Activo líquido 294 680,74 7 048,56 45 438,82 87 574,28 12 591,07 75 784,70 523 118,17

2020
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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 31/12/2020 e em 31/12/2019 o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, bem como nas 
respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 

  

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

construções básico transporte administ. tangíveis em curso Total

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

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

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

2019

Classe homogénea Anos

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

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

 

 

  

Projectos Outros Activos
de Programas de Propriedade activos intangíveis

desenvolv. computador industrial intangíveis em curso Total

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

Amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas:

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

Activo líquido - - - - - -

Projectos Outros Activos
de Programas de Propriedade activos intangíveis

desenvolv. computador industrial intangíveis em curso Total

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

Amortizações e perdas p/ impar.acumuladas
imparidade acumuladas:

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

Activo líquido - - - - - -

2020

2019

Classe homogénea Anos

Programas de computador 3 - 6
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9.  OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica de “Outros investimentos financeiros” tem a seguinte composição: 

 

 

 

10. ATIVOS POR IMPOSTO DIFERIDOS 

Durante o período findo em 31/12/2020, os movimentos ocorridos na rubrica de “Ativos por impostos diferidos” foram os 
seguintes: 

 

 

 

 

No apuramento do imposto do período de 2020, foi regularizada a verba de 3.518,37€. 

 

 

 

11. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 a rubrica de “Outros créditos a receber" pela Empresa têm a seguinte composição: 

 

  

2020 2019
  Não correntes:

FCT - Fundo Compensação do Trabalho 20 930,89 15 219,31
20 930,89 15 219,31

Saldo em Resultado Capitais Resultado Capitais Saldo em
Ativos por impostos diferidos 31/12/2019 Líquido Próprios Líquido Próprios 31/12/2020

  Ajustamentos inventários - - - - - - 
  Ajustamentos clientes cob. duvid - - - - - - 
  Prejuízos fiscais reportáveis 214.859,34 - - 3.518,37 - 211.340,97 
  Provisões p/ riscos e encargos - - - - - - 

214.859,34 - - 3.518,37 - 211.340,97 

2020
Constituição Reversão
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No decurso do período findo em 31/12/2020, foram reconhecidas perdas por imparidade, conforme (Nota 27). 

 

 

12. DIFERIMENTOS ATIVOS 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 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 empresa, 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. 

Valor bruto
Imparidade 
acumulada Valor líquido Valor bruto

Imparidade 
acumulada Valor líquido

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

- - - - - -

Correntes:
Taxas de ocupação do edificado 44 871 348,86 (39 859 354,30) 5 011 994,56 44 069 060,14 (39 522 475,64) 4 546 584,50
CML - contratos programa 44 062,80 - 44 062,80 11 152,58 - 11 152,58
CML - outros valores 19 326,08 - 19 326,08 19 326,08 - 19 326,08
FEDER - contratos programa 119 454,98 - 119 454,98 233 236,62 - 233 236,62
Adiantamento a fornecedores 9 301,38 - 9 301,38 - - -
Outros devedores 362 235,34 - 362 235,34 423 797,01 - 423 797,01

45 425 729,44 (39 859 354,30) 5 566 375,14 44 756 572,43 (39 522 475,64) 5 234 096,79
45 425 729,44 (39 859 354,30) 5 566 375,14 44 756 572,43 (39 522 475,64) 5 234 096,79

2020 2019

2020 2019

Natureza 2020 2019

Obras requalificação/Beneficiação nos Bairros :
  - Prohabita - Lotes 601 a 619 Salgadas 387 298,88 453 224,01
  - Prohabita - 19 Lotes Condado Zona 696 232,80 821 477,09
  - Edificado 3 321 999,28 4 007 299,01
  - Equipamentos Electromecanicos 335 511,46 526 024,53
  - Obras Instalações da Empresa em edif.alheios 15 996,67 21 047,83

4 757 039,09 5 829 072,47
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Atendendo que a vida útil dos equipamentos e intervenções realizadas deve ser revista e estimada sempre que se justificar, 
com base na experiência com equipamentos e intervenções semelhantes, sendo ajustada ao período durante o qual se espera 
que existam benefícios económicos futuros, em normais condições de funcionamento, foi realizado, no ano 2017, a revisão 
da vida útil das intervenções efetuadas nos equipamentos eletromecânicos passando de uma vida útil esperada de 20 anos 
para 8 e 12 anos, conforme o tipo de intervenção. 

Quadro síntese das vidas úteis estimadas: 
 

Área de Intervenção Tipo de intervenção Vida útil 

Edifícios Requalificação / Inovação 20 anos 

Equipamentos Eletromecânicos 
Modernização 12 anos 

Manutenção Reparação 

8 anos  Manutenção Corrente 

 Manutenção Obrigatória 

 

13. CAPITAL 

Em 31 de Dezembro de 2020, o Capital Próprio da Empresa era composto da seguinte forma:  

 

  

CAPITAL

2020 2019
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 1 461 867,30 1 432 529,94
Resultado líquido do período                                                9 668,12 29 337,36

Total do capital próprio 3 031 535,42 3 021 867,30

Resultados Transitados : Positivos Negativos

Ano de 2001 43 269,44
Ano de 2002 47 664,15
Ano de 2003 53 505,43
Ano de 2004 197 608,62
Ano de 2005 5 943 287,87
Ano de 2006 4 977 367,93
Ano de 2007 13 169 510,47
Ano de 2008 2 185 778,42
Ano de 2008 - Anulação diferimento proveitos 17 599 718,40
Ano de 2009 2 214 727,64
Ano de 2010 2 444 615,05
Ano de 2010 - Cob prejuizos - Delib 567/CM/2010 12 300 000,00
Ano de 2011 1 220 934,89
Ano de 2012 1 223 077,19
Ano de 2013 500 498,23
Ano de 2014 373 106,98
Ano de 2015 - Delib 133/CM/2016 1 492 671,68
Ano de 2015 111 017,08
Ano de 2016 183 120,28
Ano de 2016 - Imp. Diferidos 2015 287 088,36
Ano de 2017 81 817,56
Ano de 2018 33 279,63
Ano de 2019 29 337,36

34 087 434,98 32 625 567,68
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14. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Os financiamentos obtidos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 têm a seguinte composição: 

 

 

 

O empréstimo de médio e longo prazo foi contratado em fevereiro de 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 2020 a GEBALIS cumpriu o plano de pagamentos e amortizou a dívida em 913.333,32€. 

 

 

15. FORNECEDORES 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica de “Fornecedores” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

16. ACIONISTAS / SOCIOS   

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica de “Acionistas / Sócios” tem a seguinte composição: 

  

Limite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente
Empréstimos bancários:

Contas Correntes - - - - - -
Emprestimo M/L Prazo - 913 333,32 7 306 666,56 - 913 333,32 8 219 999,88

- 913 333,32 7 306 666,56 - 913 333,32 8 219 999,88

Outros empréstimos obtidos:
Locações financeiras
Contrato Microgeração - - - - - -

- - - - - -
Descobertos bancários - -

- 913 333,32 7 306 666,56 - 913 333,32 8 219 999,88

2020 2019
Montante utilizado Montante utilizado

2020 2019

Fornecedores :
Fornecedores c/c 852 777,30 844 428,96

 Fornecedores, facturas em recepção e conferência 888 601,06 974 581,91
-4,27% 1 741 378,36 1 819 010,87
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O valor de 2.816,08€ corresponde a lucros disponíveis, ainda não distribuídos à Camara Municipal de Lisboa. 

 

 

17. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, as rubricas de “Estado e outros entes públicos” têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

18. OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 a rubrica “Outras dívidas a pagar” tem a seguinte composição: 

 

 

Valores Passivos
Lucros disponíveis (CML) 2 816,08 2 816,08

 2 816,08 2 816,08

Activo Passivo Activo Passivo
 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

IRC - A recuperar 6 371,63 - 6 455,03 -
Pagamento especial por conta 135 816,25 - 134 471,77 -

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - 50 795,95 - 46 570,40
 Imposto sobre o valor acrescentado - 4 713,21 - 16 187,52
 Contribuições para a Segurança Social - 104 582,85 - 100 725,44
 Outras Tributações - - - 582,84

142 187,88 160 092,01 140 926,80 164 066,20

2020 2019

2020 2019
Não correntes:
Outras dívidas a pagar

Fornecedores retenção p/garantia 2 439 777,64 1 815 808,29
2 439 777,64 1 815 808,29

Correntes:
Outras dívidas a pagar   

Fornecedores investimentos - -
Credores por acréscimos de gastos 1 180 676,87 1 294 852,84
CML - Contratos Programa 3 089 746,74 2 644 401,24
Outros contas a pagar diversos 501 501,78 548 390,59

4 771 925,39 4 487 644,67
7 211 703,03 6 303 452,96



126 

 

 

 

19. DIFERIMENTOS PASSIVOS 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica do passivo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

 

 

  

 

20. RÉDITO 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica do rédito tem a seguinte composição: 

 
 

 
 
 

A rubrica Prestações de serviços e concessões totalizou o montante de 19.334.520,45 €, representado um aumento no 
montante de 410.485,30 € (2,17%), face ao valor contabilizado no ano de 2019. A variação positiva registada é justificada 
por um menor volume de regularizações/correções emitidos, assim como, pela emissão de rendas para os 96 contratos 
de arrendamento do Programa Renda Acessível que se encontravam sob a gestão da GEBALIS em 31/12/2020. 
Existem outros réditos apresentados na nota 21 e nota 24. 

 
 
 
21. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica de transferências e subsídios correntes obtidos apresenta os seguintes 
valores: 

  

2020 2019

Diferimento mensal das rendas 1 513 658,61 1 479 284,75
- -

1 513 658,61 1 479 284,75
  

2020 2019
Serviços Prestados - Rendas   
   Rendas - Emissão 21 552 525,95 20 875 384,49
    Rendas - Aumentos 6 609,01 16 646,80
    Rendas - Reduções/Anulações (1 026 418,09) (1 549 993,86)
    Rendas - Regulariz. Deb/Cred (1 271 618,46) (586 879,92)
   Rendas - Diversos 73 422,04 168 877,64

19 334 520,45 18 924 035,15
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Os Subsídios à exploração apresentam o valor de 11.244.955,08 €, 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 2019, verificou-se uma diminuição no valor de 2.322.575,37 €. 

 

 

22. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 tem a seguinte 
composição: 

 

 

  

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

Contr. Programa CML 11 888 116,52 10 575 681,24 11 468 247,07 13 029 059,63
Contr. Programa FEDER 783 055,48 669 273,84 305 234,20 538 470,82

12 671 172,00 11 244 955,08 11 773 481,27 13 567 530,45

2 020 2 019

2020 2019
Conservação e reparação 18 982 305,88 21 036 390,76
Outros fornecimentos e serviços 4 926 726,48 4 265 690,58

-5,51% 23 909 032,36 25 302 081,34

Conservação e reparação : 2020 2019
P.E. (Patrimonio edificado) 
   - Requalif icação / Beneficiação 876 469,15 876 469,26
   - Manutenção/Conservação 16 202 488,78 18 359 458,12
E.E.M. (equipamento electro mecanico)
   - Requalif icação / Beneficiação 190 513,07 368 139,33
   - Manutenção/Conservação 1 648 910,17 1 314 144,50
Obras Instalações da Empresa em edif.alheios 40 375,93 99 833,77
Conservação e reparação diversos 23 548,78 18 345,78

-9,76% 18 982 305,88 21 036 390,76
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23. GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 tem a seguinte composição: 

 

      
       

    

   
   

        
        

   
        
        

       
     

    

Outros fornecimentos e serviços : 2020 2019
Trabalhos especializados 524 303,24 532 450,20
Publicidade e propaganda 75 027,64 479,70
Vigilância e segurança 653 161,37 303 912,22
Honorários 102 159,81 72 906,09
Serviços bancários 121 599,22 75 395,82
Informação  (boletins) 10 307,37 13 958,85
Ferramentas e utensílios de desgaste ráp 2 225,22 953,18
Livros e documentação técnica 515,84 1 307,11
Material de escritório 18 981,87 27 595,53
Impressos emissão rendas 24 567,79 27 222,22
Electricidade 892 052,44 989 399,69
Combustíveis 21 615,90 30 433,07
Água 328 506,67 300 754,07
Deslocações, estadas e transportes 2 011,12 19 404,92
Rendas e alugueres 234 141,70 217 344,27
Comunicação 251 659,97 255 647,11
Seguros 25 080,40 22 383,86
Contencioso e notariado 16 420,20 46 333,14
Despesas de representação 302,79 245,60
Limpeza, higiene e conforto 102 016,16 105 193,23
Fotocopias 92,00 0,61
Produtos Alimentares 1 065,87 1 682,37
Realização acções c/moradores 32 174,49 67 529,80
Despesas condominios 1 465 532,23 1 144 374,80
Outros fornecimentos e serviços diversos 21 205,17 8 783,12

15,50% 4 926 726,48 4 265 690,58

  

2020 2019

Remunerações dos orgãos sociais 104 721,15 116 437,19
Remunerações do pessoal 4 572 647,86 4 282 064,74
Encargos sobre remunerações 998 767,03 941 808,36
Seguros Acidentes trabalho 61 779,70 55 220,52
Gastos de acção social 2 252,51 1 307,28
Formação profissional 23 319,58 69 992,40
Seguro doença 137 985,14 116 531,32
Higiene segurança e medicina no trabalho 7 451,56 5 621,38
Serviços Sociais CML 17 983,94 15 780,54
Compensação SNS (ACSS) 81 476,31 44 760,70
Compensaçao pecuniária global - 15 358,19
Compensaçao caducidade 1 707,23 11 896,28
Outros 36 637,30 25 786,41

6,04% 6 046 729,31 5 702 565,31
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Em 2020 os gastos com o pessoal tiverem um aumento de 344.164,00€ correspondendo a uma variação de 6,04%, face 
ao valor verificado no ano de 2019. O acréscimo dos gastos registados assenta na aplicação do Acordo de Empresa 
firmado no ano de 2017 e à adequação do quadro de pessoal à integração de novas unidades de negócio. 

