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O Guia Prático do(a) Morador(a) contém informação que 
estimamos poder ser útil, em diversos momentos. Neste guia 
encontrará informações e conselhos práticos sobre a sua casa, 
o seu lote e o seu bairro. 
Mantenha-o disponível para rápida consulta, sempre que 
precisar.
E se quiser sugerir-nos informação útil, a incluir em próximas 
edições, não hesite em contactar-nos para: gbl@gbl.pt.

Nota: A informação do presente guia é genérica e deve ser sempre 
complementada pelo seu Contrato de Arrendamento.

ESTE GUIA É PARA SI!
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A GEBALIS
CONSIGO NA SUA CASA 
E NO SEU BAIRRO!
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A GEBALIS
A GEBALIS existe para cumprir uma missão de inte-
resse público: gerir o arrendamento municipal na 
cidade de Lisboa.

Foi criada em 1995 e é uma empresa de promoção 
do desenvolvimento local, que tem como objeto a 
gestão de imóveis de habitação municipal, bem como 
a gestão de outro património edificado habitacional. 
Assegura uma política de gestão integrada, que 
visa a administração dos bairros, a qualidade de 
vida das populações residentes e a conservação do 
património. 

Para nós, o contacto direto com os moradores é 
primordial, e, para reforçar esta relação e melhor  
responder às necessidades, a GEBALIS dispõe de 
10 Gabinetes locais e  Balcões de Atendimento na 
Loja do Cidadão de Marvila e na Loja do Cidadão 
do Saldanha.

Consulte no final 
deste Guia 

os contactos 
e localizações dos 

Gabinetes GEBALIS 
ao seu dispor.
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SEJA BEM-VINDO À SUA NOVA CASA! 
Ao receber as chaves da sua nova habitação existe 
um conjunto de passos que deve realizar.

CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Trata-se de um importante documento, porque 
contém os seus direitos e deveres, bem como os da 
GEBALIS/CML. Leia-o com atenção e conserve-o 
cuidadosamente.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA HABITAÇÃO
A sua casa encontra-se pronta a habitar. No entanto, 
recomendamos que proceda a uma vistoria geral.
Deve também verificar as redes de água, gás, 
esgotos e eletricidade, após contratualização com as 
empresas concessionárias.
Caso exista alguma anomalia contacte o seu Gabi-
nete GEBALIS.

COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MORADA
Não se esqueça de alterar a sua morada junto das 
entidades com as quais se relaciona. Deve também 
alterar a morada do seu cartão de cidadão.

BOAS VINDAS!

Leia e guarde 
o seu Contrato de 
Arrendamento!
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O SEU GABINETE DE BAIRRO
O Gabinete GEBALIS da sua área de residência 
existe para o receber e consigo tratar dos assuntos 
relacionados com a sua habitação. Nele encontrará 
uma equipa disponível de 2a a 6a feira para 
atendimento presencial entre as 13H30 e as 
17H00. Pode também telefonar entre as 9H00 
e as 12H30 e as 13H30 e as 17H00 ou enviar e-
mail (lista no final deste guia).

No seu Gabinete GEBALIS pode: pagar a renda 
por multibanco, apresentar pedidos, esclarecer 
dúvidas, entregar documentos e  apresentar 
sugestões.

Caso queira ter um atendimento com um técnico de 
intervenção local, aconselhamos marcação prévia.

Os Balcão de Atendimento nas Lojas do 
Cidadão oferecem um horário mais alargado 
de 2a a 6a entre as 9H00 e as 19H00 e aos 
sábados, na Loja do Cidadão de Marvila, das 
9H00 às 13H00. 

Aqui também pode  entregar documentos, 
apresentar pedidos, obter informações  e pagar a 
renda por Multibanco. As Lojas do Cidadão 
atendem todos os moradores das habitações, com 
arrendamento gerido pela GEBALIS.

Contamos consigo 
como o nosso 
parceiro n.o 1! 
Não hesite em 
contactar-nos! 

