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Em conformidade e para cumprimento 

das disposições legais e estatutárias, o 

Conselho de Administração da 

GEBALIS – Gestão do Arrendamento 

Social em Bairros Municipais de Lisboa, 

E.M., S.A., com sede em Rua Costa 

Malheiro, Lote B12, 1800-412 Lisboa, 

contribuinte número 503541567 com o 

capital social de 1.300.000 euros, 

submete à apreciação e votação da 

Assembleia Geral, este relatório de 

gestão, o correspondente anexo e os 

documentos de prestação de contas, 

que o acompanham, referentes ao 

exercício findo em 31 de Dezembro de 

2014, bem como a respetiva proposta 

de aplicação dos resultados. 
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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 Social em Bairros 

Municipais de Lisboa, EM, SA vem 

submeter à apreciação de V. Exas. o 

Relatório de Gestão e as Contas do 

Exercício de 2014. 
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A manutenção das medidas de austeridade que  afetam 

o país, os salários baixos, os cortes salariais e das 

pensões, aliado à aplicação da nova tabela de IRS 

traduziu-se numa diminuição do rendimento disponível 

das famílias. Acresce que se manteve a redução dos 

benefícios sociais e a taxa de desemprego não diminuiu 

o que justifica, por si só, o máximo histórico atingido pela 

Empresa no que concerne aos pedidos de redução de 

rendas efetuados pelos agregados. Para se ter uma ideia 

dos impactos destas reduções de renda nas contas da 

empresa, registe-se que desde 2008 a 2014 as reduções 

de rendas situaram-se nos 12.654.213€ e em 2014 esse 

valor foi de 3.214.632€. 

Atenta a esta realidade que perdura desde 2010, a 

Empresa manteve as suas parcerias institucionais e o 

acompanhamento dos agregados com a rede social 

local, tentando desta forma para atenuar as dificuldades 

sentidas pela população e evitar, por todos os meios ao 

nosso dispor, a execução de ações de despejo, desde 

que os agregados adotem uma postura de cumprimento 

das suas obrigações, mesmo que, para tal sejamos 

obrigados a realizar acordos de regularização de dívida 

que se podem prolongar por vários anos. 

Ao nível da performance operacional, a GEBALIS 

apresenta em 2014 sinais positivos no seu desempenho, 

à semelhança  dos resultados dos últimos anos. 

Uma gestão eficaz dos recursos e um aumento da 

cooperação com a rede social local, proporcionou  o 

lançamento de novos projetos de intervenção 

comunitária bem como o estabelecimento de parcerias 

estratégicas como pilares fundamentais da atividade da 

Empresa em 2014. O esforço realizado ao nível do 

controlo de gastos e na racionalização de recursos da 

Empresa tem tido consequências muito positivas em 

relação à evolução de todos os indicadores económicos 

e financeiros apresentados nestes últimos anos. Apesar 

de várias contrariedades, mais uma vez, a Empresa 

apresenta resultados positivos e que muito contribuem 

para a consolidação económica da GEBALIS. Note-se 

que o resultado obtido ficou bastante próximo do previsto 

em termos orçamentais, tal como o valor do Capital 

Próprio da Empresa. 

É intenção do Conselho de Administração manter, 

desenvolver e consolidar as boas práticas dos recursos 

da Empresa. Só desta forma é que a GEBALIS poderá 

ambicionar obter resultados positivos e melhorar cada 

vez mais as componentes económicas e financeiras. 

É de salientar, que só foi possível proceder ao 

pagamento do valor de 7.450.000,00 € dos montantes 

utilizados das contas correntes caucionadas, uma vez 

que a Câmara Municipal de Lisboa efetuou a 

transferência do valor de 6.800.000,00 € em dívida, 

relativamente à Deliberação 567/CM/2010, sendo que, 

650.000,00 € foram pagos recorrendo aos fundos 

próprios da Empresa. 

Realçamos que o Conselho de Administração sempre se 

preocupou em promover o reequilíbrio financeiro da 

GEBALIS sem perder de vista a Missão da Empresa, 

concentrando a sua ação na  prossecução do seu 

objetivo maior, a promoção da qualidade de vida dos 

moradores. Esta ação, concertada com todos os agentes 

ativos implantados nos Bairros Municipais e organismos 
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oficiais, traduz-se numa intervenção de proximidade, 

profícua e cujos resultados manifestam uma evolução 

positiva ano após ano. A nível nacional e internacional 

mantivemos a nossa participação em vários projetos de 

intervenção comunitária, na área da Responsabilidade 

Social e com impacto a nível social, ambiental e regional. 

Mantemos a ambição de valorizar o que de bem fazemos 

em Lisboa, aliado a vontade de estudar e aprender com 

as experiências em territórios e comunidades que apesar 

de distantes, possuem pontos em comum muito maiores 

do que a distância que nos separa. 

Um destaque especial para o profissionalismo e 

dedicação dos funcionários da Câmara Municipal de 

Lisboa e da Polícia Municipal, com quem diariamente 

trabalhamos e coordenamos muitas iniciativas e ações 

nos territórios geridos pela Empresa. É ainda de todo o 

significado e justiça, realçar o apoio, à participação direta 

e a proximidade em processos de valorização territorial 

e reconversão habitacional em curso conferido pelo 

trabalho das Associações de Moradores, Juntas de 

Freguesia e Vereadores do Município de Lisboa. 

Gostaríamos ainda de transmitir uma palavra de 

agradecimento a todos os fornecedores e outras 

entidades externas que trabalharam com a Empresa, 

pelo apoio e confiança que demonstraram durante o ano. 

Finalmente uma palavra especial a todos os 

trabalhadores que, pelo seu esforço e dedicação, 

muito  contribuem para a valorização e prossecução dos 

objetivos da GEBALIS.
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ASSEMBLEIA GERAL 

Secção II dos Estatutos da 

GEBALIS- Gestão do 

Arrendamento Social em Bairros 

Municipais de Lisboa, EM, SA 

 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Dr. Sérgio Rui Lopes Cintra 

PRESIDENTE 

 

Dra. Maria Helena Martinho 

Lopes Correia 

VOGAL 

 

FISCAL ÚNICO 

Grant Thornton & Associados – 

Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas (SROC), Lda, 

representada pelo Dr. Carlos 

António Lisboa Nunes 
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O GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento é uma unidade orgânica 

de suporte transversal a toda a organização sob supervisão direta do 

Conselho de Administração e, tem como principais objetivos: apoiar a 

Empresa e o Conselho de Administração, nomeadamente, no 

planeamento estratégico da atividade da GEBALIS; prestar apoio 

técnico e assessoria de âmbito social, económico, ambiental e 

organizacional, através da realização de estudos que suportem o 

processo de tomada de decisão dos órgãos de gestão da Empresa; 

cooperar e apoiar a Administração da Empresa, em colaboração com 

os dirigentes e responsáveis de outras Unidades Orgânicas da 

GEBALIS e/ou serviços auditados, com vista à melhoria contínua do 

seu funcionamento e de resultados. 
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Para a prossecução dos objectivos enunciados, o GEP desenvolve o seu trabalho nas seguintes áreas estratégicas: 

 

 Apoio ao Conselho de Administração – actividades de representação da Empresa; 

 Produção e Capitalização de conhecimento e Promoção de Competências GEBALIS; 

 Combate à Corrupção e Infrações Conexas. 

 Coordenação e Gestão CCP – Contratação Pública 

 Gestão de Espaços Não–habitacionais  

 Projectos, candidaturas e parcerias (locais, municipais, nacionais e internacionais); 

 Responsabiidade Social. 

 

 

APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Continuação da representação da empresa, em reuniões e atividades nas entidades em que a empresa está associada 

e/ou é membro efetivo. 

Atividades de representação desenvolvidas: 

 APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial) – Participação ativa com comunicações e propostas de 

trabalho, apresentadas nos grupos de trabalho e na 9ª Semana de Responsabilidade Social; 

 RSO.PT (Rede Nacional de Responsabilidade Social) – Participação na divulgação contínua da Rede; 

participação em eventos e fóruns de discussão promovidos pela Rede e/ou por empresas associadas, sobre 

temáticas de interesse comum, participação ativa nos Grupos de Trabalho da Rede RSO.PT: 

“Responsabilidade Social de Organizações”; “ISO26000”, “Empreendedorismo Responsável” e “Educação e 

Formação”; 

 CEEP Europa (European Center of Employers and Enterprises Providing Public Services) – Continuação da 

representação portuguesa - em nome do CEEP Portugal - do Rótulo Europeu “CEE-CSR Label”; 

 CEEP Portugal - Delegação Portuguesa do CEEP Europa – Participação nos Grupos de Trabalho: 

“Responsabilidade Social das Organizações”; “Task Force OE14 e Nova Legislação Laboral”; continuação 

da representação, pela GEBALIS em nome do CEEP Portugal, junto do CEEP Europeu para o Rótulo “CEEP-

CSR Label”,Redação de contributos para diversos estudos e reflexões, sobre serviços públicos e de interesse 

geral, na área dos Assuntos Sociais e em discussão no CEEP;  
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 Global Compact Network (Rede Internacional das Nações Unidas do Pacto Global dos 10 Princípios de 

Ética Empresarial) e Global Compact Network Portugal (Rede Portuguesa do Global Compact) – 

continuação da atividade enquanto membro efetivo com 4º Relatório COP (Communication on Progress), 

submetido ao Secretariado das Nações Unidas em Junho de 2014; 

 Aliança Europeia para a Inclusão dos Ciganos – representação de Lisboa e apresentação de comunicação 

numa conferência internacional na Eslovénia; 

 Fórum IGEN Empresas para a Igualdade: Um Compromisso para a Mudança – Fórum de 31 empresas 

públicas e privadas que se comprometem a promover a igualdade de género e a conciliação vida profissional, 

familiar e pessoal nas suas empresas. 

 

Resposta a pedidos de preenchimento de questionários e consultas externas de diversas entidades, 

nomeadamente: Câmara Municipal de Lisboa (Vereação), Global Compact Network e Global Compact Network 

Portugal, CEEP (European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services) e CEEP Portugal (Centro 

Europeu das Empresas com Participação Pública e/ou Interesse Económico Geral), IGEN – Fórum Empresas para a 

Igualdade, Rede Social, INE- Instituto nacional de Estatística, IHRU- Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, 

CITE (Comissão para Igualdade no Trabalho e no Emprego), CIG – Comissão para a Igualdade de Género, CESIS e 

Unidades de Investigação Universitárias. 

 

 

CAPITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS GEBALIS 

Atividades desenvolvidas: 

• Continuação do apoio ao Serviço dos Recursos Humanos da GEBALIS, no desenvolvimento de projetos de 

Formação para Trabalhadores/as , nomeadamente para o curso de Formação em Liderança e Gestão de 

Conflitos e preparação da Formação em TIC’s, em parceria com o Centro de Formação do IEFP da Amadora, 

e preparação de planos de formação na área da Violência Doméstica em parceria com a CIG (Comissão para 

a Igualdade de Género) e CML-Pelouro dos Direitos Sociais; 

• Contacto, negociação, desenvolvimento e apoio de Estágios Curriculares (estagiários e orientadores de 

estágio na GEBALIS), junto das Universidades: UNL – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas; UTL- 

Faculdade de Psicologia; ISCPS – Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais e, Centro de Formação 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Escola Digital/Rumos e estágios profissionais o âmbito do PEPAL 

(programa de Estágios Profissionais da Administração Local); 
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• Colaboração logística e técnica e participação nos trabalhos da Equipa de Auto-Avaliação e continuidade 

do Processo de Avaliação de Desempenho na GEBALIS – SIADAP III (início ano zero – Janeiro 2015); 

• Divulgação e Debate dos Resultados do Inquérito de Satisfação Residencial e Participação Cívica e 

preparação da sua edição; 

• Elaboração de Diagnóstico de Recursos para a Intervenção Social (Dinamização Comunitária); 

• Elaboração de Boletim da Dívida (sistematização e apresentação de dados relativos à dívida de rendas); 

• Apoio na construção do modelo de dados para proposta de portal de atendimento (Client Relationship 

Management - CRM). 

• Apoio na construção de bases de dados para registo de atividades da DIL. 

 

 

COMBATE À CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 

 

Atividades desenvolvidas:  

 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações conexas (prcic)  

 Elaboração do Plano de prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (Anual) 

 Acompanhamento de movimentos processuais da atividade das Direções e Serviços, no âmbito do Plano de 

prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

 Acompanhamento de Procedimentos de Contratação Pública, Empreitadas e Aquisições de Bens e Serviços, 

realizados através de portal eletrónico. 

 Elaboração de Relatório da Atividade na Execução do Plano de prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas. 

 

 Código de Ética 

 Manutenção de equipamento de disseminação de Código de ética;  

 Análise e acompanhamento de sugestões, reclamações e elogios, de moradores utentes, 

colaboradores ou outros parceiros da organização; 

 Tratamento estatístico de informação.  
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 Controlo Interno  

 

Estudo de Normas e seleção de Informação de Procedimentos de Áreas e Direções da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

 

GESTÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS 

Atividades desenvolvidas 

 Gestão de arrendamento de Espaços não habitacionais (ENH) em coberturas de edifícios de imóveis 

sob gestão da GEBALIS para instalação de equipamentos de telecomunicações: 

 

a) Acompanhamento de apresentação de projetos a moradores; 

b) Gestão de negociação de contratos de espaços; 

c) Acompanhamento de instalação de equipamentos; 

d) Apoio a gestão de eventuais conflitos; 

e) Apoio a ações de manutenção periódica; 

f) Apoio a resolução de reclamações.  

 

 Gestão de arrendamento de Garagem no Alto do Lumiar para Parque de Estacionamento Público 

 

a) Acompanhamento de problemas de edificado e manutenção; 

b) Acompanhamento de relacionamento com moradores; 

c) Apoio a gestão de conflitos. 

 

Análise a pedidos de redução/reavaliação de renda 

Os pedidos de redução de renda apresentados nos Serviços da GEBALIS (24 requerimentos) reduziram-se 

para metade dos registados em 2013 (49 requerimentos), dado que a oportunidade de reavaliação de renda 

foi proporcionada, e informada por ofício, no ano de 2013. A maioria destes novos pedidos estão diretamente 

relacionados com titulares com rendas em débito e que, procuram desta forma, uma possibilidade de 

resolução/negociação da dívida.  
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Uma nota ainda para informar que as notificações de redução de renda rececionadas da CML (42 

notificações) são em número superior aos pedidos entrados em virtude de alguns dos processos se 

encontrarem em análise na Divisão de Planeamento e Desenvolvimento (DPD) desde 2013 e também porque 

alguns titulares optaram por apresentar o seu pedido de reavaliação de renda junto dos Serviços da CML.  

 

Ocupações abusivas/vandalizações de espaços não habitacionais 

É de salientar que, curiosamente, o número de vandalizações e ocupações abusivas comunicadas à CML é 

precisamente o mesmo registado em 2013, e, não sendo exatamente os mesmos espaços, a verdade é que 

este número acaba por refletir o ciclo de ocupações e reocupações de ENH que se viveu ao longo do ano. 

Tal facto, acentua a necessidade de se definir novas estratégias de abordagem deste fenómeno, se não de 

forma a solucioná-lo, pelo menos de forma a reduzir este tipo de praticas ilícitas. 

 

Instrução de processos de Cessação de protocolos 

Os protocolos de cedência que foram objeto de cessação tiveram como principais motivos os recibos em 

divida ou o abandono dos ENH. 

Efetivamente, o número de processos remetidos ao Serviço Jurídico decresceu, por contraponto aos 

processos remetidos à Câmara Municipal de Lisboa (CML) para cessação de Protocolo (que aumentou 106% 

em relação a 2013).  

 

 

Planeamento do Projeto LISBOA (COM)VIDA 

Depois da aposta do programa “Loja no Bairro” em 2013, orientada para atividades comerciais e micro-

empreendedorismo, o presente ano fica marcado pela realização de um trabalho conjunto com a DPD para 

apresentação da proposta para a implementação de um programa de atribuição de espaços não 

habitacionais municipais para fins sociais, desportivos, culturais e recreativos e recreativos nos termos do 

Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de Lisboa (RAAML). 

Este levantamento implicou a verificação in loco da atividade desenvolvida nos ENH em colaboração com os 

Gabinetes de Bairro (GB’s), o carregamento da informação recolhida em ficheiros por Bairro e agrupadas por 

Freguesias e finalmente a validação dos dados apurados assim como o tratamento estatístico dos mesmos. 
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Numa fase posterior formularam-se propostas de intervenção para fomentar o número de atribuições de 

espaços não habitacionais, atribuições essas baseadas nas necessidades mais sentidas localmente, no 

sentido de procurar consolidar a sua presença no Bairro, evitando um agravamento da ausência do comércio 

tradicional e, ao mesmo tempo, reforçar as redes institucionais existentes. 

Pretende-se, assim, casos as propostas venham a merecer aprovação da Edilidade: 

 Dinamizar e revitalizar os bairros municipais através da disponibilização de espaços para o 

desenvolvimento de atividades em falta nesses locais;  

 Promover o empreendedorismo social e apoiar as coletividades de âmbito local; 

 Garantir o uso dos espaços não habitacionais em função do interesse público; 

 Assegurar a manutenção e conservação do edificado municipal; 

 Reforçar a regra de concurso de igualdade de oportunidades das associações sem fins lucrativos aos 

apoios não financeiros; 

 Promover o mérito dos projetos sociais, desportivos, culturais e recreativos. 

 

Articulação GEBALIS/Câmara Municipal de Lisboa 

Há semelhança do que sucedeu em 2013, na gestão diária destes espaços os Serviços recebem inúmeras 

solicitações por parte da CML a que se procurou dar resposta com a precisão e rapidez possível e dos quais 

destacamos: 

a) Preparação e envio de processos para procedimentos administrativos, tais como a alteração da 

designação social/comercial do titular, alteração da atividade exercida na loja, mudança de 

titularidade, redução/reavaliação de renda; 

b) Encaminhamento de requerimentos a solicitar a cedência de espaços não habitacionais 

c) Controle da ocupação e cumprimento dos protocolos dos espaços atribuídos; 

d) Envio de informação sobre recibos em débito e cumprimento de Acordos de Regularização de 

Divida; 

e) Envio de chaves de ENH que foram alvo de cancelamento de conta ou intervencionados pelos 

Serviços; 

f) Colaboração em visitas aos espaços não habitacionais; 

g) Envio informações/pontos de situação solicitados pelos Gabinetes dos Senhores Vereadores. 
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O quadro seguinte apresenta não só os totais anuais de 2014, relativos aos procedimentos efetuados mas 

igualmente os totais gerais do ano transato, proporcionando uma mais rápida leitura dos dados apurados. 

 

Procedimentos efetuados Totais 2013 Totais 2014 

Aberturas de conta 42 39 

Cancelamentos de conta 22 27 

Mudanças de titularidade 9 7 

Pedidos de redução de renda 49 24 

Notificações de redução de renda 35 42 

Notificações de isenção suspensão de 

renda 
4 4 

Informações para cessação de 

protocolo 
16 33 

Informações de irregularidades de 

ocupação 
8 5 

Informações de ocupações abusivas 58 58 

Envio de processos ao Serviço 

Jurídico 
11 6 

Informações à CML 117 80 

 

 

COORDENAÇÃO E GESTÃO CCP – CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Atividades desenvolvidas:  

 Apresentações, procedimentos e formação interna 

 

a) Elaboração e apresentação interna do Guia de Procedimentos do utilizador da contratação pública. 

b) Promoção e acompanhamento de duas ações de formação no âmbito do utilizador da plataforma 

eletrónica Saphety. 

c) Promoção e acompanhamento de duas ações de formação no âmbito do Código da Contratação 

pública; 

d) Elaboração da proposta de procedimentos e alterações a vigorar para 2015, nomeadamente no 

que respeita ao Júri do Procedimento, Empreitadas Extraordinárias e bolsa de fornecedores; 
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e) Regularização de todos os registos da empresa dos contratos e relatórios de execução de 

contratos no Portal Base;  

 

 

PROJETOS, CANDIDATURAS E PARCERIAS 

 

Atividades desenvolvidas:  

 Acompanhamento de apoio a Estudo de Investigação Doutoral baseado em Projecto “Eco-bairro Boavista 

Ambiente +”, em complemento com DCP, CML e Agência Lisboa-Enova; 

 Participação em comités de Acompanhamento do Estudo de Reintegração da população NEET - Jovens que 

não têm emprego, não estão a estudar nem participam em ações de formação; 

 Desenvolvimento de Projeto de parceria com CEPCEP- Centro de Estudos dos Povos e Culturas de 

Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa, para programas comunitários de apoio a 

empregabilidade Jovem; 

 Projeto de parceria com Laboratório de Empreendedorismo Social, na área de Investimento de Impacto 

Social; 

 Pesquisa de potenciais candidaturas a fundos nacionais e internacionais de potencial interesse para a 

GEBALIS e proposta de candidaturas em colaboração com entidades parceiras da GEBALIS; 

 Desenvolvimento, concretização e finalização, enquanto entidade Parceira nº 9 e em conjunto com a 

ETNOIDEIA, do Projeto IMEA – Medidas Integradas para uma Abordagem de Eficiência Energética, ao abrigo 

do Programa INTERREG IV C (Programa Europeu de Cooperação Inter-regional de partilha de soluções, 

inovação e ambiente em regiões europeias, financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu). 

Período aprovado do projeto: 15/12/2011 a 31/12/2014. No ano 2014 tiveram lugar 3 reuniões internacionais 

de parceiros (1 delas em Lisboa, em Junho), para além de 2 seminários internacionais promovidos pelo 

Secretariado INTERREG em que a GEBALIS teve a oportunidade de participar, para além de várias 

conferências telefónicas bilaterais e multilaterais entre Parceiros.  

 A GEBALIS foi líder da Componente 3: “Boas Práticas”, produziu para o Grupo IMEA um relatório 

transnacional na área da eficiência energética e desenvolveu um Estudo de Caso no Bairro Alfredo Bensaúde 

(Change Case - Win-Win Bensaúde) que produziu um laboratório educativo de Eficiência Energética, 

denominado FUNLAB (já está em atividade desde 4 de Março de 2015); 

 Apresentação de candidatura e renovação em 2014 e pela segunda vez, do Rótulo Europeu de 

Responsabilidade Social CEEP-CSR, para a GEBALIS;  
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 Continuação de exploração de potenciais candidaturas a prémios e reconhecimentos nacionais e 

internacionais; 

 Acompanhamento de ações de parceiros locais e participação nas atividades e ações de Grupos 

Comunitários de bairros sob gestão GEBALIS e apoio pontual a projetos dinamizados pela GEBALIS (Mais 

Bensaúde, Quinta do Lavrado, Murtas na Cidade, entre outros).   

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Atividades desenvolvidas: 

 Continuação do apoio à concretização e logística associada e, acompanhamento do Projeto – Banco de 

Bens – GEBALIS Solidária (início em Março de 2011), cuja operacionalização é garantida pelo Serviço de 

Suporte Residencial Durante o ano 2014, e até 31/12/2014, foram rececionados 52 pedidos, dos quais 27 

de agregados familiares e 25 de associações e projetos;  

 Co-organização com a APEE da 9ª Semana de Responsabilidade Social, com o apoio do GCRP, 23 de Maio 

de 2014, no Palácio Foz; 

 Participação nas reuniões mensais do GCAAS (Grupo Coordenador da área dos Assuntos Sociais do CEEP-

Portugal e no Grupo de Trabalho “OE2014/2015”.; 

 Candidatura com sucesso ao Rótulo Europeu “CEEP-CSR Label”, Edição de 2014. A GEBALIS, pela 3ª 

edição consecutiva foi reconhecida com este Rótulo de Responsabilidade Social, promovido pelo Centro 

Europeu de Empresas Públicas e de Interesse Geral, sediado em Bruxelas (2009 1ª atribuição, 2012 e 2014 

- renovação; 

 Candidatura ao Prémio Igualdade é Qualidade, promovido por: CIT, CIGE, QREN, POPH e União Europeia 

(aguarda-se o resultado); 

 Participação em Grupos de trabalho no âmbito da Responsabilidade Social no âmbito da RSO.PT; CITE; 

CEEP Portugal. No âmbito da RSO.PT participamos em dois: Grupo de Trabalho ISO26K (Responsabilidade 

Social), Grupo de Trabalho Educação e Formação. No âmbito da CITE (Comissão para a Igualdade no 

Trabalho) a GEBALIS é entidade membro da Task Force do IGEN-Fórum Empresas para a Igualdade 
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OUTRAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS 

• Projecto de “Microgeração” – Continuação do acompanhamento e monitorização regular dos 23 sistemas 

fotovoltaicos instalados, colaboração com as Equipas de Instalações Elétricas da GEBALIS; 

 

• Colaboração com o GCRP na elaboração de notícias intranet e internet, apoio na realização de propostas 

de comunicações da empresa em vários eventos de interesse da GEBALIS e, ainda, apoio pontual a 

diferentes projetos da empresa; 

 

• Participação em Workshops e Seminários diversos relacionados com a atividade e intervenção social da 

empresa e de exploração de apoios e parcerias de interesse para a empresa; 

 

• No âmbito do voluntariado, Informação e apoio à concretização na GEBALIS (intranet) e junto de entidades 

parceiras, de oportunidades de ações e programas de voluntariado. 
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A publicação e divulgação de informação de forma integrada, com rigor 

e atualidade sobre a atividade da GEBALIS manteve-se como o 

principal objetivo do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

(GCRP), durante o ano de 2014, pelo que a missão do GCRP tem‐se 

revelado cada vez mais multidisciplinar e abrangente, acumulando 

competências da área das relações públicas propriamente ditas com o 

papel de serviço educativo, informativo e de suporte às restantes 

unidades orgânicas da Empresa, como o comprova o conjunto de ações 

que a seguir se enunciam. 
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Atividades desenvolvidas: 

 Tendo de uma forma geral uma ação reativa perante os órgãos de comunicação social, houve da parte do 

Gabinete, o acompanhamento de jornalistas em várias reportagens e a respostas às suas questões, em 

estreita colaboração com o Gabinete da Vereadora Paula Marques sempre que solicitado; 

 O boletim “O Meu Bairro”, de periodicidade mensal, continuou a ser um dos meios de comunicação 

privilegiado com os moradores, sendo assegurado pelo GCRP toda a recolha e tratamento das notícias, 

paginação, mailing (CTT, Serviço de Estafeta e formato digital) para a CML e Instituições com quem 

mantemos contactos. O boletim é constituído por oito páginas, com uma tiragem de 24 000 exemplares; 

 A cargo do Gabinete está também a realização de atendimento a moradores e/ou entidades que se dirijam à 

receção da sede da empresa, bem como a resposta e encaminhamento de questões e reclamações dos 

munícipes que chegam através de correio eletrónico; 

 O tratamento, redação e publicação de notícias de interesse para os colaboradores através da intranet 

disponível na empresa é também uma das tarefas realizadas pelo GCRP; 

 Em colaboração com o Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação, foi contratualizada a construção 

de um novo sítio de internet, bem como a recolha de conteúdos a serem trabalhados e publicados; 

 Pesquisa, escolha e aquisição de material de publicidade, fazendo a respetiva gestão deste tipo de material, 

tentando sempre que possível responder às necessidades das unidades; 

 Participação ativa no projeto de Verificação de Recursos relativa à ocupação das habitações municipais e 

dos seus residentes, através de criação de mailings de segunda e terceira carta das diferentes tranches, para 

as famílias que não apresentam documentação, bem como realização de atendimentos e recolha de 

documentos, na sede da empresa; 

 Colaboração em diversas atividades realizadas nos bairros geridos pela GEBALIS, através da criação e/ou 

reprodução de materiais gráficos e audiovisuais, como a criação de cartazes, convites e outros materiais;  

 Apoio à realização da Semana Verde/Dia da Floresta, através da recolha de apontamentos fotográficos, 

participação e acompanhamento das ações realizadas. 

 Apoio à participação e representação da GEBALIS na 1ª edição MarKetplace Lisboa; 

 Organização logística, divulgação, dinamização e cobertura fotográfica da participação da GEBALIS na 9ª 

Semana da Responsabilidade Social, realizada no Palácio Foz em Lisboa; 

 Organização logística, divulgação e cobertura fotográfica das sessões de trabalho “Critical Friends Lisboa, 

do projeto IMEA realizado em Lisboa em Outubro de 2014; 

 Apoio na organização da reportagem fotojornalística realizada para o MEF – Movimento de Expressão 

Fotográfica, no Bairro dos Alfinetes. 
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 Participação no GT6 – Grupo de Trabalho da temática do Empreendedorismo da Rede de Responsabilidade 

Social das Organizações, nomeadamente através da participação na co-organização de um peddy paper em 

Loures e sessão de apresentação do primeiro curso b-learnig de Empreendedorismo Responsável. 

 Co-produção com a RTP de vídeo institucional de promoção do Fórum IGEN – Empresas para a Igualdade; 

 Participação e cobertura fotográfica nos eventos deste Fórum, nomeadamente nas comemorações do dia 

Municipal para a Igualdade (Museu do Fado); Family Week Auchan (Centro Comercial Alegro); Seminário 

“Igualdade é um Bom Negócio” (Xerox) 

 Participação na realização de vídeo com testemunhos das boas práticas das empresas do IGEN e 

colaboração na edição do relatório anual; 

 Apoio na implementação e dinamização das medidas de conciliação família e emprego adotadas pela 

GEBALIS; 

 Colaboração na implementação do projeto “Cuida do Teu Bairro” em vários bairros geridos pela GEBALIS; 

 Participação nas comemorações do Dia dos Vizinhos em vários bairros (Bensaúde, Quinta do Lavrado e 

Olaias, Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras); 

 Participação na organização e recolha fotográfica dos whorkshops organizados no âmbito do curso 

“Modasmart” e festa de encerramento do mesmo; 

 Organização e dinamização de visitas aos Museus da Eletricidade e RTP fruto das parcerias desenvolvidas; 

 Participação no projeto CPTED implementado na Escola Secundária do Bairro dos Ourives; 

 Participação em projetos de intervenção comunitária em desenvolvimentos nos seguintes bairros: 

- “Nós tratamos do nosso Jardim” implementado na Rua Carlos Gil – Bairro dos Alfinetes e Salgadas; 

- “A Brincar a Brincar Podemos Cuidar” implementado na Rua Justiniano Pardel; 

- “Juntos Vamos Cuidar do Nosso Bairro” – implementado na Quinta do Lavrado; 

- “Murtas na Cidade” – Bairro das Murtas; 

- “+ Bensaúde” – Bairro Alfredo Bensaúde; 

 Acolhimento de dois finalistas do curso de fotografia da Escola Digital para a realização de estágio curricular, 

onde tiveram a oportunidade de devidamente acompanhados fazerem o levantamento fotográfico dos bairros 

municipais geridos pela GEBALIS; 

 Apoio ao Conselho de Administração e outros serviços da Empresa, na organização de várias ações de 

carácter institucional e representação, nomeadamente através da construção de apresentações, traduções, 
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formatação de documentos oficiais (Relatório de Atividades, Plano de Atividades e Orçamento), estudos e 

relatórios, entre outos. 
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O Serviço de Recursos Humanos desenvolveu as atividades de 

carácter técnico e administrativo e interveio na definição de práticas e 

procedimentos de desenvolvimento de Recursos Humanos, atuando 

em conformidade com o Código de Trabalho, Regulamento de 

Organização do Trabalho e demais legislação aplicável. A GEBALIS 

aplicou as medidas definidas para o combate ao défice nacional, 

previstas na Lei n.º 83-C/2013 de 31 de Dezembro - Orçamento do 

Estado para 2014 e posteriormente as medidas previstas na Lei n.º 

75/2014 de 12 de setembro no que respeita aos mecanismos das 

reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão. 
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Atendendo a uma política de otimização e racionalização dos meios humanos existentes, em 31 de Dezembro de 

2014, a GEBALIS tinha ao seu serviço, excluindo os Órgãos Sociais, 190 trabalhadores Ativos. 

