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Considerando que:

Deliberações
Reunião Extraordinária de Câmara realizada em 7 de
novembro de 2019
A Câmara Municipal de Lisboa, reunida extraordinariamente
no dia 7 de novembro de 2019, deliberou aprovar as
seguintes propostas, que lhe foram presentes e que tomaram
a forma de Deliberações, como se seguem:
- Deliberação n.º 782/CM/2019 (Proposta n.º 782/2019)
- Subscrita pelo Sr. Presidente:
Assunto: Impactos do Aeroporto e da expansão aeroportuária de Lisboa

N.º 1344

1 - A expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa tem
vindo a ser alvo de estudo e debate intenso ao longo de
mais de 50 anos, desde a criação do Gabinete do Novo
Aeroporto de Lisboa em 1969, através do Decreto-Lei
n.º 48902, de 8 de março;
2 - A motivação do início dos estudos em 1969 decorria
da convicção de um crescimento muito significativo do tráfego
aéreo na Portela “estimando-se em 4 milhões de passageiros
em 1975 e talvez 8,5 milhões em 1980”;
3 - Durante as décadas seguintes o número de passageiros
continuou a crescer (só entre 2012 e 2017 o crescimento foi
de 69 %) até aos atuais mais de 30 milhões projetados para
2019, i.e., cerca de 29 milhões mais que os 1,4 milhões
registados em 1967 e que motivaram o início do processo
de estudo e construção do NAL;
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4 - Estes dados demonstram o carácter verdadeiramente
central do Aeroporto Humberto Delgado na economia
da cidade, da região e do país - nomeadamente ao nível
do turismo - e da cada vez mais imperiosa urgência
de aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa;
5 - Ao longo dos últimos 50 anos, desde o início do processo
do NAL, nenhuma decisão de fundo é efetivada, mantendo-se
o Aeroporto da Portela durante todo este período na prática
como “aeroporto provisório”;
6 - Este facto fez com que o complexo aeroportuário tenha
sido alvo de vários investimentos de adaptação, sempre
parcelares, minimalistas e sempre desintegrados de uma
visão consistente de médio prazo, porque se considerava
como uma infraestrutura provisória;
7 - Ao mesmo tempo as dificuldades de compatibilização
com as diferentes valências da Cidade foram-se acentuando
de forma significativa;
8 - A importante expansão para norte da malha urbana
de Lisboa (hoje muito mais vasta e próxima do Aeroporto)
fez com que passassem a residir nas freguesias contíguas
cerca de 100 mil pessoas, o que conjugado com o fortíssimo
crescimento do tráfego aéreo veio aumentar de forma muito
expressiva o número de cidadãos sujeitos a impactos
negativos e à severidade desta exposição, nomeadamente
em matéria de ruído, poluição e congestionamentos viários;
9 - Já em 2018 - num contexto de evidente saturação
do Aeroporto Humberto Delgado, da gestão privada da
concessão da ANA e de reconhecidos constrangimentos
orçamentais - o Estado Português e a ANA assinaram
um Memorando de Entendimento tendo em vista o estudo
e viabilização da solução “Humberto Delgado + Montijo”,
tendo dado início ao processo de Avaliação de Impacte
Ambiental à operação no Montijo;
10 - O recente anúncio pela Agência Portuguesa do Ambiente,
I.P. (APA, I.P.) de Declaração de Impacte Ambiental Favorável,
ainda que condicionada, à construção de uma infraestrutura
aeroportuária no Montijo constitui um desenvolvimento
relevante neste processo;
11 - Independentemente dos pronunciamentos das diferentes
forças políticas, especialistas ou sensibilidades quanto
à melhor solução para o país e para a região (e várias foram
alvo de estudo ao longo de cinco décadas), a concretizar-se
a opção “Humberto Delgado + Montijo”, significará para
Lisboa uma mudança essencial: o Aeroporto Humberto
Delgado deixará de assumir um carácter provisório;
12 - Neste sentido é indispensável avaliar os impactos atuais
e futuros daí decorrentes, em particular em matéria de ruído,
poluição e sistema de acessos, tendo em vista a melhoria
da qualidade de vida na Cidade, e a recuperação da mesma
para milhares de lisboetas em áreas críticas de conflito;
13 - Relativamente ao ruído e à poluição importa conhecer
de forma precisa a realidade atual, as projeções resultantes
dos cenários de crescimento, bem como desenvolver planos
de mitigação eficazes para a melhoria da situação existente;
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14 - Relativamente às acessibilidades é essencial assegurar
investimentos necessários à criação de acessos viários
adequados a uma infraestrutura desta dimensão, retirando
da 2.ª Circular o fundamental dos fluxos de passageiros,
trabalhadores, carga, combustíveis e logística em geral que são
hoje fortes responsáveis pela situação de congestionamento
em que se encontra;
15 - É, pois, crítico saber qual é o futuro do Aeroporto
nos vários negócios, em particular na carga, como vai ser
organizado o território, dimensionados os espaços envolventes
para as atividades de suporte ao Aeroporto, e como vai
ser suportada toda a cadeia logística, numa região motora
da economia portuguesa em expansão;
16 - O Aeroporto de Lisboa já é hoje o local de maior
concentração de emprego da Cidade, não sendo aceitável
que as várias entidades empregadoras ignorem as condições
de acesso àquele polo de emprego;
17 - A acessibilidade em transporte pesado, nomeadamente
Metro, o horário de funcionamento e as infraestruturas de
suporte - como o estacionamento, destinado aos trabalhadores
das várias atividades conexas com o transporte aéreo
e de veículos de serviços, de rent-a-car e outros transportes
de passageiros - são críticas para limitar o impacto do
Aeroporto ao seu perímetro, de modo a não afetar, com
a pressão de estacionamento (de trabalhadores e passageiros),
os bairros residenciais da envolvente (com destaque para
Encarnação, Olivais e Alvalade);
18 - É essencial redesenhar as acessibilidades rodoviárias
ao Aeroporto, isolando, tanto quanto possível, aquele
polo gerador de congestionamento nas vias municipais,
e reforçando as suas ligações à rede viária, nacional
e regional, nomeadamente à A1, CRIL e Eixo Norte-Sul.
Paralelamente, é inequívoca a necessidade de aumentar
