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   O que é a Habitação Municipal?

A Habitação Municipal é o conjunto de fogos construídos ao abrigo de diversos 
programas públicos de habitação, e os que o Município adquiriu decorrente 
de processos de expropriação, permuta e operação urbanística, que se destina 
para arrendamento ou venda a agregados familiares de baixos recursos, que 
não conseguem aceder ao mercado privado de habitação.

Quem é responsável 
pela Habitação Municipal?

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) é responsável pela habitação municipal, 
competindo-lhe a atribuição das habitações e a gestão do património habi-
tacional disperso, sendo a Gebalis responsável pela gestão do património 
integrado em bairros municipais. 

No âmbito da temática da habitação não ocorreu qualquer transferência 
de competências para as Juntas de Freguesias. 
Para mais informação consulte: www.cm-lisboa.pt/reformaadministrativa 

O que é a Intervenção Comunitária?

Entende-se como intervenção comunitária o conjunto de projetos, ações e 
atividades que decorrem num determinado território de acordo com neces-
sidades que são previamente identificadas e que se destinam a um ou mais 
públicos específicos, na maior parte das vezes em situação de vulnerabilidade 
social.

Quem é responsável 
pela Intervenção Comunitária?

As Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal são corresponsáveis pela  
intervenção comunitária na cidade de Lisboa. 
No caso da Câmara Municipal de Lisboa, a intervenção comunitária nor-
teia-se por documentos estratégicos, quer sejam nacionais, municipais o u 
resultado de uma construção partilhada, como são os produzidos no 
âmbito da Rede Social de Lisboa.
No caso das Juntas de Freguesia, a responsabilidade passa pela 
operacionalização das diretrizes que são emanadas desses docu-
mentos, numa lógica territorial em função de estruturas funcionais 
como sejam as Comissões Sociais de Freguesia  ou os Grupos Comunitários.
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Promove e executa projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas 
áreas da ação social, da cultura, da educação e do desporto em especial 
em bairros de intervenção prioritária.

Participa em cooperação com instituições de solidariedade social, em 
programas e projetos de ação social no âmbito da freguesia. Alguns dos 
programas que se encontravam sob a responsabilidade da CML, são 
atualmente desenvolvidos pelas Juntas de Freguesia, salvaguardando-se 
no entanto, que estes programas podem não ter exatamente a mesma designação.

a Programa Praia Campo Infância - Promoção de atividades de lazer e 
tempos livres para crianças e jovens. Os campos de férias são atividades 
organizadas que se destinam, exclusivamente, a grupos de crianças e 
jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, tendo como 
finalidade a realização de um programa com caracter educativo, cultural, 
desportivo ou meramente recreativo.

a Programa Intervir - Os projetos desenvolvidos neste âmbito centram-se 
fundamentalmente  no desenvolvimento integral das crianças e jovens, 
focando a importância na prevenção de comportamentos de risco e 
promoção de estilos de vida saudáveis.

a Programa Praia Campo Sénior - Promoção de atividades ou tempos livres 
para seniores contribuindo para o envelhecimento ativo e saudável.

a Programa envelhecimento Ativo e Saudável - Desenvolvimento de ações 
e atividades que contribuam para a promoção do envelhecimento ativo e de 
estilos de vida saudáveis, como seja a Expressão Artística e/ou Musical, 
Expressão Dramática, Expressão Corporal/ Movimento e Informática.

a Fundo de Emergência Social - Vertente Agregados familiares - Apoio 
de natureza excecional e temporário atribuído a agregados familiares 
carenciados em situação de emergência habitacional grave, que residam 
no concelho de Lisboa.

O FES - Agregados Familiares é efetuado através de formulário próprio, 
disponível na Junta de Freguesia da área de residência. O pedido de apoio 
pode ser feito durante todo o ano e por uma única vez em cada ano civil, 
para cada agregado familiar. 

O que faz a Junta de Freguesia?
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Atribui habitação municipal 

Gere o parque habitacional

Verifica a ocupação das habitações 
e a condição de recursos dos residentes  

Identifica as ocupações irregulares 
e promove as desocupações

Promove operações de realojamento

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?



Melhora as condições habitacionais das famílias 
residentes em habitação municipal
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Efectua concursos por sorteio  para arrendamento 
em habitação acessível

Efectua concursos por sorteio para alienação 
de frações municipais a jovens

Atribui subsidio ao arrendamento privado 
para famílias carenciadas

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?



Desenvolve ações e projetos que promovam os 
Direitos das Crianças

Acompanhamento às Comissões  
de Proteção de Crianças e Jovens
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Desenvolve programas, projetos e ações 
com o objetivo de apoiar famílias em situação 

de vulnerabilidade e, em simultâneo, 
promover a fixação do maior número 

de famílias a cidade:
Programa de Creches B.à.Bá 
Fundo de Emergência Social 

para Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS)

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Apoia e promove projetos tendo por base 
a prevenção e o consumo de substâncias 

psicoativas e outros comportamentos de 
risco, a redução de riscos e minimização de 

danos e de vulnerabilidades e ainda apoiar 
a reinserção social no âmbito da prostituição 

e ex-reclusos (as)