O número médio de colaboradores ao serviço no ano de 2020 e de 2019, foi de 224 e 214, respetivamente. 

 

24. OUTROS RENDIMENTOS 

A rubrica de “Outros rendimentos” nos períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 tem a seguinte composição: 

 

 

 

Nesta rubrica destaca-se o valor de 3.851,65 € referente à venda de energia (microprodução de energia elétrica nos 23 
locais onde a GEBALIS instalou painéis solares), e o valor 11.458,01 € referente a juros de dívidas de moradores. 

 

 

25. OUTROS GASTOS 

A rubrica de “Outros gastos” nos períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

26. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

A rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” nos períodos findos em 31/12/2020 e de 31/12/2019 
tem a seguinte composição: 

2020 2019

Rendimentos suplementares:
Outros rendimentos suplementares 22 129,30 16 532,65

 Ganhos em inventários - 2 640,00
 Sanção contatual de Obras - 44 563,00

Condominos Obras 4 831,90 -
 Outros 21 339,64 145 350,72

48 300,84 209 086,37

2020 2019

Impostos 2 373,65 3 178,86
Outros 13 667,24 13 427,82

16 040,89 16 606,68
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O Gasto de depreciação e de amortização cifrou-se em 63.538,97€. Atendendo às características dos bens do património 
da GEBALIS, não foi realizada qualquer revalorização do valor destes Ativos.  

 

27. IMPARIDADES 

No decurso do período findo em 31/12/2020, as imparidades, e a antiguidade dos saldos é a seguinte: 

 

 

 

 

 

Em consequência da avaliação efetuada pela Administração, com referência a 31 de dezembro de 2020, sobre a 
recuperabilidade da dívida a cobrar dos moradores, foram reconhecidas, no corrente período, perdas por imparidade no 
valor de 336.878,66€, para reforço das já registadas em anos anteriores, totalizando estas, na data do relato, o valor de 
39.859.354,30€. 

 

28. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos períodos findos em 31/12/2020 e de 31/12/2019, têm 
a seguinte composição:  

 

 

2020 2019
Activos fixos tangíveis    ( Nota 7 ) 63 538,97 81 115,19

Valor bruto
Imparidade 
acumulada Valor líquido % Valor bruto

Imparidade 
acumulada Valor líquido

 00 a 06  meses 2 663 983,09 - 2 663 983,09 0,00% 2 293 498,20 - 2 293 498,20
 06 a 12  meses 1 776 204,05 (444 051,01) 1 332 153,04 25,00% 1 681 977,23 (420 494,31) 1 261 482,92
 12 a 18  meses 1 612 624,85 (806 312,43) 806 312,42 50,00% 1 711 684,40 (855 842,21) 855 842,19
 18 a 24 meses 1 600 168,52 (1 200 126,39) 400 042,13 75,00% 1 725 840,45 (1 294 380,34) 431 460,11
> 24 meses 37 408 864,47 (37 408 864,47) - 100,00% 36 951 758,78 (36 951 758,78) -

45 061 844,98 (39 859 354,30) 5 202 490,68 44 364 759,06 (39 522 475,64) 4 842 283,42

20192020

2020 2019
Juros suportados:

Financiamentos bancários 223 490,48 261 227,76
Outros gastos de financiamento: 8 708,00 10 668,10

232 198,48 271 895,86
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Comparativamente ao período de 2020, registou-se uma diminuição de 39.697,38€. Esta diminuição foi alcançada devido 
à redução de 913.333,32€ nos montantes em dívida a instituições bancárias. 

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

 

29. 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 2017 a 2020 poderão, ainda, vir a ser sujeitas a revisão e correção por parte da 
Autoridade Tributária. 

 

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

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

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

O gasto com impostos sobre o rendimento em 31/12/2020 e 31/12/2019, foi respetivamente no valor de 13.689,58€ e 
20.261,75€, respeita no ano de 2020 a 10.171,21€ de imposto corrente do período e a 3.518,37€ euros ao 
reconhecimento de impostos diferidos, e no ano de 2019, corresponde a 13.153,18€ a imposto corrente do período, e 
7.108,57€ ao reconhecimento de impostos diferidos. 

A decomposição do montante de imposto sobre o rendimento do exercício reconhecido nas demonstrações financeiras 
dos períodos de 2020 e 2019, foi o seguinte: 
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A reconciliação do imposto corrente, para os períodos de 2020 e 2019, é a que seguidamente se apresenta: 

 

 

 

 

A taxa efetiva de imposto estimado, para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, foi respetivamente de 
44% e 27% 

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: 

 

 

 

2020 2019

   Imposto corrente 10.171,21 13.153,18 

   Imposto diferido 3.518,37 7.108,57 
Imposto sobre o rendimento do período 13.689,58 20.261,75 

Valores % Valores %
Resultado antes de impostos 23 357,70 49 599,11 
IRC à taxa normal sem correções fiscais 4 905,12 21% 10 415,81 21%
Variações patrimoniais - - 
Acréscimos ao rendimento tributável 576,75 410,22 
Deduções ao rendimento tributável - (1 651,73)
Lucro /prejuízo fiscal 23 934,45 48 357,60 
Dedução de prejuízos fiscais (16 754,12) (33 850,32)
Matéria coletável 7 180,33 14 507,28 
IRC à taxa normal sobre a matéria coletável 1 507,87 6% 3 046,53 6%
Derrama 359,02 725,36 
Tributações autónomas 8 304,32 9 381,29 
IRC estimado para o período (taxa efetiva) 10 171,21 44% 13 153,18 27%

2020 2019

Período
N.º anos

p/ dedução Prejuízo Fiscal
Ativos Imp.
Diferidos

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

Reversão em 2016 169 513,82 (35 597,91)
Reversão em 2017 116 831,09 (17 174,17)
Reversão em 2018 58 801,74 (12 348,37)
Reversão em 2019 33 850,32 (7 108,57)
Reversão em 2020 16 754,12 (3 518,37)

(971 336,35) 211 340,97 
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30. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

 

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

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

 

30.2. Remunerações dos Órgãos Sociais 
Nos períodos de 2020 e 2019, os Órgãos Sociais tiveram as seguintes remunerações: 

 

 

 

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

Até ao presente não foi a GEBALIS citada de qualquer ação judicial relativa a este pedido.  

 

31. EVENTOS SUBSEQUENTES 

À presente data, a Administração da Empresa não tem conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores 
a 31/12/2020 que justifiquem ajustamentos nestas demonstrações. 

Em março de 2020 enquadradas na resposta do Município de Lisboa à pandemia COVID-19, para apoio às famílias, às 
empresas e ao emprego, foram deliberadas pela Câmara Municipal de Lisboa, um conjunto de medidas de apoio ao 
rendimento das famílias e das empresas, para o relançamento da atividade económica após o fim da crise. 

Em resultado dessas medidas existiram os seguintes impactos na GEBALIS: 

. “Moratória do pagamento das rendas em todos os fogos municipais de abril a junho de 2020. Esta medida abrangeu 
24.000 famílias e 70.000 pessoas. Após essa data o valor que não tenha sido cobrado poderá ser liquidado durante 18 

2020 2019
Conselho de Administração           (*) 104 721,15 113 771,16 
Fiscal Único   (sem IVA)               (**) 11 484,00 11 484,00 
(*) - verba relevada em  Gastos com pessoal

(**) - verba relevada em  Fornecimentos e serviços externos
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meses - sem juros ou penalizações. A qualquer momento, as famílias poderão solicitar a reavaliação do valor das rendas, 
nomeadamente por diminuição de rendimentos do agregado, por desemprego ou quebra de rendimentos.” 

. “Isenção integral do pagamento de rendas de todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais (Câmara 
ou Empresas municipais), que se encontrem encerrados. Esta medida vigorou entre abril e junho de 2020 e abrangeu 
também todos os quiosques e lojas instaladas em bairros municipais que permaneçam abertas.” 

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

Algumas destas medidas, apesar de terem sido decididas em março de 2020, ainda irão produzir efeitos no futuro. 

Tendo por base a reavaliação da situação epidemiológica no país, o Governo Português em 13 de janeiro de 2021, a 
exemplo de outros estados, determinou um conjunto de medidas extraordinárias que têm por objetivo limitar a 
propagação da pandemia e proteger a saúde pública, que se consubstanciam numa restrição significativa da circulação 
de pessoas que conduzirá a uma forte retração da economia. Como consequência desta situação, a economia revela 
atualmente um enorme estado de incerteza, cuja duração e consequências são ainda imprevisíveis e que poderão ter 
impactos na atividade da GEBALIS. 

Em 23/02/2021, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a Deliberação 20/CM/2021, referente ao reforço das medidas 
de apoio às empresas e aos munícipes, no âmbito do Programa “Lisboa Protege”. Uma das medidas é a possibilidade 
de aplicação de redução temporária do valor da renda aos arrendatários dos Programas Renda Convencionada e Renda 
Acessível, a vigorar até ao mês de dezembro de 2021. 

Encontra-se em fase de implementação a aplicação de reduções de renda, definidas nas Deliberações nºs 503/CM/2020 
e 729/CM/2020, para os espaços não habitacionais, que abrange o período de julho/2020 a junho/2021. Estas medidas 
permitem a redução de renda em 50% ou 100% (caso os estabelecimentos sejam obrigados a encerrar), desde que 
solicitado pelo arrendatário e quando sejam cumpridos alguns critérios. 