a repartição modal a favor de modos coletivos no acesso
ao Aeroporto, para o que o reforço da ligação da linha
vermelha do metropolitano ao centro da Cidade e aos
serviços ferroviários é importante;
19 - Finalmente, importa avaliar as restrições de operação
do Aeroporto, nomeadamente horários noturnos. Face
à perceção de significativo incumprimento do quadro legal
atual é essencial conhecer a realidade efetiva e assegurar
o cumprimento escrupuloso da legislação. Face ao plano
de expansão, é essencial definir com clareza o quadro
transitório e temporário de operação, tendo em vista
assegurar a compatibilização entre a qualidade de vida dos
residentes e a importância central do Aeroporto como motor
do crescimento económico da cidade, da região e do país;
20 - Por último, é essencial assegurar o estrito cumprimento
da lei e que se desenvolvam todos os mecanismos para
a redução do impacte do ruído e da poluição registadas,
garantindo maior tranquilidade aos milhares de lisboetas
afetados, muito em particular pelo ruído noturno no cone
de aproximação ao Aeroporto;
21 - Ao longo dos últimos anos ocorreram diversos contactos
entre a CML, o Governo e a ANA, onde o Município
expressou de forma clara as preocupações centrais atrás
descritas. Na situação atual impõe-se a intensificação dos
contactos, a formalização das posições e propostas concretas.
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Assim, tenho a honra de propor que a Câmara, ao abrigo
do n.º 1 do artigo 23.º, das alíneas c), k), e p) do n.º 2
do artigo 23.º, das alíneas r) e bbb) do n.º 1 do artigo 33.º,
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
redação atual, bem como da alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º
e do n.º 1 do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de janeiro, na redação atual, delibere aprovar:
1 - Promover a realização de um estudo sobre os impactes
diversos da exploração do Aeroporto de Lisboa, incidindo
nos diversos focos de poluição identificados, incluindo
os níveis de ruído e emissões existentes e efluentes
produzidos, contemplando a incidência do tráfego atual
na saúde pública, no bem-estar e no ambiente;
2 - Solicitar à ANA e à Agência Portuguesa de Ambiente (APA)
o Plano de Ruído em vigor, com os respetivos pareceres,
bem como os relatórios de fiscalização que evidenciem os
resultados do controle de execução do mesmo;
3 - Solicitar à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC),
à ANA e à APA o envio dos relatórios dos factos ou comportamentos detetados violadores das restrições de operação
estabelecidas referentes aos anos de 2018 e 2019, bem
como listagem de todas as infrações registadas, nomeadamente as relativas ao tráfego noturno para o mesmo período,
conforme previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 5.º da Portaria
n.º 303-A/2004, de 22 de março, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 259/2005, de 16 de março,
bem como na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 146/2006, de 31 de julho, e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de novembro;
4 - Solicitar à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC)
a criação de um portal público, com identificação de todos
os voos realizados em período noturno, com atualização
máxima diária;
5 - Dotar o Município de Lisboa de um sistema complementar,
autónomo, de medição dos níveis de ruído e emissões
atmosféricas (incluindo partículas e micropartículas), com
incidência na zona de influência do Aeroporto Humberto
Delgado;
6 - Solicitar ao Governo, na qualidade de Concedente, o envio
do Plano de Expansão da Capacidade Aeroportuária
de Lisboa e respetivo plano de acessibilidades;
7 - Solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA,
I.P.), face ao Plano de Expansão da Capacidade Aeroportuária
de Lisboa, confirmação da exigência de Avaliação de Impacte
Ambiental, em cumprimento do previsto na alínea b) ii)
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
na sua redação atual;
8 - Em qualquer caso, a CML deve promover estudo
de avaliação dos diversos impactes do projeto de expansão;
9 - Informar a população sobre o andamento das ações
realizadas neste contexto e seus resultados, bem como
proceder à realização de um debate público sobre
os impactes atuais e futuros da infraestrutura aeroportuária
na cidade de Lisboa.
(Aprovada por unanimidade.)
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- Deliberação n.º 785/CM/2019 (Proposta n.º 785/2019)
- Subscrita pelos Vereadores do PPD/PSD:
Aprovar a assinatura de protocolo com ATL para criar rede de infraestruturas
para transporte fluvial
Considerando que:
1 - Lisboa possui uma via natural estruturante pouco
explorada: o rio Tejo, cujo estuário, com uma extensão
de 50 quilómetros e com uma largura entre 2 e 14 quilómetros, oferece condições de navegabilidade que permitem
a navegação ao longo das duas margens e o seu
atravessamento em diversos locais;
2 - O rio Tejo tem atualmente tráfego fluvial de transporte
de passageiros e de mercadorias entre as duas margens
e ao longo de uma parte significativa do seu percurso
e tem ainda um potencial turístico pouco explorado, mas
que tem vindo a registar um interesse crescente, como
provam as 83 empresas de roteiros turísticos registadas
na Administração do Porto de Lisboa, num total de 114 embarcações licenciadas nos últimos anos;
3 - No futuro próximo a pressão demográfica e de mobilidade
entre as margens tenderá a aumentar com a crise da
habitação em Lisboa e a opção das famílias por procura
de habitação a preços comportáveis nos concelhos da na
margem sul, bem como a aposta em grandes projetos
imobiliários na zona de Almada, Seixal e Barreiro;
4 - É ainda de ter em conta a pressão de passageiros no
atravessamento do rio que o futuro aeroporto do Montijo
irá criar;
5 - Ao permitir retirar circulação rodoviária da cidade
de Lisboa e das cidades ao longo das duas margens
do rio, bem como dos atravessamentos rodoviários,
a utilização sustentada das possibilidades de navegabilidade
no Tejo pode ser um fator determinante nos objetivos
de descarbonização em que Lisboa e a Área Metropolitana