Procede à alienação das frações  
municipais aos seus moradores
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Apoia o desenvolvimento de projetos 
ou atividades em áreas de interesse municipal, 

designadamente no âmbito social, cultural, 
desportivo, recreativo, ambiental, 

dos direitos humanos e de cidadania, 
bem como, de apoio à juventude 

através do Regulamento 
de Atribuição de Apoios 

pelo Município de Lisboa

Acompanha as Comissões Sociais de Freguesia 
e das dinâmicas territoriais

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Intervém em contexto de rua 
através de uma equipa especializada 
que conjuntamente com os restantes

parceiros que intervêm nesta área, 
pretendem autonomizar as pessoas 

em situação de sem-abrigo na cidade
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Espaço a Brincar
Tem como objetivo tornar 
amplamente conhecidos  

os princípios e as disposições  
da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

tanto pelos adultos, como pelas crianças 
e jovens, em ordem a uma Cidadania 

ativa e participativa.
Neste espaço todos são convidados 

a conhecer, experimentar, viver, sentir 
e participar. A jogar e a brincar, 

vamos criar, inventar, expressar e semear

Balcão para a Parceria Social 
Um serviço de atendimento, 

associado às Lojas Lisboa, 
que se destina às organizações, 
instituições e grupos informais 

que trabalham na área dos Direitos Sociais  
na Cidade de Lisboa, com o objetivo  

de estimular a sua interação positiva  
com o Município

Banco de Voluntariado para a Cidade de Lisboa 
Este serviço tem como principal objetivo 

estabelecer a ligação entre a oferta e a procura 
de oportunidades de voluntariado existentes 

na Cidade de Lisboa, através da sua divulgação, 
do recrutamento de voluntários  

e do seu enquadramento em projetos 
e iniciativas promovidas pelas entidades.

Promove ainda, em colaboração  
com outras entidades locais, nacionais 

e internacionais, iniciativas que visam a reflexão, 
a partilha e a disseminação de boas práticas  

no âmbito do voluntariado

O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?
Promove e executa projetos de apoio social



O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?
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Plataforma das Lojas Sociais de Lisboa
Esta plataforma permite ao munícipe  

aceder à informação de cada uma das Lojas Sociais, 
dos bens e serviços disponibilizados. 

Esta pesquisa pode ser feita através da freguesia 
ou dos bens e serviços que se pretenda adquirir. 

Para tal deverá consultar a plataforma  
através do Link  http://www.cm-lisboa.pt/viver/

intervencao-social/lojas-sociais. 
Este serviço permitirá ainda potenciar 

a articulação de todas as Lojas Sociais  de Lisboa, 
através de uma metodologia em rede 

que possibilita uma maior rentabilização 
dos bens e serviços entre as diversas Lojas, 
de forma a reduzir a escassez e o excedente

Espaço Lx Jovem
Neste local pode encontrar-se 

um balcão de informação à Juventude, 
uma sala de ensaios para bandas

“Sala João Aguardela”, 
o auditório “Sam the Kid” para 50 pessoas 

e com capacidade de receção de cinema, 
dança, teatro, conferencias, debates, 

uma mini galeria de arte, 
uma sala multiusos e de fotografia, 
acesso à internet e uma biblioteca



O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?
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Serviço de Teleassistência 
Este serviço pretende contribuir 

para a manutenção da autonomia dos seniores 
no seu domicílio, com dignidade e segurança, 

proporcionando uma resposta imediata 
em situação de urgência/emergência 

ou derivadas destas, 24 horas por dia, 
7 dias por semana,  bem como o apoio na solidão 
a todos aqueles que se encontrem em situação 

de vulnerabilidade ou dependência 
(física ou psicológica). 

O serviço é gratuito, implicando apenas, a disponi-
bilidade de uma linha telefónica da rede fixa. 

Podem beneficiar deste serviço 
os munícipes da cidade de Lisboa com idade 

igual ou superior a 65 anos,  bem como 
os munícipes portadores de deficiência 

ou doença crónica determinante de incapacidade, 
se esta for igual ou superior a 60%

SIMPD
Este serviço visa prestar uma informação  

acessível e personalizada sobre os direitos, 
benefícios e recursos existentes

na área da deficiência, apoiando os munícipes 
na procura das soluções mais adequadas 

a cada situação. 
Podem dirigir-se ao SIM-PD as pessoas 

com deficiência ou incapacidade e respetivas 
famílias, os técnicos, instituições e serviços 
nos domínios da deficiência ou reabilitação, 
e ainda qualquer cidadão que necessite de 

informação na área da deficiência

CLAIi 
 Espaço de atendimento e informação 
descentralizado que visa proporcionar

respostas locais articuladas 
ao nível das necessidades de acolhimento 

e integração dos imigrantes,  
nomeadamente no que concerne 

à regularização da situação migratória, 
nacionalidade, reagrupamento familiar, 

habitação, trabalho, segurança social, 
retorno voluntário, saúde, educação, 

formação profissional, empreendedorismo, 
apoio ao associativismo, entre outras



O que faz a Câmara Municipal de Lisboa?

Transporte Adaptado
Visa proporcionar transporte adaptado diário  

aos munícipes jovens e adultos 
 com multideficiência, que de alguma forma  

não encontram uma resposta adequada 
na rede de transportes urbana. 

O transporte é efetuado gratuitamente 
desde casa para as universidades, 

instituições com valências de formação 
profissional ou atividades ocupacionais 
e locais de emprego, e regresso a casa

Casa Aberta
Tem por objetivo a realização de obras 

de eliminação de barreiras arquitetónicas
em casas municipais e casas particulares. 

Estas obras poderão ser de construção civil 
e/ou de instalação de equipamentos

mecânicos, possibilitando que a pessoa 
portadora de deficiência possa deslocar-se 

livremente sem depender de terceiras, 
contribuindo assim para uma melhoria 

da sua qualidade de vida
e do agregado familiar

Operação de Emprego  
para Pessoas com Deficiência (OED) 

Consiste num serviço que apoia a integração
de pessoas com deficiência, residentes 

na cidade de Lisboa, em mercado aberto 
de trabalho. Uma experiente equipa avalia, 

orienta e acompanha trabalhadores 
com deficiência, com o objetivo de integrar 

a pessoa certa na função mais adequada às 
suas competências e limitações
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