A sua colaboração 
é imprescindível. 





13GUIA PRÁTICO DO(A) MORADOR(A)

CÁLCULO DE RENDA
O cálculo de renda é realizado de acordo com a 
legislação do arrendamento social em vigor. Para 
mais informações consulte www.gebalis.pt ou peça 
esclarecimentos no seu Gabinete de Bairro.

DIFICULDADES FINANCEIRAS NO PAGAMENTO 
DE RENDA? 
Não deixe a situação agravar-se. Venha ter connosco 
e consigo encontraremos uma solução. Poderá 
apresentar um plano para liquidar os pagamentos 
em atraso e verificar se a sua renda está ajustada aos 
seus rendimentos.

A RENDA
Ser residente de uma habitação implica o pagamento 
mensal da renda, que foi calculada de acordo com os 
rendimentos da sua família. 

É obrigatório: PAGAR A RENDA ATÉ DIA 10 DE 
CADA MÊS! Para seu conforto pode pagar a renda 
nas estações dos CTT, nos terminais automáticos de 
Multibanco, por débito direto em conta, nos agentes 
Payshop, por multibanco no Gabinete GEBALIS e 
no Balcão de Atendimento da Loja do Cidadão. 
Pode também pagar a renda, em dinheiro, no 
serviço de tesouraria, na sede da GEBALIS.

O RECIBO DA RENDA
Mensalmente irá receber em sua casa o recibo da 
renda. Nele poderá consultar o saldo atual da sua 
conta corrente. 

REVISÃO DE RENDA
Caso existam alterações no valor dos rendimentos 
da sua família pode apresentar um pedido de  
revisão de renda. Deve dirigir-se ao Gabinete 
GEBALIS onde lhe serão pedidos documentos da 
composição da sua família e respetivos rendimentos. 
Não se esqueça que tem um prazo de 30 dias úteis 
para a entrega da documentação.

Para aderir 

ao Débito Direto 

deve dirigir-se ao 

GABINETE GEBALIS 

ou fazer 

o pedido de adesão via 

e-mail (gbl@gebalis.pt)

Poderá optar poraceder ao seu recibo em formato digital através do serviço 
digital ViaCTT 

(www.viactt.pt)

REGIME DO ARRENDAMENTO APOIADO



Cuidar da casa e manter 
o direito à habitação:
uma responsabilidade

partilhada entre a GEBALIS 
e os(as) moradores(as).
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A relação entre a GEBALIS e os(as) residentes das 
habitações municipais é regida por um contrato 
com direitos e deveres.

AS OBRIGAÇÕES DA GEBALIS SÃO:
 Prestar um serviço público de gestão do arrendamento 
nos termos da legislação em vigor, incorporando os  
princípios da justiça, igualdade e imparcialidade

 Gerir o património habitacional, numa ótica de sus- 
tentabilidade e interesse público

 Colaborar e apoiar as iniciativas dos(as) residentes , 
para uma boa gestão social e patrimonial

 Fazer a verificação periódica das condições de 
recursos dos(as) residentes e as atualizações de 
renda

 Prestar todas as informações e esclarecimentos 
solicitados e responder às reclamações e pedidos 
apresentados

 Apoiar a constituição e manutenção de comissões  
de lote

OS DEVERES DOS(AS) RESIDENTES SÃO:
 Respeitar as regras de sossego e boa vizinhança
 Manter a habitação e os espaços comuns limpos e  
bem conservados

 Utilizar com cuidado os equipamentos instalados
 Entregar todos os documentos solicitados, dentro 
do prazo e prestar informações verdadeiras e exatas

 Possibilitar o acesso à sua habitação pela GEBALIS 
para realização de visitas e/ou reparações

 Participar ativamente na vida do bairro e na cons- 
trução de soluções para a melhoria da qualidade de vida

PARA MANTER O DIREITO À HABITAÇÃO TEM DE 
USÁ-LA EM PERMANÊNCIA E NÃO PODE:

