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Presidente da CML anuncia
Programa de Renda Acessível
SABIA QUE...
Campanha anti-discriminação da comunidade
cigana
“Todas as pessoas têm direito a ser o que quiserem”
é o mote da campanha anti-discriminação lançada pelo
Governo, em parceria com a
EAPN Portugal, no âmbito do
Dia Nacional das Comunidades Ciganas, celebrado em
24 de junho.
A campanha, realizada em
associação com a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN
Portugal), faz parte de um
plano mais vasto e global
que prevê outras ações nas
áreas da Habitação, Emprego e Educação, assim como
a revisão da Estratégia Nacional para a Integração
das Comunidades Ciganas
(ENICC).

Liberdade na Avenida
sem carros

Foto: CML

Todos os meses e até ao final do ano o evento “A rua é
sua” ocupa uma importante
artéria da cidade (Avenida
da Liberdade ou Eixo Central) com atividades lúdicas
e destinadas às famílias. O
objetivo é devolver as cidadãos espaço público habitualmente utilizado pelos
carros. Acompanhe as datas
do evento nas redes sociais!

Novo Bairro da
Cruz Vermelha

Festival MURO
2019 enche
Alta de Lisboa
de arte, cor e
alegria

Continuam em curso as obras iniciadas em outubro de 2018,
no futuro Bairro da Cruz Vermelha Trata-se da construção de
130 fogos, num investimento camarário de 11,3 milhões de euros e estará concluída em 2020.
As novas casas terão como principal característica o conceito
“uma casa que cresce com a família”, a que se junta à definição de “projeto amigável, com habitações pensadas também
para pessoas com mobilidade reduzida e com mais idade.
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CML e GDTP
assinaram protocolo

O Muro — Festival de Arte Urbana de Lisboa, organizado pela
Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, com
o apoio da GEBALIS e Junta de Freguesia do Lumiar, regressou este ano, para a terceira edição, que se realizou entre os
dias 23 e 26 de maio, na Alta de Lisboa, com cerca de 28 mil
habitantes, no Lumiar.
No passado dia 14 de junho foi assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Grupo Desportivo de Transplantados de
Portugal (GDTP) o protocolo de cedência de duas lojas no
Bairro da Horta Nova, situadas nos lotes B6 e B10.
Serão implementados nestes espaços programas de reabilitação e manutenção física e clínica de pessoas que foram transplantadas ou que são candidatas a transplantes.
A cerimónia de assinatura decorreu nas instalações da Junta
de Freguesia de Carnide e estiveram presentes, representando
a GDTP, da CML e da GEBALIS destacando a presença da Vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local, Paula Marques,
do presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa
e da presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Vilar Diógenes.

Além das intervenções artísticas (a cargo de 30 artistas de
diversas nacionalidades), o evento incluiu visitas guiadas,
workshops de arte urbana, conferências, espetáculos de música, teatro, artes performativas e animação de rua.
O tema do MURO 2019 foi a música e a escolha prendeu-se
com a toponímia da zona de intervenção, onde estão presentes muitos nomes de cantores, compositores e instrumentistas, existindo inclusive uma Alameda da Música.
Em destaque esteve o parque de street art, um parque de
pintura livre, com paredes onde qualquer pessoa pode pintar,
uma iniciativa da Galeria de Arte Urbana (GAU), que criará
uma rede de muros de pintura livre na cidade.
A edição de 2017 teve como palco o Bairro Padre Cruz, em
Carnide, a edição de 2018, em Marvila.

Uma Lisboa que regressa a casa Programa de Renda Acessível
Os valores podem variar entre os 150 e os 400 euros no caso
de T0, 150 e 500 euros para T1, 150 e 600 euros no caso de
T2, e para um T3+ as rendas podem variar entre 200 e 800
euros. Para concorrer, o rendimento bruto do agregado deve
situar-se entre um mínimo de 8.400 €/ano por cada pessoa com rendimento, e um máximo de 35.000 €/ano (uma
pessoa), 45.000 €/ano (duas pessoas), ou 45.000 €/ano +
5.000 €/ano por cada dependente (mais de duas pessoas).
Em outubro, avançou Fernando Medina, será aberto o Portal
“Habitar Lisboa” para o registo de adesão aos programas de
habitação da câmara.
Após a apresentação à imprensa do PRA seguiu-se uma visita à obra em curso no âmbito do Programa “Aqui há mais
bairro” promovido pela CML e pela GEBALIS.