 

Considerando o contexto de incerteza, não é possível quantificar o impacto destas medidas na atividade e resultados 
futuros da empresa, no entanto, somos da opinião, que estarão criadas as condições operacionais para a manutenção 
da atividade da Empresa, estando assegurados os compromissos financeiros assumidos e o trabalho da GEBALIS pela 
Cidade de Lisboa. 
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32. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 11 de março de 2021, sendo posteriormente remetidas ao Município de Lisboa para aprovação. 
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R P R G U E EMPR F. ALHEIOS TOTAL

RA01 Saldo de gerência anterior 8 282 490,61 € 1 825 291,20 € 10 107 781,81 €
RI01   Operações orçamentais [1] 8 282 490,61 € 8 282 490,61 €
RI02     Devolução do saldo oper. orçamentais 8 282 490,61 € 8 282 490,61 €
RI04     Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades
RI03   Operações de tesouraria [A] 1 825 291,20 € 1 825 291,20 €
RA02 Receita corrente 30 495 352,50 € 30 495 352,50 €
R1   Receita fiscal
R1.1     Impostos diretos
R1.2     Impostos indiretos
R2   Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde
R3   Taxas, multas e outras penalidades
R4   Rendimentos de propriedade
R5   Transferências e subsídios correntes 11 771 172,00 € 11 771 172,00 €
R5.1     T ransferências correntes 11 771 172,00 € 11 771 172,00 €
R5.1.1       Administrações Públicas 11 771 172,00 € 11 771 172,00 €
R5.1.1.1         Administração Central - Estado Português 783 055,48 € 783 055,48 €
R5.1.1.2         Administração Central - Outras entidades
R5.1.1.3         Segurança Social
R5.1.1.4         Administração Regional
R5.1.1.5         Administração Local 10 988 116,52 € 10 988 116,52 €
R5.1.2       Exterior - U E
R5.1.3       Outras
R5.2     Subsídios correntes
R6   Venda de bens e serviços 18 590 462,68 € 18 590 462,68 €
R7   Outras receitas correntes 133 717,82 € 133 717,82 €
RA03 Receita de capital 425,00 € 425,00 €
R8   Venda de bens de investimento 425,00 € 425,00 €
R9   Transferências e subsídios de capital
R9.1     T ransferências de capital
R9.1.1       Administrações Públicas
R9.1.1.1         Administração Central - Estado Português
R9.1.1.2         Administração Central - Outras entidades
R9.1.1.3         Segurança Social
R9.1.1.4         Administração Regional
R9.1.1.5         Administração Local
R9.1.2       Exterior - U E
R9.1.3       Outras
R9.2     Subsídios de capital
R10   Outras receitas de capital
R11   Reposições não abatidas aos pagamentos 12 079,60 € 12 079,60 €
RA04 Receita efetiva [2] 30 507 857,10 € 30 507 857,10 €
RA05 Receita não efetiva [3]
R12   Receita com ativos financeiros
R13   Receita com passivos financeiros
RA06 Soma [4]=[1]+[2]+[3] 38 790 347,71 € 38 790 347,71 €
ROT1 Operações de tesouraria [B] 863 442,76 € 863 442,76 €

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / EU - Financiamentos da EU / EMPR - Contratação de empréstimos / FUNDOS ALHEIOS - Correspondem a operações de tesouraria

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

2019FONTES DE FINANCIAMENTO (n)

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RUBRICA RECEBIMENTOS
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R P R G U E EMPR F. ALHEIOS TOTAL

DA01 Despesa corrente 29 468 342,76 € 29 468 342,76 €
D1   Despesas com o pessoal 5 911 557,76 € 5 911 557,76 €
D1.1     Remunerações Certas e Permanentes 4 555 769,62 € 4 555 769,62 €
D1.2     Abonos Variáveis ou Eventuais 18 158,28 € 18 158,28 €
D1.3     Segurança social 1 337 629,86 € 1 337 629,86 €
D2   Aquisição de bens e serviços 23 243 288,48 € 23 243 288,48 €
D3   Juros e outros encargos 231 801,26 € 231 801,26 €
D4   Transferências e subsídios correntes
D4.1     T ransferências correntes
D4.1.1       Administrações Públicas
D4.1.1.1         Administração Central - Estado Português
D4.1.1.2         Administração Central - Outras entidades
D4.1.1.3         Segurança Social
D4.1.1.4         Administração Regional
D4.1.1.5         Administração Local
D4.1.2       Entidades do Setor Não Lucrativo
D4.1.3       Famílias
D4.1.4       Outras
D4.2     Subsídios Correntes
D5   Outras despesas correntes 81 695,26 € 81 695,26 €
DA02 Despesa de capital 131 042,03 € 131 042,03 €
D6   Aquisição de bens de capital 131 042,03 € 131 042,03 €
D7   Transferências e subsídios de capital
D7.1     T ransferências de capital
D7.1.1       Administrações Públicas
D7.1.1.1         Administração Central - Estado Português
D7.1.1.2         Administração Central - Outras entidades
D7.1.1.3         Segurança Social
D7.1.1.4         Administração Regional
D7.1.1.5         Administração Local
D7.1.2       Entidades do Setor não Lucrativo
D7.1.3       Famílias
D7.1.4       Outras
D7.2     Subsídios de capital
D8   Outras despesas de capital
DA03 Despesa efetiva [5] 29 599 384,79 € 29 599 384,79 €
DA04 Despesa não efetiva [6] 913 333,32 € 913 333,32 €
D9   Despesa com ativos financeiros
D10   Despesa com passivos financeiros 913 333,32 € 913 333,32 €
DA05 Soma [7]=[5]+[6] 30 512 718,11 € 30 512 718,11 €
DOT1 Operações de tesouraria [C] 306 172,31 € 306 172,31 €
DA06 Saldo para a gerência seguinte 8 277 629,60 € 2 382 561,65 € 10 660 191,25 €
DA07   Operações orçamentais [8] = [4]-[7] 8 277 629,60 € 8 277 629,60 €
DA08   Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] 2 382 561,65 € 2 382 561,65 €
DA09 Saldo global [2] - [5] 908 472,31 € 908 472,31 €
DA10 Despesa primária 29 367 583,53 € 29 367 583,53 €
DA11 Saldo corrente 1 027 009,74 € 1 027 009,74 €
DA12 Saldo de capital -130 617,03 € -130 617,03 €
DA13 Saldo primário 1 140 273,57 € 1 140 273,57 €
DA14 Receita total [1] + [2] + [3] 38 790 347,71 € 38 790 347,71 €
DA15 Despesa total [5] + [6] 30 512 718,11 € 30 512 718,11 €

PAGAMENTOS FONTES DE FINANCIAMENTO (n) 2019

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / EU - Financiamentos da EU / EMPR - Contratação de empréstimos / FUNDOS ALHEIOS - Correspondem a operações de tesouraria

RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
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Emitidos Pagos
Períodos 
anteriores

Período 
corrente

Total (n+1) (n+2) (n+3) (n+4)
Períodos 
seguintes

RECEITA CORRENTE 31 966 242,60 € 1 261 613,64 € 210 161,35 € 30 988 751,69 € 494 284,08 € 30 989 636,58 € 494 284,08 € 494 284,08 € 939,69 € 30 494 412,81 € 30 495 352,50 € 209 276,46 €
01 Impostos diretos
0101 Sobre o rendimento
0102 Outros
010207 Impostos abolidos
02 Impostos indiretos
0201 Sobre o consumo
0202 Outros

03
Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE

0301 Subsistema previdencial
0302 Regimes complementares e especiais
0303 Caixa Geral de Aposentações e ADSE
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais
0402 Multas e outras penalidades
05 Rendimentos da propriedade
0501 Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0502 Juros - Sociedades Financeiras
0503 Juros - Administrações Públicas
0506 Juros - Resto do mundo

0507
Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades 
não financeiras

0509 Participações nos lucros de administrações públicas
0510 Rendas
06 Transferências correntes 12 566 711,00 € 795 539,00 € 12 190 814,29 € 419 642,29 € 12 190 814,29 € 419 642,29 € 419 642,29 € 11 771 172,00 € 11 771 172,00 €
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
060101 Públicas
0602 Sociedades financeiras
0603 Administração central 783 055,48 € 783 055,48 € 783 055,48 € 783 055,48 € 783 055,48 €
060301 Estado
060306 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 783 055,48 € 783 055,48 € 783 055,48 € 783 055,48 € 783 055,48 €
060307 Serviços e fundos autónomos
0604 Administração regional
0605 Administração local 11 783 655,52 € 795 539,00 € 11 407 758,81 € 419 642,29 € 11 407 758,81 € 419 642,29 € 419 642,29 € 10 988 116,52 € 10 988 116,52 €
060501 Continente 11 783 655,52 € 795 539,00 € 11 407 758,81 € 419 642,29 € 11 407 758,81 € 419 642,29 € 419 642,29 € 10 988 116,52 € 10 988 116,52 €
06050101 Municípios 11 783 655,52 € 795 539,00 € 11 407 758,81 € 419 642,29 € 11 407 758,81 € 419 642,29 € 419 642,29 € 10 988 116,52 € 10 988 116,52 €
060502 Região Autónoma dos Açores
060503 Região Autónoma da Madeira
0606 Segurança social
0607 Instituições sem fins lucrativos
0608 Famílias
0609 Resto do mundo

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Receitas Cobradas Líquidas
Recebimentos 

Diferidos

Receita por 
cobrar no final 

do período

Reembolsos e Restituições
Previsões 
Corrigidas

Previsões por 
Liquidar

Receitas por 
cobrar de 
períodos 
anteriores

Rubrica Designação
Receitas 

liquidadas
Liquidaçoes 

anuladas
Receitas 

cobradas brutas

Liquidações de Períodos Futuros
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Emitidos Pagos
Períodos 
anteriores

Período 
corrente

Total (n+1) (n+2) (n+3) (n+4)
Períodos 
seguintes

07 Venda de bens e serviços correntes 18 596 075,32 € 5 557,49 € 0,35 € 18 665 159,27 € 74 641,79 € 18 665 104,47 € 74 641,79 € 74 641,79 € 18 590 462,68 € 18 590 462,68 € 55,15 €
0701 Venda de bens 10 059,38 € 5 557,84 € 4 501,54 € 4 446,74 € 4 446,74 € 4 446,74 € 54,80 €
070108 Mercadorias 9 133,98 € 5 612,64 € 3 521,34 € 3 521,34 € 3 521,34 € 3 521,34 €
07010803 Eletricidade 9 133,98 € 5 612,64 € 3 521,34 € 3 521,34 € 3 521,34 € 3 521,34 €
070110 Desperdícios, resíduos e refugos 925,40 € -54,80 € 980,20 € 925,40 € 925,40 € 925,40 € 54,80 €
07011099 Outros 925,40 € -54,80 € 980,20 € 925,40 € 925,40 € 925,40 € 54,80 €
070111 Produtos acabados e intermédios
0702 Serviços
070208 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
07020802 Serviços recreativos
07020803 Serviços culturais
070209 Serviços específicos das autarquias
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
0703 Rendas 18 586 015,94 € -0,35 € 0,35 € 18 660 657,73 € 74 641,79 € 18 660 657,73 € 74 641,79 € 74 641,79 € 18 586 015,94 € 18 586 015,94 € 0,35 €
070301 Habitações 18 525 957,44 € 18 600 599,23 € 74 641,79 € 18 600 599,23 € 74 641,79 € 74 641,79 € 18 525 957,44 € 18 525 957,44 €
070399 Outras 60 058,50 € -0,35 € 0,35 € 60 058,50 € 60 058,50 € 60 058,50 € 60 058,50 € 0,35 €
08 Outras receitas correntes 803 456,28 € 460 517,15 € 210 161,00 € 132 778,13 € 133 717,82 € 939,69 € 132 778,13 € 133 717,82 € 209 221,31 €
0801 Outras 803 456,28 € 460 517,15 € 210 161,00 € 132 778,13 € 133 717,82 € 939,69 € 132 778,13 € 133 717,82 € 209 221,31 €
080199 Outras 803 456,28 € 460 517,15 € 210 161,00 € 132 778,13 € 133 717,82 € 939,69 € 132 778,13 € 133 717,82 € 209 221,31 €
08019999 Diversas 803 456,28 € 460 517,15 € 210 161,00 € 132 778,13 € 133 717,82 € 939,69 € 132 778,13 € 133 717,82 € 209 221,31 €
0802 Subsídios

RECEITA CAPITAL 25 560,36 € 25 135,36 € 300,00 € 125,00 € 425,00 € 300,00 € 125,00 € 425,00 €
09 Venda de bens de investimento 3 555,36 € 3 130,36 € 300,00 € 125,00 € 425,00 € 300,00 € 125,00 € 425,00 €
0901 Terrenos
0902 Habitações
0903 Edifícios
0904 Outros bens de investimento 3 555,36 € 3 130,36 € 300,00 € 125,00 € 425,00 € 300,00 € 125,00 € 425,00 €
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090402 Sociedades financeiras
090403 Administração Pública - Administração central - Estado