 Ter rendas em atraso
Ausentar-se da habitação por um período superior 
a 6 meses. Caso esteja: no estrangeiro a trabalhar, 
a cuidar de pessoas incapacitadas, detido ou 
doente de forma regressiva e incapacitante, pode 
ausentar-se até 2 anos

 Prestar declarações falsas ou não entregar docu-
mentação solicitada

 Ter ligações ilegais de água, luz e gás
 Arrendar, ou, emprestar a habitação municipal ou 
usá-la para outros fins, que não os habitacionais  
Danificar a habitação
 Ter outra casa na cidade de Lisboa ou nos concelhos  
limítrofes

 Fazer obras sem autorização

A HABITAÇÃO: UMA 
RESPONSABILIDADE 
PARTILHADA

No contrato 
de arrendamento encontram-se detalhados os direitos e os deveres de cada umas partes.

Leia-o atentamente!

(DIREITOS E DEVERES)



Mantenha sempre 
o registo do seu

agregado atualizado!
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ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
DO AGREGADO E DA RENDA
Periodicamente irá receber uma notificação para  
entregar documentos referentes aos membros do 
seu agregado familiar e respetivos rendimentos. 
A atualização de informação é uma obrigação 
legal que serve para verificar o cumprimento das 
condições de manutenção do arrendamento, saber 
quem reside na habitação e atualizar a renda.

Deverá entregar os documentos no prazo estipulado, 
no seu Gabinete GEBALIS, nas Lojas do Cidadão 
ou por e-mail. Poderá ainda ser necessária a entrega 
de  documentos adicionais.

Sempre que ocorram alterações na composição 
da sua família ou nos seus rendimentos informe 
o Gabinete GEBALIS da sua área de residência e
colabore na entrega de documentação que lhe for
pedida.

Para além da atualizaçãoperiódica de renda, o valor  sofre tambémuma atualização anual
de acordo com

legislação nacional
em vigor.

Colabore connosco 

para uma habitação 

pública digna e justa 

para todos! 



Sempre que queira realizar
obras no interior da sua 

casa deve pedir autorização 
à GEBALIS. Contacte 

o seu Gabinete GEBALIS.
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PEDIDOS DE REPARAÇÕES
NAS HABITAÇÕES
As habitações são atribuídas às famílias com as devidas 
condições de habitabilidade. A sua manutenção e o seu bom 
estado de conservação são da responsabilidade dos seus 
residentes. Cabe à GEBALIS e/ou Câmara Municipal de Lisboa 
realizar as obras de conservação estruturais dos edifícios.

QUANDO INTERVÉM A GEBALIS NA SUA CASA?
 Em situações de anomalias estruturais do edifício
 Nas redes de abastecimento (água, luz e gás) e esgotos

QUANDO INTERVÉM O RESIDENTE?
 Na manutenção do estado de conservação da casa:  pinturas,  
arranjos de estores e torneiras, móveis de cozinha, autoclismos,  
janelas, portas e fechaduras

 Na reparação das anomalias decorrentes de mau uso ou desgaste  
 corrente
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Caso queira entregar a sua habitação à Câmara  
Municipal de Lisboa, deve dirigir-se ao seu Gabinete 
GEBALIS para declarar a entrega e o motivo e 
devolver as chaves.

ANTES DE ENTREGAR A CASA DEVE: 
 Retirar todos os seus bens
 Anular todos os contratos de abastecimento (água,  
luz e gás)

 Assegurar que a casa está em condições de habi- 
 tabilidade

 Certificar-se que o pagamento das rendas está em dia

ENTREGA DA CASA:
COMO FAZER?

Em caso 
de entrega de chaves 
por falecimento do 

titular/arrendatário deve entregar certidão 
de óbito quando se 
dirigir ao Gabinete 

GEBALIS.