de Lisboa estão empenhadas;
6 - Para que o rio Tejo possa ser aproveitado em todo o seu
potencial de navegação, transporte e turismo é necessário
criar uma rede de infraestruturas que, aproveitando
os canais de navegabilidade existentes, permita desenvolver
de forma mais consistente uma nova economia ligada ao rio;
7 - Com a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, os municípios,
comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de Lisboa
e Porto assumem novas competências em matéria de transporte
regular e turístico em vias interiores;
8 - No seu artigo 18.º, sobre “Áreas portuário-marítimas
e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico
não afetas à atividade portuária” estipula:
«1 - É da competência dos órgãos municipais:
a) Gerir as áreas afetas a atividade náutica de recreio e os
bens imóveis aí integrados, bem como os bens móveis
a estes afetos, abrangendo as atualmente incluídas nas
autoridades portuárias;
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b) Gerir as áreas dos portos de pesca secundários e os
bens imóveis aí integrados, bem como os bens imóveis
a estes afetos, abrangendo as atualmente incluídas nas
autoridades portuárias;
c) Gerir as áreas sob jurisdição dos portos sem utilização
portuária reconhecida ou exclusiva e os bens imóveis
aí integrados, bem como os bens móveis a estes afetos,
abrangendo as atualmente incluídas nas autoridades
portuárias;
d) Gerir as áreas urbanas de desenvolvimento turístico
e económico não afetas à atividade portuária e os bens
imóveis aí integrados, bem como os bens móveis afetos,
abrangendo as atualmente incluídas nas autoridades
portuárias”.
9 - As competências transferidas ao abrigo da referida Lei
n.º 50/2018, de 16 de agosto, incluem os serviços públicos
de transporte de passageiros regular, ainda que exercidos
em áreas sob a jurisdição de qualquer administração ou
autoridade marítima e portuária, designadamente quando
integrados numa rede de transporte público de passageiros
urbana, suburbana ou regional;
10 - A Deliberação n.º 295/AML/2019 da Assembleia Municipal
de Lisboa publicada no 5.º Suplemento ao Boletim Municipal
n.º 1324, deliberou favoravelmente a Proposta n.º 389/
/2019 da Câmara Municipal de Lisboa que aprovou
a transferência para os órgãos do Município de Lisboa,
em 2019, das competências nos domínios da educação
e do transporte de passageiros em vias navegáveis interiores,
previstas, respetivamente, no Decreto-lei n.º 21/2019,
de 30 de janeiro, e no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de
abril, nos termos que se encontram definidos nestes diplomas
legais;
11 - A Deliberação n.º 295/AML/2019 da Assembleia Municipal
de Lisboa publicada no 5.º Suplemento ao Boletim Municipal
n.º 1324, deliberou favoravelmente a Proposta n.º 389/2019
da Câmara Municipal de Lisboa que aprova o acordo
prévio do Município de Lisboa ao exercício pelos órgãos
da Área Metropolitana de Lisboa, no ano de 2019, das
competências previstas nos Decretos-Leis setoriais referidos
no número anterior, nos termos em que se encontram
definidos naqueles diplomas legais;
12 - A Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, concretiza o quadro
de transferência de competências para os órgãos municipais
no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas
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de desenvolvimento turístico e económico não afetas
à atividade portuária, ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 50/
/2018, de 16 de agosto;
13 - Com uma área de intervenção correspondente à Área
Metropolitana de Lisboa, a Associação de Turismo de Lisboa
(ATL) tem como objetivos definidos nos seus estatutos
o desenvolvimento turístico sustentado da sua área de
intervenção, podendo para isso participar, criar ou gerir
projetos ou equipamentos de interesse turístico, por si,
por concessão a terceiros ou em associação com outras
entidades e exercer atividades económicas, bem como criar
ou participar em sociedades comerciais e noutras pessoas
coletivas, desde que o seu objeto social compreenda
atividades dirigidas à prossecução dos mesmos fins que
o Turismo de Lisboa;
14 - Se enquadra nas atribuições do Município a promoção
e salvaguarda dos interesses próprios da respetiva população
no domínio dos transportes e das comunicações (cfr. artigo 23.º,
n.º 1 e 2, alínea c), e 33.º, n.º 1, alínea ee), ambos
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);
15 - As partes do presente protocolo, e através deste,
prendem desenvolver, de forma conjunta e cooperativa,
as suas missões, tarefas e serviços públicos de que são
responsáveis, pelo que, considerando que estão verificados
os pressupostos do artigo 5.º, n.º 5 do Código dos Contratos
Públicos, não é aplicável a parte ii do citado diploma.
16 - No cumprimento do programa eleitoral do PSD para
a cidade de Lisboa 2017-2021, que estabelece, no capítulo
dedicado à mobilidade, “Implementar uma rede de transportes
públicos fluviais, coletivos e individuais, ao longo da frente
ribeirinha, desde Algés até ao Parque das Nações, abrindo
a possibilidade de alargar esta iniciativa a outros municípios
adjacentes, tais como Oeiras, Cascais, Loures e Vila Franca
de Xira.
Vêm os Vereadores do PSD propor que a Câmara Municipal
de Lisboa delibere aprovar a minuta de protocolo de Cooperação com a Associação de Turismo de Lisboa para implementação de uma rede de transportes fluviais no Rio Tejo.
[Aprovada por maioria, com 14 votos a favor (6 PS,
2 Ind., 4 CDS/PP e 2 PPD/PSD) e 2 votos contra
(1 PCP e 1 BE).]
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Protocolo de Cooperação entre o Município de Lisboa e a
Associação de Turismo de Lisboa para implementação de uma
rede de transportes fluviais no Rio Tejo
Entre:
O Município de Lisboa, pessoa coletiva nº 500 051 070, com sede nos Paços do
Concelho, Praça do Município em Lisboa, neste ato representada por […] e adiante
designada por Município
e
Associação de Turismo de Lisboa, pessoa coletiva nº 501 880 160, com sede
na Rua do Arsenal, 21/23 em Lisboa, neste ato representada por […], adiante
designada por ATL