Movimentação de Pessoal entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2014 

 

• Registou-se a saída de 8 trabalhadores: 

- Cessação de contrato de trabalho por motivo imputável a qualquer das partes – 6 trabalhadores; 

- Caducidade de contrato de trabalho a termo certo – 2 trabalhadores; 

 Realizaram-se 8 Acordos de Cedência de Interesse Publico e saiu 1 trabalhador ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 93/2004 de 20/04; 

 Regressaram 4 trabalhadores que desempenham as suas funções fora da empresa ao abrigo do Acordo de 

Cedência de Interesse Público e de outros mecanismos legais; 

 Concederam-se 3 Licenças Sem Retribuição. 

 Regressaram 2 trabalhadores que estavam em situação de Licença Sem Retribuição; 

 Admitiram-se 10 trabalhadores com Contrato de trabalho a termo certo para duas áreas da empresa, Direção 

de Intervenção Local e Serviço de Sistemas e Tecnologias da Informação. 

 

 

Vinculo Contratual 2014 M H Total 

- Contratos c/ Termo 8 7 15 

- Contratos s/ Termo 107 83 190 

- Acordo de Cedência da CML 1 0 1 

Total Dezembro/2014 => 116 90 206 

Dos contratos sem termo 

- Licenças Sem Retribuição 1 3 4 

- Desempenho de funções em autarquia - Acordo 

Cedência 
8 4 12 

Total => 9 7 16 

    

Total Trabalhadores Activos 31/12/2014 => 107 83 190 
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A GEBALIS, em 31 de dezembro de 2014 apresenta uma redução de trabalhadores Ativos de 2,1% face ao mesmo 

período do ano 2013. 

Dos 190 trabalhadores mencionados no quadro acima, 3 estão ausentes da empresa há mais de 12 meses por 

situação de doença. 

Preparação e reporte de informação à DGAL, à DGAEP, à CML, GEE e INE, referente aos recursos humanos. 

Participação na preparação de um Concurso Público Internacional para a contratação de Apólices de Seguros, 

nomeadamente, no que diz respeito ao SRH, um Seguro de Saúde e Seguro de Acidentes de Trabalho; 

Processamento dos vencimentos e de todos os abonos e prestações sociais, bem como na prestação de informações 

legais que com eles se relacionam. 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO 

 
Em matéria de avaliação de Desempenho, em 2014 terminou-se o processo de fixação dos objetivos e competências, 

contratualizou-se os mesmos com os trabalhadores. Em janeiro de 2015 inicia-se o Sistema Integrado de Gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública – SIADAP. 

Para um perfeito alinhamento de toda a organização com as transformações previstas para 2015, iniciou-se um 

processo de contratação de uma empresa externa para apresentação de proposta de intervenção com o objetivo de 

capacitar e mobilizar as equipas da GEBALIS para desempenharem as suas missões com entusiasmo e eficácia num 

contexto em transformação.  

 

 

FORMAÇÃO 

 

A formação promovida pela GEBALIS e pelos próprios trabalhadores incidiu essencialmente nas áreas propostas no 

levantamento de necessidades, das quais destacamos: 
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 Formação em Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida; 

 Formação na temática Liderança e Trabalho em Equipa;  

 Formação em Gestão Documental Edoclink; 

 Formação utilização da plataforma electrónica Saphety BIZ – GOV; 

 Formação Código Contratos Públicos; 

 

Em congressos, debates, seminários, sessões de esclarecimento, ações de sensibilização, workshops e conferências 

participaram 185 trabalhadores, totalizando 25 ações. 

 

Em 2014, a GEBALIS continuou a receber estagiários de várias entidades cujo objetivo geral foi o desenvolvimento 

de competências e experiência prática em contexto real de trabalho. 

A GEBALIS tem privilegiado o desenvolvimento pessoal, a qualidade de vida, o bem-estar e equilíbrio individual, pelo 

que em 2014, continuou a disponibilizar o mesmo conjunto de benefícios aos seus trabalhadores, dos quais se destaca 

a manutenção do seguro de saúde comparticipado em 80% para os trabalhadores e descendentes e a possibilidade 

de alargar as condições de saúde grupo aos cônjuges, tendo estes a seu cargo o prémio integral. 

Manutenção do protocolo entre os serviços sociais e a GEBALIS, através da disponibilização de apoio médico, 

medicamentoso e social, através dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. 

Numa lógica “ mente sã em corpo são”, estabeleceu-se Protocolo com entidade externa que visou promover e facilitar 

cuidados médicos especializados na área de nutrição, psicoterapia e bem-estar aos colaboradores da GEBALIS, bem 

como aos seus familiares diretos. 
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A atividade levada a cabo pelo Serviço Jurídico visa garantir o 

cumprimento das normas legais e regulamentares que regem a 

atividade da GEBALIS e salvaguardar dos seus interesses no âmbito 

da lei bem como assegurar a representação legal e institucional da 

empresa sempre que necessário.  

Promover e afirmar regras internas e na relação da empresa com 

entidades externas, que permitam o controlo da legalidade dos 

processos e práticas internas e ainda dar resposta adequada e célere 

no que respeita à tramitação de procedimentos com vista à 

prossecução das atribuições da empresa em conformidade com o 

quadro legal e regulamentar em vigor. 
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PROCEDIMENTOS INICIADOS E ACTIVIDADE DESENVOLVIDA NO ANO DE 2014 

Assim, a atividade desenvolvida pelo SJ compreendeu a instrução de: 

 475 (trezentos e setenta e cinco) Procedimentos de cessação da utilização de fogo atribuído; 

 515 (quinhentos e quinze) Número de notificações expedidas aos agregados para produção e prova; 

 410 (quatrocentos e dez) Notificações de despachos final expedidas no âmbito dos procedimentos de 

cessação 

 10 (dez) Procedimentos com vista à resolução / não renovação dos contratos de arrendamento 

 19 (dezanove) Resposta a reclamações administrativas e recurso hierárquico no âmbito do CPA; 

 26 (vinte e seis) Respostas no âmbito do Livro de Reclamações; 

 130 (cento e trinta) Atas de procedimentos de contratação pública; 

 247 (duzentos e quarenta e sete) Audiências Prévias de interessados orais; 

 78 (setenta e oito) - Pareceres. 

 

 

PROCESSOS DE COBRANÇAS DE DÍVIDA EXTRAJUDICIAIS NO ANO DE 2014 

Com vista à recuperação e cobrança de taxas de ocupação, designadamente, procedendo a interpelação para 

pagamento em caso de dívida e à celebração de acordos de regularização extrajudicial de débitos, designadamente 

foram efetuadas pelo SJ: 

 171 (cento e setenta e uma) Interpelações para pagamento de dívida; 

E celebrados 

 178 (cento e setenta) Acordos de Regularização de dívida. 

 

 

CONTENCIOSO JUDICIAL REFERENTE AO ANO DE 2014 

No âmbito da recuperação da divida existente e, não obstante uma maior consciencialização e disciplina já existente 

no que respeita ao pagamento atempado das taxas de ocupação mensais resultante do aumento do número de 

procedimentos de cessação da utilização do fogo atribuído e celebração de acordos de dívida extra judiciais, 

relativamente à divida reconhecida judicialmente estão em pagamento faseado cerca de 108 Acordos de 
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Regularização de Dívida com os agregados. Foram enviadas 233 Cartas de Interpelação para pagamento de dívida 

e efetuados 590 atendimentos. 

E ainda: 

 Ações Declarativas = 32  

 Injunções = 54  

 Providências Cautelares de Ações Administrativas de Anulação do Ato Administrativo de Cessação de Titulo 

= 15  

 Reclamação de créditos em processo de Insolvência = 16  

 Queixas-crime = 18  

 Processos de Insolvência = 25  

 Reconhecimento de Assinaturas para o CA = 10  

 Termos de Autenticação = 4  

 Certificações de cópias = 70  

 Análise e Elaboração de Pareceres / Informação jurídica = 16  

 

 

ASSESSORIA JURÍDICA RELATIVA AO ANO DE 2014 

Compreende o apoio prestado às demais áreas da Empresa, consistindo no apoio e aconselhamento técnico-jurídico 

a todas as estruturas orgânicas da Empresa designadamente: 

 Emissão de pareceres, análise e elaboração de contratos, protocolos e contratos-programa; 

 Pedidos de legislação; 

 Resposta à Provedoria e Gabinetes da Vereação da CML e demais entidades 

(PSP/PJ/Tribunais/Advogados); 

 Notificações diversas; 

 Apoio no âmbito do processo de requalificação do Bairro Padre Cruz; 

 

 

SUPORTE RESIDENCIAL – SR 

 79 Desocupações no âmbito do RDHM - Republicação do Regulamento das Desocupações de 

Habitações Municipais (RDHM), publicado no 2º Suplemento ao BM nº 992 de 2013/02/21, com as 
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alterações introduzidas pela Proposta nº 490/CM/2012 (Deliberação nº 91/AM/2012), publicado no 2º 

Suplemento ao BM nº 980 de 2012/11/29 e do Despacho nº 7/GVHR/2012, publicado no 1º Suplemento ao 

BM nº 948 de 19/04/2012; 

 81 Desocupações Coercivas no âmbito dos vários procedimentos de cessação da autorização de 

utilização de fogo municipal ao abrigo e nos termos da Lei nº 21/2009, de 20 de Maio; 

 30 Remoções coercivas de espaços comuns e outros espaços não habitacionais; 

 5 Entradas coercivas no âmbito do Despacho da Vereação do Pelouro da Habitação e outros 

procedimentos internos; 

 195 Averiguações/Diligências/Acompanhamentos em atendimentos/Visitas Domiciliárias, quando 

solicitadas pelo CA, SJ, GB, SFC, DCP, CML ou outras entidades que cooperam com a GEBALIS; 

 105 Remoções de bens do interior dos fogos, no caso de falecimento dos titulares, abandono de fogo, 

transferências como por exemplo que se efetuou no âmbito do Projeto de Requalificação do Bairro do 

Condado (Demolições), assim como no Projeto de Requalificação do Bairro Padre Cruz; 

 602 Notificações e afixação de Editais, inclusive deslocações às Juntas de Freguesia das áreas de 

residência: 

1. 335 Afixações de editais no âmbito dos vários procedimentos de  cessação da autorização de 

utilização de fogo municipal de coabitantes (exclusão, alternativa habitacional, não uso de 

habitação) ao abrigo e nos termos da Lei nº 21/2009, de 20 de Maio (Marcação de audiência 

prévia de interessados e de Despachos finais da Vereação com o Pelouro da Habitação); 

2. 26  Afixações de Editais de notificação de Herdeiros ao abrigo do disposto nos Artigos 70.º, 

alínea d) e 71.º, nº 2 do Código do Procedimento Administrativo; 

3. 236  Notificações e colocação de Editais; 

4. Quando solicitadas pelo SJ, no âmbito dos vários procedimentos de  cessação da autorização de 

utilização de fogo municipal, ao abrigo e nos termos da Lei nº 21/2009, de 20 de Maio (Marcação 

de audiência prévia de interessados e de Despachos finais da Vereação com o Pelouro da 

Habitação), assim como outros procedimentos (Notificações: entrada urgente em fogo municipal 

para execução de obras, soldadura de portão de entrada de fogo, esclarecimentos de contrato de 

arrendamento, comparência nos serviços, interpelação para efeitos de regularização de divida); 
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5. 4 Notificações por ocupação não autorizada – Verificação de situação Sociofamiliar ao abrigo do 

disposto nos Art.º 6º e 7º do RDHM; 

6. 1 Notificação por ocupação abusiva. 

 

 337 Notificações Postais (Audiências prévias de interessados e Despachos da Vereação com o Pelouro 

da Habitação relativos a Procedimentos de Cessação de Direitos Habitacionais/Desocupação e entrega de 

habitações municipais); 

 370 Elaborações de Notificações por Edital (Audiências prévias de interessados e Despachos da 

Vereação com o Pelouro da Habitação relativos a Procedimentos de Cessação de Direitos 

Habitacionais/Desocupação e entrega de habitações municipais); 

 48 Audiências prévias de interessados (No âmbito dos Procedimentos de Cessação de Direitos 

Habitacionais/Desocupação e entrega de Habitações municipais); 

 186 Relatórios iniciais (Procedimentos de Cessação de Direitos Habitacionais/Desocupação e entrega de 

Habitações municipais); 

 202 Relatórios finais (Procedimentos de Cessação de Direitos Habitacionais/Desocupação e entrega de 

Habitações municipais); 

 27 Informações (No âmbito de Procedimentos de Desocupação e entrega de Habitações Municipais 

iniciados na sequência do óbito de Titulares e de Coabitantes – Notificação de Herdeiros); 

 62  participações de  queixas-crime por ocupações abusivas, incêndio, má apropriação e atos de 

vandalismo em elevadores e vários furtos no Património Municipal; 

 349 e-mails/fax enviados à PM (Sinalização de ocupações abusivas de fogo municipais no âmbito do 

RDHM, em espaços municipais não habitacionais, pedidos de apoio e intervenção policial relativo a 

desocupações coercivas no âmbito do Despacho da Vereação do Pelouro da Habitação, ocupações ilegais 

de espaços públicos, etc.. 

 Prestar declarações do DIC-PSP, DIAP e PJ; 
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 Várias Deslocações aos Tribunais a fim de ser ouvido em audiência de Julgamento, no âmbito dos 

processos das queixas-crime por ocupações abusivas, assim como por atos de vandalismo e furto no 

Património Municipal; 

 Participar em reuniões com várias entidades internas e externas quando nos é solicitado; 

 Tentar manter e solidificar parcerias com a Policia Municipal, DIC-PSP, PSP (Esquadras locais), pelo facto 

de ser necessário o apoio destas nas várias ações nos respetivos Bairros; 

 Gestão do Banco de Bens para Doar/GEBALIS Solidária (foram satisfeitos 63 pedidos, 1 sem efeito, 11 a 

aguardar para entrega dos 75 efetuados);  
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Foram considerados na elaboração deste relatório os atos praticados 

no exercício compreendido entre 01 de Janeiro de 2014 e 31 de 

Dezembro de 2014. 

O Relatório que agora é apresentado, evidencia um conjunto de ações 

de maior relevância decorrentes dos objetivos traçados no Plano de 

Atividades e que tinham por base consolidar o investimento efetuado 

na melhoria da qualidade dos serviços de sistemas TIC da GEBALIS. 
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Assim, a intervenção deste Serviço incidiu essencialmente em: 

 Implementar e executar o contrato, concretizado nos termos do CCP do concurso público para contratação 

de telecomunicações móveis com o número. AQS/21/GEBALIS/2013.  

 Implementar e executar o contrato, concretizado nos termos do CCP Concurso público para contratação de 

um conjunto de serviços de serviços de vigilância humana e de manutenção e suporte do sistema eletrónico 

de segurança existente nas instalações da GEBALIS com o número. AQS/20/GEBALIS/2013; 

 Implementar e executar o contrato, procedimento com o número AQS/24/GEBALIS/2013 nos termos do CCP 

para contratação dos serviços de conceção, desenvolvimento e implementação do Website da GEBALIS; 

 Implementar a solução de Office 365, destinada à plataforma de correio eletrónico da GEBALIS na Cloud. 

Migração e coexistência da arquitetura da infraestrutura Exchange 2010 da GEBALIS com o Office 365 da 

Microsoft. 

 Lançamento nos termos do CCP do concurso público para contratação de serviços de telecomunicações 

fixas de voz e dados com o número. AQS/40/GEBALIS/2014.  

 Lançamento e execução do procedimento com o número AQS/43/GEBALIS/2014 nos termos do CCP para 

aquisição de serviços de virtualização do posto de trabalho – Prova de Conceito (POC) realizada em todos 

os postos de trabalho do Padre Cruz, sobre tecnologia Xenapp – Citrix 

 Levantamento e elaboração do Caderno de Encargos para lançamento nos termos do CCP do concurso 

público para Aquisição de Equipamentos Multifuncionais e Serviços de Impressão e Cópia; 

 Levantamento e elaboração do Caderno de Encargos para lançamento nos termos do CCP do concurso 

público para o desenvolvimento de uma solução de CRM / Atendimento Integrado  

 Promoção de uma ação de formação realizada a todos os utilizadores da Gestão Documental EdocLink,  

 Execução do processo de Recrutamento para funções de Técnico Operacional de Service Desk e de Técnico 

Especializado de Sistemas e Serviços; 

 Cumprimento do Roadmap de atualizações na infraestrutura aplicacional e de sistemas; 

 Roll-out upgrade de memórias parque desktops (com memória inferior a 2 GB), cumprindo-se uma 

uniformização dos postos de trabalhos para requisito mínimos iguais ou superiores a 4 GB 

 Acolhimento de 2 estagiários ao abrigo do plano de estágio curricular celebrado entre a GEBALIS e a Escola 

Digital; 
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A Direção de Intervenção Local (DIL), no ano de 2014, deu 

continuidade ao processo de atualização de dados relativos à 

composição dos agregados familiares residentes em todos os fogos 

de habitação municipal e respetiva condição de recursos dando 

cumprimento ao Despacho nº 3/GVHR/2011 e artigo 57º do 

Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Município de 

Lisboa. No final do ano, dos 21.928 processos a verificar, 8.191 

encontravam-se analisados.  
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O desenvolvimento deste processo contribuiu para o aumento de atendimentos efetuados nos Gabinetes de Bairro, 

122.283, mais 11.238 que no ano anterior, alguns destes atendimentos prenderam-se com a necessidade de 

apresentação de novos documentos para confirmar constantes alterações aos rendimentos no decurso da análise. 

Neste ano verificou-se um aumento de contratos de arrendamento celebrados no âmbito de regime de renda apoiada, 

tendo sido celebrados 229 contratos, mais 149 que no ano de 2013. 

O acentuar das dificuldades socioeconómicas das famílias por determinação sistémica da crise instalada, aumento de 

situações de desemprego e alterações constantes aos rendimentos, tem provocado um acréscimo na entrada de 

pedidos de alteração ao valor das rendas, por parte dos residentes. 

Demos continuidade à receção de documentos e análise da condição socioeconómica das famílias que se 

encontravam em situação de Ocupação Abusiva de Fogos Municipais, ocorrida em data anterior a 30 de Dezembro 

de 2009, dando assim cumprimento ao estatuído no Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais. 

Foi garantida a participação nos Grupos Comunitários e Interinstitucionais, nos Projetos de Desenvolvimento 

Comunitário, nos consórcios dos projetos promovidos pelo Programa Escolhas – 5ª Geração, nos Contratos Locais 

de Desenvolvimento Social, na Rede Social de Lisboa, nas Comissões Sociais de Freguesia e Núcleos Executivos. 

Com o objetivo de capacitar e motivar os moradores e seus representantes para a adoção de práticas que contribuam 

para a conservação e manutenção dos lotes, seus equipamentos e zonas envolventes continuámos a fomentar a 

eleição de Comissões de Lote. 

Ainda no desenvolvimento de uma política de participação para o bem comum, demos continuidade à implementação 

de projetos integrados que procuraram envolver os diversos serviços da empresa, moradores, associações 

particulares de solidariedade social, instituições de âmbito local e organismos do Estado para a constituição de 

parcerias capazes de intervir e colaborar na resolução de inúmeras problemáticas que afetam os nossos bairros. 

Mantivemos a nossa representação no GABIP do Bairro Padre Cruz participando nas reuniões e colaborando nas 

decisões. O Gabinete de Bairro colaborou na obtenção de documentos e análise dos processos inerentes a 

transferência das famílias residentes nas alvenarias em ruína e nas localizadas nas zonas de intervenção. Estes 

processos exigiram inúmeras deslocações para avaliar condições de habitabilidade dos fogos ocupados e para 

mostrar, aos agregados a transferir, os fogos reservados para o efeito. O processo de requalificação em curso contribui 

para o aumento dos atendimentos efetuados pelos Adjuntos-Técnicos ao serviço do Gabinete.  
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No final do ano de 2014, foi realizado novo recenseamento dos agregados familiares residentes na zona de alvenaria 

e ainda o levantamento dos fogos emparedados/chapeados, vagos ou com indícios de abandono, cujo resultado foi 

apresentado em reunião de GABIP. 

Foi dada continuidade ao Projeto “Eco Bairro Boavista Ambiente +”, financiado pelo Programa Operacional Regional 

Lisboa no âmbito do QREN, a Direção esteve representada no GABIP, tendo participado nas reuniões e colaborado 

no acompanhamento e instrução dos processos referentes às situações de transferência e outras, apresentadas neste 

Gabinete, com enquadramento nas nossas competências. 

No âmbito do processo de reabilitação das Torres do Bairro Alto da Eira continuámos representados no GABIP, com 

participação nas reuniões. Procedemos à elaboração e atualização de ficheiro para identificação e controlo das 

transferências provisórias e definitivas de agregados. O Gabinete de Bairro das Olaias tem vindo a proceder à análise 

socioeconómica dos agregados a transferir. 

A DIL esteve presente nas reuniões promovidas pela Exma. Sra. Vereadora com a população do bairro 2 de Maio, 

dando-se cumprimento à aplicação da metodologia de regularização dos vínculos dos moradores nos termos da 

Proposta nº 228/2013, para o que o Gabinete de Bairro do Vale de Alcântara levou a cabo atendimento especial a 

moradores no espaço da Junta de Freguesia da Ajuda. 

No bairro da Ameixoeira demos continuidade à participação no Grupo de Segurança, liderado pela PSP e no qual 

participam diversas outras instituições com o objetivo de tornar o território mais seguro pondo fim à onda de assaltos 

que se vinha a verificar. 

A Loja do Cidadão de Lisboa – Marvila, e respetivo Balcão de Atendimento da GEBALIS, permite-nos proceder ao 

atendimento dos moradores em horário mais alargado facultando um melhor acesso aos nossos serviços. 

Procedemos aos atendimentos nos Paços do Concelho dos munícipes inscritos para as Reuniões Públicas de 

Câmara. Procedemos ainda ao atendimento, nas Juntas de Freguesia, dos munícipes residentes nos nossos bairros, 

que pretenderam participar nas Reuniões Descentralizadas, realizadas ao longo do ano.  

Efetuamos os relatórios de atendimento e os relatórios sobre a atividade desenvolvida pela Direção em cada um dos 

bairros localizados no território das Juntas de Freguesia abrangidas pela respetiva Reunião Descentralizada, a enviar 

ao Gabinete da Exma. Vereadora. 

Conscientes da necessidade de colaborar no controlo da dívida, continuámos a dar resposta à análise dos pedidos 

de redução de renda, a celebrar contratos de liquidação de dívida (CLD’s), a acompanhar a execução dos acordos de 

regularização de dívida (celebrados pelo Serviço Jurídico) e dos CLD’s, a notificar os agregados com dívida, a efetuar 

visitas domiciliárias, e a notificar os agregados da data do termino da redução pontual de renda. 
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No ano de 2014 demos uma atenção especial aos agregados com mais de 100 recibos em dívida, e aos que 

apresentam dívida de valor superior a 40 000,00€, por forma a encontrar estratégias que permitam reduzir o universo 

das mesmas. E ainda à dívida dos agregados residentes nos bairros onde estamos a implementar projetos de 

intervenção social em parceria com outras instituições, aproveitando o trabalho de proximidade para conhecer melhor 

as situações e sensibilizar também os parceiros para colaborarem, ajudando as famílias mais carenciadas e as menos 

competentes, para obtenção dos documentos necessários à análise da sua situação para adequação das rendas ao 

seu real rendimento. 

Em 2013 foram reforçadas as subdelegações de competências nos Coordenadores de Zona, sendo que este reforço 

teve um maior reflexo em 2014, permitindo libertar a Direção para outras tarefas de coordenação. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  

A DIL é composta por três estruturas, os Gabinetes de Bairro, as Zonas de Coordenação e a Direção, para garantir 

uma intervenção integrada e um atendimento adequado e eficaz nos 70 bairros municipais, num total de 22.663 

frações habitacionais1, sob a gestão da GEBALIS. 

Os dados que a seguir se apresentam reportam a Dezembro de 2014, dada a mobilidade existente que decorre da 

necessidade de gerir as equipas face às especificidades de trabalho e redução de recursos humanos (baixas médicas, 

licenças de maternidade, comissões de serviço e rescisões de contrato). 

  

                                                           
1 Dados oficiais fornecidos pelo GEP a 13/02/2014. 

LOCALIZAÇÃO DOS GABINETES DE BAIRRO 
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Constituição da Equipas por Zona 2014 

Estrutura Director 
Coordenador 

de Zona 

Responsável 

GB  

Técnicos de 

Intervenção 

Local 

Adjunto-

Técnico 

Administrativos 

e Outros 

Técnicos 

 

Mediadores Total 

DIL-Sede 

1 

0 0 1 0 3 2 7 

Norte 

Ocidental 
1 2 7 5 1 

0 
16 

Norte 

Oriental 
1 3 10 9 0 

0 
23 

Ocidental 1 2 4 4 0 0 14 

Oriental 1 2 6 6 0 0 20 

Sul 1 2 4 4 1 0 14 

Total 1 5 11 42 28 5 2 94 

 

No final do ano a DIL contava com 92 colaboradores para assegurar a gestão social, a intervenção comunitária, a 

análise processual, o atendimento no front office e no back office e encaminhar as situações para os diferentes 

serviços da empresa e o apoio à Diretora. Sendo que também estão inseridos na DIL dois mediadores ciganos 

perfazendo 94 colaboradores (ver quadro nº 1). 

Na Sede estão sediados a Diretora e os serviços de apoio à Direção, que em Dezembro de 2014, eram constituídos 

por 4 colaboradores (um técnico de intervenção local, um administrativo e dois outros técnicos). 

 

 

Gráfico 1 
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Da análise do gráfico nº 1, destaca-se que foi entre 2010 e 2011 que se registou uma quebra no número de 

colaboradores ao serviço da Direção, que se deveu à impossibilidade de inclusão nos quadros da empresa dos 

elementos que se encontravam a terminar os contratos a termo. Nesses anos e não obstante o aumento de trabalho 

provocado pela implementação do Projeto de Verificação de Ocupação de Habitação Municipal e Atualização de 

Condições de Recursos das Famílias Residentes e pela participação nos GABIP’s, não se verificou a reposição do 

número de colaboradores o que causou constrangimentos e esforços adicionais nas várias equipas da Direção. 

Em 2014 foram contratadas para as equipas dos gabinetes 6 técnicos de intervenção local e 2 adjuntos-técnicos, 

sendo que regressaram ao serviço da empresa 1 adjunto técnico e 1 técnico de intervenção local. Verificou-se a saída 

da empresa de 2 técnicos de intervenção local e 1 adjunto-técnico. Saíram por requisição 1 responsável de Gabinete 

de Bairro em 01/09/2014 e 1 técnico de intervenção local. Saíram por licença sem vencimento, 2 técnicos de 

intervenção local. Verificou-se ainda que 1 técnico de intervenção local foi nomeado para Coordenador de Zona. 

Em 2014 verifica-se o aumento de 4 colaboradores na Direção, no entanto ainda não foi possível repor os efetivos de 

2010. 

 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPAS DOS GABINETES DE BAIRRO 

 

ATENDIMENTOS NOS GABINETES DE BAIRRO 

 

Relativamente ao trabalho desenvolvido pelas equipas de intervenção local, foram registados 122.283 atendimentos, 

realizados pelas equipas dos Gabinetes de Bairro e Loja do Cidadão. 

 

Actividades Total dos Gabinetes de Bairro 

Atendimentos Social 69.184 

Atendimentos Edificado 35.208 

Atendimentos Verificação de Ocupação e Recursos 17.891 

Total 122.283 
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Através do gráfico seguinte, verifica-se que em 2013 houve uma subida no número total de atendimentos, não obstante 

ter sido registado uma descida nos atendimentos realizados no âmbito da VOCR (-4.326). 

 

 

 

 

 

Verifica-se que, tal como em anos transatos, o aumento foi mais expressivo nos atendimentos relacionados com área 

social (+8.047), o que provocou um aumento das diligências processuais e consequentemente um esforço adicional 

por parte dos colaboradores da DIL.  

 

Poder-se-á correlacionar o aumento verificado com os seguintes fatores: 

 A implementação da VOCR, que obriga a um acompanhamento mais intensivo dos agregados que 

apresentam problemáticas impeditivas para a verificação da situação do agregado.  

 A crise económica com aumento do desemprego e alteração dos rendimentos, é a possível causadora do 

aumento dos pedidos de redução e reavaliação de rendas. 

 A demora nas respostas aos pedidos dos residentes, associada ao aumento de constrangimentos ainda 

provocados pelas alterações legislativa e normativa, que resulta na deslocação dos requerentes mais do que 

uma vez aos serviços.  
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Verifica-se um aumento no número total de atividades de âmbito externo, provocado pela subida nas seguintes 

categorias: “Acompanhamento de Projetos”, “Contactos Externos” e “Ações de sensibilização e/ou 

divulgação”. 

 

Atividades 2013 2014 

Visitas Domiciliárias 2.540 2.535 

Vistoria 3.161 2.854 

Ações de sensibilização e/ou divulgação (no âmbito Edificado/Espaços 

comuns e Espaço Público) 
1.384 

1.707 

Acompanhamento de Projetos (como promotor GEBALIS e Parceiro) 774 2.714 

Contactos Externos 14.438 15.053 

Reuniões com Entidades Externas 884 771 

Reuniões de Lote Comissões de Lote 108 147 

Total 23.289 25.781 

 

 

LOJA DO CIDADÃO 

Neste balcão são atendidos os residentes oriundos de qualquer bairro gerido pela empresa, para tratar de assuntos 

relacionados com a habitação. Durante o ano de 2014 foram realizados um total de 16.271 atendimentos. 

Os atendimentos efetuados pelos adjuntos-técnicos que exercem funções no front office distribuem-se da seguinte 

forma: 

 

 

Atendimentos Loja do Cidadão Gabinete Bela Vista Outros bairros Total 

Atendimentos Social 8.157 2.932 11.089 

Atendimentos Edificado 2.428 124 2.552 

Atendimentos Verificação de Ocupação e 

Recursos 
2.406 224 2.630 

Total 12.991 3.280 16.271 

 

 



48 

 

 

Encontra-se ainda neste espaço uma equipa, composta por adjuntos-técnicos e técnicos de intervenção local, que 

continuam a efetuar a análise processual e acompanhamento de projetos de intervenção social dos bairros do 

Condado, Condado Antigo, Condado Zona I, Flamenga e Lóios, afetos ao Gabinete da Bela Vista.  

 

 

ANÁLISE PROCESSUAL 

Foram analisados 5.758 processos de agregado, da instrução destes processos resultaram 7.699 transações com a 

seguinte distribuição: 

 

Transações analisadas 2013 2014 

Atualização de Agregado 1.508 1.723 

Anulação Dívida / Suspensão Emissão de Recibos 46 55 

Aplicação Renda Mínima 25 6 

Atribuição Espaços Não Habitacionais 3 1 

Atribuição de Fogo 37 15 

Autorização de Ausência  8 4 

Cancelamento de Conta 293 312 

Cessação de Utilização de Fogo 321 446 

CLD´s 499 487 

Cobrança Judicial 118 164 

Desdobramento 7 5 

Desocupação 130 107 

Limpezas de Fogos / Espaços 23 6 

Mudança de Titularidade 447 589 

Permuta 9 2 

Proposta PRO/Obras/Cedência Materiais com Fundamento Social 91 139 

Reavaliação Renda (aumento) 1.414 1.653 
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Redução de Renda 1.536 1.639 

Reembolso 19 20 

Regularização Ocupação 49 31 

Transferência 289 295 

Total 6.872 7.699 

 

Instrução processual 2013 2014 

Total transações analisadas 6.872 7.699 

Total processos de agregados analisados 5.347 5.758 

 

 

Verifica-se um aumento a nível processual relativamente ao ano transato, sendo que as três transações que 

registaram maior subida foram, “Reavaliação de Renda”, “Atualização de Agregado” e “Redução de Renda” (ver 

quadro nº 7), as duas primeiras resultam da implementação da VOCR. 