090404
Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos 
autónomos

090405 Administração Pública - Administração regional
090406 Administração Pública - Administração local - Continente 3 555,36 € 3 130,36 € 300,00 € 125,00 € 425,00 € 300,00 € 125,00 € 425,00 €
09040603 Outros 3 555,36 € 3 130,36 € 300,00 € 125,00 € 425,00 € 300,00 € 125,00 € 425,00 €
090407 Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas
090408 Administração Pública - Segurança social
090409 Instituições sem fins lucrativos
090410 Famílias
090411 Resto do mundo - União Europeia
090412 Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais
10 Transferências de capital
1001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
100101 Públicas
1002 Sociedades financeiras
1003 Administração central
100301 Estado
100308 Serviços e fundos autónomos
1004 Administração regional
1005 Administração local
100501 Continente
100502 Região Autónoma dos Açores
100503 Região Autónoma da Madeira
1006 Segurança social
1007 Instituições sem fins lucrativos
1008 Famílias
1009 Resto do mundo

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

Liquidações de Períodos Futuros

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Rubrica Designação
Previsões 
Corrigidas

Previsões por 
Liquidar

Receitas por 
cobrar de 
períodos 
anteriores

Receitas 
liquidadas

Liquidaçoes 
anuladas

Receitas 
cobradas brutas

Reembolsos e Restituições Receitas Cobradas Líquidas
Recebimentos 

Diferidos

Receita por 
cobrar no final 

do período
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Emitidos Pagos
Períodos 
anteriores

Período 
corrente

Total (n+1) (n+2) (n+3) (n+4)
Períodos 
seguintes

11 Ativos financeiros
1101 Depósitos, certificados de depósito e poupança
1102 Títulos a curto prazo
1103 Títulos a médio e longo prazos
1104 Derivados financeiros
1105 Empréstimos a curto prazo
110507 Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas
1106 Empréstimos a médio e longo prazos
110607 Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas
1108 Acções e outras participações
1109 Unidades de participação
1111 Outros activos financeiros
12 Passivos financeiros
1201 Depósitos, certificados de depósito e poupança
1202 Títulos a curto prazo
1203 Títulos a médio e longo prazos
1204 Derivados financeiros
1205 Empréstimos a curto prazo
1206 Empréstimos a médio e longo prazos
120601 Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras
1207 Outros passivos financeiros
13 Outras receitas de capital 22 005,00 € 22 005,00 €
1301 Outras 22 005,00 € 22 005,00 €
130101 Indemnizações 22 005,00 € 22 005,00 €
14 Recursos próprios comunitários
1401 Recursos próprios comunitários

RECEITA OUTRAS 8 294 570,21 € 8 282 490,61 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 €
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 €
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 €
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 € 12 079,60 €
16 Saldo da gerência anterior 8 282 490,61 € 8 282 490,61 € 8 282 490,61 € 8 282 490,61 €
1601 Saldo orçamental 8 282 490,61 € 8 282 490,61 € 8 282 490,61 € 8 282 490,61 €
160101 Na posse do serviço 8 282 490,61 € 8 282 490,61 € 8 282 490,61 € 8 282 490,61 €

40 286 373,17 € 9 569 239,61 € 210 461,35 € 31 000 956,29 € 494 284,08 € 31 002 141,18 € 494 284,08 € 494 284,08 € 1 239,69 € 38 789 108,02 € 38 790 347,71 € 0,00 € 209 276,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reembolsos e Restituições Receitas Cobradas Líquidas
Recebimentos 

Diferidos

Receita por 
cobrar no final 

do período

Liquidações de Períodos Futuros

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
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O anexo faz parte integrante destas demonstrações

TOTAL 



  151 

 

 



         152 

 

 

 

 

 

Emitidas Recebidas
Períodos 
anteriores

Período corrente Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]=[12]+[13] [15]=[7]-[8] [16]=[8]-[14]
DESPESA CORRENTE 1 095 592,51 € 33 951 428,45 € 440 589,11 € 33 510 839,34 € 33 377 081,74 € 30 382 296,05 € 29 792 398,80 € 324 056,04 € 324 056,04 € 818 999,33 € 28 649 343,43 € 29 468 342,76 € 2 994 785,69 € 913 953,29 € 10 774 373,00 € 2 819 073,86 € 1 575 519,41 € 1 275 810,75 € 166 938,33 €

01 Despesas com o pessoal 68 721,89 € 6 062 303,60 € 108,56 € 6 062 195,04 € 6 062 195,04 € 6 062 195,03 € 5 911 598,16 € 40,40 € 40,40 € 68 721,89 € 5 842 835,87 € 5 911 557,76 € 0,01 € 150 637,27 € 244 561,62 €

0101
Remunerações certas e permanentes

4 635 910,49 € 4 635 910,49 € 4 635 910,49 € 4 635 910,49 € 4 555 810,02 € 40,40 € 40,40 € 4 555 769,62 € 4 555 769,62 € 80 140,87 €

010102 Órgãos sociais 73 873,93 € 73 873,93 € 73 873,93 € 73 873,93 € 71 336,72 € 71 336,72 € 71 336,72 € 2 537,21 €

010103
Pessoal dos quadros — Regime de 
função pública

010104
Pessoal dos quadros - Regime de 
contrato individual de trabalho

3 132 904,22 € 3 132 904,22 € 3 132 904,22 € 3 132 904,22 € 3 065 699,95 € 30,44 € 30,44 € 3 065 669,51 € 3 065 669,51 € 67 234,71 €

01010401 Pessoal em funções 3 132 904,22 € 3 132 904,22 € 3 132 904,22 € 3 132 904,22 € 3 065 699,95 € 30,44 € 30,44 € 3 065 669,51 € 3 065 669,51 € 67 234,71 €
010106 Pessoal contratado a termo 134 401,32 € 134 401,32 € 134 401,32 € 134 401,32 € 132 165,89 € 132 165,89 € 132 165,89 € 2 235,43 €
01010601 Pessoal em funções 134 401,32 € 134 401,32 € 134 401,32 € 134 401,32 € 132 165,89 € 132 165,89 € 132 165,89 € 2 235,43 €
010109 Pessoal em qualquer outra situação 20 072,53 € 20 072,53 € 20 072,53 € 20 072,53 € 19 709,19 € 9,96 € 9,96 € 19 699,23 € 19 699,23 € 373,30 €
010111 Representação 15 081,00 € 15 081,00 € 15 081,00 € 15 081,00 € 14 574,76 € 14 574,76 € 14 574,76 € 506,24 €
010112 Suplementos e prémios 277 541,78 € 277 541,78 € 277 541,78 € 277 541,78 € 270 433,92 € 270 433,92 € 270 433,92 € 7 107,86 €
010113 Subsídio de refeição 361 837,49 € 361 837,49 € 361 837,49 € 361 837,49 € 361 837,49 € 361 837,49 € 361 837,49 €
010114 Subsídios de férias e de Natal 620 198,22 € 620 198,22 € 620 198,22 € 620 198,22 € 620 052,10 € 620 052,10 € 620 052,10 € 146,12 €
0102 Abonos variáveis ou eventuais 18 225,17 € 18 225,17 € 18 225,17 € 18 225,17 € 18 158,28 € 18 158,28 € 18 158,28 € 66,89 €
010201 Gratificações variáveis ou eventuais 3 383,40 € 3 383,40 € 3 383,40 € 3 383,40 € 3 383,40 € 3 383,40 € 3 383,40 €
010202 Horas extraordinárias 10 830,98 € 10 830,98 € 10 830,98 € 10 830,98 € 10 774,69 € 10 774,69 € 10 774,69 € 56,29 €
010205 Abono para falhas 2 303,56 € 2 303,56 € 2 303,56 € 2 303,56 € 2 292,96 € 2 292,96 € 2 292,96 € 10,60 €

010212
Indemnizações por cessação de 
funções

1 707,23 € 1 707,23 € 1 707,23 € 1 707,23 € 1 707,23 € 1 707,23 € 1 707,23 €

010213 Outros suplementos e prémios
0103 Segurança social 68 721,89 € 1 408 167,94 € 108,56 € 1 408 059,38 € 1 408 059,38 € 1 408 059,37 € 1 337 629,86 € 68 721,89 € 1 268 907,97 € 1 337 629,86 € 0,01 € 70 429,51 € 244 561,62 €

010305
Contribuições para a segurança 
social

68 337,54 € 1 074 108,37 € 1 074 108,37 € 1 074 108,37 € 1 074 108,36 € 1 003 681,85 € 68 337,54 € 935 344,31 € 1 003 681,85 € 0,01 € 70 426,51 € 909,07 €

01030502
Segurança social do pessoal em 
regime de contrato de trabalho em 
funções públicas (RCTFP)

68 337,54 € 1 056 038,22 € 1 056 038,22 € 1 056 038,22 € 1 056 038,21 € 985 611,70 € 68 337,54 € 917 274,16 € 985 611,70 € 0,01 € 70 426,51 € 909,07 €

0103050201 Caixa Geral de Aposentações 1 264,88 € 20 319,74 € 20 319,74 € 20 319,74 € 20 319,73 € 19 053,69 € 1 264,88 € 17 788,81 € 19 053,69 € 0,01 € 1 266,04 €
0103050202 Segurança social - Regime geral 67 072,66 € 1 035 718,48 € 1 035 718,48 € 1 035 718,48 € 1 035 718,48 € 966 558,01 € 67 072,66 € 899 485,35 € 966 558,01 € 69 160,47 € 909,07 €
01030503 Outros 18 070,15 € 18 070,15 € 18 070,15 € 18 070,15 € 18 070,15 € 18 070,15 € 18 070,15 €
010309 Seguros 384,35 € 241 810,10 € 241 810,10 € 241 810,10 € 241 810,10 € 241 810,10 € 384,35 € 241 425,75 € 241 810,10 € 243 652,55 €

01030901
Seguros de acidentes no trabalho e 
doenças profissionais

49 636,56 € 49 636,56 € 49 636,56 € 49 636,56 € 49 636,56 € 49 636,56 € 49 636,56 € 48 572,55 €

01030902 Seguros de saúde 384,35 € 192 173,54 € 192 173,54 € 192 173,54 € 192 173,54 € 192 173,54 € 384,35 € 191 789,19 € 192 173,54 € 195 080,00 €

010310
Outras despesas de segurança social

92 249,47 € 108,56 € 92 140,91 € 92 140,91 € 92 140,91 € 92 137,91 € 92 137,91 € 92 137,91 € 3,00 €

01031099
Outras despesas de segurança social

92 249,47 € 108,56 € 92 140,91 € 92 140,91 € 92 140,91 € 92 137,91 € 92 137,91 € 92 137,91 € 3,00 €

O anexo faz parte integrante destas demonstrações
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Emitidas Recebidas
Períodos 
anteriores