Considerando que:
Lisboa possui ao longo da sua zona ribeirinha uma via estruturante
pouco explorada, o Rio Tejo.
O estuário do Rio Tejo tem uma extensão de 50Km e entre 2 a
14 Km de largura e oferece condições de navegabilidade que, no
caso do principal canal de acesso ao porto, são excelentes.
O tráfego fluvial atualmente existente permite o transporte de
passageiros e de mercadorias entre as duas margens do estuário,
bem como ao longo de uma parte significativa do rio.
Existe, no entanto, um potencial que até ao momento não foi
suficientemente explorado, seja para fins turísticos e de lazer, seja
N.º 1344
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para transporte de passageiros, seja para outras formas de
transporte fluvial como embarcações tradicionais, “táxis boats” ou
“uber boats”, ou para outras soluções inovadoras que, por um
lado, permitam uma mais intensa ligação de Lisboa em toda a sua
extensão ao rio e à outra margem e, por outro lado, potenciem
dinamizar novas formas de economia e contribuam para a
diversificação e intensificação de oferta de opções de mobilidade
ao serviço de Lisboa e das cidades na margem sul.
Efetivamente, a ampliação através do rio Tejo de novas opções de
mobilidade, seja ao longo das margens, seja entre margens,
permite simultaneamente potenciar novas oportunidades de
negócio de iniciativa privada, dinamizar a economia real,
permitindo alternativas de transporte mais flexíveis e
diversificadas, passíveis de aproximar as margens entre si e os
centros urbanos em cada margem e promover desenvolvimento
económico e social e coesão territorial.
A implementação de um sistema de transportes fluviais, de turismo
ou de lazer, coletivos ou individuais, entre margens e ao longo de
cada uma das margens, para além de garantir oferta turística e de
lazer no imediato, permitirá a médio prazo uma melhoria
significativa na mobilidade na cidade de Lisboa e nos restantes
centros urbanos envolvidos, ou a envolver, no projeto.
A solução da implementação do aeroporto no Montijo, conjugada
com o trabalho em curso respeitante ao estudo de novas ligações
de carácter transversal e longitudinal, reforça-se ainda mais a
importância do Tejo como via de comunicação para transporte de
passageiros.