A CASA
PARA SI E PARA OS SEUS. 
CONSELHOS PRÁTICOS
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 Mantenha a sua habitação limpa utilizando produtos de limpeza 
adequados, evitando produtos corrosivos e inflamáveis  
 Verifique periodicamente a limpeza dos caixilhos das janelas  
e limpe os furos de saída de água
 Tenha cuidado com excesso de água, sobretudo nos pavimentos  
de madeira e móveis de cozinha
 Após banhos prolongados com água muito quente, deve arejar  
imediatamente a divisão, para evitar humidade
 O lixo não deve ser mantido na cozinha. Despeje o lixo regularmente 

nos locais adequados e nos contentores próprios

HIGIENE E LIMPEZA
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 Não tape as grelhas de ventilação, garantindo a 
circulação de ar na habitação 

 Coloque extratores de fumo ligados à chaminé para 
evacuação de gases, cheiros e vapores 

 Nas casas de banho interiores utilize um pequeno 
ventilador para arejar a divisão 

 Abra diariamente as janelas, para ventilar a sua casa e 
evite condensações e humidades 

  Não sobrecarregue os móveis da cozinha com louças 
e outros utensílios, para evitar a sua deterioração e 
queda 

 Não instale “marquises”, antenas exteriores, 
aparelhos de ar condicionado ou outro tipo de 
equipamento, nas fachadas do edifício 

 Não proceda a alterações nas fachadas do edifício

ÁGUA 
  Evite situações que conduzam a: fuga de água, 

infiltrações e inundações
 Caso a sua banheira tenha sido substítuida por uma 

base de duche, deve colocar uma proteção. A proteção 
da zona de duche é essencial para evitar quedas, 
inundações e infiltrações no piso de baixo
   Em caso de rotura na canalização de água, feche 
a torneira de segurança (junto ao contador) e 
contacte o Gabinete de Bairro 

GÁS 
  Cuidado ao furar as paredes da cozinha. Podem passar 

tubos de gás 

MANUTENÇÃO

Vá de férias 
descansado: 

feche as torneiras 
de segurança 

da água e do gás!
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MANUTENÇÃO

 Em caso de cheiro a gás,  abra portas e janelas e feche  
 as torneiras de segurança do gás ou da botija de gás  
 e contacte um técnico especializado 

 Na rede de gás canalizado é obrigatório o certificado de 
inspeção do gás

ESGOTOS 
Conserve a rede de esgotos da sua casa: 

 Não deite produtos corrosivos no lava-loiça e nas  
 instalações sanitárias 

 Coloque o lixo doméstico da sua higiene pessoal   
 (cotonetes, pensos higiénicos, toalhitas, etc), em  
 recipiente próprio 

 Restos de óleo de fritar, comida, fraldas, panos e 
outros objetos, são as principais causas de entu-
pimentos. Deite-os no lixo e nunca noutros locais

ELETRICIDADE 
 Evite usar extensões ou ligar muitas fichas na 

 mesma tomada: pode originar um curto-circuito e  
 provocar um incêndio 

 Proteja as crianças colocando dispositivos de segu- 
 rança nas tomadas e não as deixe usar aparelhos  
 elétricos 

 Não abra as tampas das caixas de derivação
 Não deve fazer furos nas paredes junto aos inter- 

 ruptores ou tomadas 
 Não use lâmpadas mais fortes que o recomendado:  

 podem queimar e desperdiçam energia 

As torneiras 
de segurança 

da água e do gás 
só devem ser 

usadas por adultos.





Não se esqueça de usar 
um saco de plástico 

para recolher os dejetos 
do seu animal! 
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ANIMAIS DOMÉSTICOS
 Passeie os seus animais em segurança e lembre-se 

que devem sempre usar coleira ou peitoral
 Os animais não devem circular livremente 
pelos espaços comuns dos lotes  e elevadores

 Os animais devem ser registados e vacinados.
 O registo e licenciamento é obrigatório para cães 

a partir dos 3 meses de idade e deve fazê-lo na 
sua Junta de Freguesia

POMBOS 
 É proibida a sua alimentação na via pública
 Terem comida sempre disponível prejudica 
a população dos pombos e enfraquece a espécie

 Os dejetos dos pombos representam problemas 
para a saúde pública, entopem sargetas e 
algerozes,  podendo causar inundações

ANIMAIS EM MEIO URBANO

A vacinação antirrábica 
é obrigatória para os 

cães e aconselhada para os gatos e pode ser feita 
na Casa dos Animais 
de Lisboa, na Estrada 

da Pimenteira.

