
PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO DE
BAIRROS MUNICIPAIS

DE LISBOA

25M€
INVESTIMENTO

21
BAIRROS

OBRAS DE
REABILITAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO

INTERVENÇÕES:

·Fachadas;

·Coberturas;

·Aumento de segurança nos edifícios.

BAIRRO HORTA NOVA
LOTES A1, A2, A3 , A5  a A20 | B1 a B5, 

B10 e B11 | C1 a C6 | R1, R2, R4 a R8

Face à natureza dos trabalhos, a 
GEBALIS alerta para as necessidades 
especiais e medidas de prevenção 
de acidentes ou danos físicos e/ou 
materiais das quais destacamos:

Ficha Técnica:

LOCAL DA OBRA:
Horta Nova
FREGUESIA:
Carnide
OBRA AO ABRIGO: Empreitada de Reabilitação Urbana, Con-
trato-Programa 398/2015 – Ação 12, subação 12.2

MUITO IMPORTANTE!
A GEBALIS tem consciência do incómodo causado por estas obras mas destas resultarão vantagens para todos 

os moradores. Apelamos à vossa compreensão e agradecemos a colaboração de TODOS.

Adote todos os meios para reduzir o risco de 
furto/roubo;

Não permita que as crianças permaneçam 
junto ao local da obra.

Respeite as vias de circulação pedonal alternativas;

Não passeie animais na zona da obra; 

Respeite as áreas vedadas de estaleiro ou da obra.

Mantenha as portas e janelas fechada, pois 
existem trabalhos a decorrer nas zonas comuns.

Sempre que for contactado por um elemento 
da obra, solicite a sua identificação. Em caso de 
dúvida, entre em contacto com a fiscalização 
ou o empreiteiro presentes em obra;

Respeite sempre a sinalização de segurança, 
indicações ou avisos.

Segurança
em obra:

Tenha em atenção a movimentação de veículos 
e cargas pesadas;

Evite estacionar junto às vedações.

PROCEDIMENTO: Empreitada 16/GEBALIS/2016 – Obras de Reabilitação e 
Conservação no Bairro da Horta Nova, lotes A1, A2, A3, A5 a A20; B1 a B5, 
B10 e B11; C1 a C6; R1, R2, R4 a R8. Ação 12, Subação 12.2
DONO DE OBRA: GEBALIS, E.M., S.A.
EMPREITEIRO: Vamaro - Construção Civil, S.A.
DURAÇÃO DA OBRA: 12 meses