A Lisboa Capital Verde Europeia 2020 confirma um compromisso
sério com as múltiplas dimensões da sustentabilidade, favorecendo
a promoção de soluções de transporte ligadas à economia verde e
potenciando inovação, tecnologia e criatividade na procura de
soluções alternativas de mobilidade.
2184
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A Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias
locais e para as entidades intermunicipais, aprovada pela Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto, no seu artigo
18.º, atribuiu competência aos Municípios em matéria de gestão
de áreas portuárias, às quais acrescem as competências em
matéria de transportes e vias de comunicação previstas no artigo
21.º do mesmo diploma.
A Lei n.º 72/2019, de 28 de maio concretiza o quadro de
transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de
desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade
portuária, ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto
Se enquadra nas atribuições do Município a promoção e
salvaguarda dos interesses próprios da respetiva população no
domínio dos transportes e das comunicações (cfr. artigo 23.º, n.º 1
e 2, alíneas c), e 33.º, n.º 1, al. ee), ambos do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro);

Se enquadra nas atribuições da ATL a promoção e desenvolvimento
turístico sustentado, a promoção da região de Lisboa e da sua
oferta como destino turístico, a monitorização da oferta e da
atividade turística e do desempenho do sector, bem como a
avaliação do impacto dos planos, programas e ações, elaboração,
análise e/ou divulgação de estudos de interesse para o sector e
para a atividade turística (cfr. artigo 3.º do Estatutos da Associação
de Turismo de Lisboa).
As partes do presente protocolo, e através deste, prendem
desenvolver, de forma conjunta e cooperativa, as suas missões,
tarefas e serviços públicos de que são responsáveis, pelo que,
considerando que estão verificados os pressupostos do artigo 5.º,
n.º 5, do Código dos Contratos Públicos, não é aplicável a parte ii
do citado diploma.
N.º 1344
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Acordam na celebração do presente Protocolo de Cooperação, o
qual se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
Objeto
O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos
termos e condições de cooperação entre o Município e a ATL no
sentido da implementação progressiva de uma rede de
infraestruturas de dinamização do transporte fluvial no Tejo que
permita ampliar o sistema de transportes fluviais públicos ou
privados, turísticos e de lazer, coletivos ou individuais, ao longo
da frente ribeirinha do Rio Tejo, na ligação entre margens e na
conexão entre centros urbanos na margem sul;
Cláusula Segunda
Objetivos
1.
Promover a intensificação e a diversificação da oferta de
transporte fluvial no rio Tejo.
2.
Promover a implementação e/ou reabilitação de uma rede
de infraestruturas de acostagem ao longo da frente ribeirinha do
Rio Tejo, desde Algés até ao Rio Trancão, e promover a criação
ou reabilitação de pontos de acostagem na margem sul.
3. Promover ações de sensibilização para uma cada vez mais
intensa utilização do rio Tejo enquanto via de comunicação ao
longo de ambas as margens e entre margens.
4. Promover condições de utilização da rede de infraestruturas
de acostagem segundo um modelo de gestão flexível que
garanta condições de acesso minimizando obstáculos.
Cláusula Terceira
Rede de infraestruturas
1. A rede referida na Cláusula 1ª deverá incluir infraestruturas de
maior dimensão (Cais) em zonas estratégicas da Cidade, que
possam acolher embarcações de porte variado, completada
por infraestruturas (pontões) de menor dimensão, de forma a
cobrir equilibradamente a cidade de Lisboa e outras
localizações na margem Sul do Tejo.
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2. São identificadas, desde já, as seguintes possibilidades de
novos Cais:
a. Estação Sul Sueste/Doca da Marinha, junto ao Terreiro
do Paço, onde a ATL já está a executar um projeto de
terminal para a atividade marítimo-turística;
b. Cais da Antiga Porta do Tejo da Expo 98, sito nas
imediações do Oceanário, Centro Vasco da Gama, Altice
Arena, Pavilhão de Portugal e FIL, atualmente sem
utilização, e integrado no domínio público municipal;
c. Estação Fluvial de Belém, nas imediações do MAAT,
Museu dos Coches, Mosteiro dos Jerónimos, Palácio de
Belém e Fábrica dos Pastéis de Belém, pertencente à APL
e concessionada à Transtejo, onde poderá ser instalada
uma nova infraestrutura em complemento, e sem
prejuízo, da operação de transportes públicos
atualmente aí desenvolvida pela Transtejo.
d. Cais da Matinha, pertencente à APL, atualmente sem
utilização (exceto a acostagem do navio Funchal) e
localizado numa zona ainda degradada, mas em grande
desenvolvimento e reconversão.
3. Como zonas identificadas na Cidade de Lisboa para instalação
ou aproveitamento de pontões a integrar na rede identificamse, desde já, as seguintes possibilidades:
a. Alcântara;
b. Belém;
c. Cais do Sodré;
d. Algés;
e. Parque do Trancão.