Período corrente Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]=[12]+[13] [15]=[7]-[8] [16]=[8]-[14]
02 Aquisição de bens e serviços 1 026 770,62 € 27 575 111,08 € 440 063,30 € 27 135 047,78 € 27 001 290,18 € 24 006 504,50 € 23 567 304,12 € 324 015,64 € 324 015,64 € 750 177,44 € 22 493 111,04 € 23 243 288,48 € 2 994 785,68 € 763 216,02 € 10 529 811,38 € 2 819 073,86 € 1 575 519,41 € 1 275 810,75 € 166 938,33 €
0201 Aquisição de bens 7 615,84 € 150 261,40 € 12,90 € 150 248,50 € 150 248,50 € 120 262,07 € 113 016,05 € 7 615,84 € 105 400,21 € 113 016,05 € 29 986,43 € 7 246,02 € 92 888,35 € 40 669,17 € 4 712,62 €
020102 Combustíveis e lubrificantes 2 235,10 € 40 727,82 € 12,90 € 40 714,92 € 40 714,92 € 23 756,63 € 21 911,12 € 2 235,10 € 19 676,02 € 21 911,12 € 16 958,29 € 1 845,51 € 49 478,21 € 10 143,09 €
02010299 Outros 2 235,10 € 40 727,82 € 12,90 € 40 714,92 € 40 714,92 € 23 756,63 € 21 911,12 € 2 235,10 € 19 676,02 € 21 911,12 € 16 958,29 € 1 845,51 € 49 478,21 € 10 143,09 €
020104 Limpeza e higiene 200,00 € 8 878,05 € 8 878,05 € 8 878,05 € 8 831,20 € 8 831,20 € 200,00 € 8 631,20 € 8 831,20 € 46,85 €
020107 Vestuário e artigos pessoais 10 872,35 € 10 872,35 € 10 872,35 € 3 758,47 € 3 758,47 € 3 758,47 € 3 758,47 € 7 113,88 €
020108 Material de escritório 1 665,62 € 22 568,13 € 22 568,13 € 22 568,13 € 20 879,27 € 20 879,27 € 1 665,62 € 19 213,65 € 20 879,27 € 1 688,86 € 3 365,06 €
020115 Prémios, condecorações e ofertas 6 088,50 € 6 088,50 € 6 088,50 € 6 088,50 € 6 088,50 € 6 088,50 € 6 088,50 €
020116 Mercadorias para venda
020117 Ferramentas e utensílios 2 225,22 € 2 225,22 € 2 225,22 € 2 225,22 € 2 225,22 € 2 225,22 € 2 225,22 €
020118 Livros e documentação técnica 515,84 € 515,84 € 515,84 € 515,84 € 515,84 € 515,84 € 515,84 €
020121 Outros bens 3 515,12 € 58 385,49 € 58 385,49 € 58 385,49 € 54 206,94 € 48 806,43 € 3 515,12 € 45 291,31 € 48 806,43 € 4 178,55 € 5 400,51 € 40 045,08 € 30 526,08 € 4 712,62 €
0202 Aquisição de serviços 1 019 154,78 € 27 846 522,72 € 440 050,40 € 26 984 799,28 € 26 851 041,68 € 23 886 242,43 € 23 454 288,07 € 324 015,64 € 324 015,64 € 742 561,60 € 22 387 710,83 € 23 130 272,43 € 2 964 799,25 € 755 970,00 € 10 436 923,03 € 2 778 404,69 € 1 570 806,79 € 1 275 810,75 € 166 938,33 €
020201 Encargos das instalações 86 062,55 € 1 312 049,39 € 1 312 049,39 € 1 312 049,39 € 1 312 049,39 € 1 322 799,05 € 109 541,84 € 109 541,84 € 82 278,82 € 1 130 978,39 € 1 213 257,21 € 98 792,18 €
020202 Limpeza e higiene 20,10 € 127 293,72 € 127 293,72 € 127 293,72 € 107 745,05 € 91 808,72 € 20,10 € 91 788,62 € 91 808,72 € 19 548,67 € 15 936,33 € 78 935,45 €
020203 Conservação de bens 798 391,71 € 22 510 932,41 € 439 561,18 € 21 649 698,19 € 21 515 940,59 € 18 764 977,78 € 18 349 798,57 € 45 966,66 € 45 966,66 € 530 840,67 € 17 772 991,24 € 18 303 831,91 € 2 750 962,81 € 461 145,87 € 8 671 074,35 € 1 766 359,61 € 1 403 124,99 € 1 192 749,01 € 155 944,76 €
020204 Locação de edifícios 1 350,14 € 32 557,68 € 32 557,68 € 32 557,68 € 31 143,32 € 31 143,32 € 1 350,14 € 29 793,18 € 31 143,32 € 1 414,36 € 7 278,16 €
020205 Locação de material de informática 2 544,87 € 126 783,22 € 126 783,22 € 126 783,22 € 115 404,33 € 115 034,11 € 2 544,87 € 112 489,24 € 115 034,11 € 11 378,89 € 370,22 € 93 195,31 € 18 376,50 € 6 125,49 €
020206 Locação de material de transporte 32 223,66 € 32 223,66 € 32 223,66 € 32 149,98 € 29 815,83 € 29 815,83 € 29 815,83 € 73,68 € 2 334,15 € 33 229,54 € 32 291,90 € 25 850,37 € 17 100,33 €
020208 Locação de outros bens 5 204,13 € 54 747,30 € 54 747,30 € 54 747,30 € 54 747,30 € 38 189,04 € 5 204,13 € 32 984,91 € 38 189,04 € 16 558,26 € 2 189,40 €
020209 Comunicações 33 824,80 € 292 674,39 € 292 674,39 € 292 674,39 € 275 225,23 € 264 595,54 € 33 818,44 € 230 777,10 € 264 595,54 € 17 449,16 € 10 629,69 € 206 165,47 € 185 523,42 € 135 705,94 € 65 961,41 € 10 993,57 €
020210 Transportes 1 644,20 € 1 644,20 € 1 644,20 € 1 644,20 € 2 410,30 € 766,10 € 766,10 € 1 644,20 € 1 644,20 €
020211 Representação dos serviços 302,79 € 302,79 € 302,79 € 302,79 € 302,79 € 302,79 € 302,79 €
020212 Seguros 25 080,40 € 25 080,40 € 25 080,40 € 25 080,40 € 25 080,40 € 25 080,40 € 25 080,40 € 27 377,84 €
020213 Deslocações e estadas 1 048,96 € 1 048,96 € 1 048,96 € 1 048,96 € 3 734,96 € 2 686,00 € 2 686,00 € 1 048,96 € 1 048,96 €
020215 Formação 3 600,00 € 34 228,42 € 34 228,42 € 34 228,42 € 27 084,58 € 24 084,58 € 600,00 € 600,00 € 23 484,58 € 23 484,58 € 7 143,84 € 3 600,00 € 836,40 €
020216 Seminários, exposições e similares 19 489,71 € 19 489,71 € 19 489,71 € 19 489,71 € 19 489,71 € 19 489,71 € 19 489,71 €
020217 Publicidade 172,20 € 75 199,84 € 75 199,84 € 75 199,84 € 75 199,84 € 75 199,84 € 172,20 € 75 027,64 € 75 199,84 €
020218 Vigilância e segurança 24 038,57 € 640 422,00 € 640 422,00 € 640 422,00 € 640 422,00 € 757 023,06 € 160 638,55 € 160 638,55 € 23 679,11 € 572 705,40 € 596 384,51 € 44 037,49 € 535 281,04 € 158 017,39 €
020220 Outros trabalhos especializados 61 513,95 € 837 776,84 € 837 776,84 € 837 776,84 € 686 041,97 € 591 832,35 € 550,06 € 550,06 € 61 369,50 € 529 912,79 € 591 282,29 € 151 734,87 € 94 759,68 € 752 070,07 € 609 580,87 €
020222 Serviços de saúde 2 361,46 € 13 968,09 € 13 968,09 € 13 968,09 € 9 813,02 € 2 668,87 € 1 213,32 € 1 455,55 € 2 668,87 € 4 155,07 € 7 144,15 € 2 648,00 €
020224 Encargos de cobrança de receitas 121 599,22 € 121 599,22 € 121 599,22 € 121 599,22 € 123 837,65 € 2 238,43 € 2 238,43 € 121 599,22 € 121 599,22 €
020225 Outros serviços 70,30 € 1 586 500,48 € 489,22 € 1 586 011,26 € 1 586 011,26 € 1 585 073,36 € 1 585 439,38 € 1 028,00 € 1 028,00 € 70,30 € 1 584 341,08 € 1 584 411,38 € 937,90 € 661,98 € 26 642,00 € 8 255,00 €

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

Despesas pagas líquidas de reposições Compromissos
a transitar

Obrigações
por pagar

Compromissos assumidos para períodos futuros

Períodos 
seguintes

(n+1) (n+2) (n+3) (n+4)
Períodos 
seguintes

Cabimentos Compromissos Obrigações
Despesas

pagas brutas

Reposições abatidas aos Obrigações para períodos futuros

(n+1) (n+2) (n+3) (n+4)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Rubrica Designação

Desp por pagar
de períodos
anteriores

Dotações
Corrigidas

Cativos Descativos
Dotações

disponíveis



 

 

154 

 

 

 

 

 

  

Emitidas Recebidas
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Período corrente Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]=[12]+[13] [15]=[7]-[8] [16]=[8]-[14]
03 Juros e outros encargos 232 218,51 € 417,25 € 231 801,26 € 231 801,26 € 231 801,26 € 231 801,26 € 231 801,26 € 231 801,26 €
0301 Juros da dívida pública 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 €

030103
Sociedades Financeiras - Bancos e 
outras instituições financeiras

226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 €

03010302
Empréstimos de médio e longo prazos

226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 € 226 011,02 €

030105
Administração Pública Central -  
Estado

030106
Administração Pública Central - 
Serviços e fundos autónomos

0302
Outros encargos correntes da dívida 
pública

0303 Juros de locação financeira
0304 Juros tributários
0305 Outros juros 6 207,49 € 417,25 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 €
030502 Outros 6 207,49 € 417,25 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 €
03050202 Juros de Mora 6 207,49 € 417,25 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 € 5 790,24 €
0306 Outros encargos financeiros
04 Transferências correntes

0401
Sociedades e quase sociedades não 
financeiras

040101 Públicas
0402 Sociedades financeiras
0403 Administração central
0404 Administração regional
0405 Administração local
040501 Continente
040502 Região Autónoma dos Açores
040503 Região Autónoma da Madeira
0406 Segurança social
040602 Outras transferências
0407 Instituições sem  fins lucrativos
0408 Famílias
040802 Outras
0409 Resto do mundo
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Emitidas Recebidas
Períodos 
anteriores

Período corrente Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]=[12]+[13] [15]=[7]-[8] [16]=[8]-[14]
05 Subsídios

0501
Sociedades e quase-sociedades não 
financeiras

050101 Públicas
0502 Sociedades financeiras
0503 Administração central
0504 Administração regional
0505 Administração local
0507 Instituições sem Fins Lucrativos
0508 Famílias
06 Outras despesas correntes 100,00 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 695,26 € 100,00 € 81 595,26 € 81 695,26 € 100,00 €
0602 Diversas 100,00 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 695,26 € 100,00 € 81 595,26 € 81 695,26 € 100,00 €
060201 Impostos e taxas

06020101
Impostos e taxas pagos pela Autarquia

060203 Outras 100,00 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 695,26 € 100,00 € 81 595,26 € 81 695,26 € 100,00 €
06020305 Outras 100,00 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 795,26 € 81 695,26 € 100,00 € 81 595,26 € 81 695,26 € 100,00 €

DESPESA CAPITAL 1 586,72 € 1 187 303,32 € 132 656,53 € 1 054 646,79 € 1 054 646,79 € 1 046 729,42 € 1 044 375,35 € 1 586,72 € 1 042 788,63 € 1 044 375,35 € 7 917,37 € 2 354,07 € 204 769,85 €
07 Aquisição de bens de capital 1 586,72 € 273 970,00 € 132 656,53 € 141 313,47 € 141 313,47 € 133 396,10 € 131 042,03 € 1 586,72 € 129 455,31 € 131 042,03 € 7 917,37 € 2 354,07 € 204 769,85 €
0701 Investimentos 1 586,72 € 273 970,00 € 132 656,53 € 141 313,47 € 141 313,47 € 133 396,10 € 131 042,03 € 1 586,72 € 129 455,31 € 131 042,03 € 7 917,37 € 2 354,07 € 204 769,85 €
070102 Habitações
070103 Edifícios 115 000,00 € 44 321,41 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 204 769,85 €
07010307 Outros 115 000,00 € 44 321,41 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 70 678,59 € 204 769,85 €
070104 Construções diversas
070106 Material de transporte 40 000,00 € 40 000,00 €
07010602 Outro 40 000,00 € 40 000,00 €
070107 Equipamento de informática 1 586,72 € 61 107,00 € 4 475,05 € 56 631,95 € 56 631,95 € 51 543,58 € 49 189,51 € 1 586,72 € 47 602,79 € 49 189,51 € 5 088,37 € 2 354,07 €
070108 Software informático 30 750,00 € 30 750,00 €
070109 Equipamento administrativo 18 413,00 € 8 406,88 € 10 006,12 € 10 006,12 € 10 006,12 € 10 006,12 € 10 006,12 € 10 006,12 €
070110 Equipamento básico
070111 Ferramentas e utensílios 700,00 € 644,11 € 55,89 € 55,89 € 55,89 € 55,89 € 55,89 € 55,89 €
070115 Outros investimentos 8 000,00 € 4 059,08 € 3 940,92 € 3 940,92 € 1 111,92 € 1 111,92 € 1 111,92 € 1 111,92 € 2 829,00 €
0702 Locação financeira
0703 Bens de domínio público
070302 Edifícios
070303 Outras construções e infra-estruturas

O anexo faz parte integrante destas demonstrações
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Emitidas Recebidas
Períodos 
anteriores

Período corrente Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]=[12]+[13] [15]=[7]-[8] [16]=[8]-[14]
08 Transferências de capital