Quem

pode concorrer?

O Programa de Renda Apoiada é dirigido aos jovens e às famílias das classes média.

Qual

o valor das rendas aces-

síveis?
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T0: 150€ (renda mínima) e 400€ (renda máxima)
T1: 150€ (renda mínima) e 500€ (renda máxima)
T2: 150€(renda mínima) e 600€(renda máxima)
T3+: 200€ (renda mínima) e 800€ (renda máxima)

Como funciona o Programa
Renda Acessível?

de

1- Em outubro será aberto o Portal “Habitar Lisboa” para o
registo de adesão aos programas de habitação da CML;
2- Na renda acessível os candidatos escolhem as habitações
a que se pretendem candidatar;
3- As habitações são atribuídas aos candidatos através de
sorteio em ato público.

Quando

e s ta r á a b e r t o pa r a c a n -

d i d at u r a s ?
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, apresentou esta manhã à imprensa, o novo Regulamento
Municipal de Habitação e as regras de acesso e valor das
rendas do Programa de Renda Acessível (PRA), junto ao primeiro prédio da autarquia, já em obra, e cujas casas serão
entregues em novembro deste ano.
Até março de 2020 serão afetas ao PRA 120 habitações: 20
na Rua Eduardo Bairrada, na Ajuda, já em novembro próximo e
100 em património da CML.

Setembro de 2019- Aprovação do novo Regulamento Municipal do Direito à Habitação
Outubro de 2019- Abertura do registo de adesão no portal
“Habitar Lisboa”
Novembro de 2019- Abertura de candidaturas para Renda
Acessível para 12 habitações (20 no edifício da Eduardo Bairrada, na Ajuda e 100em outro património da CML).
Mais informações aqui

GEBALIS Solidária

GEBALIS assina
Carta de Compromisso com Projeto
PULSAR

Nos dias 16 e 17 de maio, a GEBALIS realizou mais uma ação
de voluntariado empresarial no âmbito da GEBALIS Solidária.
Desta feita o desafio foi dar mais cor aos muros do Centro
Infantil Dr. António da Costa Leal, da União das Mutualidades
Portuguesas, na Charneca do Lumiar.
Vários trabalhadores da GEBALIS juntaram-se às crianças e
profissionais do Centro Infantil e com muita criatividade e alegria pintaram os muros daquele equipamento infantil.
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Novas coberturas
no Horta Nova

Foi assinada no passado dia 18 de maio, a Carta de Compromisso do Projeto PULSAR, que formaliza a parceira entre a
GEBALIS, a Junta de Freguesia de Carnide e os Padrinhos
dos Lotes que integram o projeto.

As humidades e as infiltrações são problemas que se manifestam nas habitações, nomeadamente naquelas que se situam nos últimos andares. Para acautelar estas situações e
contribuir para a melhoria do conforto dos residentes, estão
a ser efetuadas obras de reabilitação dos edifícios no Bairro
da Horta Nova, que contemplam mudança dos telhados. O
material utilizado foi a chapa sandwich, empregue em muitos
telhados e que apresenta elevada durabilidade.
Desta intervenção, que decorre no âmbito do programa “Aqui
há mais bairro”, resultará que todos os edifícios do Bairro da
Horta Nova ficarão com novas coberturas.
Para sua segurança e para segurança de todos, não se desloque às coberturas.

O Projeto PULSAR, desenvolvido desde 2015 nos Bairros Padre Cruz e Horta Nova, na freguesia de Carnide, visa a cooperação e a promoção do acompanhamento próximo dos moradores, implementado uma estratégia de co-governação das
partes comuns dos lotes envolvidos no projeto.
Numa cerimónia que decorreu na Junta de Freguesia de Carnide, todos os parceiros participaram ativamente na troca de
ideias salutar e construtiva sobre o projeto e sobre o seu impacto na vida quotidiana dos bairros envolvidos.
Quatro anos volvidos da implementação do projeto é notório
o seu contributo para os territórios onde é desenvolvido e
também do seu impacto na parceria local.
A assinatura da Carta de Compromisso é um momento marcante na implementação do projeto estabelecendo as fronteiras de atuação de cada entidade envolvida.