 

Da instrução destes processos resultaram 77 atribuições de habitações municipais com a seguinte distribuição:  

 

Transferências Definitivas 2014 

Degradação de habitação incompatível com a sua ocupação 19 

Subocupação da habitação por contração do agregado 10 

Prédio com mais de 75% de frações alienadas em que o arrendatário não tenha 

exercido o direito de aquisição 
0 

No âmbito de projetos para rentabilização do património 0 

Outras situações previstas na Lei 32 

Subtotal Transferências Definitivas 61 

Transferências Provisórias  

Situações de emergência  0 

Saúde pública 2 
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Problemas de saúde 1 

Degradação da habitação incompatível com a sua ocupação 0 

Segurança de pessoas e bens 0 

Situações de extrema gravidade social com risco para a integridade física 0 

Subtotal Transferências Provisórias 3 

Operações de Realojamento  

Situações de emergência (inundações, incêndios e outras catástrofes naturais) 0 

Realojamentos decorrentes de operações urbanísticas  3 

Saúde pública e segurança de pessoas e bens (ruínas de edifícios municipais) 0 

Subtotal Operações de Realojamento 3 

Outros Motivos  

Regularização - Regulamento das Desocupações de Habitações Municipais (RDHM) 6 

Transferência de fogos de arrendamento para fogos municipais 0 

Execução de ato administrativo através da formalização da atribuição de habitação 4 

Subtotal Outros Motivos 10 

Total de Atribuições 77 

 

 

Celebração de Contratos de Renda Apoiada Ano 2014 

Morte ou ausência definitiva do titular 194 

Renúncia do direito à titularidade 11 

Separação de facto, divórcio ou cessação da união de facto 7 

Convolar Cedência Precária em Contrato Arrendamento 17 

Total 229 
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE ZONA 

 

No âmbito do trabalho desenvolvido ao nível da Coordenação de Zona, nomeadamente no que diz respeito às 

atividades relacionadas com o trabalho comunitário e com o encaminhamento e despacho ao nível processual, 

registaram-se os dados sistematizados nos seguintes quadros.  

 

Atividades /Coordenação de Zona  Totais   

Acompanhamento de Projetos/Atividades de Âmbito Sociocultural 288 

Atendimentos 172 

Propostas Efetuadas para a Zona 95 

Propostas Efetuadas pelo Grupo de Coordenação 32 

Acompanhamento/Reuniões com as Equipas da Zona 229 

Reuniões do Grupo Coordenação 17 

Reuniões Internas - GEBALIS  129 

Reuniões com Entidades Externas 234 

 

Processos de Agregado / Coordenação de Zona Total 

PA despachados ao abrigo da subdelegação de competências 2.112 

PA remetidos para despacho superior 1.532 

PA - VOCR despachados ao abrigo da subdelegação de competências 1.956 

PA - VOCR remetidos para despacho superior 641 

 

Transações/Coordenação de Zona Total 

Transações despachadas ao abrigo da subdelegação de competências 2.139 

Transações remetidas para despacho superior 2.142 

VOCR - Transações despachados ao abrigo da subdelegação de 

competências 
3.065 

VOCR - Transações remetidos para despacho superior 1.137 
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CASAS PARA QUEM PRECISA – Projeto Verificação de Ocupação de habitação 

Municipal e Atualização de Condições de Recursos das Famílias Residentes (VOCR) 

 

O projeto “Casas Para Quem Precisa” numa das suas vertentes procura proceder à verificação de ocupação de 

habitação municipal e atualização de condições de recursos das famílias residentes nos bairros, com o objetivo de 

atualizar e alterar gradualmente o regime de cedência precária para o regime de renda apoiada, regulado no Dec. Lei 

166/93 de 7 de Maio.  

 

Os dados que passamos a apresentar, exceto indicação em contrário, reportam a 30/09/2014 devido à necessidade 

de se efetuar uma reconversão aos ficheiros partilhados onde os Gabinetes de Bairro inseriam e registavam os dados 

estatísticos da evolução da implementação da VOCR. 

Dos 21.928 contratos ativos, 19.425 foram notificados para Prova de Vida e 2.503 não foram notificados, de acordo 

com o Despacho n.º 03/GVHR/2011, dado o processo ter sido analisado há menos de 2 anos ou estar sob análise 

jurídica ou apresentar problemáticas sociais graves. 

Relativamente às diligências efetuadas pelos Gabinetes de Bairro junto dos agregados, que pelas suas características 

exigem um acompanhamento social mais sistemático, destacam-se desde o inico do VOCR a realização de 3.032 

visitas domiciliárias e o envio de 20.748 ofícios com o objetivo de promover a entrega da totalidade dos documentos 

necessários à reanálise da sua situação socioeconómica. 

No final do ano, encontravam-se concluídos 5.376 processos de agregados, 4.648 estavam em fase de instrução, 

2.644 estavam instruídos e aguardavam despacho. 

Verifica-se que, 6.757 agregados não procederam à entrega da documentação necessária para a análise no âmbito 

da VOCR. 
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Verificação da Ocupação e da Condição de Recursos  

Processos Concluídos              Totais 

Atualização de agregado e renda 5.035 

Alteração regime de cedência precária  341 

Total  5.376 

 

O projeto VOCR tem sido desde Fevereiro de 2011, a prioridade da Direção, sendo que as situações analisadas 

representaram um esforço adicional por parte dos colaboradores da DIL. 

 

 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

 

À semelhança dos anos anteriores a DIL garantiu a continuidade dos projetos promovidos pelos Gabinetes de Bairro, 

em parceria com as organizações locais e envolvimento dos residentes. Manteve-se a participação nos Grupos 

Comunitários, nos Grupos Interinstitucionais, Projetos de Desenvolvimento Comunitário, Programa Escolhas – 5.ª 

Geração, Rede Social de Lisboa e Comissões Sociais de Freguesia. 

 

PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

No âmbito da intervenção comunitária a GEBALIS identificou como fator estratégico: a promoção e o desenvolvimento 

do trabalho em rede e em parceria, procurando encontrar respostas às problemáticas sociais diagnosticadas nos 

bairros municipais. Manteve-se o trabalho na Rede Social de Lisboa, respetivamente nas 12 Comissões Sociais de 

Freguesia de Lisboa e em 2 localizadas no concelho de Loures. 
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Rede Social de Lisboa - Comissões Sociais de Freguesias 

Zonas Territóriais Zona Gabinete de Bairro Freguesia 

Norte Norte Ocidental 

Ameixoeira Santa Clara 

Alta de Lisboa Lumiar 

Oriental 

Norte Oriental 

Bela Vista Marvila 

Olivais e Casal dos Machados 

Olivais 

Loures 

Moscavide 

Portela 

Centro-Ocidental 

Ocidental Horta Nova 

Avenidas Novas 

Carnide 

Norte Saõ Domingos de Benfica 

Oriental 

Oriental 

Alfinetes Beato 

Sul Olaias Penha de França 

Norte 

Sul 

Boavista Benfica 

Centro-Ocidental Vale de Alcântara 

Ajuda 

Alcântara 

Estrela 

Campolide 

Totais 10 16 

 

 

A Coordenação de Zona e as equipas dos Gabinetes de Bairro continuam a efetuar o acompanhamento dos projetos 

BIP-ZIP através de participação nas reuniões de consórcio.  

No ano de 2014, a GEBALIS continuou a participar ativamente na operação de regeneração urbana “Programa de 

Reabilitação e Desenvolvimento Integrado de Marvila – VIVER MARVILA”, que envolve os Bairros das 

Amendoeiras/Olival, Armador, Condado, Flamenga e Lóios, cuja co-gestão é da responsabilidade do Câmara 
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Municipal de Lisboa (CML) e do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), conforme Protocolo de 

Parceria formalizado a 7 de Fevereiro de 2009.  

Em 2014 foi dado continuidade ao Plano de Comunicação e Envolvimento da População, referente ao Projeto de 

Reabilitação do Edificado e Espaços Públicos do Condado, em curso na Av. João Paulo II, Lotes 524 a 544, ao 

abrigo do PIPARU - Programa de Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana, no âmbito do Programa 

de Reabilitação e Desenvolvimento Integrado no projeto "Viver Marvila". Assim como efetuado o acompanhamento 

das obras de conservação e reabilitação do Bairro do Condado em curso nos referidos lotes. 

No âmbito da regularização processual dos moradores residentes nos fogos anteriormente sob a gestão da Fundação 

Salazar – Bairro 2 de Maio o Gabinete de Bairro do Vale de Alcântara procedeu às seguintes ações: 

 Reuniões com a Associação de Moradores do Bairro 2 de Maio com vista à regularização e esclarecimento 

de diversas situações. 

 Atendimentos aos moradores, quer no atendimento especial realizado no espaço da Junta de Freguesia da 

Ajuda, quer no Gabinete de Bairro. 

 

Ao nível da Coordenação de Zona e dos Gabinetes de Bairro apostou-se na continuidade do fortalecimento das 

relações interinstitucionais, de forma a promover a integração social, destacando-se a continuidade da articulação 

com a Polícia de Segurança Pública, Santa Casa da Misericórdia, CML e Juntas de Freguesia. 

Nas Zonas Sul e Ocidental verifica-se a execução do QREN - Quadro Referencial Estratégico Nacional, com vista 

à requalificação dos Bairros – Zona Alvenaria: Padre Cruz (Freguesia de Carnide) e Boavista (Freguesia de Benfica). 

Em 2014, manteve-se a participação nos GABIP da Boavista e do Padre Cruz e passámos a participar assim como 

no GABIP do Alto da Eira: 

 

 

 

GABIP DO BAIRRO PADRE CRUZ 

No âmbito do processo de requalificação da zona de alvenaria do Bairro Padre Cruz, foi concluído o realojamento dos 

agregados da Fase A1, sendo que a grande maioria das famílias optou pelo realojamento em fogos reabilitados no 

bairro, tanto em lotes como em zona de alvenaria. Do acompanhamento efetuado pela GEBALIS/CML, destacamos: 
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 Participação na reunião de esclarecimento acerca dos critérios de realojamento, no Centro Cultural de 

Carnide; 

 Iniciou-se o realojamento dos agregados familiares residentes na Rua Rio Ceira 2 ao 20 (pares) e Rua Rio 

Laboreiro; 

 Participamos na entrega de chaves a 4 agregado da zona de alvenaria no âmbito de transferência e 

realojamentos aprovados; 

 Atendimentos individualizados com cada agregado familiar e visitas aos fogos propostos; 

 Participação em reunião da Comissão Executiva sobre a residência assistida; 

 Reuniões conjuntas com a Junta de Freguesia de Carnide, efetuando ponto de situação dos agregados 

familiares em acompanhamento interinstitucional, com a realização de vários atendimentos; 

 Estabelecimento de parceria com a Junta de Freguesia para apoiar a iniciativa dos moradores que levaram 

a cabo a pintura dos muros e fachadas dos fogos da Rua Rio Lena.  

 Reuniões conjuntas com Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz. 

 No âmbito da Operação 11 do QREN, foram apresentadas ações aos parceiros da Comissão Executiva, a 

realizar ao longo deste ano no bairro Padre Cruz, para a sensibilização sobre resíduos sólidos urbanos, 

energias renováveis, utilização racional de energia, espaços verdes, utilização da água, saneamento, 

poluição e animais de companhia. 

 Participação mensal nas reuniões do Grupo Comunitário. 

 Participação mensal nas reuniões de Consórcio. 

 Reunião com os parceiros locais (Junta Freguesia de Carnide, Associação de Moradores do Bairro Padre 

Cruz, Lua Cheia, Futebol de Rua, Wakeseed) para a comemoração do dia Mundial da Floresta – Projeto 

Guardiões do Jardim, e participação na ação realizada no Jardim de Infância com a plantação de árvores em 

caldeira. 

 Participação no novo recenseamento dos agregados familiares residentes na zona de alvenaria e no 

levantamento dos fogos emparedados/chapeados, vagos ou com indícios de abandono. Apresentação em 

reunião de GABIP dos resultados do recenseamento com a presença da equipa do Gabinete de Bairro e dos 

elementos que colaboraram nas entrevistas e levantamento de edificado (GEBALIS, CML, AMBPC e JFC). 
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GABIP DO BAIRRO DA BOAVISTA 

No âmbito do processo de requalificação da zona de alvenaria do Bairro Boavista e enquadrado no desenvolvimento 

do projeto “Eco-Bairro Ambiente Mais”, manteve-se a participação do Gabinete de Bairro da Boavista nas reuniões de 

GABIP, no decurso dos quais foram efetuadas as seguintes atividades:  

 Preparação e acompanhamento das reclamações e pedidos dos agregados, sujeitos a discussão em sede 

de GABIP; 

 Instrução processual de acordo com as prioridades que o programa exige e enquadradas nas 

competências da empresa; 

 Análise e adaptabilidade do processo de recenseamento da população residente na alvenaria, efetuado em 

2013, através da aplicação de questionários porta a porta e no âmbito de pedidos formalizados, em data 

recente (redução de renda, atualização de agregado, transferência de habitação, etc.) e/ou em resposta ao 

“Projeto de Verificação da Ocupação das Habitações Municipais e Atualização de Recursos das Famílias 

Residentes” (VOCR), aprovado pelo Despacho n.º 3/GVHR/2011, publicado no 1º Suplemento ao Boletim 

Municipal n.º 888, de 24/02/2011; 

 Acompanhamento e encaminhamento de reclamações decorrentes da intervenção da empreitada 

16/GEBALIS/2013 de requalificação e melhoria de desempenho ambiental de diversos lotes do Bairro da 

Boavista; 

 Sensibilização da população para a empreitada de 2014, de substituição de janelas que abrange, numa 

primeira fase, 10 edifícios; 

 Levantamento de habitações devolutas (não chapeadas) para os edifícios abrangidos pela empreitada e 

respetiva localização de chaves (CML ou GEBALIS) e de habitações não acessíveis por razões variadas 

(por ex. com titular ausente). 

 Continuidade na participação das reuniões de GABIP e acompanhamento de situações em articulação com 

os parceiros sociais; 

 Reunião de discussão e análise da proposta de critérios de realojamento da população residente na zona 

da alvenaria; 

 No 1º Trimestre de 2014 e decorrente de transferências de agregados oriundos da alvenaria (zona a 

requalificar) foi atribuída uma habitação municipal. 
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GABIP DAS TORRES DO ALTO DA EIRA 

 Participação em reunião da Comissão Executiva; 

 Ações de Divulgação /Comunicados Exma. Sra. Vereadora; 

 A atualização de base de dados e respetivo preenchimento da mesma, com vista a termos um conhecimento 

detalhado sobre a situação social e de edificado, dos agregados familiares residentes na base de dados;  

 A elaboração e atualização de ficheiro relativo às transferências provisórias e transferências definitivas 

apresentadas pelos agregados familiares residentes; 

 Estudo habitacional e socioeconómico de agregados familiares com requerimento/declaração formalizado 

para a concretização de transferência definitiva fora das torres do Alto da Eira. 

 Definição dos critérios de carência económica; 

 Análise das candidaturas a atribuição de novos equipamentos de gás/ Fundo de Emergência Social; 

 Sessão pública de esclarecimento aos moradores sobre as candidaturas a atribuição de novos equipamentos 

de gás/ Fundo de Emergência Social. 

 Transferências de Habitação  – 15 

 Concretizadas – 5 

 Aguardar Obras de reabilitação de fogo – 5 

 Aguardar fogo – 5 

 

PROGRAMA ESCOLHAS 5.ª GERAÇÃO 

Nas diversas zonas de intervenção, a GEBALIS, deu continuidade à participação no Programa Escolhas – 5.ª 

Geração, o qual aposta na promoção e na inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos 

socioeconómicos mais vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. No ano 

de 2014, mantivemos a participação nos consórcios localizados nos territórios sob gestão da empresa, na qualidade 

de entidade parceira, com contributos ao nível do apoio logístico no valor de 1.200,00€ (por cada projeto), foram 

apoiados 7 projetos. 
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Programa Escolhas 5ª Geração 

Freguesia Zona Gabinete de Bairro Bairro Projecto 

Lumiar Norte Ocidental Alta de Lisboa Alta de Lisboa Centro Claquette 

Olivais Norte Oriental Casal dos Machados 

Casal dos Machados Entrelaços - És Capaz! 

Quinta das Laranjeiras   

Carnide Ocidental Padre Cruz Padre Cruz Bola P’ra Frente 

Penha de França 

Oriental Olaias 

Quinta do Lavrado 
Espaço Jovem Quinta do 

Lavrado 

Beato João Nascimento Costa Sementes a Crescer 

Areeiro Olaias Há Escolhas no Bairro! 

Alcântara Sul Vale de Alcântara  Vale de Alcântara Fazer a Ponte 

Totais 8 7 

 

Destaca-se no âmbito do projeto Claquette, a participação em reunião promovida pelo Gabinete da Exma. Sra. 

Vereadora onde se apresentou e rececionou os contributos dos parceiros sedeados e ou com intervenção nos Bairros 

da Alta de Lisboa, abrangidos pelas Freguesias: do Lumiar e de Santa Clara - para efeitos de candidatura de projetos 

sociais a financiamento europeu. Com este trabalho visa-se a apresentação de propostas de ações para efeitos do 

Plano de Desenvolvimento Local de Base Comunitária da Alta de Lisboa.   

 

 

PROJECTOS PROMOVIDOS E EM PARCERIA LOCAL 

A Direção de Intervenção Local, registou a necessidade de assegurar e reforçar o trabalho de intervenção local, 

apostando-se na dinamização de novos projetos e na continuidade dos projetos em curso, promovidos ou 

desenvolvidos em parceria pela Direção. 

Pelo que prosseguiu-se com o trabalho já previamente desenvolvido em parceria com as entidades locais e fomentou 

novas parcerias. O objetivo da dinamização destas parcerias prende-se com a necessidade de, e em conjunto com 

as instituições locais e munícipes, intervir nos territórios com vista a minimizar as problemáticas existentes, a potenciar 

recursos e a promover respostas integradas. O envolvimento dos residentes no desenvolvimento do trabalho ao nível 

comunitário, tem permitido a aproximação aos agentes locais, propiciando um melhor conhecimento da atuação das 
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Instituições, promovendo a participação na identificação das dificuldades e fomentado a sua implicação no encontro 

de soluções para os problemas vivenciados nos territórios. Este processo tem vindo a promover a capacitação da 

população residente e das instituições para a cooperação. 

Deste trabalho desenvolvido em parceria destacamos as seguintes atividades: 

 

 

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL) 

Participação no Pic-Nic comunitário realizado no Parque Oeste, onde estiveram representadas as várias instituições 

do Grupo Comunitário, utentes, convidados e demais população residente na Alta de Lisboa que quiseram participar. 

Visita da Vereadora da CML com o pelouro da Habitação para a participação na sessão de trabalho, tendo resultado 

da partilha de experiências - a possibilidade de desenvolver um projeto específico, visando o apoio/acompanhamento 

de famílias que apresentem sinais de desestruturação, com vista a promover a sua capacitação e autonomização. 

 

 

Grupo Comunitário Galinheiras Ameixoeira (GCGA) 

No Subgrupo Policiamento Comunitário foi elaborado flyer informativo sobre “como fazer uma 

denúncia/participação/queixa juntos das Policias (PSP/PM) a ser divulgado junto da comunidade. 

Festa Comunitária das Galinheiras e Ameixoeira, realizada no Largo das galinheiras com o mote Cidadão Ativo. Este 

evento contou com as escolas da zona, tendo as crianças feito um lançamento de balões, com as instituições do grupo 

comunitário através de uma mostra de informação institucional. Foram ainda realizadas várias atividades desportivas, 

uma mostra de produtos de empreendedores locais, rastreios de saúde, segways e workshops sensoriais. 

 

Grupo Comunitário da Flamenga 

Realização da Festa Comunitária da Flamenga com o nome “Festa Multicultural”, no dia 20 de Setembro no espaço 

exterior da Igreja de Sta. Clara. Deram-se a conhecer as diferentes origens multiculturais e os seus saberes, 

nomeadamente através de exposições de artesanato e de pintura. Os moradores tiveram a oportunidade em participar 

em jogos ambientais promovidos pela CML/DSESA e desfrutaram das fascinantes pinturas faciais e pinturas Hena. 
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Várias foram as atuações musicais que garantiram uma excelente tarde de entretenimento e de reforço de laços 

comunitários. Contemplou ainda a eleição do “Flamenguito”, que passará a representar um bolo típico de referência 

do Bairro da Flamenga. 

 

 

Há Arte no Bairro – Bairro do Condado 

Acompanhamento da atividade, que consiste na pintura de um mural na fachada do Lote 561, da Av. João Paulo II, 

Bairro do Condado, cujo desafio foi dirigido aos jovens que frequentam o Centro de Informação Juvenil – CIJ, do 

Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe - CSPMK, encontrando-se já estabelecida parceria com a Galeria de 

Arte Urbana da CML para conceção do(s) desenho(s)/painéis subordinados à temática: a História do Bairro do 

Condado. 

 

 

Grupo Comunitário Bensaúde 

Encontro das Origens foi realizado a 28/10/2014 e contou com a participação dos representantes do Grupo 

Comunitário e residentes representantes da comunidade cigana, hindu e lusa. Neste encontro foi possível conhecer 

o folclore transmontano, alguns dos seus trajos tradicionais: camponês abastado e fato domingueiro, escutar o som 

do acordeão e observar alguns passos de dança tradicionais, escutou-se o som da guitarra e o fado português. Nesta 

visita às culturas conheceu-se um pouco mais a comunidade hindu, nomeadamente o traje tradicional das mulheres 

indianas. 

 

 

Rede L&M – Bairro do Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras 

Em reuniões do Grupo Cidadania e Ambiente, destaca-se a realização de 4 sessões de apresentação do filme 

realizado no âmbito projeto "Reconstruindo a História do Nosso Bairro", com imagens da atividade “Limpar Portugal 

2011". 

Rock in Rio – For a better World 
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Na Zona Norte Oriental, registou-se em 2014 o processo de articulação com o Rock in Rio – For a better World, 

nomeadamente no envolvimento comunitário necessário, com vista ao desenvolvimento do projeto das Contrapartidas 

Rock in Rio (Protocolo CML) para a requalificação gradeamento Parque da Bela Vista. Foram feitas obras nas fachada 

dos edifícios da Malha H, dos lotes 371 A, 370 A e 369 A da Rua Rui Grácio, dos Lote 371 B e 372 da Rua Ricardo 

Ornelas e do lote 406 na Av. Dr. Arlindo Vicente. No dia 01/12/2014 foi informalmente apresentado aos moradores da 

Malha H a proposta de artistas da Under Dogs (Galeria do Vhills/Alexandre Farto) para as obras de arte na fachada e 

empenas dos edifícios e ainda o projeto “Fadas do Lar” promovido com a colaboração da SIC Esperança e da Dress 

For Success para formação profissional de 60 mulheres para prestação de serviços de limpeza de excelência. No dia 

04/12/2014, alguns membros do Grupo Comunitário da Flamenga realizaram uma visita às instalações da Dress For 

Success . 

 

 

BIP ZIP projeto Encontros – Bairro das Murtas 

Em conjunto com os diversos parceiros foi realizada a ação “As caras da nossa freguesia” com o objetivo de reforçar 

o diálogo intercultural através de ações de educação e sensibilização para a diferença. Nesse contexto nasceu a 

iniciativa de construir um cartaz representativo da diversidade das pessoas de Alvalade. O mural esteve exposto em 

vários pontos e contou ainda com uma exposição no Bairro das Murtas assim como um festival realizado no jardim do 

Campo Grande. 

 

Grupo de Parceiros do Bairro Quinta dos Ourives 

Foi realizada a Festa da Mata na Mata da Madredeus com demonstração da equipa Cinotécnica da PSP 12ª esquadra 

e uma exposição de viaturas, atuação do grupo sénior, participação dos Bombeiros Voluntários do Beato com slide, 

medição de tensão arterial e exposição das suas viaturas. Cerca de 500 pessoas assistiram ao evento que contou 

com mais atividades lúdicas dirigidas às crianças e jovens. 
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Festa da Amizade – Bairro do Armador 

Foi realizada a Festa da Amizade, no Bairro do Armador, uma das temáticas abordadas foi a comemoração do “Dia 

do Refugiado”. 

Grupo Comunitário do Bairro da Boavista 

Na sequência dos diversos pedidos da Associação de Moradores do Bairro da Boavista e do diálogo interinstitucional 

junto dos parceiros, forma construídas as rampas de acesso aos lotes 14, 16 e 24. Com vista a melhoria das 

acessibilidades de pessoas idosa e de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PARCERIA PELA DIL COM OUTROS SERVIÇOS DA 

EMPRESA 

A Direção continua a colaborar na dinamização de projetos de intervenção comunitária promovidos por outros serviços 

da empresa. As equipas dos Gabinetes de Bairro procedem à identificação das situações ou dos agregados fazendo 

um acompanhamento social da implementação dos projetos. 

 

Outros departamentos da GEBALIS 

Projectos 

Cuida do teu Bairro 

Guardiões do Jardim 

Ir e Vir - Acessibilidade para todos 

Life - Acessibilidade e Mobilidade em fogos Municipais 

Nós Tratamos do Nosso Jardim (Bairro dos Alfinetes) 

Semana Verde 

Workshops Temáticos 

Fitas na Rua 

8 
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No âmbito destes projetos destacam-se as seguintes ações: 

 

“Nós Tratamos do Nosso Jardim” 

Bairro dos Alfinetes 

“As Olimpíadas dos Lotes da Rua Carlos Gil” (Julho/2013 a Abril/2014), que visa a melhorar a apropriação dos espaços 

comuns dos 16 lotes, tendo em conta o envolvimento e participação dos residentes, com consequência da melhoria 

da qualidade de vida, dos mesmos. O concurso consiste na avaliação periódica, do estado de apropriação dos 

espaços comuns dos lotes.  

Apresentação do Projeto “Nós Tratamos do Nosso Jardim”, no âmbito da Responsabilidade Social, na conferência 

“Exchange of Practices between leaders of Public Services”, no dia 12 de Junho de 2014, Londres. Com base nas 

imagens recolhidas ao longo do desenvolvimento do projeto foi realizado um filme. 

 

 

“Cuida do Teu Bairro”  

Este projeto visa a sensibilização dos residentes dos edifícios dos bairros para a adoção de boas práticas, para a 

mudança de comportamentos que prejudicam os espaços e a boa vivência habitacional em geral. As ações 

contemplaram a afixação de cartazes autocolantes com diferentes conteúdos, selecionados em conjunto com as 

equipas dos Gabinetes de bairro e os parceiros locais, mediante a realização de um diagnóstico prévio às 

problemáticas de cada edifício e conta com a participação do grupo de moradores dos bairros. 

Este projeto foi apresentado e implementados nos bairros dos Alfinetes, Armador, Flamenga, Casal dos Machados, 

Quinta das Laranjeiras, Casalinho da Ajuda, Bela Flor, Liberdade, Casal dos Machados, Marques de Abrantes, Quinta 

do Lavrado, Quinta das Laranjeiras, Quinta do Loureiro, Quinta dos Ourives, Quinta das Salgadas, Vale de Santo 

António e Vale de Alcântara. 
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“Guardiões do Jardim” 

Atividade da DCP que, em próxima colaboração com as equipas dos Gabinetes de Bairro e sempre com a intenção 

de responsabilizar e contar com participação dos moradores nos bairros, tem vindo ao longo dos anos a ser 

desenvolvida nos bairros geridos pela GEBALIS. Em 2014 registou-se atividade nos Bairro do Armador, Olaias, Quinta 

dos Ourives, Padre Cruz, Murtas e Condado. 

 

“Semana Verde” 

Bairros do Condado, Horta Nova, Olivais Bom Pastor, Cruz Vermelha e Ameixoeira. 

Realização de ateliers temáticos promovidos pela GEBALIS no âmbito da “Semana Verde”, nos dias 26 de Março, 7 

e 11 de Abril de 2014 com a participação do Jardim de Infância e pais das crianças do Centro Social e Paroquial S. 

Maximiliano Kolbe (CSPSMK), antecedido de um Workshop de capacitação das educadoras, que se realizou no dia 3 

de Abril. 

 

 

PROJETOS PROMOVIDOS PELA DIL 

Ao nível dos projetos promovidos pela DIL deu-se continuidade à dinamização de atividades em 10 projetos nos 

seguintes bairros: Armador, Bensaúde, Casal dos Machados, Casalinho da Ajuda, Murtas, Quinta das Laranjeiras, 

Quinta do Cabrinha, Quinta do Lavrado, Rego e Vale de Santo António (Rua Justiniano Padrel, Lotes 29 e 30). 

Em 2014, deu-se início a 3 projetos de intervenção comunitária nos bairros da Cidade de Luanda / Casal dos 

Machados e Quinta das Laranjeiras / Avenida de Ceuta Sul e Quinta do Loureiro. 

A especificidade das ações a implementar reverteu em apresentação de propostas de atuação adequadas às 

problemáticas locais e com o envolvimento, sempre que possível, das entidades intervenientes no terreno. Um dos 

principais objetivos dos projetos é o envolvimento e a participação ativa dos moradores na identificação das 

necessidades, no processo de decisão e na execução das ações programadas conjuntamente. 

Regista-se que, durante 2014, foram promovidos e desenvolvidas ações de intervenção comunitária em 10 projetos, 

os quais se distribuem da seguinte forma por 4 zonas de intervenção: 
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Projetos Promovidos com atividade em 2014 

Zona Bairro Projetos 

Norte Oriental 

Alfredo Bensaúde + Bensaúde 

Cidade de Luanda Intervenção Cidade de Luanda 

Casal dos Machados e Quinta das 

Laranjeiras 
Reconstruindo a História do Nosso Bairro 

Ocidental 

Murtas Murtas na Cidade 

Rego Regolar 

Oriental 

Quinta do Lavrado Juntos Vamos Cuidar do Nosso Bairro 

Vale de Santo António (R. Justiniano 

Padrel lotes 20 e 30) 
A Brincar, a Brincar Podemos Cuidar 

Sul 

Av. Ceuta sul e Norte (Quinta do Loureiro) Avenidas 

Quinta do Cabrinha Dominó 

Casalinho da Ajuda No Casalinho Eu Alinho 

Totais 10 10 

 

 

ZONA NORTE ORIENTAL 

 

“+ Bensaúde” 

Objetivos: 

Aumentar os níveis de sucesso escolar; Reduzir as probabilidades de abandono escolar; Apostar na ocupação 

saudável dos tempos livres; Promover a aquisição de competências ao nível da informática; Desenvolver 

competências pessoais e sociais nas crianças e jovens envolvidos; Envolver pais e mães no processo educativo das 

crianças; Desenvolver competências de parentalidade; Informar e sensibilizar para a correta deposição dos resíduos 

sólidos promovendo uma melhor higiene dos espaços comuns dos Edifícios e das ruas do bairro; Fechar as casas do 

lixo; Interditar acessos e uso indevido das garagens; Reduzir o número de animais abandonados e/ou errantes no 

bairro; Incentivar à alteração de comportamentos relativamente à utilização, cuidado e limpeza dos espaços comuns, 

exteriores e equipamentos de recolha de lixo; Erradicar pragas; Promover cuidados básicos de saúde em especial 
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direcionados para as crianças; Promover hábitos de higiene pessoais e familiar junto das famílias; Responsabilizar e 

incentivar ao cumprimento dos direitos e deveres dos residentes; Constituir um grupo de moradores (em especial 

mulheres) para promoção da saúde familiar, bem como, trabalhar outras temáticas identificadas pelos residentes como 

relevantes para a melhoria da qualidade de vida; Disciplinar o estacionamento de veículos; Ordenar os espaços de 

circulação exclusivamente pedonal; Evitar conflitos de vizinhança; Desbloquear vias de circulação/intervenção dos 

bombeiros/proteção civil. 

