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É uma iniciativa da GEBALIS, que teve início em Janeiro de 2019 e promove a organização dos lotes com a
participação dos moradores e dos
parceiros locais, através de uma gestão colaborativa.
A médio prazo deseja-se que o Programa possa estar implementado em
todos os bairros municipais de Lisboa, potenciando a satisfação e a
conservação dos espaços de habitar
com o fortalecimento de uma comunidade com vida, participativa e dialogante.
O Programa Lotes ComVida quer dar
vida aos lotes, aos bairros e às Comunidades.
A participação de todos é essencial
para o sucesso de um Programa que
é um desafio para a empresa, para os
residentes e para as entidades locais!

Nesta edição não perca:
ONDE ESTAMOS?
COMO VAMOS FAZER?
COM QUEM VAMOS FAZER?
ONDE QUEREMOS CHEGAR?

ONDE ESTAMOS

8 Bairros
2 anos

1454 Fogos

4701 Residentes

63 Lotes

Adesão às redes de parceiros

Brigadas de sensibilização
(GBL/PM/Bombeiros)

Reuniões de lote
“Chave” do lote - pasta para
o gestor de lote

Manual Comissão de Lote

Eleição do Gestor de Lote
Lote ComVida – Ações no lote

Carta de Compromisso

Ações de capacitação

Cartão Ganha Vida - cartão de pontos
VALORES:

Com quem vamos fazer?



Inovação



Colaboração



Participação



Responsabilidade
social



Transparência



Proatividade



Coesão



Integração

DIAGNÓSTICO:

DIAGNÓSTICO:

AÇÃO:

7 instrumentos produzidos;

46 Inquéritos satisfação

43 Reuniões de

Criação do Selo Lotes ComVida;
56 Avaliações de Apropriação;

56 registos fotográficos;
43 Levantamentos de edificado-

património, eletricidade,
equipamentos eletromecânicos;
8 Diagnósticos participativos com
parceiros e com
Moradores;

aplicados;

Implementação;

24 reuniões de

410 famílias presentes;

1 Visita Domus Social

404 visitas a lotes;
616 Visitas Domiciliárias.

apresentação interna;
Porto—15

participantes.

43 ações Porta a porta;

719 agregados abrangidos.

AÇÕES:
43 LOTES organizados
coletivamente;

Participações nas Ações de
Preparação para o Realojamento;

Ação de Capacitação
Interna— 19 participantes

189 escalas de limpeza

Visitas de celebração 1 mês
realojamento;

Apresentação do
Programa a uma comitiva
de Kiev

aplicadas;

35 comissões de lote
constituição;

33 visitas de acolhimento/

acompanhamento nova habitação;

75 gestores eleitos.

Ação Santos Populares: Entrega de
45 manjericos;

7 lotes com Lâmpadas e

Acompanhamento das
necessidades pós realojamento—
Bairro da Boavista;

Luminárias substituídas;

2 ações de pintura de lotes;

Vídeo de apresentação do
programa;

- Início das Reuniões de Acompanhamento;
- Afixação de placards de comunicação—Quinta
das Laranjeiras;
- Substituição das luminárias 14 lotes;
- Substituição dos intercomunicadores de 21 lotes;
- Substituição de fechaduras de 11 Lotes;
- Substituição dos tapetes de 9 elevadores;
- Dinamização de Lotes—Lote com Vida
(avaliação de apropriação bimensal); Cartão de
Pontos; Entrega das 75 Chaves de Lote
(Pastas de gestores);
- Campanha de Monos;
- Preparação dos WS— salubridade e Segurança, Relações de Vizinhança, Animais Domésticos;
- Início de trabalho com grupo de jovens do Armador—Criação de músicas (rap) dirigidas à
vizinhança;
- Preparação de novos realojamentos: Boavista e
Padre Cruz—Identificação e preparação das
famílias.
- Criação do Regulamento “Pátio da Boavista”;
- Reunião dos Grupo Territoriais para definição
de estratégias de ação para cada bairro;
- Lançamento da página do Facebook.

Morada: Bairro Alfredo Bensaúde, Rua Costa Malheiro,
Lote B12
1800-412 Lisboa
Tlf.: 21 751 10 00
E-mail: gbl@gebalis.pt |
Site: www.gebalis.pt

Gestora do Programa:
Marlene Almeida – marlene.almeida@gebalis.pt
Técnicas de Intervenção Comunitária:
Carina Mendes – cmendes.lotescomvida@gmail.com
Mariana Caldeira – mcaldeira.lotescomvida@gmail.com
Facebook: Lotes ComVida