Projeto LIFE- habi- Assinatura de Protação com inovatocolo entre
ções construtivas GEBALIS e Fundação Benfica
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Mais uma família com acesso a uma casa de uso universal,
remodelada no âmbito do programa LIFE, a pensar nas necessidades especiais dos seus moradores.
A grande inovação tecnológica desta casa está no recurso
à domótica colocando as novas tecnologias à disposição
dos habitantes com mobilidade condicionada. Desta feita, a
solução implementada é pioneira em Portugal. Trata-se de
um sistema mais intuitivo, com maior facilidade de emparelhamento de equipamento e que permite no futuro expandir
as suas funcionalidades. A grande inovação prende-se com
o controlo táctil na aparelhagem física existente ou remotamente, via telemóvel, e com a grande inovação de receção de
comandos por voz.
O sistema funciona através de app Legrand, app casa homekit apple, siri – suporte apple ou Google Home – Home
assistant. Outro dos destaques desta habitação vai para a
forte aposta na eficiência energética e para o uso de duche
higiénico temperado
Este projeto, criado em 2010, inteiramente financiado pela
GEBALIS, visa reabilitar habitações de uso universal, ou seja,
projetadas para a utilização do maior número de utentes possível.

A GEBALIS e a Fundação Benfica assinaram, no dia 26 de junho,
um protocolo de cooperação estratégica que visa o desenvolvimento em Portugal do projeto europeu Community Champions
League, organizado pela EFDN (European Football for Development Network Foundation) e cofinanciado pelo programa Erasmus+ da União Europeia que privilegia o futebol e a intercompetição como ferramentas de sucesso para fortalecer os laços
comunitários e promover uma cidadania ativa em pessoas de
diferentes origens.
Pretende-se que este seja um projeto promotor da igualdade
no acesso ao desporto, da inclusão social e de coesão territorial, abrangendo pelo menos 12 freguesias da cidade de Lisboa.
A cerimónia teve lugar, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica e
nela marcaram presença Carlos Móia, Presidente Executivo da
Fundação Benfica e Pedro Pinto de Jesus. Presidente do Conselho de Administração da GEBALIS. O evento contou ainda
com a presença de Paula Marques, Vereadora da Habitação e
Desenvolvimento Local e de representantes das Juntas de Freguesia abrangidas pelo projeto.

Projeto OBSERVAR Fair Play e boa disPARA CUIDAR pro- posição no Torneio
move cidadania em da União!
Marvila

No dia 18 de maio, o Centro de Atletismo das Galinheiras acolhe um torneio de futebol dedicado ao fair play, o “Torneio da
União”.
Dinamizado pelo GA- Grupo de Jovens em Ação e promovido pelo Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Raízes, esta
iniciativa juntou jovens, pais e parceiros institucionais numa
tarde de convívio e de confraternização comunitária, através
da celebração do desporto e dos valores que ele convoca.
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A GEBALIS desde logo se associou a esta iniciativa pelos valores comunitários que defende e pela importância de iniciativas onde o desporto e o fair play são a referência.

O Projeto “Observar para Cuidar”, promovido em articulação
com os Grupos Comunitários do Armador, Flamenga e do
Condado começa a dar os primeiros passos.
Juntos, os parceiros dos Grupos Comunitários e alguns residentes que se associam ao projeto, vão percorrendo os territórios e já identificaram e encaminharam para a Junta de
Freguesia de Marvila, que também está representado como
parceiro, muitas irregularidades que se registam nos espaços
públicos.
Nas deslocações efetuadas verificou-se que os principais
problemas residem a falta de limpeza, existência de poucas
papeleiras em certos pontos do bairro, muitos monos e lixo
de grande porte junto aos contentores, dejetos caninos, problemas no chão do parque infantil, com aparentes riscos para
as crianças, e na calçada.
No Bairro da Flamenga, o Grupo Comunitário cruza este projeto com outro a decorrer, o “Sinais para um Bairro Cuidado”,
que pressupõe a colocação de sinaléticas nos locais públicos onde se registam as irregularidades com vista ao envolvimento e sensibilização dos residentes.
Os Grupos Comunitários continuarão a observar e cuidar.