0801
Sociedades e quase sociedades não 
financeiras

080101 Públicas
0802 Sociedades financeiras
0803 Administração central
0804 Administração regional
0805 Administração local
080501 Continente
080502 Região Autónoma dos Açores
080503 Região Autónoma da Madeira
0806 Segurança social
0807 Instituições sem fins lucrativos
0808 Famílias
0809 Resto do Mundo
09 Ativos financeiros

0901
Depósitos, certificados de depósito e 
poupança

0902 Títulos a curto prazo
0903 Títulos a médio e longo prazos
0904 Derivados financeiros
0905 Empréstimos a curto prazo

090509
Administração pública local - Regiões 
Autónomas

0906 Empréstimos a médio e longo prazos

090609
Administração pública local - Regiões 
Autónomas

0907 Ações e outras participações
0908 Unidades de participação
0909 Outros ativos financeiros
10 Passivos financeiros 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 €

1001
Depósitos e certificados de depósito e 
poupança

1002 Títulos a curto prazo
1003 Títulos a médio e longo prazos
1004 Derivados financeiros
1005 Empréstimos a curto prazo
1006 Empréstimos a médio e longo prazos 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 €

100603
Sociedades financeiras - Bancos e 
outras instituições financeiras

913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 € 913 333,32 €

1007 Outros passivos financeiros
11 Outras despesas de capital
1102 Diversas

1 097 179,23 € 35 138 731,77 € 0,00 € 0,00 € 573 245,64 € 34 565 486,13 € 34 431 728,53 € 31 429 025,47 € 30 836 774,15 € 324 056,04 € 324 056,04 € 820 586,05 € 29 692 132,06 € 30 512 718,11 € 3 002 703,06 € 916 307,36 € 10 979 142,85 € 2 819 073,86 € 1 575 519,41 € 1 275 810,75 € 166 938,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [17] [18] [19] [20]=[14]+…+[19] [21] [22] [23]=[21]+[22] [24]=[22]/[14]*1
00

[25]=[23]/([20]+
[21])*100

1.1.1. 2020 I 1 ADMINISTRACAO GERAL 1 815 000,00 € 115 000,00 € 500 000,00 € 700 000,00 € 500 000,00 € 1 815 000,00 € 70 678,59 € 70 678,59 € 61,46% 3,89%
1.1.1. 0201 2020 I 1 Edifícios e outras construções NA (NÃO APLICÁVEL) D6 1 815 000,00 € 02/01/2020 9 NÃO APLICÁVEL 115 000,00 € 500 000,00 € 700 000,00 € 500 000,00 € 1 815 000,00 € 70 678,59 € 70 678,59 € 61,46% 3,89%
1.1.1. 2020 I 2 ADMINISTRACAO GERAL 11 500,00 € 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 11 500,00 € 55,89 € 55,89 € 7,98% 0,49%
1.1.1. 0201 2020 I 2 Equipamento básico NA (NÃO APLICÁVEL) D6 11 500,00 € 02/01/2020 9 NÃO APLICÁVEL 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 11 500,00 € 55,89 € 55,89 € 7,98% 0,49%
1.1.1. 2020 I 3 ADMINISTRACAO GERAL 200 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 200 000,00 €
1.1.1. 0201 2020 I 3 Equipamento de transporte NA (NÃO APLICÁVEL) D6 200 000,00 € 02/01/2020 9 NÃO APLICÁVEL 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 200 000,00 €
1.1.1. 2020 I 4 ADMINISTRACAO GERAL 173 078,18 € 87 520,00 € 34 177,40 € 23 371,81 € 24 531,24 € 3 477,73 € 173 078,18 € 60 307,55 € 60 307,55 € 68,91% 34,84%
1.1.1. 0201 2020 I 4 Equipamento administrativo NA (NÃO APLICÁVEL) D6 173 078,18 € 02/01/2020 9 NÃO APLICÁVEL 87 520,00 € 34 177,40 € 23 371,81 € 24 531,24 € 3 477,73 € 173 078,18 € 60 307,55 € 60 307,55 € 68,91% 34,84%
1.1.1. 2020 I 6 ADMINISTRACAO GERAL 190 500,00 € 30 750,00 € 36 250,00 € 61 500,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 190 500,00 €
1.1.1. 0201 2020 I 6 Programas de computador NA (NÃO APLICÁVEL) D6 190 500,00 € 02/01/2020 9 NÃO APLICÁVEL 30 750,00 € 36 250,00 € 61 500,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 190 500,00 €

2 390 078,18 € 273 970,00 € 613 127,40 € 827 571,81 € 598 231,24 € 77 177,73 € 2 390 078,18 € 131 042,03 € 131 042,03 € 47,83% 5,48%

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

Nível de 
Execução 
Fin. Anual 

(%)

Nível de 
Execução 
Fin. Global 

(%)
ND

Datas Fase de Execução

Cód. Designação Anos 
Anteriores

Ano N TotalFim
Designação do Projeto

Montante Executado

R G R P

Períodos Futuros

Ano N+1 Ano N+2Inicio

Grupo de Fontes de FinanciamentoRubrica 
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[14]
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Cód Ano
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DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
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1.      NOTA INTRODUTÓRIA   

2.      REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

DOR 1.    Demonstração do desempenho orçamental 

DOR 2.    Demonstração de execução orçamental da receita 

DOR 3.    Demonstração de execução orçamental da despesa 

DOR 4.    Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos 

DOR 5.    Anexo às demonstrações orçamentais 

DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita – Anexo I 

DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa – Anexo II 

DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos – Anexo III 

DOR 5.4. Operações de tesouraria – Anexo IV 

DOR 5.5. Contratação administrativa – Situação dos contratos – Anexo V 

DOR 5.6. Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento – Anexo VI 

DOR 5.7. Transferências e subsídios – Receita – Anexo VII 

DOR 5.8. Transferências e subsídios – Despesa – Anexo VIII 
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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 orçamentais foram aprovadas pela Administração, em 11 de março de 2021 através da deliberação 
nº 167/CA/2021, 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 orçamentais refletem de forma verdadeira e apropriada 
as operações da Empresa, bem como a sua posição e desempenho orçamental. 

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

A demonstração do desempenho orçamental da receita, a demonstração do desempenho orçamental da despesa, a 
demonstração de execução orçamental da receita, a demonstração de execução orçamental da despesa e a 
demonstração da execução do plano plurianual de investimentos, fazem parte integrante do presente anexo, não 
devendo ser lidos separadamente. 

 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

As demonstrações orçamentais da GEBALIS foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em 
conformidade com as disposições do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, atualizado pelo Decreto-Lei nº 85/2016 de 21 de dezembro. 
Foram aplicados os requisitos nas Normas de Contabilidade Pública (NCP) emitidas e em vigor à data de 31 de dezembro de 
2020. 

De acordo com a NCP 26 - Contabilidade e relato orçamental do SNC-AP, o objetivo das demonstrações orçamentais é 
proporcionar informação que indique se os recursos foram obtidos e usados de acordo com o orçamento legalmente adotado 
e com os requisitos legais e contratuais, incluindo limites financeiros estabelecidos pelas autoridades legislativas competentes. 

 

Desta forma, as demonstrações orçamentais traduzem uma representação estruturada da execução e desempenho 
orçamental da empresa., proporcionando, entre outra, informação sobre o orçamento inicial, as modificações orçamentais, a 
execução orçamental e os pagamentos e recebimentos.  
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As demonstrações orçamentais que incluem as demonstrações previsionais e as demonstrações de relato orçamental, foram 
aprovadas pelo Conselho de Administração em 11 de março de 2021, e são expressas em euros. 

Em conformidade com o número 2 do parágrafo 46 da NCP 26, um conjunto completo de demonstrações financeiras 
compreende as que a seguir se discriminam, elaboradas de acordo com o modelo único de prestação de contas das 
entidades publicas da UniLEO. 

 

DOR 1.  DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 

A demonstração de desempenho orçamental permite a análise do desempenho orçamental da GEBALIS. Apresenta as 
importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no período contabilístico, quer se reportem à execução 
orçamental, quer a operações de tesouraria. Nesta demonstração também se evidenciam os correspondentes saldos: da 
gerência anterior (10.107.781,81 €) e para a gerência seguinte (10.660.191,25 €), saldo global (908.472,31 €), saldo corrente 
(1.039.089,34 €), saldo de capital (-130.617,03 €) e saldo primário (1.140.273,57 €). Apresenta ainda, informação organizada 
pela forma de financiamento e por rúbrica da execução orçamental. 

A demonstração do desempenho orçamental da receita demonstra que a prestação de serviços da gestão do arrendamento 
municipal representa 61% da Receita Efetiva e as transferências e subsídios correntes representam 39%, onde estão incluídos 
os Contratos Programa celebrados com o Município de Lisboa e os valores recebidos do FEDER/PEDU. 

Ao nível da despesa, a demonstração do desempenho orçamental demonstra que as aquisições de bens e serviços, onde 
estão incluídas todas as despesas de execução de obras no património sob gestão e os gastos gerais de funcionamento, 
representam 78,6% da Despesa Efetiva, as despesas com o pessoal atingem os 20% e as despesas de capital, referentes ao 
financiamento de médio e longo prazo, representam 0,4%. 

O exercício de 2020 foi o ano da entrada em vigor do novo normativo contabilístico SNC-AP, pelo que, procedemos à sua 
implementação e adaptação do sistema informático de suporte à contabilidade. No entanto, por este facto, não foi possível 
apresentar, nesta demonstração, o comparativo do ano 2019. No próximo exercício já será apresentado o mapa com o 
comparativo do ano anterior. 

 

DOR 2.  DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

A demonstração de execução orçamental da receita explicita todas as fases da execução orçamental da receita, em coluna, 
organizada pelas diversas classificações económicas detalhadas e permite o controlo da execução orçamental da receita 
durante o período contabilístico. 

O layout apresentado decorre da Norma Técnica n.º 1/2017 e acrescenta, face ao layout que consta da NCP26, a informação 
sobre “Previsões por Liquidar”, bem como, a informação sobre “Liquidações de períodos futuros”. 

A execução da Receita Corrente atingiu os 95,4% e da Receita de Capital o valor de 1,7% do total do orçamento corrigido. A 
execução total da receita foi de 73,4%. 

A receita referente às vendas e prestações de serviços atingiu 100% das previsões corrigidas. 
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DOR 3.  DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

A demonstração de execução orçamental despesa explicita todas as fases e eventos da execução orçamental da despesa, 
nomeadamente, os compromissos assumidos e os valores pagos e por pagar, organizada pelas diversas classificações 
económicas detalhadas e permite o controlo da execução orçamental da despesa durante o período contabilístico. 

Contempla informação das dotações corrigidas, obtidas por ligação a uma demonstração de alterações orçamentais à 
despesa, que consta do Anexo. 

A execução da Despesa Corrente atingiu os 85,7% e da Despesa de Capital o valor de 88% do total das dotações corrigidas. 
A execução total da despesa foi de 85,8%. 

A execução das Despesas com o Pessoal e de Aquisição de bens e Serviços (que representam 99% das despesas correntes) 
foi de, respetivamente, 97,5% e 83%. 

 

DOR 4.  DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

Esta demonstração tem como finalidade permitir o controlo da execução anual do plano plurianual de investimentos, facultando 
informação relativa a cada projeto de investimento, designadamente sobre a forma de realização, fontes de financiamento, 
fase de execução, financiamento da componente anual e valor global do projeto, e execução financeira dos anos anteriores, 
no período e esperada para períodos futuros. 

A execução do Plano Plurianual de Investimentos atingiu os 47,8% do montante previsto corrigido. 

A esta execução não é alheio o clima de incerteza que se viveu no ano 2020, não sendo adequado manter e executar o plano 
de investimentos inicialmente previsto, que foi revisto em baixa conforme anexo III. Este valor foi influenciado pela não 
execução do investimento de Equipamento de Transporte e programas de computador e baixa execução dos restantes 
projetos. 

 

DOR 5.  ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

DOR 5.1.  ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA – Anexo I 

Destina-se a evidenciar as alterações orçamentais ao nível da receita que ocorreram no período de relato com as rubricas 
num grau de desagregação semelhante ao orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. 