Bairro: Alfredo Bensaúde 

Data Implementação: Junho de 2005 

 

 

+Bensaúde 

Público-Alvo Os moradores residentes no Bairro Alfredo Bensaúde 1.100 

Indicadores de processo 

previstos e observado 

N.º reuniões de Lote. N.º Comissões de Lote constituídas. N.º vistorias realizadas. N.º 

visitas domiciliárias de acompanhamento. N.º de reuniões com parceiros. * Grau de 

participação dos residentes. Total de rendas recuperadas. N.º de intervenções de 

manutenção/requalificação. Valor despendido com obras de manutenção/requalificação.  

Indicadores de resultado 

previstos e observados 

N.º reuniões de Lote 10 

N.º Comissões de Lote constituídas 2 

N.º vistorias realizadas 127 

N.º visitas domiciliárias de acompanhamento 40 

N.º de reuniões com parceiros 7 

Grau de participação dos residentes 56% 

Parceiros 

* PSP * IAC * ABS Mais Vida * Associação Famílias Diferentes * Escola EB1 

Santa Maria dos Olivais * SCML * Junta de Freguesia dos Olivais * Fundação 

Aga Khan (K’Cidade)  

8 
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“Reconstruindo a História do Nosso Bairro” 

Objetivos: 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade local para uma atitude proactiva, visando uma evolução positiva da qualidade 

de vida, da sua autonomia, quer ao nível dos percursos individuais, quer ao nível da mobilização de grupos que 

consigam intervir sobre o meio envolvente, nomeadamente através da implementação de soluções no âmbito da 

preservação dos espaços comuns dos lotes e zonas adjacentes; - Com recurso aos meios audiovisuais, 

nomeadamente registo fotográfico e produção de vídeo, construir narrativas, com e para a comunidade, recontando o 

passado e abordando a realidade presente, de modo a enriquecer a perceção que os mais novos e os mais idosos 

têm de si próprios e do papel que desempenham na vida comunitária. 

 

Bairros: Casal dos Machados e Quinta das Laranjeiras 

Data Implementação: 2014 

 

Reconstruindo a História do Nosso Bairro 

Público-Alvo 

População residente nos Bairros Casal dos Machados e Quinta das 

Laranjeiras, com especial enfoque para os grupos etários dos jovens e mais 

idosos (maiores de 50 anos);   1ª Fase: Famílias residentes nos lotes alvo de 

intervenção;  2ª Parte: Grupos intergeracionais de residentes de ambos os 

Bairros   

10 a 15 lotes 

e 42 pessoas 

Indicadores de 

processo previstos e 

observados 

1ª Nível de Intervenção: 

- Nº de reuniões com participantes; 

- Nº de participantes nas reuniões; 

- Nº de interlocutores/representantes dos lotes identificados ao longo da intervenção; 

- Nº de ações de melhoramento/preservação efetuadas por lote (limpeza, pintura, decoração 

etc.); 

- Melhoria da apropriação e estado de conservação dos espaços comuns, avaliada através da 

fase de monotorização; 

2ª Nível de Intervenção: 

- Nº de participantes no vídeo – avaliar e quantificar grau de participação;  

- Nº de participantes nas sessões – avaliar e quantificar grau de participação. 

Indicadores de 

resultado previstos e 

observados 

Comparação do nº de reclamações relacionadas com os espaços comuns 

rececionadas antes e depois da intervenção. 

Comparação do nº de reclamações relativas a conflitos de vizinhança 

reportadas antes e depois da intervenção. 

4 sessões 
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Parceiros 

No âmbito do trabalho desenvolvido pelo subgrupo Cidadania e Ambiente da 

Rede L&M: CML/UITOR; Agrupamento Escolas Fernando Pessoa/Escola 

Básica Infante D. Henrique; Biblioteca Municipal David Mourão Ferreira; 

Residentes Luís Carvalho e Manuel Silva.  No âmbito das comemorações do 

dia do Vizinho: Todos os parceiros da Rede L & M. 

Mais de 7 

 

 

“Murtas na Cidade” 

Objetivos: 

Melhoria da apropriação dos espaços comuns e exteriores dos lotes; Melhorar a qualidade de vida das famílias 

residentes no Bairro das Murtas. Apontam-se como objetivos específicos: Recuperação em termos de edificado dos 

espaços comuns e exteriores dos lotes; Promover a participação dos moradores não só na execução de pequenos 

trabalhos, como também na identificação das necessidades dos lotes; Apoiar as administrações de edifício entretanto 

constituídas pela GEBALIS; Aumentar a satisfação residencial das famílias; Promover o sentimento de pertença e de 

comunidade dos residentes; Diminuir o débito das famílias residentes; Melhorar a comunicação entre os moradores e 

a GEBALIS, aumentando a notoriedade da empresa junto dos mesmos; Otimizar recursos e potenciar o trabalho em 

rede. 

 

Bairro: Murtas 

Data Implementação: Outubro de 2010 

 

Murtas na Cidade 

Público-Alvo Os moradores residentes no Bairro das Murtas - 122 famílias 430 

Indicadores de 

processo previstos e 

observados 

• Constituição de administradores de lotes; 

• Diminuir os atos de vandalismo; 

• Manter as portas de lote fechadas; 

• Recolha de documentação para PVOR; 

• Constituição de uma rede de parceiros; 

• Evitar a vandalização e ocupação dos fogos vagos. 

Foram efetuadas 11 reuniões de lote; 3 mantêm a administração 

constituída; 

11 Realizadas 

3 Constituidas 
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Indicadores de 

resultado previstos e 

observados 

Número de visitas domiciliárias realizadas para a: 

Sensibilização da apropriação dos espaços com o objetivo de diminuir o 

vandalismo no bairro; 

Sensibilização da necessidade de proceder à entrega de documentos para 

a PVOR; 

155 

Mobilização de alguns elementos do bairro para a manutenção dos espaços 

comuns como, por exemplo, a pintura, pelos moradores, de um lote. 

Pelo menos 1 

representante por 

fogo 

Substituição das campainhas dos lotes de forma a torna-las mais 

resistentes para manter as portas fechadas; 
100% 

Aumento da entrega da documentação para PVOR – atualmente 85% dos 

agregados têm a documentação entregue; 
85% 

Melhoria da apropriação e estado de conservação dos espaços comuns, 

avaliada através da fase de monotorização. O equipamento substituído 

mantem-se em bom estado: 

- Caixas de correio; 

- Papeleiras; 

- Árvores. 

100% 

Controle da dívida dos agregados: realização de visitas domiciliárias para 

sensibilização para o pagamento e entrega de guias de pagamento 

Todos os 

agregados estão 

em 

acompanhamento 

Constitui-se uma rede de parceiros nas mais diversas áreas: Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; Junta de Freguesia de Campo Grande; Polícia de 

Segurança Pública, Secretário Diocesano de Lisboa da Obra da Pastoral 

dos Ciganos; Unidade Territorial; ANAFS e Associação de Dietistas 

Com mais 7 

parceiros 

Não se verificou a ocupação abusiva nem a vandalização dos 13 fogos 

vagos desde o início do projeto. 
100% 

Parceiros 

Centro Social e Paroquial do Campo Grande; Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa; Junta de Freguesia de Campo Grande; Polícia de Segurança 

Pública; Unidade Territorial; CML – DHURS; Secretário Diocesano de 

Lisboa da Obra da Pastoral dos Ciganos; ANAFS e Associação de Dietistas 

8 
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“Regolar” 

Objetivos: 

Trata-se de um projeto de intervenção comunitária dinamizado pela GEBALIS em parceria com as instituições locais, 

promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no bairro, mais especificamente na Zona A, na 

Rua Marciano Henriques da Silva, não só pela vertente de intervenção no edificado, bem como promover a melhoria 

da apropriação dos espaços comuns dos Lotes e exteriores, promover o sentimento de pertença e satisfação 

residencial, reduzir o nível de endividamento relativo à habitação social das famílias residentes no bairro, 

sensibilização para a limpeza e envolvimento da população e parceiros locais. No final do projeto pretende-se obter 

uma inversão da curva do endividamento para com a habitação, das famílias residentes no bairro do Rego, após um 

investimento conjunto (moradores e parceiros) na melhoria e conservação dos espaços comuns e exteriores do bairro. 

 

Bairro: Rego - Zona A na Rua Marciano Henriques da Silva 

Data Implementação: 2013 

 

Regolar 

Público-Alvo 
Os moradores residentes no Bairro Zona A na Rua Marciano Henriques da 

Silva 
  

Indicadores de 

processo 

previstos e 

observados 

Vistorias gerais aos lotes. 6 

3 Níveis de intervenção de edificado (electricidade, 2 edificado).   

Reuniões de lote (2 ciclos de reuniões). 12 

Contactos telefónicos com os responsáveis de lote (3 séries, após término das 

obras). 
18 

Reuniões mensais de parceria. Mensal 

Avaliações do Prédio+. 15 

Encaminhamentos GBL/SCML e SCML/GEBALIS. 20 

Análises de renda. mais de 12 

contratos de liquidação de dívida. mais de 5 
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Indicadores de 

resultados 

previstos e 

observados 

Manutenção das 6 fechaduras das portas de lote 6 

Participação de 50% das famílias nas reuniões de lote. 50% 

 Constituição de 6 Administrações de edifício. 6 

Constituição de uma rede de parceiros ≥ a 4. Sim 

Melhoria da apropriação dos espaços comuns, avaliada a partir da grelha de 

observação do Prédio +. 
Sim 

Diminuição em 15% da dívida. -15% 

Parceiros 

Associação Limiar, 

SAPANA, 

O Nosso km2, 

Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima, 

Santa casa da Misericórdia de Lisboa, 

Câmara Municipal de Lisboa. 

6 

 

 

Zona Oriental 

 

“Viva a Nossa Rua!” 

Objetivos: 

Melhorar a Apropriação das Zonas Comuns dos Lotes; Prevenir Situações de Risco; Dinamizar a Participação e 

Envolvimento dos Moradores como Agentes de Mudança; Fomentar o Desenvolvimento do Comércio Local / 

Instituições; Potenciar a Intervenção de Parcerias Locais ou Outras; Atribuir os Espaços Não Habitacionais Sem 

Utilização; Fomentar e Fortalecer Laços de Vizinhança; Promover e Rentabilizar a Rede de Parceiros, em benefício 

da População-Alvo. 

 

Bairro: Armador 

Data Implementação: Maio de 2011 
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Viva a Nossa Rua 

Público-Alvo 
Os moradores residentes em 26 Lotes e 19 Espaços Não Habitacionais do 

Bairro do Armador 
1.812 

Indicadores de processo 

previstos e observados 

• N.º Reuniões de Lotes  

• N.º Reuniões Comissões de Lote 

• N.º Contactos Comissão de Lotes 

• N.º Vistorias Acompanhamento 

• N.º Vistorias Edificado 

• N.º Reuniões/Contactos Parceiros 

• N.º Reuniões Internas 

• N.º Acções Sensibilização Porta a Porta 

• N.º Actividades Realizadas 

* Incluído, a colocação de botoneiras/iluminação, Afinação de Portas dos lotes, Corrimão, cedência 

de tintas. 

Indicadores de 

resultados previstos e 

observados 

Dados de 2013: 

• N.º Lotes formalmente constituídos = 3 

• N.º Agregados Familiares envolvidos nas Comissões de Lote = 10 

• N.º Lotes com melhoria de apropriação dos espaços comuns = 3 

• N.º Reuniões Grupo Alargado do Projeto, c/participação Comissões de Lote = 

0 

• Grau de Participação dos residentes em Reuniões de Moradores = 50% 

• Grau de Participação dos moradores nas atividades = 10% 

210 Vistorias e 

ações de 

sensibilização 

aos 3 lotes 721, 

722 e 730. 

Parceiros 

• PSP – PIPP 

• ANAFS 

• CML – DHURS – Posto de Limpeza 

• Associação Entremundos 

• APDES 

• Vivanciarte 

• Espaço Jovem do Intervir – Junta de Freguesia de Marvila 

• APF 

• AFA 

• Escola do Bairro do Armador 

• Centro Cultural Hare Krishna 

• Nuclisol Jean Piaget 

• NovaSpot – Igreja Evangélica 

• SCML - Unidade de Saúde do Bairro do Armador 

14 
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“Juntos Vamos Cuidar do Nosso Bairro” 

Objetivos: 

Trata-se de um projeto que tem como objetivos melhorar a apropriação das zonas comuns dos lotes, prevenir 

situações de risco, dinamizar a participação e envolvimento dos moradores como agentes de mudança, fomentar o 

desenvolvimento do comércio local/instituições, potenciar a intervenção de parcerias locais ou outras, atribuir os 

espaços não habitacionais sem utilização, fomentar e fortalecer laços de vizinhança, promover e rentabilizar a rede 

de parceiros, em benefício da população-alvo. Apoiar a constituição e organização das comissões de lote e dotar a 

população de conhecimentos promotores da segurança e minimizadores de risco. 

 

Bairro: Quinta do Lavrado 

Data Implementação: em 2012 

 

Juntos Vamos Cuidar do Nosso bairro 

Público-Alvo Os moradores residentes do Bairro do Quinta do Lavrado 736 

Indicadores de 

processo previstos e 

observados 

Reuniões de Lotes 18 

Reuniões Parceiros 10 

Reuniões Internas 3 

Nº de Ações/Atividades 28 

Nº de Ações de Divulgação/Sensibilização - 8 8 

N.º Ações Sensibilização Porta a Porta 5 

N.º Vistorias Edificado 16 

Indicadores de 

resultado previstos e 

observados 

N.º Lotes entregaram documento para disponíveis p/se organizarem 
5 

50% 

Grau de Participação dos residentes em Reuniões de Moradores 0 
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Parceiros 

Associação Assistência de São Paulo  

ANAFS – Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias 

CML – Direção Municipal de Ambiente Urbano – Divisão Limpeza Urbana 

CML – Unidade Territorial do Centro Histórico 

DITIRAMBUS 

Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria 

Jardim de Infância e Creche Missão Nossa Senhora - SCML 

Junta de Freguesia da Penha de França 

Espaço Nova Atitude 

Projeto Troca Amiga – Loja Social 

Fundação Aragão Pinto – Espaço Jovem da Quinta do Lavrado 

Paróquia do Espírito Santo – Capela Nossa Senhora 

Programa K’Cidade – Fundação Aga Khan e SCML 

PSP – 11ª Esquadra - Policiamento Proximidade 

14 

 

“A Brincar, a Brincar, Podemos Cuidar” 

Objetivos: 

Trata-se de um projeto que tem como objetivos envolver os moradores na estima e preservação dos espaços comuns 

do seu lote e espaços circundantes; Promover melhorias nos lotes com intervenções de recuperação de zonas 

comuns/espaços circundantes, com a participação ativa dos moradores; Diminuir os atos de vandalismo no património 

promovendo a manutenção e preservação adequadas; Fortalecer o trabalho em rede, em termos interinstitucionais e 

comunitários; Aumentar o sentimento de pertença e preservação dos espaços construídos e fomentar o orgulho na 

imagem do bairro; Alterar atitudes e comportamentos no período de duração do projeto e promover a capacitação dos 

envolvidos na perspetiva de continuidade em autonomia; Incentivar o espírito de partilha e aproximação entre a 

população dos dois lotes (lote 29 e lote 30). 

 

Bairro: Vale de Santo António – Lotes 29 e 30 da Rua Justiniano Padrel 

Data Implementação: Início em 2013 
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A Brincar a Brincar Podemos Mudar 

Público-Alvo Os moradores residentes na Rua General Justiniano Padrel Lote 29 e 30 283 

Indicadores de processo 

previstos e observados 

Reuniões de Lotes 4 

Reuniões Comissões de Lote 3 

Contactos Comissão de Lotes 20 

Vistorias Acompanhamento 25 

 Vistorias Edificado 10 

Reuniões/Contactos Parceiros 25 

Reuniões Internas 12 

Ações Sensibilização Porta a Porta 20 

Atividades Realizadas 10 

Indicadores de resultado 

previstos e observados 

N.º Lotes formalmente constituídos 2 

N.º agregados familiares envolvidos nas Comissões de Lote 12 

N.º Lotes com melhoria de apropriação dos espaços comuns 2 

N.º Reuniões grupo alargado do projeto, c/participação Comissões de Lote 7 

Grau de participação dos residentes em reuniões de moradores 0 

Grau de participação dos moradores nas atividades 0 

Grau de participação dos parceiros institucionais, nas atividades 1 

Parceiros 

Comissão de Lote dos lotes 29 e 30; 

CML – Divisão de Sensibilização e Educação Sanitária e Ambiental; 

Junta de Freguesia de São Vicente – Projeto Intervir; 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Colinas; 

PSP – Policiamento Proximidade e 5ª Divisão; 

Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres – Escola Básica Rosa Lobato Faria; 

ANAFS – Associação Nacional de Alistados das Formações Sanitárias; 

Agrupamento 51 Santa Engrácia do Corpo Nacional de Escutas; 

ASEG – Associação Solidariedade Entre Gerações; 

Museu da Água – Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos; 

Viveiros do Falcão SA. 

11 
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ZONA SUL 

 

“No Casalinho, Eu Alinho” 

Objetivos: 

Trata-se de um projeto dinamizado pelo Gabinete de Bairro, em parceria com as instituições locais, cujo principal 

objetivo incide sobre a correta apropriação dos espaços comuns dos prédios, ao nível da higiene e conservação dos 

lotes e zonas envolventes, tratamento de lixos e promoção das relações de vizinhança. Pretende melhorar a 

qualidade de vida dos residentes, promover a cultura de participação e responsabilização dos moradores.  

 Objetivos gerais: Melhoria da apropriação dos lotes; Recuperação do débito 

 Objetivos específicos: Capacitar responsáveis de lote; Combater a divida; Regularizar situações de 

ocupação dos fogos; Responsabilizar os moradores em relação aos deveres de cidadania, de apropriação 

dos espaços comuns e do espaço publico; Encaminhar os moradores sempre que possível para os 

diversos serviços que os possam apoiar de modo a organizarem e melhorarem as condições 

socioeconómicas. 

 

Bairro: Casalinho da Ajuda 

Data Implementação: em 2009 

 

No Casalinho Eu Alinho 

Público-Alvo 
População residente nos 45 fogos dos 5 lotes da Rua Joaquim Fiadeiro no 

Casalinho da Ajuda. 
150 

Indicadores de processo 

previstos e observados  

Realização de vistorias aos lotes; 

Atendimentos no gabinete de bairro; 

Pagamento de rendas (parcial ou total). 

Indicadores de resultado 

previstos e observados  

Realização de vistorias de lote por mês. 10 

Atendimentos mensais a famílias do bairro. 24 

% de famílias com divida a pagarem total ou parcialmente a renda  10% 

Parceiros CML – DMAU DSESA  1 
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“Dominó” 

Objetivos: 

Trata-se de um projeto que pretende promover a coesão social interna no Bairro Quinta do Cabrinha e a cultura de 

participação e responsabilização dos moradores; melhorar a qualidade de vida dos residentes; promover a iniciativa 

dos moradores na identificação clara das necessidades para a sua resolução; empoderamento comunitário; melhorar 

o estado de conservação e manutenção dos espaços comuns dos edifícios e do Bairro; diminuir a ocorrência de actos 

de vandalismo contra o património edificado; organizar formal ou informalmente os lotes em Comissões de Lote. 

 Objetivos gerais: Melhorar a imagem da Quinta do Cabrinha; Melhorar a apropriação dos lotes; Constituir 

responsáveis de lote. 

 Objetivos específicos: Trabalhar com os moradores de cada lote, sensibilizando-os para os cuidados 

necessários com os espaços que são utilização comum; Combater o vandalismo as pragas e fomentar a 

higiene urbana; Contribuir para as boas relações de vizinhança; Contribuir para a melhoria das condições 

socioculturais dos moradores e promover a auto estima; Criar uma boa imagem da GEBALIS e da CML 

junto dos moradores. 

 

Bairro: Quinta do Cabrinha 

Data Implementação: em 2011 

 

Dominó 

Público-Alvo Os moradores residentes em Lotes do Bairro Quinta do Cabrinha 744 

Indicadores de processo 

previstos e observados 

Realização de vistorias de lote semanais; 

Realização de reuniões de lote; 

Realização de intervenções no lote; 

Aplicação de questionários de satisfação por lote intervencionado. 

Indicadores de resultado 

previstos e observados 

Realizar uma reunião de lote cada 2 meses: Lotes 4,3,6,7,9 e 10  6 

Realização de vistorias de lote semanais 50 

Realização de reuniões de lote 10 

Realização de intervenções no lote 2 
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Mensalmente conseguir obter progressos num lote (pintura, limpeza, 

manutenção da porta fechada): 

Cedemos tintas para os lotes 3,7 e 9; 

Escalas de limpeza: 3,4, 7, 1, 9, 10; 

Fizemos intervenções nas portas do lote 7, nas luzes do 3 e nas botoneiras do 

3 e 6. 

14 

Obter 30% de respostas positivas nos lotes já intervencionados 25% 

Parceiros 

CML – DMAU-DSESA , pontualmente contamos com o apoio da PSP e do P. 

Alkantara. A Junta de Freguesia de Alcântara esteve envolvida no projeto, 

contudo afastou-se.  

3 

 

 “Avenidas” 

Objetivos: 

 Objetivos gerais: Melhorar a imagem dos bairros; Melhorar a apropriação dos lotes; Constituir responsáveis 

de lote. 

 Objetivos específicos: Trabalhar com os moradores de cada lote, sensibilizando-os para os cuidados 

necessários com os espaços que são utilização comum; Combater o vandalismo as pragas e fomentar a 

higiene urbana; Contribuir para as boas relações de vizinhança; Contribuir para a melhoria das condições 

sócio-culturais dos moradores e promover a sua auto-estima; Promover a imagem interna e externa da 

população do bairro; Criar uma boa imagem da GEBALIS junto dos moradores.  

 

Bairro: Avenida de Ceuta Sul e Norte 

Data Implementação: em 2014 

 

Avenidas 

Público-Alvo Toda a população residente nos lotes da Ceuta Sul e Loureiro 22 lotes 

Indicadores de processo 

previstos e observados 

Realização de  visitas  aos 2 bairros. 

Realização de reuniões de lote. 

Realização de intervenções nos lotes 

Indicadores de resultado 

previstos e observado 

Realizar quinzenalmente uma visita aos bairros. 18 

Realizar uma reunião de lote por mês. 22 
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Iniciar uma intervenção ou sinalização de lote mensalmente 22 

Parceiros 

CLDS; 

Bip Zip Vale Cidadania; 

Junta de Freguesia da Estrela 

3 

 

Ao analisar o quadro abaixo, podemos verificar que o número de ações e atividades (reuniões parceiros, reuniões 

lote, ações informação/sensibilização/visitas domiciliárias, atividades socio-culturais e desportivas, requalificação dos 

Espaços e vistorias) realizadas no âmbito do desenvolvimento de projetos promovidos pela Direção desceu. Este facto 

poderá ter a ver com a indicação para a priorização da instrução processual no âmbito da VOCR, implicando assim 

uma maior dedicação por parte das equipas dos Gabinetes de Bairro nessa área resultando numa diminuição do 

número de ações realizadas. 

 

Número de atividades e ações realizadas 

Projeto dinamizados 2012 2013 2014 

+ Bensaúde 370 355 186 

A Brincar, a Brincar Podemos Cuidar 0 104 152 

Avenidas 0 0 62 

Cidade de Luanda 0 0 127 

Dominó 645 273 82 

Projeto dinamizados 2012 2013 2014 

Juntos Vamos Cuidar do Nosso Bairro 0 59 93 

Murtas na Cidade 465 349 163 

No Casalinho eu Alinho 123 273 24 

Reconstruindo a História do Nosso Bairro 0 0 4 

Regolar 0 338 83 

Viva a nossa Rua 74 122 210 

9 1.603 1.413 1.186 
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Os objetivos estratégicos da Direção de Conservação do Património 

decorrem da Missão, Valores e Princípios da GEBALIS. 

No Ano de 2014 reiteramos e reforçamos estes objetivos e que se 

podem traduzir no desenvolvimento de atividades para Manter – 

Conservar – Requalificar – Inovar, o património sob gestão da 

GEBALIS e ações de Formação/Divulgação junto de Instituições 

relativa a procedimentos adotados pela unidade orgânica no que diz 

respeito à Manutenção e Sensibilização para as boas práticas na 

conservação e zelo pelo bem público (municipal) junto dos 

Moradores
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INDICADORES GERAIS 

 

I. INDICADOR DE PATRIMÓNIO DE GESTÃO 

A Direção de Conservação do Património tem sob sua responsabilidade a Manutenção / Conservação de um 

vasto património habitacional e serviços e/ou equipamentos. 

 

 

INDICADORES GERAIS – 2013 

Nº. Lotes 3.340 

Nº. Fogos  22.621 

Nº. Ascensores 1.211 

Nº. Lojas 1.100 

Nº. Parques Estacionamento [m2] 91.500 aprox 

 

 

II. INDICADOR RECURSOS HUMANOS 

A Equipa é constituída presentemente por 42 colaboradores ativos que desenvolvem atividades específicas nas 

diferentes áreas que compõem a Direção. 

Com o cessar de competências da GEBALIS no âmbito da gestão do espaço exterior envolvente aos Bairros 

(Zonas verdes) as equipas de jardinagem, composta por 10 elementos, transitaram para a Junta de Freguesia de 

Carnide. 

A equipa técnica que constituía a DCP – Ambiente e Espaços Exteriores foi incorporada em outros sectores desta 

unidade orgânica e/ou noutras unidades orgânicas. 

 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO  

A gestão do Património Habitacional Municipal da GEBALIS EM SA em termos de Manutenção / Conservação 

desenvolve-se em áreas distintas que se complementam na sua ação de Cuidar o Património Edificado. 
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NÚCLEO DE GESTÃO DE EMPREITADAS 

 

I. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

No ano 2014 foram constituídos 17 procedimentos para Aquisição de Serviços na área de projeto de execução 

de obras, especialidades, fiscalização e coordenação de segurança em obra. 

Tendo como base Contratos Programa formalizados com a Autarquia, o Núcleo de Gestão de Empreitadas 

promoveu diversos procedimentos de Aquisição de Serviços na área da Engenharia e Empreitadas por concurso 

público associadas ao Contrato Programa 178/CM/2011, 160/CM/2013 e 308/CM/2013 + QREN.  

2013 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário 

Valor 

adjudicação 

(s/IVA) 

Observação 

Marvila 2/GEBALIS/2013 

AQS/02/GEBALIS/2013 - Fornecimento e instalação de 

plataforma elevatória de escada em zona comum - Bairro 

Flamenga, Av. Virgilio Ferreira 703 

ENOR 8.235,00 € Concluído 

Ajuda 3/GEBALIS/2013 

AQS 3/GEBALIS/2013 – PIPARU 

--- --- Anulado Acção: Bairro Casalinho da Ajuda, lotes IO57A, IO57B, IO58 

Tipo: Projecto de Execução das Obras (...) 

 

2014 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário 

Valor 

adjudicação 

(s/IVA) 

Observação 

Campo Ourique 2/GEBALIS/2014 

AQS/2/GEBALIS/2014 - Elaboração de Projetos de 

Especialidade (AVAC / Rede Elétrica / Incêndio / 

Comunicações (comunicações/dados/videovigilância) / 

Águas / Domésticas) para obras em Instalações Próprias 

– Gabinete de Bairro Vale de Alcântara 

PROSPECTIVA 6.000,00 € Em curso 

Várias 03/GEBALIS/2014 

Serviços de conservação e manutenção de construção 

civil em redes de drenagem e proteção de frações em 

Bairros geridos pela GEBALIS 

--- --- Anulado 

Alvalade, São 

Domingos 

Benfica, São 

Vicente 

05/GEBALIS/2014 

Aquisição de serviços AQS 05/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

nos bairros Quinta dos Barros, Murtas e 

Graça/Sapadores 

PROSPECTIVA 36.000,00 € Em curso 

Lumiar 06/GEBALIS/2014 

Aquisição de serviços AQS 06/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

na Alta de Lisboa, nos aglomerados designados por PER 

1, PER 2, PER 7, PER 8, PER 12 

--- --- 
Em 

lançamento 
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Beato 07/GEBALIS/2014 

Aquisição de serviços AQS 07/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

no Bairros da Quinta dos Ourives, Lotes F, G e H 

--- --- 
Em 

lançamento 

Areeiro 09/GEBALIS/2014 

AQS 9/GEBALIS/2014 - Elaboração de projeto de 

execução para as obras de conservação, alteração e 

ampliação do Gabinete de Bairro das Olaias 

SACRAMENTO 

CAMPOS 
6.000,00 € Em curso 

Carnide, Olivais, 

Areeiro 
10/GEBALIS/2014 

Aquisição de serviços 10/GEBALIS/2014 - Fiscalização e 

coordenação de segurança em obra das empreitadas 

18/2013, 19/2013, 20/2013, 9/2014 e outras empreitadas 

no âmbito do CP160/2013 

RIPORTICO 147.500,00 € Em curso 

Campo Ourique 15/GEBALIS/2014 
Aquisição de Serviços AQS/15/GEBALIS/2014 - 

Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória - 

Bairro Av. Ceuta Norte / Quinta Loureiro, Lote 4B  

ALARTÉCNICA 17.865,00 € Concluído 

Vários 22/GEBALIS/2014 

Aquisição de Serviços AQS/22/GEBALIS/2014 - 

Prestação de serviços profissionais de consultadoria no 

lançamento e tramitação de procedimentos de 

contratação 

--- --- Anulado 

Lumiar 23/GEBALIS/2014 
Aquisição de serviços AQS 23/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

na Alta de Lisboa, PER 1, PER 2, PER 7, PER 8, PER 12 

RIPORTICO 37.500,00 € 
Em 

adjudicação 

Marvila 24/GEBALIS/2014 
Aquisição de serviços AQS 24/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

no Bairro do Condado, lotes 557 a 573 

--- --- 
Em 

Preparação 

 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário 

Valor 

adjudicação 

(s/IVA) 

Observação 

Carnide 25/GEBALIS/2014 
Aquisição de serviços AQS 25/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

no Bairro Padre Cruz, lotes 12 a 22 e 49 a 51 

--- --- 
Em 

lançamento 

Ajuda / Alcântara 26/GEBALIS/2014 
Aquisição de serviços AQS 26/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

nos Bairros das Açucenas e Quinta do Cabrinha 

--- --- 
Em 

lançamento 

Santa Clara / 

Lumiar 
27/GEBALIS/2014 

Aquisição de serviços AQS 27/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

nos Bairros da Charneca do Lumiar e da Cruz Vermelha 

--- --- 
Em 

lançamento 

Marvila 28/GEBALIS/2014 
Aquisição de serviços AQS 28/GEBALIS/2014 - Projeto 

de execução para obras de reabilitação e conservação 

no Bairro do Armador, lotes 772 a 781 e 746 a 754A 

--- --- 
Em 

lançamento 

Vários 29/GEBALIS/2014 
Serviços de proteção de frações em Bairros geridos pela 

GEBALIS 
--- --- 

Em 

Preparação 

Marvila 33/GEBALIS/2014 

Aquisição de Serviços AQS 33/GEBALIS/2014 - 

Elaboração de projeto de execução para as obras de 

conservação e alteração do Gabinete de Bairro do 

Armador 

PROSPECTIVA 4.490,00€ Em curso 
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II. EMPREITADAS 

No ano 2014 foram lançados pela DCP-NGE 7 novos 7 procedimentos de empreitadas na sua maioria associadas 

a Contratos Programa estabelecidos com a Câmara Municipal de Lisboa. Destaca-se a execução dos 

procedimentos desenvolvidos no âmbito dos Contratos Programa 488/CM/2012 e 308/CM/2013. 