Porta 4 - Exposição sobre a beleza e potencial do
Bairro Portugal
Novo
Foi exibida no dia 22 de junho, na sede da Associação de Moradores do Condado, em Marvila, a exposição itinerante promovida pelo Clube Intercultural Europeu denominada “Porta
4 - Exposição sobre a Beleza e Potencial do Bairro Portugal
Novo”, criada no âmbito do programa Bip-Zip.
Esta exposição, que tem como parceiros a Fundação Aga
Khan Portugal, a Escola Artística António Arroio, a Junta de
Freguesia do Areeiro a AMI - Assistência Médica Internacional e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, irá passar em
vários pontos da cidade de Lisboa nos próximos meses e
visa, esbater estereótipos, criando visibilidade para bairro e
levando públicos com diferentes vivências a visitar a exposição e conhecer esta comunidade multicultural, numa partilha
de experiências entre moradores, associações e bairros.

PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO
DE BAIRROS
MUNICIPAIS
DE LISBOA

BAIRRO 2 DE MAIO
Estão em curso as obras de reparação e conservação no Bairro 2 de Maio, que incluem: reparações em fachadas, coberturas, aumento da segurança nos edifícios, aumento do conforto térmico, intervenção na rede elétrica das zonas comuns, na rede de gás e
águas e reparações em zonas comuns.
EMPREITADA: Empreitada 20/Gebalis/2016 - Obras de reabilitação e conservação no Bairro 2 de Maio, lotes 1 a 13 e 15 a 22
FREGUESIA: Ajuda
LOTES INTERVENCIONADOS: Lotes 1 a 13 e 15 a 22
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Cofinanciado por:

Picnic Comunitário anima a Alta de Lisboa
Memórias do Bairro da Boavista
no arraial do bairro

O Grupo Comunitário da Alta de Lisboa lançou, uma vez mais, o convite às
famílias residentes na Alta de Lisboa a participarem no Picnic Comunitário, no
Parque Oeste.
O evento realizou-se no passado dia 25 de maio, entre as 12h e as 15h e contou
com a participação de várias Entidades que intervêm na zona, dirigentes, técnicos e utentes e famílias que aderiram à atividade.
Foram dinamizadas várias atividades de animação: música, pinturas faciais, ginástica, teatro infantil, segways, entre outras.
Durante a atividade, os participantes puderam partilhar a refeição num ambiente
informal e descontraído, usufruindo do espaço verde do Parque Oeste.
Esta atividade, que promove a participação, a aproximação e a partilha entre as
entidades e as famílias, proporciona diferentes experiências aos seus participantes, o que contribui para o seu sucesso e para a sua replicação.

A GEBALIS marcou presença no arraial dos
santos populares do Bairro da Boavista divulgando os resultados do projeto “Memórias do
Bairro da Boavista” obtidos até ao momento.
A decorrer na zona da alvenaria este projeto
tem como objetivo preservar a memória coletiva dessa zona do bairro
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PRÓXIMOS EVENTOS:

JULHO 2019
Dia 4
QUINTA DO LAVRADO (Tarde)
“Juntos vamos cuidar do Nosso Bairro” GIRA NO BAIRRO: Atelier de Culinária

Dia 5
QUINTA DO LAVRADO (Tarde)
“Juntos vamos cuidar do Nosso Bairro” GIRA NO BAIRRO: Mini Arraial

Quem dá o nome
à minha rua

Dia 14
TELHEIRAS SUL (Todo o dia)
FEIRA FRANCA: Exposição e venda de Artesanato e Alimentação
#FootbAll: Torneio de Futsal

Maria

Dia 20

A lta

HORTA NOVA (Todo Dia)
Comemoração do Dia do Vizinho
ALFINETES (15h às 22h30)
Festival Sê Bairrista

Dia 21
PADRE CRUZ (15h às 22h)
Comemoração do Dia do Vizinho.

de

josé da

Guia

Lisboa

Nasceu em Angola a 16 de outubro de 1929 e muito jovem veio morar para
Lisboa, para o bairro de Alfama, sendo mesmo a mascote da marcha popular desse bairro.
A fadista estreou-se em 1944, passando a atuar em várias casas do Bairro
Alto e de Alfama e participou em várias revistas do Teatro Maria Vitória, Variedades e ABC, em espetáculos onde popularizou vários fados.
No início da década de 90 retirou-se definitivamente da vida artística, tendo falecido com 62 anos.

ELEVADORES NO

NOSSO
BAIRRO

TODOS utilizamos,
TODOS estimamos!
FATURA DA RENDA
GEBALIS agora em
formato digital através
da plataforma ViaCTT.
A pensar na comodidade
dos moradores e no meio
ambiente.
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