Por habitação 

só pode ter até 3 

animais domésticos.

Em caso 
de incumprimento,

as Autoridades Policiais são responsáveis por 
intervir. Contacte-as 
caso se sinta lesado.



 Se tiver objetos para 
deitar fora como colchões, 
móveis, eletrodomésticos, 

ou outros de grandes 
dimensões contacte 

808 203 232 
para combinar a recolha.
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Moscas, mosquitos, formigas, traças, baratas e ratos procuram 
as casas em busca de água, alimentos e abrigo. A melhor forma 
de deixá-los à sua porta é: 

 Acondicionar o lixo em balde com tampa e mantê-la sempre 
 fechada

 Manter o lava-loiça livre de comida e loiça suja
 Não guardar alimentos sem estarem bem fechados

Pode sempre recorrer a uma vasta gama de produtos inseticidas, 
que pode encontrar à venda em qualquer supermercado. 

CONTROLO DE PRAGAS

A limpeza das ruas e a correta deposição dos lixos domésticos 
sãos fatores que muito contribuem para o bom ambiente do 
seu bairro. É fácil! Basta seguir os seguintes princípios:

 Acondicione o seu lixo em sacos bem fechados
 Mantenha as tampas dos contentores sempre fechadas
 Separe os seus resíduos tendo em conta: 

 - papel e cartão, no contentor azul
 - embalagens de plástico, latas de bebida ou conservas  
  e pacotes de leite ou sumos, no contentor amarelo
 - garrafas, frascos e boiões, no contentor verde

LIXOS E RECICLAGEM

Reciclar é sempre ganhar! 
Separe o seu lixo 

e deposite-o no ecoponto 
do seu bairro: 

Verde para vidro 
Amarelo para plástico 

Azul para papel
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Quer diminuir a sua conta de eletricidade e da água? 

Comece por medidas simples:
 Isole as suas janelas e porta de entrada com fita  
de espuma
 Apague as luzes das divisões, sempre que não 
precisar
 Desligue os aparelhos no botão ou na tomada, em  
vez de os desligar apenas no comando
 Prefira o uso de lâmpadas LED ou lâmpadas eco- 
nomizadoras
 Aproveite o máximo da luz solar para iluminar e  
aquecer a sua casa
 Coloque um redutor de caudal nas torneiras da 
água
 Reduza a quantidade de descarga de água do auto- 
clismo colocando uma garrafa cheia de areia ou 
água no seu interior

NO POUPAR ESTÁ O GANHO!

Já conhece a tarifa social 
da eletricidade e da água? 
São condições especiais 

para famílias com baixos 
rendimentos. 

Obtenha informações 
junto do seu fornecedor.
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Se uma destas situações ocorrer mantenha sempre a 
calma e lembre-se:

EM CASO DE INUNDAÇÃO
 Feche imediatamente a água na torneira de  

 segurança
 Não use o elevador

EM CASO DE SISMO
 Abrigue-se no vão de uma porta interior, no canto  
da sala ou debaixo de uma mesa ou cama
 Afaste-se de janelas e espelhos
 Não utilize os elevadores.

EM CASO DE INCÊNDO
 Feche portas e janelas para retardar a propagação  
do fogo
 Salve-se a si e à sua família: não perca tempo a  
salvar objetos
 Saia imediatamente de casa e na rua ligue o 
112 dando a morada exata e a localização do  
incêndio
 Desça as escadas junto à parede e ao chegar à 
porta de saída afaste-se do edifício
 Não use o elevador

SEGURANÇA

A segurança do seu 
prédio e da sua casa 

começa na porta 
de entrada do prédio. 
Mantenha as portas, 

de casa e da rua, 
fechadas.