 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário 
Valor adjudicação 

(s/IVA) 
Observação 

Carnide 
CP49/CM/2012  

10/GEBALIS/2012 

Requalificação de 6 alvenarias no Bairro 

Padre Cruz - Realojamento Fase A1 
---  84.000,00 € Concluída 

Carnide 
CP49/CM/2012  

11/GEBALIS/2012 

Requalificação de 5 alvenarias no Bairro 

Padre Cruz - Realojamento Fase A1 
 --- 100.717,50 € Concluída 

Marvila 
CP178/CM/2011  

16/GEBALIS/2012 

Obras de substituição da rede de gás em 

edifícios no Bairro da Flamenga - Lotes 369A 

a 371B - Lisboa. 

--- --- Anulada 

Marvila 
CP178/CM/2011  

17/GEBALIS/2012 

Obras de substituição da rede de gás em 

edifícios no Bairro da Flamenga - Lotes 369A 

a 371B - Lisboa. 

Protraço, Lda 148.245,48 € Concluída 

Lumiar 
CP1268/CM/2008  

18/GEBALIS/2012 

Rua Pedro Queirós Pereira - Lotes 1 a 8 e 9 

a 17 - Obras de Reabilitação e Conservação 

de rede de abastecimento de água e da rede 

de drenagem de águas residuais domésticas 

e de águas pluviais. 

Ramiro & 

Delgado, Lda. 
93.613,55 € Concluída 

Benfica 

CP/CM/2012 

PORLisboa  

19/GEBALIS/2012 

Requalificação e melhoria de desempenho 

ambiental dos lotes 11 a 18 do Bairro da 

Boavista, em Lisboa, no âmbito do projeto 

Eco-Bairros». 

Contenção, Lda 444.291,21 € Concluída 

Benfica 

CP/CM/2012 

PORLisboa  

20/GEBALIS/2012 

Requalificação e melhoria de desempenho 

ambiental dos lotes 19 a 26 do Bairro da 

Boavista, em Lisboa, no âmbito do projeto 

Eco-Bairros». 

Contenção, Lda 446.949,40 € Concluída 

Carnide 
CP49/CM/2012  

21/GEBALIS/2012 

Requalificação de 5 alvenarias no Bairro 

Padre Cruz - Realojamento Fase A1 
Rosete, Lda 88.745,69 € Concluída 

Marvila 
CP178/CM/2011  

23/GEBALIS/2012 

Obras de Reabilitação dos Lotes 531, 532 e 

533 do Bairro do Condado [Sector B] - 

Lisboa. 

--- --- Anulada 

Marvila 
CP178/CM/2011  

24/GEBALIS/2012 

Obras de Demolição de escadas de acesso e 

de Reabilitação do Lote 544 do Bairro do 

Condado - Lisboa. 

--- --- Anulada 

Geral 26/GEBALIS/2012 
Fornecimento e Montagem Contínua de 

Portas de Protecção em Fracções 
GMX, Lda 11.339,00 € Concluída 
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Marvila 

PIPARU 

178/CM/2011 - 

1/GEBALIS/2013 

Obras de Demolição, Obras de Construção 

de novos acessos, Obras de requalificação e 

Obras de conservação em zonas comuns e 

espaços exteriores no Bairro do Condado, no 

Sector D, lotes 540, 540A, 542 e 544 – 

Marvila – Lisboa - PIPARU - Programa de 

Investimento Prioritário em Acções de 

Reabilitação Urbana 

Veiga Lopes, Lda 1.905.894,03 € Em curso 

Marvila 

PIPARU 

178/CM/2011 - 

5/GEBALIS/2013 

Obras de requalificação e Obras de 

conservação em zonas comuns e espaços 

exteriores no Bairro do Condado, nos 

Sectores A, B, e C, lotes 524, 525, 526, 528, 

531, 532, 533, 536, 537, 538 – Marvila – 

Lisboa - Contrato no âmbito de programa 

«PIPARU», Deliberação nº 178/CM/2011 de 

6 de Abril 

UDRA 2.578.706,26 Em curso 

Geral 06/GEBALIS/2013 Portas de protecção em fracções --- --- 
Em 

lançamento 

Geral 8/GEBALIS/2013 

Obras de conclusão de rede de ventilação e 

de climatização, trabalhos diversos de 

serralharia e trabalhos de construção civil 

--- --- 
Em 

constituição 

Penha de 

França 
10/GEBALIS/2013 

Empreitada 10/GEBALIS/2013 - Reabilitação 

de terraços no Bairro Quinta do Lavrado 
Protraço, Lda 51.091,14 € Concluída 

Benfica 

CP 308/CM/2013 

PORLisboa  

15/GEBALIS/2013 

Empreitada 15/GEBALIS/2013 - Empreitada 

de requalificação e melhoria de desempenho 

ambiental de diversos lotes do Bairro da 

Boavista, em Lisboa, no âmbito do projeto 

Eco-Bairros 

--- --- Anulada 

 

 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário Valor adjudicação (s/IVA) Observação 

Benfica 

CP 308/CM/2013 

PORLisboa  

16/GEBALIS/2013 

Empreitada 16/GEBALIS/2013 - Empreitada 

de requalificação e melhoria de desempenho 

ambiental de diversos lotes do Bairro da 

Boavista, em Lisboa, no âmbito do projeto 

Eco-Bairros 

Caixiave 631.831,35 € Concluída 

Carnide 

PIPARU 

160/CM/2013 - 

18/GEBALIS/2013 

Empreitada 18/GEBALIS/2013 - Obras de 

conservação da envolvente exterior no Bairro 

da Horta Nova, lotes A4, R3, B6, B7, B8, B9, 

R4, A5, A6, A7, A8 

--- --- Anulada 

Olivais 

PIPARU 

160/CM/2013 - 

19/GEBALIS/2013 

Empreitada 19/GEBALIS/2013 -Obras de 

alter e repar divers, em casas dos lixos, 

redes de esgotos domésticos, acessos a 

estacionamentos e baterias de contadores, 

no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, Lotes A1 a 

A11, B1 a B2 e C1 a C13 

Rosete, Lda 154.700,00 € Em curso 
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Areeiro 20/GEBALIS/2013 

Empreitada 20/GEBALIS/2013 - Obras de 

conservação da envolvente exterior no Bairro 

das Olaias, Largo Roque Laia, Lotes 1 a 6 

Congevia 256.372,47 € Em curso 

Parque 

Nações 
1/GEBALIS/2014 

Empreitada 1/GEBALIS/2014 - Reabilitação 

de áreas de fachadas revestidas a material 

cerâmico tipo litocer no Bairro Casal dos 

Machados 

--- --- 
Em 

lançamento 

Benfica 2/GEBALIS/2014 

Empreitada 2/GEBALIS/2014 - Empreitada 

Requalificação e melhoria de desempenho 

ambiental do Bairro da Boavista, em Lisboa, 

no âmbito do projeto Eco-Bairros - Fase 1 - 

CP 308/CM/2013 

Dignaconstroi 120.000,00 € Concluída 

Benfica 7/GEBALIS/2014 

Empreitada 07/GEBALIS/2014 - Empreitada 

Requalificação e melhoria de desempenho 

ambiental do Bairro da Boavista, em Lisboa, 

no âmbito do projeto Eco-Bairros – Fase 2 - 

CP 308/CM/2013 

Caixiave 342.881,98 € Concluída 

Beato 8/GEBALIS/2014 

Empreitada 08/GEBALIS/2014 - Empreitada 

de reabilitação e conservação nos lotes A, B, 

C e D do Bairro dos Ourives 

Teixeira Pinto 748.762,07 € Em curso 

Parque 

Nações 
9/GEBALIS/2014 

Empreitada 09/GEBALIS/2014 - Empreitada 

de fecho de escadas e trabalhos 

complementares no Bairro das Laranjeiras 

Vamaro 448.690,56€ Em curso 

Carnide 11/GEBALIS/2014 

Obras de conservação da envolvente exterior 

no Bairro da Horta Nova, lotes A4, R3, B6, 

B7, B8, B9, R4, A5, A6, A7, A8 

--- --- Anulada 

Alcântara 12/GEBALIS/2014 
Obras de adaptação para o gabinete de 

Bairro do Vale de Alcântara 
--- --- 

Em 

preparação 

 

 

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 

 

No Ano de 2014 estiveram em curso de modo permanente 5 empreitadas associadas à Manutenção/Conservação 

corrente do Património Edificado. Cada empreitada está afeta a uma Zona de Lisboa e a um parque habitacional 

definido. 

 

Em termos de número de intervenções ocorridas durante o ano de 2014 por Zonas de Lisboa registaram-se 

[valores aproximados]: 
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Manutenção / Conservação - Fogos e Zonas Comuns - 

Ano 2014 

Intervenções - Totais 7.492 

Zona Norte Ocidental 1.800 

Zona Ocidental 1.020 

Zona Norte Oriental 1.890 

Zona Oriental 1.202 

Zona Sul 1.580 

 

 

De referir que aos números indicados não estão consideradas as atividades de intervenção na rede predial, rede 

de gás e instalações elétricas. Também as atividades associadas ao eixo Mobilidade/Acessibilidade possuem no 

presente relatório uma referência autónoma. 

 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário 

Valor 

adjudicação 

(s/IVA) 

Observação 

Campo 

Ourique, 

Alcântara, 

Estrela, 

Campolide, 

Ajuda e 

Benfica. 

[Concelhos: 

Amadora e 

Sintra] 

25/GEBALIS/2012 

Empreitada 25/GEBALIS/2012 - Manutenção e 

Reparação de Fogos e Zonas Comuns em Bairros da 

Zona Sul, em Lisboa 

Protraço, Lda 127.515,00 € Concluída 

Lumiar, Santa 

Clara 
7/GEBALIS/2013 

Empreitada 7/GEBALIS/2013 - Manutenção e 

Reparação de fogos e zonas comuns em bairros da 

Zona Norte Ocidental de Lisboa 

Costobra, Lda 130.000,00 € Concluída 

Marvila, Alto 

do Pina, 

Beato, Penha 

de França e 

S. Vicente. 

11/GEBALIS/2013 

Empreitada 11/GEBALIS/2013 - Manutenção e 

Reparação de fogos e zonas comuns em bairros da 

Zona Oriental de Lisboa 

Ramiro & 

Delgado, Lda 
123.600,00 € Concluída 

Santa Maria 

dos Olivais e 

Marvila. 

12/GEBALIS/2013 

Empreitada 12/GEBALIS/2013 – Manutenção e 

Reparação de Fogos e Zonas Comuns em Bairros da 

Zona Norte Oriental de Lisboa 

--- --- Anulada 
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Campo 

Ourique, 

Alcântara, 

Estrela, 

Campolide, 

Ajuda e 

Benfica. 

[Concelhos: 

Amadora e 

Sintra] 

13/GEBALIS/2013 

Empreitada 13/GEBALIS/2013 – Manutenção e 

Reparação de Fogos e Zonas Comuns em Bairros da 

Zona Ocidental de Lisboa 

Sousa Pedro SA 145.233,87 € Em curso 

Santa Maria 

dos Olivais e 

Marvila. 

14/GEBALIS/2013 

Empreitada 14/GEBALIS/2013 – Manutenção e 

Reparação de Fogos e Zonas Comuns em Bairros da 

Zona Norte Oriental de Lisboa 

Vamaro SA 119.651,55 € Concluída 

Campo 

Ourique, 

Alcântara, 

Estrela, 

Campolide, 

Ajuda e 

Benfica. 

[Concelhos: 

Amadora e 

Sintra] 

17/GEBALIS/2013 

Empreitada 17/GEBALIS/2013 - Manutenção e 

Reparação de Fogos e Zonas Comuns em Bairros da 

Zona Sul, em Lisboa 

Hormibloco 120.676,81 € Em curso 

 

Freguesia Nº procedimento Designação Adjudicatário Valor adjudicação (s/IVA) Observação 

Lumiar, Santa 

Clara 
3/GEBALIS/2014 

Empreitada 3/GEBALIS/2014 – Manutenção 

e Reparação de Fogos e Zonas Comuns em 

Bairros da Zona Norte Ocidental 

Loviril 134.790,36 € Em curso 

Carnide, 

Lumiar, 

Avenidas 

Novas, 

Alvalade, São 

Domingos de 

Benfica e 

Benfica. 

4/GEBALIS/2014 

Empreitada 4/GEBALIS/2014 – Manutenção 

e Reparação de Fogos e Zonas Comuns em 

Bairros da Zona Ocidental 

--- --- Em análise 

Olivais, 

Parque Expo 

e Marvila. 

5/GEBALIS/2014 

Empreitada 5/GEBALIS/2014 – Manutenção 

e Reparação de Fogos e Zonas Comuns em 

Bairros da Zona Norte Oriental 

Vamaro SA 131.052,48 € Em curso 

Marvila, 

Beato, 

Areeiro, S. 

Vicente, 

Penha de 

França 

6/GEBALIS/2014 

Empreitada 6/GEBALIS/2014 – Manutenção 

e Reparação de Fogos e Zonas Comuns em 

Bairros da Zona Oriental 

--- --- 
Em 

lançamento 

Lumiar, Santa 

Clara 
10/GEBALIS/2014 

Empreitada 10/GEBALIS/2014 – Manutenção 

e Reparação de Fogos e Zonas Comuns em 

Bairros da Zona Norte Ocidental 

--- --- Anulada 

 

  



90 

 

 

 

REABILITAÇÃO URBANA 

 

No Ano de 2014 a GEBALIS EM SA reabilitou um total de 76 fogos de habitação municipal, 75 dos quais tendo a 

GEBALIS como fonte de financiamento e 1 procedimento associado a Contratos Programa com a Autarquia. 

 

Freguesia 

Ano 2014 

Total 

GEBALIS 
GEBALIS 

CP/CML 

Ajuda 3 0 3 

Alfragide 1 0 1 

Alvalade 2 0 2 

Benfica 8 0 8 

Campo de 

Ourique 
5 0 5 

Carnide 6 0 6 

Estrela 1 0 1 

Lumiar 3 0 3 

Marvila 9 1 10 

Olivais 11 0 11 

Parque Nações 8 0 8 

Penha de França 4 0 4 

Santa Clara 10 0 10 

São Domingos 

de Benfica 
4 0 4 

Total 75 1 76 
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FISCALIZAÇÃO 

Constituída por uma equipa de 11 colaboradores, no ano de 2014 foram realizadas aproximadamente 16.500 

ações de fiscalização por parte da GEBALIS. 

Nestas ações estão incluídas vistorias ao Património Edificado com a Câmara Municipal de Lisboa no âmbito das 

Receções Definitivas e Libertação de Garantias Bancárias, ações de gestão técnica de empreitadas promovidas 

pela GEBALIS ou de Contrato Programa e as correntes avaliações do património. 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 

Esta equipa tem a responsabilidade de efetuar a manutenção, conservação e requalificação das instalações 

elétricas do Património Edificado. 

Nas suas atividades desenvolveram-se durante o ano de 2014 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. 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS – Ano 2014 

Zona 

Intervenções 

Investimento 

Ligeiras Médias Profundas Total 

Norte Ocidental 401 559 31 991 14.335,66 € 

Ocidental 171 376 9 556 7.500,89 € 

Norte Oriental 243 429 9 681 8.036,24 € 

Oriental 418 578 11 1007 10.499,49 € 

Sul 172 310 0 482 5.391,21 € 

TOTAIS 1.405 2.252 60 3.717 45.763,49 € 
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REDES DE GÁS 

No ano de 2014 foram registadas 89 intervenções na especialidade de Rede de Gás nos Bairros Municipais sob 

gestão da GEBALIS. 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO - Rede de Gás - Ano 2014 

Freguesia Intervenções Valor/Custo € 

Ajuda 1 245,52 € 

Alvalade 1 345,52 € 

Areeiro 1 694,02 € 

Beato 1 61,50 € 

Benfica 20 9.625,25 € 

Campolide 2 833,62 € 

Carnide 3 675,06 € 

Lumiar 4 837,10 € 

Marvila 28 12.720,45 € 

Olivais 3 1.040,00 € 

Parque das Nações 8 6.834,97 € 

Penha de França 10 5.439,61 € 

Santa Clara 7 1.433,46 € 

TOTAIS 89 40.786,08 € 

 

 

NÚCLEO DE INTERVENÇÕES ESPECIAIS 

A equipa do Núcleo de Intervenções Especiais desenvolveu no Ano 2014 a sua ação nas atividades de 

Manutenção das Redes de Drenagem Predial do Património Edificado [manutenção de coberturas e algerozes, 

caixas de saneamento associadas a zonas comuns dos edifícios …] num total de 281 intervenções e atuação em 

situações classificadas de Emergência [Equipa SOS] nomeadamente no apoio dado ao Suporte Residencial, 

Policia Municipal e Proteção Civil num total de 405 intervenções. 
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PATRIMÓNIO EDIFICADO - NÚCLEO DE INTERVENÇÕES ESPECIAIS  - 2014 

Freguesia 

INTERVENÇÕES 

TOTAIS 

Drenagem Predial SOS 

Ajuda 12 5 17 

Alcântara 4 3 7 

Alvalade 3 6 9 

Areeiro 4 5 9 

Avenidas Novas 5 6 11 

Beato 16 24 40 

Benfica 35 44 79 

Campo de Ourique 0 3 3 

Campolide 1 0 1 

Carnide 40 48 88 

Estrela 0 1 1 

Lumiar 11 21 32 

Marvila 78 109 187 

Olivais 16 15 31 

Parque das Nações 23 16 39 

Penha de França 3 19 22 

Santa Clara 24 60 84 

São Domingos de Benfica 2 4 6 

São Vicente 4 16 20 

TOTAIS 281 405 686 

 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO - NÚCLEO DE INTERVENÇÕES ESPECIAIS 

Ano 

Total de Intervenções 
Valor de Adjudicação a 

Entidades Externas Drenagem Predial SOS 

2014     68.291,02 € 
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EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS 

A GEBALIS terminou o ano 2014 sob sua responsabilidade direta a manutenção corrente de 1.211 ascensores 

(total final a Dezembro de 2014). 

I. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES 

A atividade desenvolvida pelo serviço dos Equipamentos Eletromecânicos, é o resultado da manutenção corrente 

dos equipamentos existentes no parque gerido pela GEBALIS, tendo por base a gestão do Contratos de 

Manutenção Simples (contratos em fase de resolução) e contratos completos. 

 

Junta da Freguesia  Elevadores Nº Intervenções Nº Queixas Crimes 
Custo Manutenção 

s/IVA 
Custo Reparação s/iva 

Ajuda 10 0 0 7.035,86 € 0,00 € 

Alcântara 16 8 1 15.285,29 € 19.494,22 € 

Alvalade 24 25 1 35.858,48 € 31.993,52 € 

Areeiro 21 16 0 22.673,55 € 10.423,97 € 

Avenidas Novas 37 15 0 30.140,22 € 17.538,84 € 

Beato 36 21 3 50.404,09 € 21.273,96 € 

Benfica 62 22 0 45.897,14 € 61.498,04 € 

Campo Ourique 54 23 9 68.182,58 € 62.356,66 € 

Campolide 22 7 0 21.332,96 € 11.893,95 € 

Carnide 128 64 1 57.560,88 € 215.244,91 € 

Estrela 8 0 0 2.299,94 € 0,00 € 

Lumiar 124 75 5 101.214,55 € 170.786,51 € 

Marvila 300 187 0 227.765,65 € 325.836,79 € 

Olivais 51 36 6 61.449,33 € 34.730,37 € 

Parque das Nações 56 44 2 29.486,71 € 60.097,77 € 

Penha de França 70 51 4 78.806,05 € 87.563,92 € 

Santa Clara 172 111 20 123.112,71 € 172.494,21 € 

S. Domingos Benfica 12 4 0 9.087,90 € 13.277,36 € 

São Vicente 8 6 1 39.256,71 € 16.187,12 € 

TOTAL 1211 715 53 1.026.850,60 € 1.332.692,12 € 

TOTAL GERAL  2.359.542,72 € 
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II REPARAÇÃO DE ASCENSORES 

Relativamente a atividades de reparação/modernização foram registadas 715 intervenções em ascensores 

traduzindo-se num investimento considerável. 

No ano 2014 a GEBALIS realizou trabalhos de modernização em máquinas que já apresentavam considerável 

desgaste em termos de peças estruturais (portas / cabines) e de controlo. 

Estas intervenções classificadas de modernização permitem perlongar o tempo de vida útil de máquinas. 

 

 

III. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO (ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO)  

Foram transferidos 21 ascensores para a responsabilidade de Administrações de Condomínio constituídas. 

 

 

IV. INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS  

Com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no DL 320/02 foram remetidos requerimentos à CML para 

promoção da inspeção obrigatória em diversos equipamentos.  

 

 

V. EMPREITADAS/FORNECIMENTOS 

Durante o ano de 2013 foram concluídos os trabalhos referentes ao “Fornecimento 01/GEBALIS/2011 – 

Implementação de Ascensores em edifícios do Bairro das Furnas”, no âmbito do Contrato-Programa 

/1005/CM/2009, inserido no projeto PIPARU. 

 

EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS - EMPREITADAS E FORNECIMENTOS - Ano 2013 

Freguesia Fornecimento Designação do Fornecimento Adjudicatário Valor Adjudicação Observações 

S. Domingos de 

Benfica 

F01/GEBALIS/2011   

CP1005/CM/2009 

Implementação de Ascensores em 

Edifícios do Bairro das Furnas. 
Pinto & Cruz 235.000,00 € Concluído 

Marvila AQS/2/GEBALIS/2013 

Fornecimento e instalação de 

plataforma elevatória de escada em 

zona comum - Bairro Flamenga, Av. 

Virgilio Ferreira 703 

ENOR 8.235,00 € Concluído 
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VI. PROCEDIMENTO CONCURSO PÚBLICO  

Com base no Novo Modelo desenvolvido para Contratos de Manutenção de Ascensores sob gestão da GEBALIS 

foram, no ano 2014 lançados a concurso público vários procedimentos para contratação de Serviços de 

Manutenção Completa de Ascensores. 

EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS - Ano 2014 

Freguesia Designação do Fornecimento Adjudicatário Valor Adjudicação Observações 

Marvila 
AQS/26/GEBALIS/2013 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores do Bairro dos Alfinetes 
THYSSEN 292.650,60 € Em curso 

Marvila 
AQS/11/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores do Bairro do Armador 
THYSSEN 543.174,00 € Em curso 

São Domingos Benfica, 

Benfica 

AQS/12/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros da BOAVISTA / 

CHARQUINHO / QUINTA BARROS / ISSAN SARTAWI 

THYSSEN 334.392,00 € Em curso 

Lumiar, Alvalade 

AQS/13/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros da ALTA LISBOA 

SUL / ALTO LUMIAR / TELHEIRAS SUL / ALTO FAIA 

SCHMITT 526.140,00 € Em contratação 

Carnide, Alvalade, 

Lumiar 

AQS/14/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros da HORTA NOVA 

/ MURTAS / PAÇO LUMIAR 

CENTRAL 305.760,00 € Em curso 

Ajuda / Campo Ourique 

AQS/16/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros da CASALINHO 

DA AJUDA / QUINTA BELA FLÔR / VALE DE ALCÂNTARA 

OTIS 463.980,00 € Em contratação 

Olivais / Parque Nações 

AQS/17/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros da ALTO DA 

EIRA / ALFREDO BENSAÚDE / AVª CIDADE DE LUANDA / AVª 

BERLIM / QUINTA DAS LARANJEIRAS / CASAL DOS MACHADOS 

THYSSEN 305.899,20 € Em contratação 

Carnide 
AQS/18/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores do Bairro PADRE CRUZ  
SCHMITT 323.700,00 € Em contratação 

São Vicente / Beato 

AQS/20/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros CARLOS 

BOTELHO / GRAÇA - SAPADORES / OLAIAS / QUINTA DO 

LAVRADO / QUINTA DOS OURIVES / VALE DE SANTO ANTÓNIO 

--- --- Em lançamento 

Beato / Olivais 

AQS/21/GEBALIS/2014 - Concurso público para concepção de 

modelo de alteração do sistema de travagem/bloqueio e contratação 

de serviços de manutenção de ascensores dos Bairros ALFREDO 

BENSAÚDE / JOÃO NASCIMENTO COSTA 

--- --- Em preparação 

Marvila 

AQS/30/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros CONDADO / 

MARQUES DE ABRANTES 

--- --- Em lançamento 

Marvila / Avª Novas 

AQS/31/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros FLAMENGA / 

REGO 

--- --- Em lançamento 

Santa Clara 

AQS/32/GEBALIS/2014 - Concurso público para contratação de 

serviços de manutenção de ascensores dos Bairros AMEIXOEIRA / 

QUINTA LAVADEIRAS 

--- --- Em lançamento 
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VII. INTERVENÇÕES REALIZADAS 

Durante o ano de 2014, houve uma redução no número e valor (custo) de intervenções de 

reparação/modernização realizadas nos ascensores sob gestão. 

 

Ano Intervenções Investimento 

2010 818 1.404.932,18 € 

2011 536 851.351,23 € 

2012 835 1.598.486,79 € 

2013 913 1.655.766,31 € 

2014 715 1.332.692,12 € 

 

 

1. Redução relativamente a 2013 em aproximadamente 21,68% no número de intervenções a título de 

Reparação/Modernização. 

2. Redução relativamente a 2013 em aproximadamente 19,51% no valor das adjudicações. 

 

Registe-se que a GEBALIS manteve critérios mais rigorosos na qualidade do investimento em ascensores. 

Destacam-se igualmente: 

- Ações de sensibilização e divulgação dos custos de intervenção junto dos moradores e instituições [Autarquia, 

Juntas de Freguesia, Associações de Moradores …]; 

- Avaliação da sustentabilidade do prédio em termos de relação de cumprimento de rendas versus custos 

associados ao imóvel; 

- Passagem de contratos de ascensores para os condomínios constituídos; 

- Critério de adjudicação das reparações rigoroso tendo o fator “histórico de intervenções”, tipo de anomalia, 

classificação da causa e necessidades da população (informações dadas pelos Gabinetes de Bairro) permitindo 

a priorização das intervenções; 

- Registo para o aumento de ocorrências por vandalismo / má apropriação.              

Atualmente, nas situações de vandalismo tem sido prática a comunicação das ocorrências às autoridades 

competentes sendo que para o ano de 2014 foram instruídos 53 processo de queixa-crime.  

 

VIII. EQUIPAMENTO AVAC – INSTALAÇÕES PRÓPRIAS 

Registos das atividades de gestão em equipamento AVAC em Instalações Próprias – Ano 2014. 
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Junta da Freguesia Nº Intervenções Custo Manutenção s/IVA Custo Reparação s/iva 

Areeiro 1 306,60 € 70,71 € 

Benfica 0 306,60 € 0,00 € 

Carnide 1 1.226,40 € 47,21 € 

Lumiar 0 966,24 € 0,00 € 

Marvila 0 613,20 € 0,00 € 

Olivais 10 306,60 € 3.349,07 € 

Parque Nações 0 314,76 € 0,00 € 

Santa Clara 0 306,60 € 0,00 € 

TOTAL 12 4.347,00 € 3.466,99 € 

TOTAL GERAL 7.813,99 € 

 

 

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

 

 

I. EMPREITADAS 

A AEE – Ambiente e Espaços Exteriores, foi o sector responsável pela gestão dos espaços verdes e exteriores 

que complementam o edificado no bairro e que promovem a integração deste na restante malha urbana da cidade 

de Lisboa. 

 

A partir do dia 01 de Maio de 2014 e dando cumprimento ao processo de reforma administrativa, a GEBALIS 

deixou de ter a responsabilidade da manutenção dos espaços verdes associados aos Bairros Municipais de 

Lisboa. 

Estas áreas verdes transitaram para a Autarquia que por sua vez delegou responsabilidades nas Juntas de 

Freguesia. 
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AMBIENTE E ESPAÇOS EXTERIORES - EMPREITADAS 2014 

Freguesia Empreitada Designação da Empreitada Adjudicatário 
Valor adjudicação 

(euros sem IVA) 
Observação 

Areeiro, Beato, Marvila, Penha 

de França, S. Vicente, Olivais 
03/GEBALIS/2013 

Concurso Público - Empreitada 

3/GEBALIS/2013 - Manutenção e 

Conservação de Espaços Verdes na 

Zona Oriental e Norte Oriental - 

Contrato Programa 92/CM/2013 

Viveiros do 

Falcão, SA 
116.753,10 € Concluído 

Ajuda, Santa Clara, Benfica, 

Campolide, Lumiar, Estrela, 

Campo Ourique 

04/GEBALIS/2013 

Concurso Público - Empreitada 

4/GEBALIS/2013 - Manutenção e 

Conservação de Espaços Verdes na 

Zona Ocidental e Zona Sul - Contrato 

Programa 92/CM/2013 

Viveiros do 

Falcão, SA 
163.739,95 € Concluído 

 

 

 

III. PARQUES INFANTIS, POLIDESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO 

A AEE – Ambiente e Espaços Exteriores manteve a gestão dos 32 parques infantis tendo tido a colaboração da 

ECOCIDADE no âmbito do Projeto Cidade Segura. 

Decorrem atividades de avaliação técnica para processo de transição de responsabilidades de manutenção dos 

parques infantis da GEBALIS para a Autarquia. 

 

 

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectos Orçamento Valor investido Remanescente Dados 

Guardiões do 

Jardim 
30.000,00 € 4.035,96 € 25.964,04 € concluido 2014 

guardiões do 

jardim / CPTED 
4.000,00 € 3.404,55 € 595,45 € concluido 2014 

workshops 

internos 
500,00 € 297,42 € 202,58 € 

não concluido 

falta uma 

atividade 

Nós tratamos do 

nosso jardim 
3.000,00 € 2.933,22 € 66,78 € concluido 

A brincar a 

brincar podemos 

cuidar 

4.700,00 € 3.300,78 € 1.399,22 € em curso 
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Com o objetivo de fomentar valores de pertença e estima pelos espaços ajardinados, o Projeto 

“Guardiões do Jardim” tem desde 2006, através da promoção de atividades lúdicas/didáticas 

sob o tema da Botânica e Preservação das Zonas Verdes, envolvido as comunidades 

residentes nos Bairros Municipais e Escolas com reconhecido sucesso. 

 

  

Em Março de 2014 comemorou-se pelo 7º ano consecutivo a “Semana Verde”. Esta iniciativa 

contou com atividades desenvolvidas com Juntas de Freguesia e Instituições Locais, 

associadas à Comemoração do Dia Mundial da Floresta. 

 

 

“Nós Cuidamos do Nosso Jardim” – Projeto iniciado no ano de 2012 destinado 

à realização de Ações de Sensibilização e Formação das Populações para a 

Responsabilidade Ambiental. 

Neste projeto destaca-se o envolvimento na construção e implementação do 

mesmo de uma Entidade Privada – ISS Plantiagro. 

 

 

 

“A Brincar, A Brincar … podemos cuidar” – Projeto iniciado no ano de 2013 

destinado à realização de Ações de Sensibilização junto da população da Rua 

Justiniano Padrel 29 e 30 sob o lema “Lote Organizado … Jardim Tratado … Bairro 

Melhorado …”. 

 

 

GEBALIS ACESSIBILIDADES/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. 
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No ano de 2014 foram realizados 52 trabalhos de adaptação de habitações designadamente nas atividades de 

alteração de Instalações Sanitárias e de vãos de acesso nos interiores. 

A importância dada a este tema por parte da GEBALIS EM, levou ao desenvolvimento e reforço dos Projetos LIFE 

e TER DE IR E VIR. 

 

 

“LIFE” – Projeto para as Acessibilidades e Adaptação de fogos de 

habitação municipal a indivíduos com mobilidade condicionada. 

Constituído no final de 2010, o “LIFE” já concluiu dois projetos /obra de 

casa adaptada. 