Em 2020 foram efetuadas três alterações orçamental modificativas, para ajustar o valor previsto no Plano de Atividades e 
Orçamento do saldo da gerência anterior, para o valor efetivamente apurado, conforme deliberação 351/CM/2020, para dotar 
o orçamento das verbas não executadas no ano 2019 dos Contratos Programa em curso, conforme previsto nos respetivos 
clausulados e referente a uma revisão ao Plano de Atividades e Orçamento que ajustava a execução dos Contratos Programa, 
os impactos previstos com a pandemia COVID 19 e revisão do Plano de Investimentos, conforme Deliberação n.º 
800/CM/2020. 

Também foi realizada uma alteração orçamental permutativa para permitir inscrever no orçamento receita liquidada que não 
tinha sido prevista no orçamento inicial, sendo as mais relevantes o aumento da receita de rendas e referente a subsídios à 
exploração que deixaram de ter origem no Município ao abrigo de Contratos Programa para passarem a ser de projetos 
cofinanciados. 
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A alteração orçamental mais expressiva ocorreu em consequência da aprovação em Câmara da Proposta 800/CM/2020 e 
consequente revisão ao Plano de Atividades e Orçamento, correspondendo à atualização da execução prevista, para o ano 
de 2020, dos Contratos Programa, Deliberação 398/CM/2015, Deliberação 349/CM/2018, Deliberação 601/CM/2019 e 
602/CM/2019 e reduzir a receita de rendas pelo impacto estimado com a pandemia COVID-19. No entanto, no final do ano, 
foi necessário aumentar a receita orçamentada de rendas por o valor recebido ter sido superior ao previsto. 

 

DOR 5.2.  ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA – Anexo II 

Destina-se a evidenciar as alterações orçamentais ao nível da despesa que ocorreram no período de relato com as rubricas 
num grau de desagregação semelhante ao orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. 

Em 2020 foram efetuadas três alterações orçamental modificativas, para ajustar o valor previsto no Plano de Atividades e 
Orçamento do saldo da gerência anterior, para o valor efetivamente apurado, conforme deliberação 351/CM/2020, para dotar 
o orçamento das verbas não executadas no ano 2019 dos Contratos Programa em curso, conforme previsto nos respetivos 
clausulados e referente a uma revisão ao Plano de Atividades e Orçamento que ajustava a execução dos Contratos Programa, 
os impactos previstos com a pandemia COVID 19 e revisão do Plano de Investimentos, conforme Deliberação n.º 
800/CM/2020. 

Também foram realizadas nove alterações orçamentais permutativas para permitir adequar o orçamento da despesa, incluindo 
as ações dos Contratos Programa em execução, de verbas conforme a real execução. 

A alteração orçamental mais expressiva ocorreu em consequência da aprovação em Câmara da Proposta 800/CM/2020 e 
consequente revisão ao Plano de Atividades e Orçamento, correspondendo à atualização da execução prevista, para o ano 
de 2020, dos Contratos Programa, Deliberação 398/CM/2015, Deliberação 349/CM/2018, Deliberação 601/CM/2019 e 
602/CM/2019 e adequar a despesa ao valor reduzido na receita. 

 

DOR 5.3.  ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – Anexo III 

Destina-se a evidenciar as alterações orçamentais ao nível do plano plurianual de investimentos que ocorreram no período de 
relato com as rubricas num grau de desagregação semelhante ao orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto 
ocorridas. 

Em 2020 foi efetuada uma alteração orçamental modificativa referente a uma revisão ao Plano de Atividades e Orçamento, 
conforme Deliberação n.º 800/CM/2020, reduzindo o investimento, em particular em edifícios e outras construções, devido ao 
clima de incerteza que se viveu no ano 2020, não sendo adequado manter e executar o plano de investimentos inicialmente 
previsto. 

Também foram realizadas três alterações orçamentais permutativas para permitir adequar o orçamento à necessidade da real 
execução. 
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DOR 5.4.  OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Anexo IV 

As operações de tesouraria geram influxos ou efluxos de caixa, mas não representam operações de execução orçamental, 
correspondendo às operações que não são consideradas receita ou despesa orçamental, mas que têm expressão na 
tesouraria e na contabilidade da Empresa. Em 2020 os movimentos ocorridos nas rubricas extraorçamentais referem-se, na 
sua maioria, a movimentos de recebimentos e pagamentos de cauções e garantias relacionadas com as empreitadas 
executadas, conforme previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

DOR 5.5.  CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – Situação dos contratos – Anexo V 

No anexo são apresentados os contratos celebrados no exercício ou em exercícios anteriores e que foram objeto de execução 
financeira no período de relato. 

 

DOR 5.6.  CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – Adjudicação por tipo de procedimento – Anexo VI 

Esta demonstração proporciona informação adicional à execução orçamental, designadamente no que respeita a cada tipo de 
contrato sobre as modalidades de adjudicação, indicando o número de contratos e o preço contratual adjudicados no período 
de relato. 

 

DOR 5.7.  TRANSFERÊNCIA E SUBSÍDIOS – Receita – Anexo VII 

A informação relativa a transferências e subsídios permite acompanhar que tipos de apoios são obtidos pela Empresa. 

Os valores apresentados no anexo referem-se aos Contratos Programa em execução, Deliberação 398/CM/2015, Deliberação 
349/CM/2018, Deliberação 601/CM/2019 e 602/CM/2019 e ao subsídio no âmbito das candidaturas ao FEDER/PEDU. 

 

DOR 5.8.  TRANSFERÊNCIA E SUBSÍDIOS – DESPESA 

Não foram efetuadas quaisquer transferências relativas a subsídios concedidos. 

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
em 11 de março de 2021, 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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Designação Inscrições / reforços Diminuições / 
anulações Créditos especiais

[2] [3] [4] [5] [6] [7] = [3]+...+[7] [8]
R5   Transferências e subsídios correntes 17 724 373,19 € 783 045,48 € 5 940 707,67 € 12 566 711,00 €
R51     Transferências correntes 17 724 373,19 € 783 045,48 € 5 940 707,67 € 12 566 711,00 €
R511       Administrações Públicas 17 724 373,19 € 783 045,48 € 5 940 707,67 € 12 566 711,00 €
R5111         Administração Central - Estado Português 10,00 € 783 045,48 € 783 055,48 €

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10,00 € 783 045,48 € 783 055,48 €
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10,00 € 783 045,48 € 783 055,48 €

060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM 
PROJECTOS CO-FINANCIADOS P 10,00 € 783 045,48 € 783 055,48 €

R5115         Administração Local 17 724 363,19 € 5 940 707,67 € 11 783 655,52 €
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17 724 363,19 € 5 940 707,67 € 11 783 655,52 €
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17 724 363,19 € 5 940 707,67 € 11 783 655,52 €
060501 CONTINENTE 17 724 363,19 € 5 940 707,67 € 11 783 655,52 €
06050101 MUNICÍPIOS P 17 724 363,19 € 5 940 707,67 € 11 783 655,52 €

R6   Venda de bens e serviços 17 677 799,65 € 1 281 131,45 € 362 855,78 € 18 596 075,32 €
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 17 677 799,65 € 1 281 131,45 € 362 855,78 € 18 596 075,32 €
0701 VENDA DE BENS 10 007,34 € 52,04 € 10 059,38 €
070108 MERCADORIAS 9 133,98 € 9 133,98 €
07010803 ELETRICIDADE 9 133,98 € 9 133,98 €
070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 873,36 € 52,04 € 925,40 €
07011099 OUTROS P 873,36 € 52,04 € 925,40 €
0703 RENDAS 17 667 792,31 € 1 281 079,41 € 362 855,78 € 18 586 015,94 €
070301 HABITAÇÕES P 17 609 705,79 € 1 279 107,43 € 362 855,78 € 18 525 957,44 €
070399 OUTRAS P 58 086,52 € 1 971,98 € 60 058,50 €

R7   Outras receitas correntes 803 456,28 € 803 456,28 €
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 803 456,28 € 803 456,28 €
0801 OUTRAS 803 456,28 € 803 456,28 €
080199 OUTRAS 803 456,28 € 803 456,28 €
08019999 DIVERSAS 803 456,28 € 803 456,28 €

R8   Venda de bens de investimento 3 555,36 € 3 555,36 €
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 3 555,36 € 3 555,36 €
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 3 555,36 € 3 555,36 €

090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL - CONTINENTE 3 555,36 € 3 555,36 €

09040603 OUTROS 3 555,36 € 3 555,36 €
R10   Outras receitas de capital 22 005,00 € 22 005,00 €

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 22 005,00 € 22 005,00 €
1301 OUTRAS 22 005,00 € 22 005,00 €
130101 INDEMNIZAÇÕES 22 005,00 € 22 005,00 €

R11     Reposições não abatidas aos pagamentos 12 079,60 € 12 079,60 €
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 12 079,60 € 12 079,60 €
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 12 079,60 € 12 079,60 €
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS P 12 079,60 € 12 079,60 €

R14   Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais 9 686 108,77 € 1 403 618,16 € 8 282 490,61 €
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 9 686 108,77 € 1 403 618,16 € 8 282 490,61 €
1601 SALDO ORÇAMENTAL 9 686 108,77 € 1 403 618,16 € 8 282 490,61 €
160101 NA POSSE DO SERVIÇO M 9 686 108,77 € 1 403 618,16 € 8 282 490,61 €

45 917 298,25 € 2 076 256,53 € 7 707 181,61 € 40 286 373,17 €

O anexo faz parte integrante destas demonstrações
(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TOTAL

Tipo Previsões iniciais Previsões corrigidas
Identificação da Classificação

Rubricas

Alterações Orçamentais

[1]

Observações
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Designação Inscrições / 
reforços

Diminuições / 
anulações Créditos especiais

[2] [3] [4] [5] [6] [7] = [3]+...+[7] [8]
D1   Despesas com o pessoal 6 328 600,36 € 414 839,86 € 681 136,62 € 6 062 303,60 €
D11     Remunerações Certas e Permanentes 4 546 424,51 € 349 003,23 € 259 517,25 € 4 635 910,49 €

SO SEM ORGÂNICA 4 546 424,51 € 349 003,23 € 259 517,25 € 4 635 910,49 €
01 DESPESAS COM O PESSOAL 4 546 424,51 € 349 003,23 € 259 517,25 € 4 635 910,49 €
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4 546 424,51 € 349 003,23 € 259 517,25 € 4 635 910,49 €
010102 ÓRGÃOS SOCIAIS P 75 405,00 € 6 300,00 € 7 831,07 € 73 873,93 €

010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO 
INDIVIDUAL DE TRABALHO 2 882 169,88 € 328 481,28 € 77 746,94 € 3 132 904,22 €

01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES P 2 882 169,88 € 328 481,28 € 77 746,94 € 3 132 904,22 €
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 206 462,16 € 72 060,84 € 134 401,32 €
01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES P 206 462,16 € 72 060,84 € 134 401,32 €
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO P 16 130,04 € 14 221,95 € 10 279,46 € 20 072,53 €
010111 REPRESENTAÇÃO 15 081,00 € 15 081,00 €
010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS P 305 588,52 € 28 046,74 € 277 541,78 €
010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO P 388 710,74 € 26 873,25 € 361 837,49 €
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL P 656 877,17 € 36 678,95 € 620 198,22 €

D12     Abonos Variáveis ou Eventuais 402 981,32 € 200,00 € 384 956,15 € 18 225,17 €
SO SEM ORGÂNICA 402 981,32 € 200,00 € 384 956,15 € 18 225,17 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 402 981,32 € 200,00 € 384 956,15 € 18 225,17 €
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 402 981,32 € 200,00 € 384 956,15 € 18 225,17 €
010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS P 343 981,28 € 340 597,88 € 3 383,40 €
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS P 26 997,03 € 16 166,05 € 10 830,98 €
010204 AJUDAS DE CUSTO P 7 503,01 € 7 503,01 €
010205 ABONO PARA FALHAS P 8 000,00 € 200,00 € 5 896,44 € 2 303,56 €
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES P 16 500,00 € 14 792,77 € 1 707,23 €

D13     Segurança social 1 379 194,53 € 65 636,63 € 36 663,22 € 1 408 167,94 €
SO SEM ORGÂNICA 1 379 194,53 € 65 636,63 € 36 663,22 € 1 408 167,94 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 1 379 194,53 € 65 636,63 € 36 663,22 € 1 408 167,94 €
0103 SEGURANÇA SOCIAL 1 379 194,53 € 65 636,63 € 36 663,22 € 1 408 167,94 €
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1 059 905,87 € 43 636,63 € 29 434,13 € 1 074 108,37 €

01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS (ADSE) P 353,75 € 353,75 €

01030502
SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE 
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS (RCTFP)

1 032 460,44 € 41 636,63 € 18 058,85 € 1 056 038,22 €

0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES P 17 521,76 € 12 020,33 € 9 222,35 € 20 319,74 €
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL P 1 014 938,68 € 29 616,30 € 8 836,50 € 1 035 718,48 €
01030503 OUTROS P 27 091,68 € 2 000,00 € 11 021,53 € 18 070,15 €
010309 SEGUROS 246 334,94 € 4 524,84 € 241 810,10 €

01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E 
DOENÇAS PROFISSIONAIS P 51 672,90 € 2 036,34 € 49 636,56 €

01030902 SEGUROS DE SAÚDE P 194 662,04 € 2 488,50 € 192 173,54 €
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 72 953,72 € 22 000,00 € 2 704,25 € 92 249,47 €
01031099 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL P 72 953,72 € 22 000,00 € 2 704,25 € 92 249,47 €

O anexo faz parte integrante destas demonstrações
(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

Identificação da Classificação

Rubricas

Alterações Orçamentais

[1]

Observ.