Se for contactado 
em sua casa por alguém  

desconhecido que 
se identifica como 
representante da 

GEBALIS, peça o cartão 
de identificação. 





GERIR 
O LOTE
VIVER EM COMUNIDADE
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A comissão de lote é uma estrutura constituída por um ou 
mais elementos que representam os restantes residentes no 
lote. 
É eleita pela maioria das pessoas residentes no prédio para 
desempenhar esta tarefa, durante o tempo que for acordado 
entre todos.

O QUE É UMA 
COMISSÃO DE LOTE?

 Representa os residentes e serve de interlocutor entre os  
 residentes e a GEBALIS e/ou outras entidades

 Gere o fundo de maneio (caso exista)
 Assegura a organização da limpeza, conservação e manutenção  

 dos espaços comuns, tais como: substituição de lâmpadas,  
 fechaduras, vidros e realização de pinturas

O QUE FAZ UMA 
COMISSÃO DE LOTE?

A ação dos elementos 
das Comissões de 
Lote não substitui 

as responsabilidades 
de cada residente na 

limpeza, conservação e manutenção dos espaços 
comuns.
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A boa vizinhança é fundamental para a resolução de problemas 
comuns. 

Colabore com os seus vizinhos e tenha em atenção:
 Trate com cordialidade os seus vizinhos
 Estenda a roupa de modo a não prejudicar os seus vizinhos
 Sacuda toalhas de mesa e tapetes com cuidado
 Respeite o horário de silêncio
 Avise os seus vizinhos antes de fazer pequenas obras ou  

 quando receber em casa muitos convidados. Respeite  
 sempre o horário de silêncio

EU SOU PORQUE TU ÉS RELAÇÕES DE VIZINHANÇA

Existe um horário 
de descanso 23H - 7H que deve ser respeitado 
por todos. No caso 

das obras estas apenas 
podem ser 

realizadas nos dias úteis entre as 8H e as 20H.



Não é permitida a colocação 
de objetos nos espaços comuns. 

Trata-se de uma regra 
de segurança e de civismo!
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PORTA DO LOTE E CAMPAINHAS
Uma porta do lote, campainha e intercomunicadores em boas 
condições permitem controlar o acesso ao prédio, evitando a 
entrada de estranhos.
Abrir e fechar a porta com cuidado, é a melhor forma de a 
manter conservada.

ILUMINAÇÃO
A substituição das lâmpadas no hall de entrada do lote é da 
responsabilidade da GEBALIS. 
A substituição das lâmpadas dos patamares dos lotes é da res-
ponsabilidade dos residentes, usando lâmpadas adequadas e 
de baixo consumo.
Espaços iluminados são mais seguros!

ELEVADORES
O elevador é um bem para uso de todos os moradores, em 
especial para os que têm dificuldades de mobilidade.

O seu funcionamento depende da correta utilização:
 Não despeje líquidos, lixo, nem beatas para o poço do ele-
vador
 Utilize os botões de comando com cuidado
 Ajude a manter a cabine limpa
 Não force as portas ao  abrir ou ao fechar
 Certifique-se que o elevador não é usado por crianças até aos  

 10 anos, sem estarem acompanhadas por um adulto

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
E EQUIPAMENTOS COMUNS

A manutenção e 
reparação do elevador 

é feita por técnicos 
credenciados e só eles 

podem aceder à casa das 
máquinas, que deve estar 

desimpedida.
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EM CASO DE AVARIA
 Não entre em pânico. O elevador possui entradas 
de ar independente, por isso, não haverá falta de ar  
na cabine

 Pressione o botão de “Emergência”ou de “Alarme” 
 Forçar as portas do elevador não resolve a situ-
ação
 Aguarde, calmamente, a chegada do técnico espe- 

 cializado

Em caso de dano 
num elevador por 
ato de vandalismo 

a GEBALIS 
apresenta

queixa-crime.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
E EQUIPAMENTOS COMUNS



Em caso de avaria 
não entre em pânico!