Em fase de avaliação estão 3 novos projetos localizados nas freguesias de 

Carnide e Benfica. 

 

 

 

 

 Ter Direito a Ir e Vir - Promoção de acessibilidades e a adaptação de 

espaços a pessoas com necessidades especiais. 

O Projeto “Ter direito a Ir e Vir”, constituído no ano de 2011, é direcionado 

para a resolução de situações, que com intervenções de pequena monta e 

de forma expedita possam solucionar problemas do dia-a-dia, cuja resolução 

se traduz efetivamente na melhoria das condições de mobilidade no espaço 

público dos bairros municipais. 

Após concluída a fase de diagnóstico com o levantamento das 

necessidades/dificuldades existentes nos espaços exteriores foi 

lançado o procedimento 28/GEBALIS/2012 - Requalificação de 

Acessibilidades em diversos Bairros Municipais de Lisboa - Projeto 

Ter Direito a Ir. 

Esta empreita ficou concluída com a execução de 174 intervenções para a 

melhoria do acesso a prédios. 
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GEBALIS ACTIVA 

 

 

A Direção de Conservação do Património teve nas suas equipas 

durante este período, nas áreas da Eletricidade e Jardinagem 

colaboradores afetos à empresa de Inserção GEBALIS Activa. A 

inserção de trabalhadores em situação de desemprego de longa 

duração ou em comprovada situação de desfavorecimento face ao 

mercado de trabalho é um dos grandes desafios da GEBALIS. 

 

 

FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

No ano 2014 a GEBALIS – Direção de Conservação do Património desenvolveu atividades de Formação (entidade 

formadora), Participação (entidade acolhedora) e Divulgação das suas Atividades junto de Entidades Externas (e 

internas) designadamente: 

 

ESCOLA PROFISSIONAL DA MOITA 

Formação Profissional em contexto Empresa 

Curso de Técnicos de Recuperação de Património Edificado 

Destinatários: Alunos de ensino profissional (2) 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LISBOA 

Projeto SER+ 

Formação Profissional em contexto Empresa 

Curso de Técnico de Instalações Elétricas (2) 
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AGRUPAMENTO ESCOLAS LUIS ANTÓNIO VERNEY (DCP + GEP) 

Formação Prática em Contexto de Trabalho 

Curso de Instalação e Operação de Sistemas informáticos Tipo 2 (210H) (4 alunos) 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL – PÓLO UNIVERSITÁRIO DO BARREIRO 

Aula de Gestão e Manutenção do Património (Luís Brás / Pedro Tomás) 

Curso: Licenciatura em Engenharia Civil 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 

Tese de Mestrado 

Mestrando: João Miguel Antunes 

Tema: "Análise de Investimento de Edifícios Arrendados e a sua viabilidade na Reabilitação das Cidades" 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 

Tese de Mestrado 

Mestrando: Joana Rodrigues 

Tema: "Gestão de Ativos Físicos" 

 

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 

Tese de Doutoramento 

Doutorando: Ana Brandão de Vasconcelos 

Tema: "Reabilitação e Eficiência Energética (provisório) ” 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

Tese de Doutoramento 

Doutorando: Ricardo Barbosa 

Tema: “Alterações Climáticas e Politicas de Desenvolvimento Sustentável” 

 

EVENTOS 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL 

Entidade: CM Loures e Projeto LandMark 

 

TÉCNICAS DE ENSAIO PARA INSPECÇÃO DE ESTRUTURAS 

Entidade: LNEC 

 

SEMINÁRIO PLAY PLANET Nottssport/Go 

Entidade: Play Planet 

 

PROJECTO GROWING WITH BIODIVERSITY 

Current and future Key competence needs in modern public services - Bruxelas 

 

PROJECTO WE TAKE CARE OF OUR GARDEN 

How to cope with limited financial resources in public administration – Londres 

Equipamento Elétrico e Domótica 

Entidade: Legrand Portugal 

 

FORUM HABITAT 

Entidade: OA - Saint Gobain 
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NOVO REGULAMENTO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO EM EDIFÍCIOS 

Entidade: ADENE 

 

Workshop "A Contratação Pública e o Portal Base" 

Entidade: INCI 

 

Seminário Aplicação do CCP às Empresas Locais e Serviços Municipalizados 

Entidade: LISPOLIS 

 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 

Entidade: Hager - Sistemas Elétricos Modulares, S.A 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS – QUADROS ELÉCTRICOS 

Entidade: Elcom Base 

 

FORMAÇÃO DE TUTORES 

Entidade: Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 

DIA NACIONAL DA ENERGIA 29.05 

Entidade: Lisboa E-Nova 

 

A pé para a Escola … Em Segurança 

Entidade: CML – Equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal 
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Prémio Reabilitação na Construção 2014 – Bairro Quinta dos Ourives Lotes A/B e C/D 

Entidade: Jornal Construir / Revista Anteprojectos 

 

"Pensar a Administração Pública" - Ciclo de Debates 

Entidade: INA 

 

PUBLICAÇÕES 

Revista Business Portugal 

Qualidade na Reabilitação Urbana 
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Na dependência da Direção Administrativa e Financeira o Serviço 

Financeiro e de Contabilidade (SFC) é o responsável por propor, 

colaborar e cumprir as instruções da Administração da Empresa na 

gestão dos recursos e na sua afetação às diversas atividades 

desenvolvidas pela GEBALIS, de forma racional e com o objetivo 

de contenção dos gastos. 

A atual situação económica e financeira da Empresa, conforme se 

pode constar mais à frente na Análise Económica e Financeira, já 

reflete os resultados das práticas implementadas nos últimos anos, 

apesar do grande desequilíbrio acumulado até 2007. A título de 

exemplo e pela sua importância referimos aqui o passivo exigível 

que passou de 38,3 Milhões de Euros, em 2007, para 20,6 Milhões 

de Euros no final deste exercício. 

No entanto, o SFC tem também outras funções e responsabilidades 

que podemos dividir em três áreas: 

 Área Financeira; 

 Área de Rendas; 

 Área dos Condomínios. 
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É ao nível da área financeira que compete o controlo e gestão dos recursos financeiros da Empresa, em conjunto 

e segundo as diretrizes do Conselho de Administração, sobretudo na elaboração e analise de diversos 

documentos e relatórios de apoio à gestão e decisão, sendo os mais visíveis o Orçamento e o Relatório de Contas. 

Em termos económicos e financeiros, o principal desafio que se colocava e coloca à Gebalis é a melhoria da sua 

liquidez. O enorme encargo de obras assumidos no passado, até ao ano 2007, cujo custo diferido no tempo ainda 

hoje se repercute, provocou um elevado endividamento e debilidade da tesouraria da Empresa, que continuará a 

condicionar os seus resultados. 

A participação da DAF/SFC na definição e preparação de uma operação de reestruturação do endividamento 

bancário da Empresa, através da conversão das várias contas correntes caucionadas num empréstimo de longo 

prazo veio minorar esta dificuldade. 

Também é de realçar a transferência realizada, nos últimos dias do ano, pela Câmara Municipal de Lisboa, no 

montante de 6,8M€, referente ao valor remanescente no âmbito da Deliberação n.º 567/CM/2010. Além deste 

valor, a GEBALIS utilizou fundos próprios no montante de 650m€ para amortizar o endividamento bancário, que 

desta forma passou de 21,15M€ para 13,7M€. 

O SFC elaborou o Plano de Reequilíbrio Financeiro que demonstrou e comprovou a capacidade de a GEBALIS 

assumir a responsabilidade de contratar a referida operação de longo prazo. Será no início de 2015 concretizada 

a operação de reestruturação e consolidação do endividamento bancário, através de um empréstimo de 15 anos, 

com a amortização da totalidade do capital, a contratualizar junto do Sindicado Bancário composto pelo Banco 

BPI e pela Caixa Económica Montepio Geral, no montante de 13,7M€, com uma taxa de juro inferior à que a 

GEBALIS estava a suportar com as contas correntes caucionadas. Estimamos que, comparativamente ao ano 

2014, a poupança em juros e despesas bancárias seja cerca de 850m€/ano. 

Procedeu-se ao controlo da tesouraria, registo de todas as operações de receita, de despesa e do património da 

Empresa bem como das aplicações e investimentos realizados. 

Organizamos os documentos e prestamos apoio à empresa contratada para, nas nossas instalações, proceder à 

elaboração da contabilidade da GEBALIS. 

Em resposta à legislação atualmente em vigor para as Autarquias Locais, o Serviço Financeiro e de Contabilidade 

prestou informação regular à CML sobre a evolução das contas da GEBALIS e, no final do ano, facultou diversa 

informação com o objetivo de se proceder à Consolidação de Contas do “grupo” empresarial da CML. Desta forma 

as contas e resultados da GEBALIS estão refletidos nas contas do Município. 

No atual quadro de crise económica e financeira, também a GEBALIS se viu com dificuldades acrescidas, quer 

na recuperação e cobrança dos valores das rendas, quer nas condições de financiamento junto da banca. Realce-
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se que nas contas correntes caucionadas a Empresa teve de suportar, apesar de uma ligeira redução, elevados 

custos de financiamento por via dos spread’s e das comissões, como pode ser observado no quadro que se 

segue: 

 

 2011 2012 2013 2014 

Média ponderada Taxa juro 

Referência 
1,246% 0,514% 0,260% 0,264% 

Média ponderada Spread 5,019% 6,636% 6,506% 6,182% 

Média ponderada Taxa de Juro 6,264% 7,130% 6,767% 6,447% 

 

 

Na emissão e controlo das Rendas procedeu-se à atualização na base de dados “GPH - Gestão do Parque 

Habitacional” de todas as informações e alterações instruídas pelos nossos Gabinetes de Bairro e pela CML e 

registo de todos os pagamentos efetuados pelos inquilinos. Foram emitidas 260.213 faturas de rendas. 

Preparamos procedimentos, conforme o regime da contratação pública, para a adaptação do GPH ao novo 

sistema europeu de débitos diretos SEPA, e iniciamos o processo de certificação do GPH como software de 

faturação junto da Autoridade Tributária, este processo será terminado no início do próximo ano. 

Com a informação introduzida e trabalhada pelo Serviço, é possível quantificar que a GEBALIS, no 

desenvolvimento da sua atividade social, no ano 2014, concedeu reduções de renda em valor superior a 3,2M€, 

conforme se discrimina: 

 

TIPO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Anulação Dívida 80.942 € 113.145 € 70.278 € 99.427 € 447.390 € 811.183 € 

Redução Pontual 
Renda 1.448.415 € 1.554.322 € 1.321.243 € 1.394.399 € 2.133.792 € 7.852.171 € 

Redução Renda 145.641 € 196.089 € 206.391 € 308.092 € 633.451 € 1.489.663 € 

TOTAL ..... 1.674.998 € 1.863.556 € 1.597.911 € 1.801.919 € 3.214.632 € 10.153.017 € 
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Neste quadro é possível verificar que nos últimos cinco anos a GEBALIS concedeu reduções de renda de 

montante superior a 10,1M€. 

Além dos diversos ofícios para cobrança de valores em dívida enviados pelos Gabinetes de Bairro, foram também 

remetidos por este Serviço, a meio do ano, um total de 7.311 ofícios para todos os agregados com mais de três 

recibos em atraso. Nesses ofícios era facultada uma referência multibanco para procederem ao pagamento dos 

valores em atraso. 

O esforço de recuperação da dívida está retratado no seguinte quadro: 

 

 

Donde se concluí que da dívida existente desde a fundação da Empresa, foram recuperados, em 2013, de dívidas 

de rendas de anos anteriores 7,5% e em 2014, essa recuperação foi de 10,4%. Realce-se ainda que, estes valores 

englobam em 2013 a recuperação de 16,4% da dívida de 2012 e em 2014 a recuperação de 21,5% da dívida de 

2013. 

Nos valores em dívida estão incluídos 688.987€ de dívidas de funcionários municipais, moradores no Bairro 

Cooperativa dos Alfinetes (Av. Paulo VI), que devido a contencioso com o município acumularam rendas por pagar 

naquele montante. 

Por último, refira-se que mais de 28,408M€ da dívida estão devidamente provisionados (já incorporados em 

gastos) o que nos remete para uma dívida líquida de imparidades de 8.477.367€. 

Valor % Valor % Valor % 2013 % 2014 %

1996 854.209 € 4.173 € 0,5% 3.899 € 0,5% 3.138 € 0,4% 273 € 6,6% 761 € 19,5%

1997 3.713.635 € 24.836 € 0,7% 24.171 € 0,7% 15.890 € 0,4% 665 € 2,7% 8.281 € 34,3%

1998 4.661.815 € 37.691 € 0,8% 33.369 € 0,7% 22.589 € 0,5% 4.321 € 11,5% 10.781 € 32,3%

1999 6.045.928 € 86.644 € 1,4% 75.352 € 1,2% 56.950 € 0,9% 11.292 € 13,0% 18.401 € 24,4%

2000 7.600.949 € 161.660 € 2,1% 146.991 € 1,9% 123.972 € 1,6% 14.669 € 9,1% 23.019 € 15,7%

2001 10.140.010 € 261.605 € 2,6% 241.427 € 2,4% 208.872 € 2,1% 20.177 € 7,7% 32.555 € 13,5%

2002 12.897.129 € 385.077 € 3,0% 363.248 € 2,8% 315.108 € 2,4% 21.828 € 5,7% 48.140 € 13,3%

2003 15.154.385 € 530.572 € 3,5% 501.944 € 3,3% 447.734 € 3,0% 28.629 € 5,4% 54.210 € 10,8%

2004 17.458.416 € 833.124 € 4,8% 784.747 € 4,5% 720.824 € 4,1% 48.377 € 5,8% 63.924 € 8,1%

2005 19.210.944 € 1.267.843 € 6,6% 1.190.653 € 6,2% 1.093.555 € 5,7% 77.190 € 6,1% 97.098 € 8,2%

2006 19.347.497 € 1.799.745 € 9,3% 1.714.373 € 8,9% 1.600.276 € 8,3% 85.372 € 4,7% 114.097 € 6,7%

2007 20.211.514 € 2.305.766 € 11,4% 2.196.166 € 10,9% 2.059.090 € 10,2% 109.600 € 4,8% 137.076 € 6,2%

2008 20.957.508 € 3.193.501 € 15,2% 3.035.285 € 14,5% 2.852.875 € 13,6% 158.215 € 5,0% 182.410 € 6,0%

2009 21.098.616 € 3.813.809 € 18,1% 3.622.343 € 17,2% 3.409.498 € 16,2% 191.467 € 5,0% 212.845 € 5,9%

2010 20.859.835 € 4.144.884 € 19,9% 3.956.482 € 19,0% 3.719.211 € 17,8% 188.401 € 4,5% 237.271 € 6,0%

2011 20.417.279 € 4.563.529 € 22,4% 4.268.416 € 20,9% 3.975.807 € 19,5% 295.113 € 6,5% 292.609 € 6,9%

2012 20.282.868 € 5.665.615 € 27,9% 4.737.352 € 23,4% 4.232.824 € 20,9% 928.262 € 16,4% 504.528 € 10,6%

2013 20.572.960 € 6.736.091 € 32,7% 5.284.485 € 25,7% 1.451.606 € 21,5%

2014 18.860.830 € 6.743.429 € 35,8%

TOTAL 280.346.326 € 29.080.072 € 13,2% 33.632.310 € 14,0% 36.886.126 € 13,2% 2.183.853 € 7,5% 3.489.613 € 10,4%

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

VARIAÇÃO / RECUPERADO *ANO

MOV
EMISSÃO ANO

DÍVIDA 2012 DÍVIDA 2013 DÍVIDA 2014
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Relativamente à evolução e impacto do processo de alienações em curso, no ano 2014, o património sob nossa 

gestão foi reduzido em 56 frações cujas rendas a cobrar, nesse ano, atingiriam os 28.178€. 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 1,603 Milhões de Euros, conforme se discrimina: 

 

ANO ALIENAÇÃO 
N.º FRAC 

ALIENADAS 

RENDA 

MENSAL* 

PERDA RECEITA 

ANO 2014 TOTAL ATÉ 2014 

2010 205 16.839,17 € 202.070,04 € 887.714,40 € 

2011 109 8.860,76 € 106.329,12 € 378.577,16 € 

2012 109 10.009,19 € 120.110,28 € 289.456,29 € 

2013 15 1.189,69 € 14.276,28 € 22.532,97 € 

2014 56 5.000,74 € 25.177,64 € 25.177,64 € 

TOTAIS ... 494 41.899,55 € 467.963,36 € 1.603.458,46 € 

* - 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. 

 

Realçamos 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. 

 

Na gestão de Condomínios, com o objetivo de consolidar e melhor o relacionamento com as administrações de 

condomínios, continuou-se a insistir num contacto próximo com as respetivas administrações de condomínio e 

proprietários, de modo a prestar os esclarecimentos solicitados e mediar alguns conflitos e reclamações,  

Durante o ano 2014 a GEBALIS fez-se representar em 184 reuniões formais de condomínio ou de proprietários, 

sendo 153 Assembleias Ordinárias, Extraordinárias ou esclarecimentos e 31 reuniões para a constituição de 

novos Condomínios. Foram constituídos 20 novos condomínios, passando para 661 o número total de 

condomínios constituídos e ativos, onde estão inseridas 2.908 frações sob gestão da Empresa. 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 nossa gestão. Em termos geográficos e por Gabinete 

de Bairro os prédios com condomínio constituído, no final do ano 2014, estão distribuídos da seguinte forma: 
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A empresa prosseguiu na promoção da constituição de condomínios nos prédios onde existiam frações alienadas, 

no entanto, deu-se preferência à estabilização da situação existente. Na constituição de novos condomínios, além 

das solicitações dos proprietários de alguns prédios, foi dada prioridade aos prédios com maior percentagem de 

alienação. 

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 comproprietários dos condomínios já constituídos, por forma a auxilia-los e capacitá-los para a 

gestão do património comum dos lotes. 
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Ano 
Condomínios 

Constituídos 

Condomínios 

Activos 

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 20 660 781.406,00 € 

TOTAIS 134   4.802.595,64 € 

 

 

 

 

SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA) 

O Serviço Gestão Administrativa manteve como principal objetivo a manutenção e o melhoramento das condições 

de trabalho dos funcionários da Empresa. 

Para este efeito, foram realizadas algumas substituições de mobiliário que se encontrava danificado e obsoleto, 

com principal incidência para cadeiras, secretárias e armários. Este Serviço é igualmente responsável pelo 

controle e verificação dos serviços de limpeza, estafeta, seguros e economato. 

No segundo semestre do ano, foram desenvolvidos dois procedimentos de contratação pública, nomeadamente, 

os seguros referentes ao normal funcionamento da empresa e aquisição de viaturas. De realçar que este concurso 

visou apenas substituir viaturas de trabalho que se encontravam muito deteriorados e com grande desgaste. 

A manutenção e conservação da frota automóvel, tal como todas as obrigações legais relacionadas com as 

viaturas, continuam sob a responsabilidade deste Serviço. 

Este Serviço continua a executar e coordenar todo o processo de encaminhamento da correspondência para o 

exterior e para as diferentes Unidades Orgânicas da Empresa. No ano de 2014, entraram cerca de 34 mil 
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documentos, cabendo aos colaboradores deste Serviço os registos e o respetivo tratamento. Em termos do 

atendimento telefónico, foram recebidas em média, 80 chamadas diárias. 

No âmbito das suas competências, uma das preocupações constantes continua a ser a racionalização tanto dos 

serviços contratos, como nos bens que são adquiridos para fazer face às necessidades e ao funcionamento de 

todas as Unidades Orgânicas da Empresa. 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA 

O exercício de 2014 fica marcado pela melhoria da situação económica da Empresa. No ano de 2014, a GEBALIS 

voltou a obter um Resultado Líquido do Exercício positivo, algo que já se verifica desde o exercício de 2011. O 

resultado alcançado permitiu o reforço dos Capitais Próprios da Empresa, que atualmente se cifram em 

3.788.878,71 €. Os resultados conseguidos no ano de 2014 confirmam, novamente, que as medidas 

implementadas tendo em vista a racionalização dos gastos e aproveitamento dos recursos à disposição da 

Empresa possibilitam, à GEBALIS, atingir as metas definidas. 

Um dos fatores que contribuiu para a melhoria da situação económica da Empresa foi o pagamento, por parte da 

Câmara Municipal de Lisboa, dos 6.800.000,00 €, que se encontravam por transferir no âmbito da Deliberação 

567/CM/2010. Este valor, que foi recebido pela GEBALIS em 30/12/2014, permitiu reduzir significativamente os 

valores em dívida a Instituições de Crédito. 

É de referir, intensificando o que já foi salientado em documentos anteriores, que algumas decisões tomadas pela 

Empresa em exercícios anteriores, em particular até ao exercício de 2007, influenciaram os resultados obtidos no 

ano de 2014. Este impacto é quantificável através dos valores reconhecidos a título de gastos diferidos de obras 

de requalificação e obras em instalações próprias, realizadas até ao ano de 2007 inclusive, que representaram 

um acréscimo de gastos de 1.074.887,08 €, assim como, os valores suportados a titulo de juros e comissões, 

relativos à utilização das contas correntes caucionadas contratualizadas nos anos de 2005 a 2007, que totalizaram 

o montante de 1.595.274,73 €. 

No exercício de 2014, não existiram alterações dos procedimentos contabilísticos. 

 

 

 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

No exercício de 2014, a GEBALIS alcançou um Resultado Líquido do Exercício positivo no montante de 

392.001,96 €. Conforme poderá ser verificado no quadro seguinte, desde 2011, a Empresa tem conseguido obter 

Resultados Líquidos do Exercício positivos:  
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Ano Total  Rendimentos e 
Ganhos 

Total  Gastos e Perdas Resultado Líquido 
Exercício 

Variação ano anterior 

2006 20.403.497 € 25.380.865 € -4.977.368,00 €  

2007 15.397.107 € 28.566.618 € -13.169.510,00 € -8.192.142,00 € 

2008 21.184.628 € 23.370.407 € -2.185.778,00 € 10.983.732,00 € 

2009 22.899.000 € 25.113.727 € -2.214.728,00 € -28.950,00 € 

2010 24.023.220 € 26.467.835 € -2.444.615,00 € -229.887,00 € 

2011 23.259.039 € 22.023.416 € 1.235.623,37 € 3.680.238,37 € 

2012 21.996.204 € 20.637.229 € 1.358.974,66 € 123.351,29 € 

2013 22.362.839 € 21.806.730 € 556.109,14 € -802.865,52 € 

2014 23.201.878 € 22.809.876 € 392.001,96 € -164.107,18 € 

 

Face ao ano de 2013, o Resultado Líquido do Exercício diminuiu 164.107,18 €, influenciado pela diminuição dos 

valores registados na rubrica Vendas e serviços prestados, uma vez, que nas principais rubricas de Gastos se 

verificou uma redução dos valores suportados. 

É de salientar, que no ano de 2014 deu-se continuidade às medidas de rentabilização dos recursos existentes e 

a execução de investimentos ponderados e adequados às reais capacidades financeiras da Empresa. 

 

 

RENDIMENTOS E GANHOS 

No que diz respeito à rubrica Rendimentos e Ganhos, no exercício de 2014, registou o valor de 23.201.877,99 €. 

Relativamente ao ano de 2013, existiu uma diminuição de 839.038,84 €. 

 2013 2014 Variação 

Vendas e serviços prestados 20.449.507,98 € 18.901.846,13 € -1.547.661,85 € 

Subsídios exploração 1.703.628,03 € 4.087.579,68 € 2.383.951,65 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 21.932,60 € 16.017,13 € -5.915,47 € 

Outros rendimentos e ganhos 187.770,54 € 196.435,05 € 8.664,51 € 

TOTAL 22.362.839,15 € 23.201.877,99 € 839.038,84 € 

 

As Vendas e serviços prestados atingiram o valor de 18.901.846,13 €, registando-se uma diminuição de 

1.547.661,85 € (-7,6%), face ao verificado no ano de 2013. Este decréscimo de receita está ligado à correção dos 

valores das rendas emitidas durante o ano de 2014 e em anos anteriores, uma vez que muitos agregados só 

apresentaram a documentação solicitada no processo de verificação após ser aplicada a renda técnica do fogo. 

Refira-se igualmente, que no ano de 2014, não foi efetuada a atualização das rendas, aplicando os coeficientes 

definidos na legislação em vigor. 
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 Fogos Lojas Arrecadação Garagens Outras Total 

Emissão 20.944.046,41 € 1.511.261,48 € 4.035,85 € 65.485,08 € 68.783,29 € 22.593.612,11 € 

Regularizações / 
correções 

-3.506.736,16 € -185.029,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.691.765,98 € 

TOTAL 17.437.310,25 € 1.326.231,66 € 4.035,85 € 65.485,08 € 68.783,29 € 18.901.846,13 € 

 

Tal como já foi referido no exercício anterior, o processo de verificação de agregados também resultou na 

concretização de vários cancelamentos de conta (por tomada de posse dos fogos por via administrativa, assim 

como, por agregados que prescindiram do fogo e entregaram as chaves), que tiveram como consequência a 

redução das rendas emitidas. No ano de 2014 foram efetuadas alienações de fogos municipais geridos pela 

GEBALIS, o que resultou na diminuição dos valores emitidos a título de rendas.  

Comparando a emissão de renda de Dezembro/2014 com a emissão de renda de Janeiro/2014, constatamos, 

que a GEBALIS no último mês do ano, emitiu menos 264 recibos de renda. 

 

Mês de Renda N.º Recibos emitidos Variação face a Jan/2014 

janeiro/2014 21.801   

fevereiro/2014 21.806 5 

março/2014 21.766 -35 

abril/2014 21.754 -47 

maio/2014 21.731 -70 

junho/2014 21.700 -101 

julho/2014 21.678 -123 

agosto/2014 21.651 -150 

setembro/2014 21.630 -171 

outubro/2014 21.629 -172 

novembro/2014 21.552 -249 

dezembro/2014 21.537 -264 

 

No que diz respeito aos Subsídios à exploração, estes cifraram-se em 4.087.579,68 €. Esta rubrica corresponde, 

quase na totalidade, ao reconhecimento dos rendimentos inerentes à execução dos Contratos-Programa 

assinados nos anos de 2008 a 2013 com a Câmara Municipal de Lisboa. Comparativamente ao ano de 2013, 

registou-se um aumento de 2.383.951,65 € (139,93%), justificado pelo incremento dos gastos efetuados pela 

Empresa inerentes à execução dos Contratos-Programa. Os valores reconhecidos na rubrica Subsídios à 

exploração dividem-se da seguinte forma: 
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Entidade Valor 

IFDR - EU 82.487,50 € 

FEDER - QREN 829.326,81 € 

Câmara Municipal de Lisboa 3.170.043,13 € 

Istituto Nazionale di Formazione (Roma) 5.722,24 € 

TOTAL 4.087.579,68 € 

 

O valor recebido do FEDER-QREN diz respeito à comparticipação desta entidade às obras efetuadas, pela 

GEBALIS, relativas ao projeto Eco-Bairro Boavista. O subsídio recebido pelo IFDR – EU diz respeito à 

comparticipação dos gastos tidos pela Empresa no âmbito do projeto IMEA. O subsídio à exploração atribuído 

pelo Istituto Nazionale di Formazione (Roma) corresponde ao projeto School to Work.    

 

Os Outros rendimentos e ganhos totalizaram o valor de 196.435,05 €. Dentro desta rubrica destacam-se a venda 

de energia (microprodução de energia elétrica nos 23 painéis solares instalados pela GEBALIS) no valor de 

50.726,03 €, os débitos aos moradores relativos a reparações e a encargos suportados pela Empresa com a 

cobrança judicial das rendas (taxas, juros e despesas de contencioso) no valor de 41.952,71 € e a Execução de 

garantias no valor de 60.752,51 €. 

Os Juros e rendimentos similares obtidos somaram 16.017,13 €. Nesta rubrica foram contabilizados os juros de 

depósitos bancários recebidos pela Empresa. 

 

Observando a estrutura dos Rendimentos e Ganhos relativa ao ano de 2014, verificamos que esta diverge pouco 

da observada no ano de 2013. Existe apenas um aumento do peso da rubrica Subsídios à exploração (passa de 

um peso de 7,62% em 2013 para 17,62% em 2014) em detrimento da rubrica Vendas e serviços prestados (passa 

de um peso de 91,44% em 2013 para 81,47% em 2014). As rubricas Juros e rendimentos similares obtidos 

(0,07%) e Outros rendimentos e ganhos (0,85%) apresentam um peso semelhante ao verificado no ano de 2013. 

18.901.846,13 €

4.087.579,68 €

16.017,13 €

196.435,05 €

RENDIMENTOS E GANHOS - 2014

Vendas e serviços prestados

Subsídios exploração

Juros e rendimentos similares obtidos
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Resumo da estrutura de Rendimentos e Ganhos – 2013/2014 

  2013 2014 

Vendas e serviços prestados 91,44% 81,47% 

Subsídios exploração 7,62% 17,62% 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,10% 0,07% 

Outros rendimentos e ganhos 0,84% 0,85% 

 

 

 

 

GASTOS E PERDAS 

No ano de 2014, os Gastos e Perdas totalizaram o valor de 22.809.876,03 €, o que representa um acréscimo de 

1.003.146,02 €, face ao valor reconhecido no ano de 2013, no entanto, caso não sejam considerados os Gastos 

e Perdas que foram subsidiados, verificamos que existiu um decréscimo dos gastos no valor de 1.380.805,63 €. 

As rubricas que mais contribuíram para esta redução foram a Imparidade de dívidas a receber, os Gastos com o 

pessoal, os Outros Gastos e perdas e os Juros e gastos similares suportados. 

 

  2013 2014 Variação 

Fornecimentos serviços externos 11.719.064,95 € 13.661.237,78 € 1.942.172,83 € 

Gastos com o pessoal 4.569.908,49 € 4.293.681,94 € -276.226,55 € 

Gastos de Amortizações e Imparidades  3.603.597,90 € 3.167.400,26 € -436.197,64 € 

Juros e gastos similares suportados 1.702.436,29 € 1.595.486,36 € -106.949,93 € 

Outros gastos e perdas 211.722,38 € 92.069,69 € -119.652,69 € 

 TOTAL 21.806.730,01 € 22.809.876,03 € 1.003.146,02 € 
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  2013 2014 Variação 

Gastos e Perdas 21.806.730,01 € 22.809.876,03 € 1.003.146,02 € 

Subsídios à exploração 1.703.628,03 € 4.087.579,68 € 2.383.951,65 € 

Gastos e Perdas não Subsidiados 20.103.101,98 € 18.722.296,35 € -1.380.805,63 € 

 

 

Relativamente à estrutura dos Gastos e Perdas, não existiram grandes variações face aos valores registados no 

ano de 2013, destacando-se o aumento do peso da rubrica Fornecimentos e serviços externos devido ao aumento 

dos gastos inerentes aos Contratos-Programa assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, que representam 

Subsídios à exploração no mesmo valor. 

 

Resumo da estrutura de Gastos e Perdas – 2013/2014 

  2013 2014 

Fornecimentos serviços externos 53,74% 59,89% 

Gastos com o pessoal 20,96% 18,82% 

Gastos de Amortização e Imparidades 16,53% 13,89% 

Juros e gastos similares suportados 7,81% 6,99% 

Outros gastos e perdas 0,97% 0,40% 
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No que diz respeito à rubrica Fornecimentos e serviços externos, esta atingiu o valor de 13.661.237,78 €. Face 

ao valor registado em 2013, existiu um aumento de 1.942.172,83 € justificado pelos valores suportados pela 

GEBALIS na execução de obras referentes aos Contratos-Programa assinados com a Câmara Municipal de 

Lisboa (que têm um valor equivalente registado em Subsídios à exploração).  