4. A identificação em concreto de infraestruturas na margem Sul
do Tejo deverá ser feita em articulação com a APL e os
respetivos Municípios.
Cláusula Quarta
Competências da ATL
Compete à ATL:

N.º 1344

a. Desenvolver contactos com a APL, Transtejo, Municípios e
outras entidades, com vista à identificação em concreto das
infraestruturas a integrar na rede e a obter os títulos
habilitantes da sua exploração;
b. Elaborar os estudos de viabilidade, engenharia financeira e
business plan, a submeter à aprovação da CML;
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a. Desenvolver contactos com a APL, Transtejo, Municípios e
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b. Elaborar os estudos de viabilidade, engenharia financeira e
business plan, a submeter à aprovação da CML;
c. Co-financiar a criação da rede de infraestruturas, bem
como realizar os projetos, a construção ou reabilitação e
instalação dos cais e pontões, nos termos que vierem a ser
definidos nos estudos previstos na alínea anterior,
aprovados pela CML;
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d. Gerir e explorar de forma integrada e assegurar a manutenção
da rede, nos termos que vierem a ser definidos no business plan,
aprovado pela CML.
Cláusula Quinta
Competências do Município de Lisboa
Compete à CML, sem prejuízo das suas competências legais,
nomeadamente em matéria de gestão urbanística e
licenciamentos:
a. Apoiar a ATL no exercício das competências previstas na
cláusula anterior;
b. Aprovar os estudos de viabilidade, engenharia financeira e
business plan a apresentar pela ATL;
c. Ceder a utilização do Cais da Antiga Porta do Tejo da Expo
98, nas condições que vierem a ser acordadas;
d. Co-financiar a criação da rede de infraestruturas, nos
termos que vierem a constar dos estudos referidos na
alínea b., nomeadamente através do Fundo de
Desenvolvimento
Turístico
de
Lisboa,
mediante
candidatura a apresentar pela ATL.
Cláusula Sexta
Prazo de execução
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1. A ATL deverá apresentar, até ao final do primeiro trimestre de
2020, uma proposta de infraestruturas a integrar no projeto, o
respetivo faseamento e os estudos previstos na alínea b. da
cláusula quarta.
2. As obras de construção e/ou reabilitação da primeira fase da
rede de infraestruturas de acostagem referidas na cláusula
21 NOVEMBRO 2019
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1. A ATL deverá apresentar, até ao final do primeiro trimestre de
2020, uma proposta de infraestruturas a integrar no projeto, o
respetivo faseamento e os estudos previstos na alínea b. da
cláusula quarta.
2. As obras de construção e/ou reabilitação da primeira fase da
rede de infraestruturas de acostagem referidas na cláusula
terceira, deverão estar concluídas até ao final do primeiro
semestre de 2021.
3. À medida que as estruturas referidas na cláusula terceira
forem ficando operacionais serão de imediato colocadas à
disposição desta rede de transportes fluviais.
B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

Cláusula Sétima
Mecanismo de articulação e execução
A articulação da execução do presente protocolo será
assegurada por uma Unidade de Missão, o qual será constituída
por representantes das duas partes, e, eventualmente por
representantes de parceiros envolvidos ou a envolver.
Cláusula Oitava
Vigência
O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e
vigorará por um período de 15 (quinze) anos, renovando-se
automaticamente por períodos de 5 (cinco) anos caso nenhuma
das entidades expresse por escrito por carta registada com aviso
de receção, ou por protocolo, intenção da sua não renovação até
seis meses antes da data de renovação.
O presente protocolo é celebrado em dois exemplares originais,
ficando um na posse do Município de Lisboa e outro na posse da
ATL.
Lisboa, ___ de ______ de 2019.
Pelo Município de Lisboa,
______________________________________
Pela Associação de Turismo de Lisboa,
________________________________________

N.º 1344
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Cais Parque das Nações
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Estação Fluvial de Belém
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Cais da Matinha
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Hipótese de rede, incluindo pontões
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- Deliberação n.º 785-A/CM/2019 (Proposta n.º 785-A/2019)
- Subscrita pelos Vereadores do CDS/PP:

Proposta de Alteração à Proposta n.º 785/2019
Aprovar a assinatura de protocolo com ATL para criar rede de infraestruturas
para transporte fluvial

Reunião de Câmara realizada em 14 de novembro de 2019
A Câmara Municipal de Lisboa, reunida no dia 14 de
novembro de 2019, deliberou aprovar as seguintes Propostas,
que lhe foram presentes e que tomaram a forma de Deliberações, como se seguem:
- Deliberação n.º 756/CM/2019 (Proposta n.º 756/2019) Subscrita pelo Vereador Manuel Grilo:

Os Vereadores do CDS têm a honra de propor que
a Câmara Municipal de Lisboa delibere aprovar as seguintes
alterações:

Aprovar o Projeto do I Plano Municipal para a Igualdade de Género
do Município de Lisboa 2020-2021 (I PMIG), para efeitos de submissão
a discussão pública, nos termos da proposta

I - No ponto 4

Pelouro: Direitos Sociais.
Serviço: Departamento para os Direitos Sociais.