Prima o botão 
de emergência e aguarde 
pela chegada do técnico 

especializado.
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Nos lotes onde existem habitações particulares podem existir 
condomínios constituídos. A GEBALIS assume a representação 
das habitações municipais no condomínio.

Os munícipes que residem em habitações municipais não 
estão autorizados a representar a GEBALIS nas assembleias de 
condóminos.

Sempre que existirem questões relacionadas com os espaços 
comuns, equipamentos e manutenção dos lotes, devem 
ser reportadas à GEBALIS, que as encaminhará para a 
administração do condomínio.

CONDOMÍNIOS

Nos lotes com 
condomínio constituído, os munícipes que neles  habitam devem respeitar e cumprir o regulamento 

do condomínio.





O MEU BAIRRO



Em www.gebalis.pt 
pode encontrar 

informação sobre 
as organizações que 
estão no seu bairro.
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No seu bairro existem várias organizações.

Residentes e organizações em colaboração,
contribuem para o desenvolvimento do bairro.

ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Participe 
e colabore com 
as organizações 
do seu bairro.
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RESÍDUOS URBANOS E RECOLHA DE LIXO
Se tiver objetos grandes que queria deitar fora, contacte 
o Atendimento ao Munícipe da Câmara de Lisboa para 
combinar a recolha pelo número: 808202232.

Não se esqueça que não há recolha de lixo nas vésperas 
de feriados e ao domingo.

VIA PÚBLICA
Quando detetar algum problema dirija-se à sua Junta 
de Freguesia ou aceda ao Portal “Na Minha Rua”, da 
Câmara Municipal de Lisboa, onde poderá identificar 
problemas ou fazer sugestões relativas à: higiene 
urbana, iluminação, espaços verdes, parques infantis 
e de jogos, calçada, entre outros.

ESPAÇOS EXTERIORES

Aceda ao Portal 
“Na Minha Rua” aqui: 
https://naminharualx.cm-lisboa.pt/
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norte oriental

Rua Costa Malheiro, Lote B12, 
1800-412 Lisboa
Tel.: 217 511 000  Fax: 217 572 670

GABINETE GEBALIS ALFINETES
Bairro Marquês de Abrantes,
Rua Alberto José Pessoa, Bloco D4/D5, Loja, 
1900-917 Lisboa
Tel.: 218 380 228 | E-mail: alfinetes@gebalis.pt

Bairros Geridos: Marquês de Abrantes, 
Marquês de  Abrantes Cooperativa, Quinta das 
Salgadas, Quinta do  Chalé, Ourives e Grilo

GABINETE GEBALIS ALTA DE LISBOA
Rua Manuel Marques, Porta 4 F - Ed. Utreque,
1750-171 Lisboa
Tel.: 217 560 556 | E-mail: altadelisboa@gebalis.pt

Bairros Geridos: Alta de Lisboa Sul, Alto do Lumiar, 
Pedro  Queiroz Pereira, Cruz Vermelha, Alta de Lisboa 
Centro e  Charneca do Lumiar

GABINETE GEBALIS AMEIXOEIRA
Rua António Vilar, Lote 12 - Loja B (Zona 4),
1750-398 Lisboa
Tel.: 217 552 295 | E-mail: ameixoeira@gebalis.pt

Bairros Geridos: Ameixoeira, Quinta das Lavadeiras 
e Alto do Chapeleiro

GABINETE GEBALIS BELA VISTA
Avenida Vergílio Ferreira, Lote 768, 
Loja, 1950-339 Lisboa
Tel.: 21 837 53 93 | E-mail: belavista@gebalis.pt

Bairros Geridos: Armador e Armador 
Cooperativa,Condado, Zona I, Condado (antigo), 
Flamenga e  Loios

ONDE ESTAMOS
SEDE

MORADAS - GABINETES GEBALIS

BALCÃO GEBALIS
LOJA DO CIDADÃO DE MARVILA
Empreendimento Pingo Doce - Loja 34,
Avenida Santo Condestável, Lotes 8 e 11, 
1100-060 Lisboa  
E-mail: lojacidadaomarvila@gebalis.pt 