Seguindo a metodologia utilizada nos documentos anteriores, passamos a analisar com maior detalhe algumas 

das rubricas integrantes dos Fornecimentos e serviços externos: 

 Eletricidade: 1.021.609,19 € - 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 2013, verificamos que existiu um aumento de cerca de 4,33%. Este incremento 

é justificado pelo aumento das tarifas e pela transferência de contratos da Câmara Municipal de Lisboa 

para a GEBALIS (Contratos referentes ao abastecimento de energia elétrica a espaços comuns de 

edifícios geridos pela GEBALIS, mas em que a titularidade do contrato ainda se encontrava em nome 

Câmara Municipal de Lisboa); 

 Água: 149.003,37 € - Esta rubrica corresponde aos gastos assumidos com os consumos de água em 

instalações próprias e nos espaços comuns do património gerido pela GEBALIS. Relativamente ao ano 

de 2013, verificou-se um aumento de cerca de 2,46%; 

 Comunicação: 361.957,02 € - O valor registado corresponde aos gastos tidos com telefones, telemóveis, 

correio (inclui portes rendas) e serviço de estafeta. Em relação ao ano de 2013, assistiu-se a um aumento 

de cerca de 4,86%, justificado pela transferência, da Câmara Municipal de Lisboa para a GEBALIS, de 

contratos de linhas telefónicas instaladas em elevadores que se encontram em edifícios geridos pela 

Empresa; 

 Vigilância e segurança: 182.935,77 € - Nesta rubrica são reconhecidos os gastos com a vigilância das 

instalações ocupadas pela GEBALIS. Comparativamente ao ano de 2013, registou-se uma diminuição 

de cerca de 10,19%, resultante da renegociação de contratos; 

 Gastos com Condomínios: 793.976,16 € - Nesta rubrica são registadas as despesas suportadas com 

quotas, fundos de reserva, seguros, obras e outras despesas diversas referentes a Condomínios onde 

existem frações do património gerido pela GEBALIS. Relativamente ao ano de 2013, registou-se um 

aumento de 8,76%, em resultado do aumento dos valores gastos com quotas e com obras; 

 Imputação dos gastos de obras de requalificação e obras em instalações próprias: 1.403.011,74 €. 

 

Analisando as rubricas dos Fornecimentos e serviços externos que apresentam uma natureza mais variável, 

destacamos as seguintes:   

 Gastos com Obras: 10.078.800,11 € (inclui o valor dos gastos de obras de requalificação e obras em 

instalações próprias no valor de 1.403.011,74 €) – Comparativamente ao ano de 2013, registou-se um 
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aumento de cerca de 21,07%. Tal como já foi referido, este aumento está relacionado com o incremento 

do volume de obras realizadas ao abrigo de Contratos-Programa estabelecidos com a Câmara Municipal 

de Lisboa. 

Gastos reconhecidos no Exercício: 

  Manutenção / 
Conservação 

Conservação 
Obrigatória 

Requalificação Instalações 
Próprias  

TOTAL 

Património Edificado 5.622.070,47 € 98.642,22 € 876.652,52 € 130.184,57 € 6.727.549,78 € 

Equipamentos 
Eletromecânicos 

2.787.948,72 € 0,00 € 227.183,45 € 2.489,81 € 3.017.621,98 € 

Ambiente e Espaços 
Exteriores 

120.116,62 € 0,00 € 213.511,73 € 0,00 € 333.628,35 € 

TOTAL 8.530.135,81 € 98.642,22 € 1.317.347,70 € 132.674,38 € 10.078.800,11 € 

 

Gastos Obras realizadas: 

  Manutenção / 
Conservação 

Conservação 
Obrigatória 

Requalificação Instalações Próprias (a 
diferir) 

Instalações 
Próprias 

TOTAL 

Património Edificado 5.622.070,47 € 98.642,22 € 166.815,86 € 20.352,00 € 44.520,53 € 5.952.401,08 € 

Equipamentos 
Eletromecânicos 

2.787.948,72 € 0,00 € 244.867,58 € 0,00 € 2.489,81 € 3.035.306,11 € 

Ambiente e Espaços 
Exteriores 

120.116,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.116,62 € 

TOTAL 8.530.135,81 € 98.642,22 € 411.683,44 € 20.352,00 € 47.010,34 € 9.107.823,81 € 

 

 Realização de ações com moradores: 3.219,17 € - Considera os gastos efetuados pela GEBALIS com 

os Protocolos assinados com as diversas instituições, para a realização de projetos de dinamização e 

apoio social nos bairros geridos pela Empresa. Face ao ano de 2013, registou-se uma redução de cerca 

de 80,47%. Tal com já foi referido no passado, a ação da GEBALIS no apoio a diversas instituições foi 

mais abrangente, uma vez que os apoios concedidos na cedência de materiais aos diferentes projetos, 

não são contabilizados nesta rubrica. 

Analisando as restantes rubricas englobadas nos Gastos e Perdas temos: 

 Gastos com o pessoal: 4.293.681,94 €, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 6% face ao 

valor registado no ano de 2013. Este decréscimo é resultante dos cortes salariais que vigoraram na 

primeira metade do ano de 2014, assim como, à diminuição do número de funcionários ao serviço da 

Empresa. 

 Imparidade de dívidas a receber: 3.036.509,71 €. 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 2013, registou-se um decréscimo de cerca de 11,8%, resultante das 

Regularizações/Correções efetuadas nas rendas emitidas. 
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 Gastos de depreciação e de amortização: 130.890,55 €. No ano de 2014, à imagem do que foi realizado 

no ano de 2013, não foi efetuada qualquer revalorização do valor dos ativos. 

 Juros e gastos similares suportados: 1.595.486,36 €. Relativamente ao ano de 2013, verificou-se uma 

redução de cerca de 6,28%. Esta diminuição é justificada pela redução das taxas EURIBOR no ano de 

2014. Saliente-se que apesar de a GEBALIS ter procedido, em 2014, à amortização do valor de 

7.450.000,00 € dos montantes utilizados nas contas correntes caucionadas, dado que 7.300.000,00 € só 

foram liquidados a partir de 30/12/2014, a poupança obtida por esta via foi pouco significativa. 

 Outros gastos e perdas: 50.283,16 €, referem-se essencialmente a gastos com impostos, quotizações e 

indemnizações. Face ao ano de 2013, verificou-se uma redução de cerca de 66,7%. Se a esta rubrica 

adicionarmos o imposto sobre o rendimento do período obtemos o valor de 92.069,69 €. 

 

 

 

No exercício de 2014 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 em 2014 com os valores estimados no Plano de Atividades e Orçamento de 

2014 obtemos o seguinte: 

  

13.661.237,78 €

4.293.681,94 €

3.167.400,26 €

1.595.486,36 €

92.069,69 €

GASTOS E PERDAS - 2014

Fornecimentos serviços externos Gastos com o pessoal

Gastos de Amortização e Imparidades Juros e gastos similares suportados

Outros gastos e perdas
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  RENDIMENTOS E GASTOS   2014 2014 Diferença 

    (Real) (Orçamento)   

           

Vendas e serviços estados  18.901.846,13 € 20.938.350,06 € -2.036.503,93 € 

Subsídios à exploração   4.087.579,68 € 10.978.717,02 € -6.891.137,34 € 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Variação nos inventários da produção  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Trabalhos para a própria entidade  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fornecimentos e serviços externos  -13.661.237,78 € -21.868.962,32 € 8.207.724,54 € 

Gastos com o pessoal   -4.293.681,94 € -4.126.758,20 € -166.923,74 € 

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

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  -3.036.509,71 € -3.665.000,00 € 628.490,29 € 

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

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aumentos/reduções de justo valor  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros rendimentos e ganhos  196.435,05 € 143.428,71 € 53.006,34 € 

Outros gastos e perdas   -50.283,16 € -24.712,60 € -25.570,56 € 

          

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.144.148,27 € 2.375.062,67 € -230.914,40 € 

          

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  -130.890,55 € -175.690,41 € 44.799,86 € 

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

          

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.013.257,72 € 2.199.372,26 € -186.114,54 € 

          

Juros e rendimentos similares obtidos  16.017,13 € 7.770,87 € 8.246,26 € 

Juros e gastos similares suportados  -1.595.486,36 € -1.659.004,08 € 63.517,72 € 

          

Resultados antes de impostos  433.788,49 € 548.139,05 € -114.350,56 € 

          

Imposto sobre o rendimento do período  -41.786,53 € -63.000,00 € 21.213,47 € 

          

Resultado Líquido do Período   392.001,96 € 485.139,05 € -93.137,09 € 

 

 

 Vendas e prestações de serviços: A diferença de -2.036.503,93 € é explicada pelo volume de 

Regularizações/Correções aplicadas às rendas emitida, no ano e em anos anteriores, no decorrer do 

exercício de 2014; 
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 Subsídios à exploração: A diferença registada de -6.891.137,34 € é justificada pela menor execução dos 

Contratos-Programa referentes às Deliberações 178/CM/2011 e 160/CM/2013, em que algumas dessas 

obras serão, previsivelmente, executadas no ano de 2015; 

 Fornecimentos e serviços externos: A diferença verificada de 8.207.724,54 € ocorreu, dado que foi 

considerado que no ano de 2014 seriam executadas um volume maior de obras relativas aos Contratos-

Programa referentes às Deliberações 178/CM/2011 e 160/CM/2013, no entanto, essas obras, 

previsivelmente, só serão executadas no ano de 2015; 

 Gastos com o pessoal: -166.923,74 €, a diferença registada fica a dever-se ao facto de no Plano de 

Atividades e Orçamento ter sido estimado que as reduções salariais previstas na Lei de Orçamento de 

Estado para o ano de 2014 vigorassem durante todo o ano de 2014; 

 Imparidades de dívidas a receber: 628.490,29 €, no Plano de Atividades e Orçamento foi considerado, 

que o montante referente a Regularizações/Correções das rendas emitidas seria inferior ao que 

efetivamente se veio a verificar no ano de 2014. 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

No exercício contabilístico de 2014 a Empresa melhorou a sua condição ao nível financeiro. Pelo quarto ano 

consecutivo, a GEBALIS alcançou um Resultado Líquido positivo, o que permitiu reforçar os seus Capitais 

Próprios, assim como, continuar a demonstrar que é uma Empresa viável com uma palavra a dizer no futuro da 

cidade de Lisboa. 

Um dos acontecimentos relevantes a destacar diz respeito à transferência do valor em falta, por parte da Câmara 

Municipal de Lisboa, relativo à Deliberação 567/CM/2010, no montante de 6.800.000,00 €, em 30/12/2014.  

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

As Outras contas a receber somaram o valor de 19.436.722,57 € e são constituídas quase na totalidade pelos 

valores em dívida por parte da Câmara Municipal de Lisboa e pelas dívidas dos moradores.  

No que concerne aos valores em dívida, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, estão a ser reconhecidos os 

seguintes valores, que totalizam 10.665.791,41 €: 

- Deliberação n.º 928/CM/2004: 555.046,66 € - Obras realizadas nos lotes E e E1, no bairro da Quinta dos Ourives. 

Apesar de o Contrato-Programa, assinado em 2004, estabelecer que o valor a transferir é de 1.000.000 €, a 

execução das obras contratualizadas tiveram apenas o custo de 555.046,66 €; 

- Deliberação n.º 1268/CM/2008: 940.000,00 € - Realização de obras de beneficiação em diversos lotes no bairro 

Pedro Queiroz Pereira; 
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- Deliberação n.º 252/CM/2011: 218.000,00 € - Reabilitação de 45 fogos em diversos bairros; 

- Deliberação n.º 178/CM/2011: 3.558.430,00 € - Viver Marvila;  

- Deliberação n.º 488/CM/2012: 38.570,33 € - Eco-Bairro Boavista; 

- Deliberação n.º 160/CM/2013: 4.415.405,74 € - Obras de beneficiação de edifícios em diversos bairros;  

- Deliberação n.º 308/CM/2013: 27.309,18 € - Eco-Bairro Boavista – Fase II; 

- Registos prediais: 893.703,42 € - Registos prediais efetuados pela GEBALIS, por indicação da Câmara Municipal 

de Lisboa, o que permitiu a realização das alienações dos fogos municipais incluídos no património gerido pela 

Empresa; 

- Despesas de Água e Eletricidade: 19.326,08 € - Valores suportados pela GEBALIS em espaços ocupados por 

serviços da Câmara Municipal de Lisboa. 

No que diz respeito às dívidas dos moradores, em 31/12/2014, perfaziam o valor de 36.886.125,96 €, tendo já 

sido reconhecido o valor de 28.408.758,64 € a título de Imparidade de dívidas a receber acumuladas (rendas de 

cobrança duvidosa), sendo o valor líquido de 8.477.367,32 €. Tal como já tinha sido referido para os exercícios 

de 2010 a 2013, o crescimento das dívidas dos moradores, face ao ano anterior, é uma consequência da 

degradação do clima económico verificado em Portugal, que se manifesta pela manutenção da taxa de 

desemprego num nível elevado, diminuição do rendimento disponível em virtude da subida dos impostos e da 

diminuição/alteração da atribuição das prestações sociais. 

Os Gastos a reconhecer, que atingiram o valor de 15.467.441,27 € e representam, quase na totalidade, os gastos 

com obras de requalificação e instalações próprias a reconhecer em exercícios futuros que tem o valor de 

15.384.326,53 €. Refira-se que esta rubrica diminuiu 926.085,74 €, face ao valor reconhecido no ano de 2013. 

A rubrica Caixa e depósitos bancários, em 31/12/2014, totalizava o valor de 1.420.702,29 €. 

Analisando a rubrica Fornecedores, verificamos que em 31/12/2014, esta totalizava o valor de 5.292.619,74 €. 

Relativamente ao ano de 2013, as dívidas a fornecedores diminuíram 97.546,78 € (-1,81%). É de salientar, que 

nesta rubrica encontra-se registada a dívida da GEBALIS à Câmara Municipal de Lisboa no valor de 49,677,14 €. 

No que diz respeito à rubrica Financiamentos obtidos, esta apresenta o valor de 13.700.000,00 €. Relativamente 

ao ano de 2013, verificou-se uma diminuição de 7.483.267,58 € (-35,3%), sendo que, 7.450.000,00 € 

correspondem ao pagamento de montantes utilizados das contas correntes caucionadas e 33.267,58 € 

correspondem ao pagamento do Leasing referente à aquisição dos painéis solares instalados em 23 edifícios 

geridos pela Empresa. É de salientar, que só foi possível proceder ao pagamento do valor de 7.450.000,00 € dos 

montantes utilizados das contas correntes caucionadas, uma vez que a Câmara Municipal de Lisboa efetuou a 

transferência do valor de 6.800.000,00 € em dívida, relativamente à Deliberação 567/CM/2010, sendo que, 
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650.000,00 € foram pagos recorrendo aos fundos próprios da Empresa. Refira-se igualmente, que o valor de 

13.700.000,00 €, no ano de 2015, será transformado num empréstimo bancário de longo prazo, com maturidade 

de 15 anos, com amortizações fixas de capital e juros. Esta operação validada em reunião de Câmara na 

Deliberação 15/CM/2015.  

A rubrica Outras contas a pagar totaliza o valor de 2.052.385,06 € (soma dos valores inscritos no Passivo Corrente 

e Não Corrente). Relativamente ao ano de 2013, existiu um acréscimo de 135.219,36 € (7%), destacando-se a 

dívida da GEBALIS à Câmara Municipal de Lisboa no valor de 488.202,21 € (corresponde à percentagem das 

rendas emitidas até 2002 a entregar à Câmara Municipal de Lisboa, no valor de 132.985,13 € e aos serviços de 

vigilância efetuados pela Policia Municipal na obra de Demolição do Corredor da Morte no Bairro do Condado, no 

valor de 355.217,08 €), Credores por acréscimos no valor de 927.515,54 € e os Fornecedores depósito de garantia 

no valor de 544.345,11 €. 

Os Rendimentos a reconhecer totalizaram o valor de 11.659.041,13 €, correspondendo na sua grande maioria, à 

execução das obras contratualizadas através de Contratos-Programa com a Câmara Municipal de Lisboa. Face 

ao ano de 2013, esta rubrica diminuiu 6.654.582,22 € (36,3%). 

 

 

INVESTIMENTOS 

No ano de 2014 foram realizados Investimentos no valor de 39.352,98 €, existindo um aumento de 18.050,41 € 

(84,7%) face ao valor do Investimento efetuado no de 2013. Dando continuidade às práticas levadas a cabo em 

anos anteriores, o Investimento realizado visou suprir algumas carências específicas, nomeadamente, ao nível 

de mobiliário, equipamento informático e equipamento de transporte. 

 

Investimentos 2013/2014 

  2013 2014 

Equipamento básico 630,60 € 0,00 € 

Equipamento administrativo 15.032,97 € 2.600,14 € 

Outros ativos fixos tangíveis 39,00 € 1.239,84 € 

Equipamento de transporte 5.600,00 € 35.513,00 € 

Ativos Intangíveis - Programas de computador 0,00 € 0,00 € 

Ativos intangíveis em curso 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 21.302,57 € 39.352,98 € 
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O investimento realizado visou a aquisição dos seguintes bens:  

 Equipamento administrativo: Aquisição de estantes, quatro máquinas fotográficas, doze cadeiras, um 

armário, três blocos de gavetas, uma impressora multifunções e a aquisição pelo valor residual de 0,01 

€ da lista 3 dos computadores alugados que se encontravam a ser utilizados pela GEBALIS; 

 Equipamento de transporte: Aquisição de dois veículos [Nissan Leaf (novo) e Mercedes Vito (usado)]; 

 Outros ativos fixos tangíveis: Dezasseis máquinas de café. 

 

 

RÁCIOS DE ESTRUTURA 

O rácio de Autonomia Financeira (10,344%) e o rácio Nível de Solvabilidade (11,537%), apurados para o ano de 

2014, apresentam valores bastante superiores aos verificados no ano de 2013 (6,748% e 7,236% 

respetivamente). 

A diminuição dos valores em dívida a Instituições de Crédito, no valor de 7.483.267,58 €, registado no ano de 

2014, permitiu à Empresa diminuir consideravelmente o grau de dependência de terceiros.   
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RÁCIOS DE LIQUIDEZ 

No que diz respeito aos rácios de Liquidez Geral (1,016) e Liquidez Reduzida (1,016), estes apresentam valores 

superiores à unidade. Relativamente aos valores registados no exercício de 2013 (1,191 e 1,191 respetivamente), 

assistiu-se a uma ligeira degradação dos valores obtidos. No entanto, podemos afirmar, que a Empresa sempre 

demonstrou a capacidade de cumprir os seus compromissos financeiros atempadamente. 

 

 

EBITDA 

No exercício contabilístico de 2014 o valor do EBITDA foi de 2.144.148,27 €, o que significa uma redução de cerca 

de 12,8% relativamente ao valor obtido no exercício de 2013. 

Os valores alcançados voltam a demonstrar que a Empresa continua a gerar os meios suficientes para o 

desempenho da sua atividade, ganhando vigor quer ao nível financeiro, quer ao nível económico. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O ano de 2014 fica marcado pela diminuição da dívida a Instituições Financeiras no montante de 7.483.267,58 €. 

Foi possível proceder ao pagamento deste valor uma vez que a Câmara Municipal de Lisboa procedeu à 

transferência do montante de 6.800.000,00 €, conforme Deliberação 567/CM/2010, mas também porque a 

GEBALIS conseguiu libertar meios financeiros, no montante de 683.267,58 €, para o pagamento de dívida 

bancária. Desta forma, em 31/12/2014, o valor em dívida a Instituições Financeiras era de 13.700.000,00 €.  

No ano de 2014, a Empresa conseguiu negociar com um Sindicato Bancário, composto pelo Banco BPI e pela 

Caixa Económica Montepio Geral, a contratualização de um empréstimo de longo prazo, com maturidade de 15 

anos, no valor de 13.700.000,00 €, para a liquidação total dos montantes em dívida a Instituições de crédito, 

referentes às contas correntes caucionadas. Este empréstimo será benéfico para a Empresa, uma vez que a taxa 

de juro associada será inferior à suportada pela GEBALIS nas contas correntes caucionadas. Esta operação é o 

pilar do Plano de Reequilíbrio Financeiro da GEBALIS, que foi elaborado em Dezembro/2014 e aprovado na 

Deliberação 15/CM/2015 pelo Executivo da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Ao nível dos resultados, no ano de 2014, a GEBALIS voltou a alcançar um Resultado Líquido do Exercício positivo, 

no valor de 392.001,96 €. Fica novamente demonstrado, que se forem seguidas medidas de racionalização dos 

gastos, a escolha criteriosa das despesas a realizar e a rentabilização dos recursos existentes é possível ter uma 

empresa viável a atingir os objetivos propostos. 

É de referir, que os resultados da Empresa continuam a ser influenciados pelos desequilíbrios criados até ao ano 

de 2007, quer ao nível dos gastos financeiros suportados inerentes aos montantes em dívida a Instituições de 

crédito ou ao nível do diferimento dos gastos de obras realizadas em anos anteriores, que só serão reconhecidos 

nos anos seguintes. 

Avaliando os resultados atingidos nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 à luz do artigo 62.º da lei n.º 50/2012 de 

31 de Agosto, que define critérios para a avaliação da obrigatoriedade de dissolução das empresas locais, 

verificamos que a GEBALIS não se enquadra nos critérios económicos e financeiros que obrigam à dissolução da 

Empresa. 

 

 

  2014 2013 2012 2011 

Vendas e prestações de serviços 18.901.846,13 € 20.449.507,98 € 20.290.720,79 € 20.471.329,41 € 

Gastos totais 22.809.876,03 € 21.806.730,01 € 20.637.229,34 € 22.023.415,97 € 

Rendimentos e ganhos totais 23.201.877,99 € 22.362.839,15 € 21.996.204,00 € 23.259.039,34 € 

Subsídios à exploração 4.087.579,68 € 1.703.628,03 € 1.489.201,24 € 2.230.422,97 € 

Resultado Operacional 2.144.148,27 € 2.457.707,22 € 3.526.493,64 € 3.150.595,86 € 

Resultado Líquido 392.001,96 € 556.109,14 € 1.358.974,66 € 1.235.623,37 € 

 

 

Critério para a dissolução 2014 2013 2012 2011 Observações 

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

82,9% 93,8% 98,3% 93,0% 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 

17,6% 7,6% 6,8% 9,6% 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 

2.144.148,27 € 2.457.707,22 € 3.526.493,64 € 3.150.595,86 € O critério não se 
verifica. Não 

obriga a 
dissolução. 

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

392.001,96 € 556.109,14 € 1.358.974,66 € 1.235.623,37 € O critério não se 
verifica. Não 

obriga a 
dissolução. 
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Lisboa, 13 de Março de 2015 

 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

O Presidente 

 

 

A Vogal 

  

 

Dr. Sérgio Rui Lopes Cintra Dr.ª Maria Helena Martinho Lopes Correia 
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Após o termo do exercício, ocorreu um facto relevante, que consistiu na celebração de um empréstimo de longo 

prazo, no final de Janeiro 2015, com maturidade de 15 anos, no valor de 13.700.000,00€. Esta operação realizada 

através de sindicato bancário, composto pelos Bancos BPI e Caixa Económica Montepio Geral, teve como objetivo 

a liquidação total dos montantes em dívida das contas correntes caucionadas a outras Instituições de Crédito. 

Com este empréstimo a Empresa assegurou uma taxa de juro inferior às contas correntes caucionadas 

anteriormente contratualizadas, sendo esta operação aprovada pelo Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, 

através da sua Deliberação 15/CM/2015. 

No decurso do exercício de 2014, não se verificou a existência de qualquer negócio entre a Empresa e a 

Administração, nomeadamente os contidos no artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais. 

No cumprimento dos requisitos legais, confirmamos a inexistência de dívidas em mora ao Estado ou à Segurança 

Social. 
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É expectável que durante o ano de 2015, os resultados da Empresa se mantenham positivos. No entanto, o atual 

clima económico e social que se vive no país tenderá a influenciar negativamente as receitas, nomeadamente 

com a redução dos rendimentos dos moradores. 

Em sentido contrário, manteremos a política iniciada no ano transato em relação à atualização dos agregados e 

respetivos rendimentos, através do processo de verificação de ocupação e de recursos. 

Ainda como fator negativo, podemos apontar o processo de alienação do património sob gestão da Empresa que 

está a ser desenvolvido pelo Município de Lisboa. 

Como políticas que influenciam em termos positivos a atividade da Empresa, referimos a manutenção da 

contenção de gastos, a racionalização dos recursos e a implementação de mecanismos mais apertados ao nível 

da cobrança das receitas. 

A contração do empréstimo de médio longo prazo celebrado no início do ano de 2015, muito irá contribuir para a 

redução dos gastos financeiros e por consequência para uma maior independência e solidez financeira. 

Face ao exposto no presente documento, o futuro apresenta-se bastante otimista, tanto em termos económicos 

como financeiros, existindo sempre o objetivo de promover a melhoria qualitativa em todas as unidades orgânicas 

na Empresa. 
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A evolução que tem sido registada nestes últimos anos terá reflexos muito positivos, para o presente e futuros 

exercícios, sendo um fator que muito contribuirá para que a Empresa consiga os objetivos traçados no Plano 

Atividades e Orçamento para o triénio de 2015-2017. 
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Nos termos da sua competência legal estatutária, o Conselho de Administração propõe que, o resultado líquido 

do período, positivo, no montante de 392.001,96 € tenha a seguinte aplicação: 

 

Reserva Legal: 18.894,98 €; 

Resultados Transitados: 373.106,98 €. 

 

O valor proposto a aplicar para Reserva Legal é inferior à percentagem de 10% estabelecida no n.º 2 do artigo 

30.º dos Estatutos da Empresa, uma vez que o valor de 18.894,98 € é suficiente para que as Reservas Legais 

somem o valor de 260.000,00 €, correspondente a 20% do Capital Social, conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 

295.º do Código das Sociedades Comerciais.  

De acordo com o Plano de Reequilíbrio Financeiro da Empresa, aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa na 

Deliberação 15/CM/2015, e que serviu de base ao contrato de empréstimo de longo prazo de 13.700.000,00 €, 

firmado entre a GEBALIS e o Sindicato Bancário constituído pelo Banco BPI e a Caixa Económica Montepio Geral, 

não deverá ser efetuada distribuição de lucros ao acionista. Desta forma, de acordo com o n.º 2 do artigo 31.º dos 
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Estatutos da GEBALIS, a percentagem a entregar à Câmara Municipal de Lisboa a título de participação nos 

lucros é 0%. 

 

Lisboa, 13 de Março de 2015 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Presidente  A Vogal 

 

 

  

Dr. Sérgio Rui Lopes Cintra  Dra. Maria Helena Martinho Lopes Correia 
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 31-12-2014 31-12-2013

Vendas e serviços prestados 19 18.901.846,13 20.449.507,98 

Subsídios à exploração 20 4.087.579,68 1.703.628,03 

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

Trabalhos para a própria entidade - - 

Fornecimentos e serviços externos 21 (13.661.237,78) (11.719.064,95)

Gastos com o pessoal 22 (4.293.681,94) (4.569.908,49)

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

Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) 26 (3.036.509,71) (3.443.301,27)

Provisões (aumentos / (reduções))  - - 

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

Aumentos / (reduções) de justo valor - - 

Outros rendimentos e ganhos 23 196.435,05 187.770,54 

Outros gastos e perdas 24 (50.283,16) (150.924,62)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.144.148,27 2.457.707,22 

Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização 25 (130.890,55) (160.189,12)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis ((perdas) / reversões) 27 - (107,51)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  2.013.257,72 2.297.410,59 

Juros e rendimentos similares obtidos 19 16.017,13 21.932,60 

Juros e gastos similares suportados 28 (1.595.486,36) (1.702.436,29)

Resultado antes de impostos                                                                    433.788,49 616.906,90 

Imposto sobre o rendimento do exercício 29 (41.786,53) (60.797,76)

Resultado líquido do exercício                                                                  392.001,96 556.109,14 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados

por naturezas do exercício f indo em 31 de Dezembro de 2014

DEMONSTRAÇÕES  DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013
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Capital social 

Reservas 

legais 

Outras 

reservas 

Resultados

transitados

Outras 

variações de 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

exercício Total 

A 31 de Dezembro de 2013 1.300.000,00 185.494,11 - 1.355.273,50 - 556.109,14 3.396.876,75 

Alterações no exercício

Subsídios e doações - - - - - - - 

Outras alterações reconhecidas

   no capital próprio - - - - - - - 

- - - - - - - 

Resultado líquido do exercício 392.001,96 392.001,96 

Resultado integral - - - - - 392.001,96 392.001,96 

Operações de capital no exercício

Outras operações

    - Entradas para cobertura de perdas - - - - - 

    - Aplicação do resultado líquido - 55.610,91 - 500.498,23 - (556.109,14) - 

A 31 de Dezembro de 2014 1.300.000,00 241.105,02 - 1.855.771,73 - 392.001,96 3.788.878,71 

Capital social 

Reservas 

legais 

Outras 

reservas 

Resultados

transitados

Outras 

variações de 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

exercício Total 

A 31 de Dezembro de 2012 1.300.000,00 49.596,64 - 132.196,31 24.166,65 1.358.974,66 2.864.934,26 

Alterações no exercício

Subsídios e doações - - - - (24.166,65) - (24.166,65)

Outras alterações reconhecidas

   no capital próprio - - - - - - - 

- - - - (24.166,65) - (24.166,65)

Resultado líquido do exercício 556.109,14 556.109,14 

Resultado integral - - - - (24.166,65) 556.109,14 531.942,49 

Operações de capital no exercício

Outras operações

    - Entradas para cobertura de perdas - - - - - 

    - Aplicação do resultado líquido - 135.897,47 - 1.223.077,19 - (1.358.974,66) - 

A 31 de Dezembro de 2013 1.300.000,00 185.494,11 - 1.355.273,50 - 556.109,14 3.396.876,75 

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS 

NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício f indo em 31 de Março de 2014
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

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   

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

3.1. Activos fixos tangíveis 

3.2. Activos intangíveis 

3.3. Activos e passivos financeiros 

3.4. Clientes e Outras contas a receber  

3.5. Caixa e equivalentes de caixa 

3.6. Imparidade de activos 

3.7. Provisões, passivos contngentes e activos 

contingentes 

3.8. Financiamentos obtidos 

3.9. Fornecedores e Outras contas a pagar 

3.10. Imposto sobre o rendimento 

3.11. Locações 

3.12. Rédito 

3.13. Benefícios dos empregados 

3.14. Subsídios e apoios do Governo 

3.15. Encargos financeiros com financiamentos 

obtidos 

3.16. Especialização dos exercícios  

3.17. Transacções e saldos em moeda estrangeira 

3.18. Acontecimentos após a data do balanço 

3.19. 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. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

8. ACTIVOS INTANGÍVEIS 

9.  OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 

10. OUTRAS CONTAS A RECEBER 

11. DIFERIMENTOS ACTIVOS 

12. CAPITAL 

13. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

14. FORNECEDORES 

15. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

16. SOCIOS   

17. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

18. DIFERIMENTOS PASSIVOS 

19. RÉDITO 

20. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

21. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

22. GASTOS COM O PESSOAL 

23. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

24. OUTROS GASTOS E PERDAS 

25. AMORTIZAÇÕES 

26. IMPARIDADES 

27. IMPARIDADES DE INVESTIMENTOS 

DEPRECIAVEIS/AMORTIZAVEIS,PERDAS/REVERSÕE

S  

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 

31. EVENTOS SUBSEQUENTES 

32. DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO 

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA   

 

A Gebalis - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, EM, S.A., é uma Empresa 

Municipal, dotada de personalidade jurídica e autonomia financeira, criada em 1995 para assegurar a gestão 

dos Bairros Municipais de Lisboa 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 promover a qualidade de vida, a integração social e a autonomia das 

populações residentes, tornando os bairros geridos, nas vertentes social, patrimonial e financeira, em 

unidades sustentáveis e com forte sentimento de pertença. 