Onde se lê:
É ainda de ter em conta a pressão de passageiros no
atravessa-mento do rio que o futuro aeroporto do Montijo
irá criar.
Deverá ler-se:
É ainda de ter em conta a pressão de passageiros no
atravessamento do rio que o futuro aeroporto do Montijo
irá criar com todos os impactos ambientais, nomeadamente
resultantes do inevitável reforço da oferta de transporte
rodoviário entre as duas margens do rio Tejo;
II - A inclusão de um novo ponto com o número 7,
com a seguinte redação:
Intentar promover a abertura da travessia do Tejo à
concorrência, concomitantemente com a manutenção, por
parte das empresas públicas, das suas obrigações de serviço
público, e abrindo espaço para que novas empresas possam
entrar na atividade, alargando a oferta e reforçando a sua
qualidade através da concorrência.
III - A inclusão de um novo ponto com o número 8,
com a seguinte redação:
A todos os fatores positivos que a abertura da travessia
do Tejo à concorrência oferece, soma-se ainda o estímulo
à criação de emprego e um incremento à economia local,
não apenas na cidade de Lisboa, mas também dos demais
municípios adjacentes, uma vez que a par com eventuais
grandes empresas que possam vir a criar ofertas de serviço,
deverá estar prevista que esta atividade também possa ser
desenvolvida por pequenas empresas de iniciativa privada,
desde que observadas todas as regras de segurança
e demais condições que venham a ser definidas.
IV - A renumeração dos restantes pontos.
[Votada por pontos: Ponto 1 - Aprovado por maioria, com
14 votos a favor (6 PS, 2 Ind., 4 CDS/PP e 2 PPD/PSD)
e 2 votos contra (1 PCP e 1 BE); Pontos 2 e 3 - Rejeitados,
com 6 votos a favor (4 CDS/PP e 2 PPD/PSD) e 10 votos
contra (6 PS, 2 Ind., 1 PCP e 1 BE).]
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Considerando que:
- As Grandes Opções do Plano para a Cidade de Lisboa
2018-2021, no seu Eixo B - Combater Exclusões, Defender
Direitos, determinam a Medida 22: Promover, apoiar
e participar em programas/iniciativas de defesa da igualdade
de género e aprovar o Plano Municipal de Igualdade;
- À semelhança da Estratégia Nacional para a Igualdade
e Não Discriminação (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 61/2018), a CML aprovou, através da Deliberação
n.º 633/CM/2018, de 26 de Setembro a orientação
municipal LX Igualdade + | Lisboa - Cidade promotora
da Igualdade, contra a Violência e a Discriminação,
assumindo-se esta como instrumento de coordenação
das Políticas Públicas do Município de Lisboa, para
as questões da discriminação, da desigualdade de género,
da violência doméstica e de género;
- A elaboração/redação do I Plano Municipal para a Igualdade de Género 2019-2021 (I PMIG) foi aprovada ao abrigo
da orientação municipal LX Igualdade + | Lisboa - Cidade
promotora da Igualdade, contra a Violência e a Discriminação;
- Importa submeter à apreciação pública o Projeto do Plano,
para recolha de sugestões de todas as entidades públicas
e privadas envolvidas na sua execução e dos/as munícipes
em geral;
- Compete à Câmara Municipal elaborar os Planos necessários
à realização das atribuições municipais e submetê-los
posteriormente à aprovação da Assembleia Municipal, nos
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Assim, tenho a honra de propor que, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado e publicado como Anexo I à Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Lisboa delibere:
- Aprovar o projeto do I Plano Municipal para a
de Género do Município de Lisboa 2020-2021
para efeitos de submissão a discussão pública,
do Anexo I à presente proposta e que dela
integrante, por um período de 60 dias úteis.

Igualdade
(I PMIG),
constante
faz parte

[Aprovada por maioria, com 11 votos a favor (6 PS,
2 Independentes, 2 PPD/PSD e 1 BE), 2 votos contra
(PCP) e 3 abstenções (CDS/PP).]
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I Plano Municipal para a Igualdade de Género |
PMIG
Ana Cardoso, Heloísa Perista, Paula Carrilho
CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social