Metro: Bela Vista
Atendimento a todos os residentes 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
LOJAS CIDADÃO

Presencial: De segunda a sexta-feira, das 9h-19h | 
sábados  das 9h -13h - APENAS LOJA CIDADÃO 
MARVILA

Telefónico: De segunda a sexta-feira, das 9h - 
12h30 e  13h30 -17h

Mercado 31 de Janeiro, Rua Eng.” Vieira da 
Silva, Piso 1
1050-094 Lisboa
E-mail:  lojacidadaosaldanha@gebalis.pt

Metro: Saldanha
Atendimento a todos os residentes 

BALCÃO GEBALIS
LOJA DO CIDADÃO DO SALDANHA
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ONDE ESTAMOS

GABINETE GEBALIS BOAVISTA
Rua Rainha D. Catarina, Lote 11, Loja 5, 1500-535 
Lisboa  
Tel.: 217 621 310 | E-mail: boavista@gebalis.pt

Bairros Geridos: Boavista, Sargento Abílio, Bom 
Pastor,  Zambujal, Algueirão e Casal de Cambra

GABINETE GEBALIS HORTA NOVA
Estrada Paço do Lumiar - Lote A3 - Loja, 1600-543 
Lisboa  
Tel.: 217 167 444 | E-mail: hortanova@gebalis.pt

Bairros Geridos: Horta Nova, Paço do Lumiar, 
Alto Faia,  Rêgo, Telheiras Norte, Telheiras Sul, 
Quinta Barros,Furnas,  Quinta Charquinho, 
Charquinho, Pedralvas, Calhau, Rainha  D. Leonor, 
Murtas e Padre Cruz

GABINETE GEBALIS OLAIAS
Rua Wanda Ramos, Lote 12, Loja, 1900-917 Lisboa  
Tel.: 218 402 978  | E-mail: olaias@gebalis.pt

Bairros Geridos: Olaias, Carlos Botelho, Quinta do  
Lavrado, João do Nascimento Costa, Vale Santo 
António,  Graça, Presidente Carmona e Alto da Eira

GABINETE GEBALIS ORIENTE
Avenida Cidade Luanda, n˚ 33, Loja A, 
1800-096 Lisboa  
Tel.: 218 551 834 | E-mail: oriente@gebalis.pt

Bairros Geridos: Cidade Luanda, Alfredo 
Bensaúde,  Avenida de Belim, Olivais Norte, 
Olivais Sul, Olivais  Velho, Quinta do Morgado, 
Casal dos Machados e Quinta  das Laranjeiras

GABINETE GEBALIS VALE DE ALCÂNTARA
Avenida Ceuta Norte, Lote 5, Loja 1, 
1350-410 Lisboa
Tel.: 213 619 370 | E-mail: valealcantara@gebalis.pt

Bairros Geridos: Quinta do Cabrinha, Quinta do 
Loureiro,  Rua Maria Pia, Ceuta Sul, Casal do 
Evaristo, Freitas  Gazul, Quinta do Jacinto, Bela 
Flor, Liberdade,  Liberdade Cooperativa, Casalinho 
da Ajuda, Caramão da Ajuda, 2 de Maio, Eduardo 
Bairrada e Açucenas

MORADAS - GABINETES GEBALIS

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
GABINETES DE BAIRRO

Presencial: De segunda a sexta-feira, 13h30-17h  
Telefónico: De segunda a sexta-feira,  9h-12h30 e  
13h30-17h
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NOTAS
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GEBALIS- GESTÃO DO
ARRENDAMENTO DA
HABITAÇÃO MUNICIPAL
DE LISBOA, EM, SA

RUA COSTA MALHEIRO
LOTE B-12
1800-412 LISBOA

TEL.: 217 511 000 
FAX: 217 572 670 
E-MAIL: GBL@GEBALIS.PT
SITE: WWW.GEBALIS.PT