ANEXO II - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Tipo Dotações iniciais Dotações corrigidas
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Designação Inscrições / 
reforços

Diminuições / 
anulações Créditos especiais

[2] [3] [4] [5] [6] [7] = [3]+...+[7] [8]
D2   Aquisição de bens e serviços 31 347 992,13 € 2 848 953,71 € 6 621 834,76 € 27 575 111,08 €

SO SEM ORGÂNICA 31 347 992,13 € 2 848 953,71 € 6 621 834,76 € 27 575 111,08 €
02 AQUISIÇÃO  DE BENS E SERVIÇOS 31 347 992,13 € 2 848 953,71 € 6 621 834,76 € 27 575 111,08 €
0201 AQUISIÇÃO DE BENS 155 327,97 € 39 000,00 € 44 066,57 € 150 261,40 €
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 49 969,10 € 9 241,28 € 40 727,82 €
02010299 OUTROS P 49 969,10 € 9 241,28 € 40 727,82 €
020104 LIMPEZA E HIGIENE P 640,11 € 18 500,00 € 10 262,06 € 8 878,05 €
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 10 872,35 € 10 872,35 €
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO P 30 883,17 € 5 000,00 € 13 315,04 € 22 568,13 €
020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS P 10 000,00 € 3 911,50 € 6 088,50 €
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS P 2 000,00 € 500,00 € 274,78 € 2 225,22 €
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA P 1 200,00 € 684,16 € 515,84 €
020121 OUTROS BENS P 59 763,24 € 5 000,00 € 6 377,75 € 58 385,49 €
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 31 192 664,16 € 2 809 953,71 € 6 577 768,19 € 27 424 849,68 €
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES P 1 597 184,93 € 1 000,00 € 286 135,54 € 1 312 049,39 €
020202 LIMPEZA E HIGIENE P 124 800,73 € 5 000,00 € 2 507,01 € 127 293,72 €
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS P 25 596 420,55 € 2 553 853,71 € 6 061 014,89 € 22 089 259,37 €
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS P 18 001,36 € 15 000,00 € 443,68 € 32 557,68 €
020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA P 125 024,36 € 6 000,00 € 4 241,14 € 126 783,22 €
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE P 33 795,06 € 1 571,40 € 32 223,66 €
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS P 86 439,48 € 31 692,18 € 54 747,30 €
020209 COMUNICAÇÕES P 276 679,67 € 26 000,00 € 10 005,28 € 292 674,39 €
020210 TRANSPORTES P 2 832,60 € 1 188,40 € 1 644,20 €
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS P 134,80 € 1 500,00 € 1 332,01 € 302,79 €
020212 SEGUROS P 28 148,44 € 3 068,04 € 25 080,40 €
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS P 3 241,00 € 2 192,04 € 1 048,96 €
020215 FORMAÇÃO P 45 982,45 € 11 754,03 € 34 228,42 €
020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES P 20 600,00 € 1 110,29 € 19 489,71 €
020217 PUBLICIDADE P 24 448,57 € 52 500,00 € 1 748,73 € 75 199,84 €
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA P 707 477,04 € 67 055,04 € 640 422,00 €
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 856 978,36 € 25 000,00 € 44 201,52 € 837 776,84 €
02022002 OUTROS P 856 978,36 € 25 000,00 € 44 201,52 € 837 776,84 €
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE P 41 346,82 € 27 378,73 € 13 968,09 €
020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS P 133 727,46 € 7 000,00 € 19 128,24 € 121 599,22 €
020225 OUTROS SERVIÇOS P 1 490 000,48 € 96 500,00 € 1 586 500,48 €

D3   Juros e outros encargos 243 768,66 € 4 000,00 € 15 550,15 € 232 218,51 €
SO SEM ORGÂNICA 243 768,66 € 4 000,00 € 15 550,15 € 232 218,51 €

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 243 768,66 € 4 000,00 € 15 550,15 € 232 218,51 €
0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 238 768,66 € 12 757,64 € 226 011,02 €

030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 238 768,66 € 12 757,64 € 226 011,02 €

03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS M 238 768,66 € 12 757,64 € 226 011,02 €
0305 OUTROS JUROS 5 000,00 € 4 000,00 € 2 792,51 € 6 207,49 €
030502 OUTROS 5 000,00 € 4 000,00 € 2 792,51 € 6 207,49 €
03050202 JUROS DE MORA P 5 000,00 € 4 000,00 € 2 792,51 € 6 207,49 €

D5   Outras despesas correntes 604 792,97 € 10 000,00 € 532 997,71 € 81 795,26 €
SO SEM ORGÂNICA 604 792,97 € 10 000,00 € 532 997,71 € 81 795,26 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 604 792,97 € 10 000,00 € 532 997,71 € 81 795,26 €
0602 DIVERSAS 604 792,97 € 10 000,00 € 532 997,71 € 81 795,26 €
060203 OUTRAS 604 792,97 € 10 000,00 € 532 997,71 € 81 795,26 €
06020305 OUTRAS P 604 792,97 € 10 000,00 € 532 997,71 € 81 795,26 €

D6   Aquisição de bens de capital 875 077,00 € 45 000,00 € 646 107,00 € 273 970,00 €
SO SEM ORGÂNICA 875 077,00 € 45 000,00 € 646 107,00 € 273 970,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 875 077,00 € 45 000,00 € 646 107,00 € 273 970,00 €
0701 INVESTIMENTOS 875 077,00 € 45 000,00 € 646 107,00 € 273 970,00 €
070103 EDIFÍCIOS 750 000,00 € 635 000,00 € 115 000,00 €
07010307 OUTROS P 750 000,00 € 635 000,00 € 115 000,00 €
070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 40 000,00 € 40 000,00 €
07010602 OUTRO 40 000,00 € 40 000,00 €
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA P 21 107,00 € 40 000,00 € 61 107,00 €
070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 30 750,00 € 30 750,00 €
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO M 19 520,00 € 1 107,00 € 18 413,00 €
070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 10 000,00 € 10 000,00 €
07011002 OUTRO P 10 000,00 € 10 000,00 €
070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 700,00 € 700,00 €
070115 OUTROS INVESTIMENTOS P 3 000,00 € 5 000,00 € 8 000,00 €

D10   Despesa com passivos financeiros 913 333,32 € 913 333,32 €
SO SEM ORGÂNICA 913 333,32 € 913 333,32 €

10 PASSIVOS FINANCEIROS 913 333,32 € 913 333,32 €
1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 913 333,32 € 913 333,32 €

100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 913 333,32 € 913 333,32 €

40 313 564,44 € 3 322 793,57 € 8 497 626,24 € 35 138 731,77 €

O anexo faz parte integrante destas demonstrações
(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

Identificação da Classificação

Rubricas

Alterações Orçamentais

[1]

Observ.

ANEXO II - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TOTAL

Tipo Dotações iniciais Dotações corrigidas
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Dot. Atual Dot. Corrigida 2021 2022 2023 2024 Outros (+/-)
[1] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] = [7] - [6]

1. Funções gerais 803 627,00 € 202 520,00 € -601 107,00 €
1.1. Serviços gerais de administração pública 803 627,00 € 202 520,00 € -601 107,00 €
1.1.1. Administracao geral 803 627,00 € 202 520,00 € -601 107,00 €
1.1.1. 02 2020 I 1 Edifícios e outras construções SO/07010307 02/01/2020 750 000,00 € 115 000,00 € -635 000,00 €
1.1.1. 05 2020 I 4 Equipamento administrativo 02/01/2020
1.1.1. 05 2020 I 4 SO/070107 21 107,00 € 61 107,00 € 40 000,00 €
1.1.1. 05 2020 I 4 SO/070109 19 520,00 € 18 413,00 € -1 107,00 €
1.1.1. 05 2020 I 4 SO/07011002 10 000,00 € -10 000,00 €
1.1.1. 05 2020 I 4 SO/070115 3 000,00 € 8 000,00 € 5 000,00 €

803 627,00 € 202 520,00 € -601 107,00 €

Períodos seguintes
Código

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PROJETO
OBJETIVO

Ano Tipo
MODIFICAÇÃO

DATAS
2020

PAGAMENTOS

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

Descrição

TOTAL : 

[2]

Classificação

[3]

Inicio FimNúmero
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07 07 Operações de tesouraria 1 825 291,20 € 863 442,76 € 306 172,31 € 2 382 561,65 €

07.1 07.2 Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria 1 825 291,20 € 863 442,76 € 306 172,31 € 2 382 561,65 €

07.1.3 07.2.3 Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias 1 815 808,29 € 817 157,64 € 193 188,29 € 2 439 777,64 €

07.1.9 07.2.9 Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria 9 482,91 € 46 285,12 € 112 984,02 € -57 215,99 €

1 825 291,20 € 863 442,76 € 306 172,31 € 2 382 561,65 €

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

PAGAMENTOS SALDO FINAL

TOTAL 

ANEXO IV - OPERAÇÕES DE TESOURARIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CÓDIGO 
DAS

CONTAS
DESIGNAÇÃO SALDO INICIAL RECEBIMENTOS
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Empreitadas de obras públicas 46 13 608 050,68 € 237 3 738 898,08 € 283 17 346 948,76 €
Aquisição de serviços 43 14 739 344,06 € 386 3 185 410,46 € 429 17 924 754,52 €
Locação ou aquisição de bens móveis 2 349 444,72 € 127 185 269,71 € 129 534 714,43 €
Concessão de obras públicas 1 59 543,86 € 3 11 326,10 € 4 70 869,96 €
Concessão de serviços públicos
Outros

TOTAL 92 28 756 383,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 753 7 120 904,35 € 0 0,00 € 0 0,00 € 845 35 877 287,67 €

T ipo de contrato

TOTAL

Número 
dos 

contratos
Preço contratual

Número 
dos 

contratos
Preço contratual

Número 
dos 

contratos
Preço contratual

Número 
dos 

contratos

Concurso limitado por 
prévia qualificação

Concurso público Pareceria para Inovação

Número 
dos 

contratos
Preço contratual

Concurso de ConcepçãoProcedimento de 
negociação

Preço contratual

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Diálogo concorrencial

Número 
dos 

contratos
Preço contratual

Ajuste direto

Número 
dos 

contratos
Preço contratual

Número 
dos 

contratos
Preço contratual
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[1] [2] [4] [5] [6]=[4]-[5] [7] [8]
Transferências correntes
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM 
PROJECTOS CO-FINANCIADOS

510928374
AGENCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.

783 055,48 € 783 055,48 €

06050101 - MUNICÍPIOS 500051070 Câmara Municipal de Lisboa 11 783 655,52 € 11 407 758,81 € 375 896,71 € 419 642,29 €
Total transferências correntes 12 566 711,00 € 12 190 814,29 € 375 896,71 € 419 642,29 €
Transferências de capital
Total transferências de capital
Subsídios
Total subsídios

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Receita recebida ObservaçõesT ipo de receita
Disposições 

legais
Finalidade

Devolução de transf / 
subsídios ocorrida no 

exerc

Receita prevista e 
não recebida

Entidade financiadora
[3] Receita prevista

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

Nome / designaçãoNIF
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