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 13 de Março de 2015, contudo, 

as mesmas, estão ainda sujeitas à aprovação por parte da Câmara Municipal de Lisboa, 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 2014, as Demonstrações dos resultados por naturezas, a Demonstração 

das alterações no capital próprio e a Demonstração dos fluxos de caixa do período findo naquela data, fazem 

parte integrante do presente anexo, não devendo ser lidos separadamente. 
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2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1. Referencial contabilístico 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, 

efetivas para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2014, em conformidade com o Decreto-Lei nº 

158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato 

financeiro (“NCRF”) e normas interpretativas (“NI”) consignadas, respetivamente, nos avisos 15652/2009, 

15655/2009 e 15653/2009, os quais, no seu conjunto constituem o Sistema de Normalização Contabilístico 

(“SNC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designadas genericamente 

por “SNC”. 

 

2.2. Derrogação das disposições do SNC  

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos 

excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

 

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras   

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, comparáveis 

com os do exercício anterior, apresentados como comparativos nas presentes demonstrações financeiras.  

 

 

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 exercícios apresentados, 

salvo indicação contrária. 
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3.1. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, 

quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e 

condição necessárias para operarem da forma pretendida. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 

de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para 

cada grupo de bens. Os terrenos não são depreciados. 

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma 

alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar 

benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o montante recebido na transação e o valor líquido contabilístico do ativo e é reconhecido 

em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados testes de 

imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do ativo e quando necessário registar uma perda por 

imparidade (Nota 3.6). O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda 

líquido e o valor de uso do ativo, sendo este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa 

futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil. 

 

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 cativos 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.  
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3.3. Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo 

amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

Ao custo ou custo amortizado 

 

Os ativos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo ou ao custo amortizado deduzido 

de eventuais perdas de imparidade acumuladas (no caso de ativos financeiros), quando: 

 - Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 

 - Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 

 - Não sejam ou não incorporem um instrumento financeiro derivado. 

O custo amortizado corresponde ao valor pelo qual um ativo financeiro ou um passivo financeiro é 

mensurado no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização 

cumulativa, usando o método da taxa de juro efetiva, de qualquer diferença entre esse montante na 

maturidade. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros 

estimados no valor líquido contabilístico do ativo ou passivo financeiro. 

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

- Clientes; 

- Outras contas a receber; 

- Empréstimos concedidos; 

- Fornecedores; 

- Outras contas a pagar; 

- Empréstimos obtidos. 
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São ainda classificados ao custo ou custo amortizado, sendo mensurados ao custo deduzido de perdas por 

imparidade acumuladas, os contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados 

numa base líquida e que, quando executados, reúnam as condições atrás descritas. 

Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo 

valor não possa ser determinado com fiabilidade, bem como instrumentos financeiros derivados relacionados 

com tais instrumentos de capital próprio, são igualmente classificados ao custo ou custo amortizado, sendo 

mensurados ao custo deduzido de perdas por imparidade acumuladas. 

 

Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados 

 

Todos os ativos e passivos financeiros não mensurados ao custo ou custo amortizado são mensurados ao 

justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados. 

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações no mesmo registadas 

em resultados nas rubricas “Perdas por reduções de justo valor” e “Ganhos por aumentos de justo valor”. 

 

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros 

 

A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 

expiram, ou quando transfere para outra entidade os ativos financeiros e todos os riscos e benefícios 

significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os ativos financeiros transferidos 

relativamente aos quais a Empresa reteve alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo 

sobre os mesmos tenha sido cedido, ou quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou 

expire. 

 

3.4. Clientes e Outras contas a receber  

As rubricas de Clientes e Outras contas 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.  
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As perdas por imparidade dos saldos de clientes e contas 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. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

 

Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante de um acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma 

saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 

dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os 

riscos e incertezas associados à obrigação.  

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa 

data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. 

Existe um contrato oneroso quando a Empresa é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, 

cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar, os quais excedem os benefícios 

económicos derivados do mesmo. 

É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Empresa desenvolveu um plano formal detalhado 

de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos 

afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os 

dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, 

consequentemente, relacionados com as atividades correntes da Empresa. 

 

Passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 

que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota.  

Ativos contingentes 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for 

provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 
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3.8. 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. 

 

3.9. Fornecedores e Outras contas a pagar 

As rubricas de “Fornecedores” e “Outras contas 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.  

 

3.10. 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. 
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Os impostos diferidos ativos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam lucros 

tributáveis futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária. 

 

3.11. Locações 

Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a Empresa detém substancialmente todos os 

riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo são classificados como locações financeiras. São 

igualmente classificados como locações financeiras, os acordos em que a análise de uma ou mais situações 

particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras locações são classificadas como locações 

operacionais. 

As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo locado 

e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à data de início do contrato. 

A dívida resultante de um contrato de locação financeira é registada líquida de encargos financeiros, na 

rubrica de “Financiamentos obtidos”. Os encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos ativos 

locados, são reconhecidos na demonstração dos resultados, no período a que dizem respeito. 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo menor entre o 

período de vida útil do ativo e o período da locação quando a Empresa não tem opção de compra no final  

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

final do contrato. 

Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como custo na demonstração 

dos resultados numa base linear, durante o período da locação. 

 

3.12. 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; 
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- 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. 

 

3.13. Benefícios dos empregados 

Os benefícios dos empregados, a curto prazo, são reconhecidos como gasto do período. Os gastos a curto 

prazo incluem os salários, ordenados e contribuições para a segurança social. 

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, vence-

se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos 

correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o 

anteriormente referido. 

Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral da Empresa, quer por mútuo 

acordo, são reconhecidos como gastos do período em que ocorreram. 

 

3.14. 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 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.      
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3.15. Encargos financeiros com financiamentos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são geralmente reconhecidos como 

gastos à medida que são incorridos. 

 

3.16. 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 com 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 contas a pagar e a receber e de diferimentos. 

 

3.17. 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 Associação. 

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. 

 

3.18. 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 
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do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

 

3.19. 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 exercício. 

 

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. 
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A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do 

justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Administração no que respeita à 

identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, vidas úteis e 

valores residuais. 

Em particular, da análise efetuada periodicamente aos saldos a receber poderá surgir a necessidade de 

registar perdas por imparidade, sendo estas determinadas com base na informação disponível e em 

estimativas efetuadas pela Empresa dos fluxos de caixa que se espera receber. 

 

4. 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 31/12/2014 e em 31/12/2013, têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS  

Durante o exercício findo em 31/12/2014, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou 

alterações significativas de estimativas, nem identificados erros materiais que devessem ser corrigidos. 

  

2014 2013

Numerário - -

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 1.420.702,29 2.440.348,89

Aplicações de tesouraria - -

Caixa e seus equivalentes 1.420.702,29 2.440.348,89
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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 2014 e 2013, 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 2014 e 

2013, são os que seguidamente se apresentam: 

 

 

 

 

7. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 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

Externos

Subsídios à

Exploração

Outros Rend.

e Ganhos

CML (49.677,14) (2.816,08) 10.665.791,41 (488.202,21) - (3.170.043,13) - 

EPUL - - - - 6.200,00 - - 

EMEL - - - - - - - 

EGEAC - - - - - - - 

SRU Ocidental - - - - - - - 

(49.677,14) (2.816,08) 10.665.791,41 (488.202,21) 6.200,00 (3.170.043,13) - 

Fornecedores Accionistas

Outros

Devedores

Outros

Credores

Forn e Serviços

Externos

Subsídios à

Exploração

Outros Rend.

e Ganhos

CML (49.677,14) 6.797.183,92 14.748.028,34 (488.202,21) 6.966,03 (1.027.184,15) (24.166,67)

EPUL - - - - - - - 

EMEL - - - - - - - 

EGEAC - - - - - - - 

SRU Ocidental - - - - - - - 

(49.677,14) 6.797.183,92 14.748.028,34 (488.202,21) 6.966,03 (1.027.184,15) (24.166,67)

2014

2013

Saldos

Saldos

Transações

Transações
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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: 

 

 

  

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 - 159.494,64 395.624,84 1.417.544,75 566.605,35 - 2.539.269,58

Aquisições - - 35.513,00 2.600,14 1.239,84 - 39.352,98

Alienações - - (57.289,23) - - - (57.289,23)

Transferências - - - - - - -

Abates - - - - - - -

Revalorizações - - - - - - -

Outras variações - - - - - - -

Saldo final - 159.494,64 373.848,61 1.420.144,89 567.845,19 - 2.521.333,33

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:

Saldo inicial - 155.177,77 383.906,42 1.384.294,85 385.224,91 - 2.308.603,95

Amortizações do exercício - 2.185,42 19.246,09 17.516,26 61.295,87 - 100.243,64

Perdas por imparidade do exercício - - - - - - -

Reversões de perdas por imparidade - - - - - - -

Alienações - - (57.289,23) - - - (57.289,23)

Transferências - - - - - - -

Abates - - - - - - -

Outras variações - - - - - - -

Saldo final - 157.363,19 345.863,28 1.401.811,11 446.520,78 - 2.351.558,36

Activo líquido - 2.131,45 27.985,33 18.333,78 121.324,41 - 169.774,97

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 - 159.670,04 390.024,84 1.449.074,39 567.449,32 - 2.566.218,59

Aquisições - 630,60 5.600,00 15.032,97 39,00 - 21.302,57

Alienações - - - - - - -

Transferências - - - - - - -

Abates - (806,00) - (46.562,61) (882,97) - (48.251,58)

Revalorizações - - - - - - -

Outras variações - - - - - - -

Saldo final - 159.494,64 395.624,84 1.417.544,75 566.605,35 - 2.539.269,58

Depreciações e perdas p/ impar. acumuladas:

Saldo inicial - 149.888,36 374.057,39 1.383.915,96 324.236,11 - 2.232.097,82

Amortizações do exercício - 6.095,41 9.849,03 46.833,99 61.871,77 - 124.650,20

Perdas por imparidade do exercício - - - - - - -

Reversões de perdas por imparidade - - - - - - -

Alienações - - - - - - -

Transferências - - - - - - -

Abates - (806,00) - (46.455,10) (882,97) - (48.144,07)

Outras variações - - - - - - -

Saldo final - 155.177,77 383.906,42 1.384.294,85 385.224,91 - 2.308.603,95

Activo líquido - 4.316,87 11.718,42 33.249,90 181.380,44 - 230.665,63

2013

2014

Classe homogénea Anos

Edifícios e outras construções 50 

Equipamento básico 3 - 5

Equipamento de transporte 4 

Equipamento administrativo 3 - 8

Outros activos fixos tangíveis 8 - 10
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8. ACTIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, 

bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 

 

 

 

 

Projectos Outros Activos

de Programas de Propriedade activos intangíveis

desenvolv. computador industrial intangíveis em curso Total

Activo bruto:

Saldo inicial - 924.555,77 - - - 924.555,77

Aquisições - - - - - -

Alienações - - - - - -

Transferências e abates - - - - - -

Revalorizações - - - - - -

Outras variações - - - - - -

Saldo final - 924.555,77 - - - 924.555,77

Amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas:

Saldo inicial - 863.252,71 - - - 863.252,71

Amortizações do exercício - 30.646,94 - - - 30.646,94

Perdas por imparidade do exercício - - - - - -

Reversões de perdas por imparidade - - - - - -

Alienações - - - - - -

Transferências e abates - - - - - -

Outras variações - - - - - -

Saldo final - 893.899,65 - - - 893.899,65

Activo líquido - 30.656,12 - - - 30.656,12

Projectos Outros Activos

de Programas de Propriedade activos intangíveis

desenvolv. computador industrial intangíveis em curso Total

Activo bruto:

Saldo inicial - 832.605,77 - - 91.950,00 924.555,77

Aquisições - - - - - -

Alienações - - - - - -

Transferências e abates - 91.950,00 - - (91.950,00) -

Revalorizações - - - - - -

Outras variações - - - - - -

Saldo final - 924.555,77 - - - 924.555,77

Amortizações e perdas p/ impar.acumuladas

imparidade acumuladas:

Saldo inicial - 827.713,79 - - - 827.713,79

Amortizações do exercício - 35.538,92 - - - 35.538,92

Perdas por imparidade do exercício - - - - - -

Reversões de perdas por imparidade - - - - - -

Alienações - - - - - -

Transferências e abates - - - - - -

Outras variações - - - - - -

Saldo final - 863.252,71 - - - 863.252,71

Activo líquido - 61.303,06 - - - 61.303,06

2014

2013



165 

 

 

Vidas úteis e amortização 

 

Os ativos intangíveis de vida útil finita são amortizados de acordo com o método das quotas constantes 

durante as seguintes vidas úteis estimadas: 

 

 

 

9.  OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013, a rubrica de “Outros ativos financeiros” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

10. OUTRAS CONTAS A RECEBER 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013 as rubricas de “Outras contas a receber" pela Empresa têm a seguinte 

composição: 

 

  

Classe homogénea Anos

Programas de computador 3 - 6

2014 2013

Não correntes:

FCT - Fundo Compensação do Trabalho 384,90 7,11

--- - -

384,90 7,11

Correntes:

--- - -

--- - -

- -

384,90 7,11
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No decurso do exercício findo em 31/12/2014, foram reconhecidas perdas por imparidade, (Nota 26)  

 

 

11. DIFERIMENTOS ACTIVOS 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013 a rubrica do ativo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

12. CAPITAL 

Em 31 de Dezembro de 2014, o Capital Social da Empresa era composto da seguinte forma:  

  

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 36.648.413,19 (28.408.758,64) 8.239.654,55 33.476.023,42 (25.372.248,93) 8.103.774,49

CML - contratos programa 9.752.761,91 - 9.752.761,91 13.812.579,35 - 13.812.579,35

CML - outros valores 913.029,50 - 913.029,50 935.448,99 - 935.448,99

FEDER - contratos programa 211.524,92 - 211.524,92 1.034.042,86 - 1.034.042,86

EU - Projectos cofinanciados 82.487,16 - 82.487,16 163.902,24 - 163.902,24

Outros devedores 237.264,53 - 237.264,53 202.343,23 - 202.343,23

47.845.481,21 (28.408.758,64) 19.436.722,57 49.624.340,09 (25.372.248,93) 24.252.091,16

47.845.481,21 (28.408.758,64) 19.436.722,57 49.624.340,09 (25.372.248,93) 24.252.091,16

2014 2013

Natureza 2014 2013

Obras requalificação/Beneficiação nos Bairros :

  - Prohabita - Lotes 601 a 619 Salgadas 783.216,28 849.324,72

  - Prohabita - 19 Lotes Condado Zona 1.447.698,57 1.572.942,86

  - Edificado 7.433.797,93 7.950.084,72

  - Espaços Exteriores 2.173.538,86 2.388.178,35

  - Equipamentos Electromecanicos 3.099.751,84 3.083.137,09

  - Obras Instalações Proprias (edif.alheios) 446.323,05 511.635,09

15.384.326,53 16.355.302,83

Outros gastos a reconhecer :

  - Seguros - 3.204,57

  - Contratos  fotocopiadores e impressoras - 1.188,75

  - Contratos e licenças informáticas 82.462,75 31.339,36

  - Filme/Obra institucional - -

  - Outros gastos a reconhecer 651,99 2.491,50

83.114,74 38.224,18

15.467.441,27 16.393.527,01
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O valor de 12.300.000 euros, incluído na rubrica de resultados transitados, resulta da deliberação 

567/CM/2010 com vista à cobertura de prejuízos de anos anteriores.   

 

13. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

 

Os financiamentos obtidos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 têm a seguinte composição: 

 

 

  

2014 2013

Capital:

  - Valor nominal 1.300.000,00 1.300.000,00

Reservas legais 241.105,02 185.494,11

Outras variações no capital próprio - -

Resultados transitados 1.855.771,73 1.355.273,50

Resultado líquido do exercício                                                  392.001,96 556.109,14

Total do capital próprio 3.788.878,71 3.396.876,75

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 2009 2.214.727,64

Ano de 2010 2.444.615,05

Ano de 2011 1.220.934,89

Ano de 2012 1.223.077,19

Ano de 2013 500.498,23

Anulação do diferimento proveitos - 2008 17.599.718,40

Cobertura prejuizos - deliberação 567/CM/2 12.300.000,00

32.988.667,73 31.132.896,00

Limite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente

Empréstimos bancários:

Contas Correntes 13.700.000,00 13.700.000,00 21.150.000,00 21.150.000,00

13.700.000,00 13.700.000,00 - 21.150.000,00 21.150.000,00 -

Outros empréstimos obtidos:

Locações financeiras

Contrato Microgeração - - - - 33.267,58 -

- - - - 33.267,58 -

Descobertos bancários - -

13.700.000,00 13.700.000,00 - 21.150.000,00 21.183.267,58 -

2014 2013

Montante utilizado Montante utilizado
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14. FORNECEDORES 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013, a rubrica de “Fornecedores” tem a seguinte composição: 

 

 

 

15. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013, as rubricas de “Estado e outros entes públicos” têm a seguinte composição: 

 

 

 

16. ACCIONISTAS / SOCIOS   

 

 

  

2014 2013

Fornecedores, conta corrente :

Fornecedores c/c - Elevadores 3.091.550,89 3.644.893,07

Fornecedores c/c - Empreiteiros 1.588.840,34 1.148.432,66

Fornecedores c/ c - Diversos 612.228,51 596.840,79

Fornecedores, títulos a pagar  -  - 

Fornecedores, facturas em recepção e conferência  -  - 

-1,81% 5.292.619,74 5.390.166,52

Activo Passivo Activo Passivo

 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

Pagamentos por conta - - - -

Estimativa de imposto 104.247,12 - 162.360,72 -

Retenção na fonte - - - -

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - 44.477,94 - 43.825,48

 Imposto sobre o valor acrescentado - 5.032,20 633,61 9.649,88

 Contribuições para a Segurança Social - 84.590,87 - 83.538,16

 Outras Tributações - 87,51 - 7,69

 Outros impostos  - Penhoras "indevidas" - - - -

104.247,12 134.188,52 162.994,33 137.021,21

2014 2013

2014 2013

Valores Activos

 Cobertura de prejuizos - 6.800.000,00

Valores Passivos

Lucros disponíveis 2.816,08 2.816,08
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17. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013 a rubrica “Outras contas a pagar” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

18. DIFERIMENTOS PASSIVOS 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2013, a rubrica do passivo corrente “Diferimentos” tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

19. RÉDITO 

 

 

2014 2013

Não correntes:

Outros contas a pagar

Fornecedores retenção p/garantia 544.345,11 383.593,82

544.345,11 383.593,82

Correntes:

Outros contas a pagar   

Fornecedores investimentos 3.221,01 10.633,79

Credores por acréscimos de gastos 927.515,54 980.375,06

Outros contas a pagar diversos 577.303,40 542.563,03

1.508.039,95 1.533.571,88

2.052.385,06 1.917.165,70

2014 2013

Diferimento mensal das rendas 1.578.041,61 1.613.051,65

CML - C.Programa e Protocolos 9.939.675,42 15.639.368,55

FEDER - C.Programa 141.324,10 970.650,91

EU - Projectos Cofinanciados - 90.552,24

11.659.041,13 18.313.623,35
 

2014 2013

Serviços Prestados - Rendas   

   Rendas - Emissão 22.524.828,82 22.462.451,27

    Rendas - Aumentos 19.920,27 16.539,26

    Rendas - Reduções/Anulações (3.218.167,04) (1.786.910,63)

   Rendas - Diversos (424.735,92) (242.571,92)

- -

18.901.846,13 20.449.507,98
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As Vendas e serviços prestados atingiram o valor de 18.901.846,13 €, registando-se uma diminuição de 

1.547.661,85 € (-7,6%), face ao verificado no ano de 2013. Este decréscimo de receita está ligado à 

correção dos valores das rendas emitidas durante o ano de 2014 e em anos anteriores, uma vez que 

muitos agregados só apresentaram a documentação solicitada no processo de verificação após ser 

aplicada a renda técnica do fogo. Refira-se igualmente, que no ano de 2014, não foi efetuada a 

atualização das rendas, sendo aplicado os coeficientes definidos na legislação em vigor. Tal como já foi 

referido no exercício anterior, o processo de verificação de agregados resultou na concretização de 

vários cancelamentos de conta, que tiveram como consequência a redução das rendas emitidas. 

 

 

 

 

 

20. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

Em 2014 a rubrica de subsídios à exploração apresenta os seguintes valores: 

 

 

 

  

2014 2013

Juros obtidos:

Depósitos em instituições de crédito 16.017,13 21.932,60

Outras aplicações em meios financeiros líquidos  -  -

Financiamentos concedidos a subsidiárias  -  -

Financiamentos concedidos a associadas e entidades 

conjuntamente controladas  -  -

Outros financiamentos concedidos  -  -

Outros  -  -

Dividendos obtidos:

Aplicações em meios financeiros líquidos  -  -

Subsidiárias  -  -

Associadas e entidades conjuntamente controladas  -  -

Outras entidades  -  -

Outros rendimentos similares  -  -

16.017,13 21.932,60

Montante Montante Montante Rédito Rédito 

Subsídio total recebido por receber do período acumulado

Subsídios à exploração:

Contr. Programa CML 22.226.619,66 12.473.857,75 9.752.761,91 3.170.043,13 12.286.944,24

Contr. Programa FEDER 1.580.475,00 1.368.950,08 211.524,92 829.326,81 1.439.150,90

Projectos Cofinanciados - EU 205.875,42 123.388,26 82.487,16 82.487,50 197.810,68

Projectos Cofinanciados - Outros 5.722,24 5.722,24 - 5.722,24 -

24.018.692,32 13.971.918,33 10.046.773,99 4.087.579,68 13.923.905,82
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Esta rubrica corresponde, quase na totalidade, ao reconhecimento dos rendimentos inerentes à execução 

dos Contratos-Programa assinados, no período de 2008 a 2013, com a Câmara Municipal de Lisboa. 

Comparativamente ao ano de 2013, registou-se um aumento na ordem dos 140%, justificado pelo incremento 

dos gastos efetuados com a execução das obras inerentes aos Contratos-Programa. 

 

21. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 tem 

a seguinte composição: 

 

 

2014 2013

Conservação e reparação 10.123.681,53 8.387.163,26

Outros fornecimentos e serviços 3.537.556,25 3.331.901,69

16,57% 13.661.237,78 11.719.064,95

Conservação e reparação : 2014 2013

P.E. (Patrimonio edificado) 

   - Requalif icação / Beneficiação 876.652,52 865.794,04

   - Manutenção/Conservação 5.622.070,47 3.018.311,85

   - Conservação Obrigatória 98.642,22 25.015,45

E.E.M. (equipamento electro mecanico)

   - Requalif icação / Beneficiação 227.183,45 214.940,06

   - Manutenção/Conservação 2.787.948,72 3.498.369,25

A.E.A. (ambiente espaços ajardinados)

   - Requalif icação / Beneficiação 213.511,73 213.511,71

   - Manutenção/Conservação 120.116,62 393.624,04

Instalações próprias 132.674,38 95.389,84

Conservação e reparação diversos 44.881,42 62.207,02

20,70% 10.123.681,53 8.387.163,26

Outros fornecimentos e serviços : 2014 2013

Trabalhos especializados 490.028,51 413.077,76

Publicidade e propaganda 5.692,46 672,20

Vigilância e segurança 182.935,77 203.680,98

Honorários 139.244,16 106.965,01

Serviços bancários 67.768,69 68.840,98

Informação  (boletins) 23.401,32 25.707,00

Ferramentas e utensílios de desgaste ráp 3.793,68 1.146,97

Livros e documentação técnica 1.356,70 1.586,06

Material de escritório 21.655,80 32.022,38

Impressos emissão rendas 27.077,39 19.373,76

Jornais - 9,00

Electricidade 1.021.609,19 979.177,54

Combustíveis 26.930,87 33.744,32

Água 149.003,37 145.431,32

Deslocações, estadas e transportes 11.483,86 12.898,60

Rendas e alugueres 55.054,16 51.090,14

Comunicação 361.957,02 345.193,05

Seguros 22.966,92 20.134,60

Contencioso e notariado 29.772,59 20.904,25

Despesas de representação 1.126,50 1.823,64

Limpeza, higiene e conforto 79.019,51 82.353,45

Fotocopias 22,18 127,02

Produtos Alimentares 11.501,66 13.873,95

Realização acções c/moradores 3.219,17 16.482,59

Despesas condominios 793.976,16 730.153,75

Outros fornecimentos e serviços diversos 6.958,61 5.431,37

6,17% 3.537.556,25 3.331.901,69
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22. GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 tem a seguinte 

composição: 

 

 

 

A diminuição de 6,04% nos gastos com o pessoal resulta dos cortes salariais que vigoraram no 1º semestre 

de 2014. 

O número médio de colaboradores ao serviço em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, foi 

de 189 e 188, respetivamente. 

 

 

 

23. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” nos exercícios findos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 tem a 

seguinte composição: 

 

2014 2013

Remunerações dos orgãos sociais 115.648,27 137.776,09

Remunerações do pessoal 3.261.747,11 3.516.038,25

Encargos sobre remunerações 734.952,77 789.296,74

Seguros Acidentes trabalho 14.723,96 13.489,15

Gastos de acção social 400,00 -

Formação profissional 13.008,92 13.768,78

Seguro doença 97.321,03 70.087,54

Higiene segurança e medicina no trabalho 11.345,09 3.061,46

Serviços Sociais CML 13.012,97 14.543,23

Outros 31.521,82 11.847,25

-6,04% 4.293.681,94 4.569.908,49

2014 2013

Rendimentos suplementares:

Rendimentos de propriedades de investimento - -

Outros rendimentos suplementares 92.678,74 86.225,52

Descontos de pronto pagamento obtidos - -

Recuperação de dívidas a receber - -

Ganhos em inventários 5.801,00 -

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros - -

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros - -

Outros 97.955,31 101.545,02

196.435,05 187.770,54
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Nesta rubrica estão representados os rendimentos relativos à microprodução de energia no valor de 

50.726,05 €, as indemnizações do seguro acidentes de trabalho no valor de 21.830,36€ as correções 

relativas a exercícios anteriores no valor de 4.418,29 €, os outros rendimentos suplementares no valor de 

20.122,33 €, os outros não especificados no valor de 92.537,02 € que na sua maioria se reportam á execução 

de garantias bancárias no valor de 60.752,51€. 

 

24. OUTROS GASTOS E PERDAS 

A rubrica de “Outros gastos e perdas” nos exercícios findos em 31/12/2014 e em 31/12/2013 tem a seguinte 

composição: 

 

 

 

25. AMORTIZAÇÕES 

A rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” nos exercícios findos em 31/12/2014 e de 

31/12/2013 tem a seguinte composição: 

 

 

 

O Gasto de depreciação e de amortização cifrou-se em 130.890,55 €. Atendendo às características dos bens 

do património da GEBALIS, não foi realizada qualquer revalorização do valor destes ativos.  

 

  

2014 2013

Impostos 32.720,77 26.883,35

Descontos de pronto pagamento concedidos - -

Dívidas incobráveis - -

Perdas em inventários - -

Gastos e perdas nos restantes activos financeiros - -

Gastos e perdas em investimentos não financeiros - -

Outros 17.562,39 124.041,27

50.283,16 150.924,62

2014 2013

Activos fixos tangíveis 100.243,61 124.650,20

Intangíveis 30.646,94 35.538,92

130.890,55 160.189,12
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26. IMPARIDADES 

No decurso do exercício findo em 31/12/2014, as imparidades, e a antiguidade dos saldos é a seguinte: 

 

 

 

 

Esta rubrica corresponde ao ajustamento da dívida dos moradores que foram consideradas de cobrança 

duvidosa, no ano de 2014 o valor reconhecido foi de 3.036.509,71€. Relativamente ao ano de 2013, registou-

se uma diminuição de aproximadamente 12%, resultante das regularizações e correções nas rendas 

emitidas.  

 

27. IMPARIDADES DE INVESTIMENTOS DEPRECIAVEIS/AMORTIZAVEIS,PERDAS/REVERSÕES  

No decurso do exercício findo em 31/12/2014, as imparidades desta rúbrica é a seguinte: 

 

 

  

  

Valor bruto

Imparidade 

acumulada Valor líquido
%

Valor bruto

Imparidade 

acumulada Valor líquido

 00 a 06  meses 3.931.059,72 - 3.931.059,72 0,00% 4.333.249,64 - 4.333.249,64

 06 a 12  meses 3.069.421,37 (767.355,35) 2.302.066,02 25,00% 2.655.371,14 (663.842,78) 1.991.528,36

 12 a 18  meses 2.882.799,20 (1.441.399,61) 1.441.399,59 50,00% 2.411.552,75 (1.205.776,38) 1.205.776,37

 18 a 24 meses 2.260.516,89 (1.695.387,67) 565.129,22 75,00% 2.292.880,50 (1.719.660,38) 573.220,12

> 24 meses 24.504.616,01 (24.504.616,01) - 100,00% 21.782.969,39 (21.782.969,39) -

36.648.413,19 (28.408.758,64) 8.239.654,55 33.476.023,42 (25.372.248,93) 8.103.774,49

20132014

2014 2013

Activos fixos tangíveis

Perdas - 107,51

Reversões - -

Propriedades de investimento

Perdas - -

Reversões - -

Activos intangíveis

Perdas - -

Reversões - -

- 107,51
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28. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31/12/2014 e de 

31/12/2013 têm a seguinte composição:  

 

 

 

A rubrica juros e gastos similares suportados, apresenta o valor de 195.486,36 €. Face ao ano anterior, 

verificou-se uma redução de cerca de 6,28%. Esta diminuição é justificada pela redução das taxas EURIBOR 

no ano de 2014. Saliente-se que apesar de a GEBALIS ter procedido, em 2014, à amortização do valor de 

7.450.000,00 € dos montantes utilizados nas contas correntes caucionadas, dado que 7.300.000,00 € só 

foram liquidados após 30/12/2014, a poupança obtida por esta via foi pouco significativa. 

A rubrica “outros gastos de financiamento” inclui gastos com comissão de gestão e imobilização e também 

o imposto de selo dos empréstimos obtidos. 

 

29. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”), à taxa de 23% 

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 

2014 2013

Juros suportados:

Financiamentos bancários 1.372.048,16 1.453.383,07

Locações financeiras 137,34 1.124,50

Outros financiamentos  -  -

Diferenças de câmbio desfavoráveis em financiamentos  -  -

Perdas em instrumentos de cobertura associados a financiamentos  -  -

Outros gastos de financiamento: 223.300,86 247.928,72

1.595.486,36 1.702.436,29
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são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2011 a 2014 

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. 

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 exercício em que seja realizada a 

dedução. 

O gasto com impostos sobre o rendimento em 31/12/2014 e 31/12/2013, no valor de 41.786,53 euros e 

60.797,76 euros, respetivamente, respeita integralmente a imposto corrente do exercício, não se verificando 

a aplicabilidade do reconhecimento de impostos diferidos. 

A reconciliação do imposto sobre o rendimento, para os exercícios de 2014 e 2013, é a que seguidamente 

se apresenta: 

 

 

 

 

A taxa efetiva de imposto estimado, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, foi de 

10% 
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Seguidamente apresenta-se o quadro de reporte de prejuízos da Empresa, de acordo com a informação 

disponível nesta data, podendo esta situação, eventualmente vir a alterar-se em consequência dos 

resultados de inspeções fiscais efetuadas e/ou a efetuar: 

 

 

 

 

 

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, respetivamente. 

 

30.2. Remunerações dos Órgãos Sociais 

Nos exercícios de 2014 e 2013, os Órgãos Sociais tiveram as seguintes remunerações: 

 

 

 

  

2014 2013

Conselho de Administração           (*) 115.648,27 137.776,09 

Fiscal Único   (sem IVA)               (**) 13.507,85 13.544,88 

(*) - verba relevada em  Gastos com pessoal

(**) - verba relevada em  Fornecimentos e serviços externos
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