Pelouro dos Direitos Sociais

Setembro, 2019
1
2196

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

N.º 1344

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

Índice
I. Diagnóstico Local da Igualdade de Género no Município de Lisboa ............................................. 4
1. Introdução ....................................................................................................................................... 5
2. População e famílias ........................................................................................................................ 8
Mulheres e homens residentes em Lisboa ................................................................................... 8
Pessoas e famílias........................................................................................................................ 11
A constituição de família própria ................................................................................................ 14
Feminização do envelhecimento ................................................................................................ 15
3. Imigração ....................................................................................................................................... 18
4. Educação ....................................................................................................................................... 23
Escolaridade e população ........................................................................................................... 23
A população escolar .................................................................................................................... 27
Acesso ao sucesso ....................................................................................................................... 28
5. Emprego e desemprego ................................................................................................................ 35
Trabalhadoras e trabalhadores da cidade de Lisboa .................................................................. 35
Salários de mulheres e de homens ............................................................................................. 40
Outras desigualdades entre mulheres e homens no trabalho ................................................... 44
Desemprego ................................................................................................................................ 45
6. Usos do tempo e articulação da vida profissional, familiar e pessoal .......................................... 51
7. Proteção social .............................................................................................................................. 67
Proteção no desemprego ............................................................................................................ 67
Proteção na doença .................................................................................................................... 68
Proteção na parentalidade.......................................................................................................... 68
Proteção na carência económica ................................................................................................ 71
Proteção na transição do mercado de trabalho para a reforma e na viuvez ............................. 72
Rede de equipamentos e respostas sociais ................................................................................ 74
8. Saúde ............................................................................................................................................. 82
Fatores condicionantes da saúde................................................................................................ 82
Morbilidade ................................................................................................................................. 84
Incapacidades.............................................................................................................................. 87
Práticas tradicionais nefastas...................................................................................................... 88
A saúde das pessoas imigrantes.................................................................................................. 89
9. Desporto e cultura ......................................................................................................................... 91
10. Segurança e criminalidade .......................................................................................................... 95
Criminalidade registada .............................................................................................................. 95
2
N.º 1344

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

2197

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

Prevalência da violência doméstica e de género, perceção de (in)segurança e relação com o
espaço público ....................................................................................................................... 96
Jovens em conflito com a lei ....................................................................................................... 97
Crianças e jovens em perigo ....................................................................................................... 98
11. Pobreza e exclusão social .......................................................................................................... 102
Mulheres e homens em situação de carência habitacional...................................................... 103
Mulheres e homens sem-abrigo ............................................................................................... 105
Mulheres ciganas ...................................................................................................................... 107
Mulheres e homens com deficiência ........................................................................................ 109
Mulheres e homens em estabelecimentos prisionais .............................................................. 110
Mulheres idosas no centro histórico de Lisboa ........................................................................ 111
Outros grupos com vulnerabilidades específicas...................................................................... 112
II. I Plano Municipal para a Igualdade de Género | PMIG ............................................................114
Visão ................................................................................................................................................ 115
Enquadramento............................................................................................................................... 115
Linhas transversais – princípios orientadores ................................................................................. 116
Abordagem dupla e complementar do I PMIG ............................................................................... 117
Síntese do diagnóstico – problemas priorizados............................................................................. 117
Eixos prioritários de intervenção, objetivos e públicos estratégicos .............................................. 121
Plano de Ação janeiro 2020 - setembro 2021 ................................................................................. 122
Monitorização e avaliação............................................................................................................... 133
Modelo de governação ................................................................................................................... 133
III. Recomendações de medidas a incluir no Plano Municipal para a Igualdade entre Mulheres e
Homens de Lisboa 2020-2030 ....................................................................................................134
Referências bibliográficas ..........................................................................................................137

3
2198

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

N.º 1344

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

I.

Diagnóstico Local da Igualdade de Género no Município de
Lisboa
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1. Introdução
O Diagnóstico Local da Igualdade de Género no Município de Lisboa, que agora se apresenta,
corresponde a uma das componentes da prestação de um serviço de assessoria técnica especializada
por parte do CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social à Câmara Municipal de Lisboa
(CML), no âmbito do processo de construção do I Plano Municipal para a Igualdade de Género PMIG.
De acordo com a metodologia de trabalho acordada, a elaboração do Diagnóstico Local da Igualdade
de Género no Município de Lisboa obedeceu a um processo de produção de conhecimento, numa
articulação estreita e regular entre a equipa do CESIS e a CML. O Núcleo para a Igualdade e a Divisão
para a Coesão e Juventude - Departamento para os Direitos Sociais, bem como a Assessora Cecília
Honório - Pelouro de Educação e Direitos Sociais, têm constituído os principais eixos dessa
articulação.
Por outro lado, a metodologia de trabalho baseou-se numa abordagem participativa que envolveu:
− O Núcleo Executivo da Rede Social de Lisboa;
− O Conselho Local de Ação Social de Lisboa;
− O Conselho Municipal para a Igualdade, em particular o GT Igualdade;
− Mulheres e homens munícipes de Lisboa.
Nesse sentido, entre março e julho de 2019, foram dinamizados seis workshops, em diferentes zonas
do concelho, com o duplo objetivo de refletir sobre elementos de diagnóstico e de recolher
contributos para o plano. No total foram envolvidas 84 pessoas, 67 das quais são do sexo feminino
(80%) e 17 do sexo masculino (20%). A média de idades destas pessoas situa-se nos 46 anos. A
pessoa mais jovem tem 26 anos e a mais velha 75 anos. Refira-se, ainda, que numa destas sessões
participou um grupo de crianças em idade préescolar.
Complementarmente aos workshops, promoveu-se uma auscultação alargada das entidades
parceiras da Rede Social de Lisboa. Foi assim elaborado um inquérito online, que foi divulgado pela
equipa da Câmara Municipal de Lisboa junto das entidades membros do Conselho Local de Ação
Social de Lisboa, num total de 514 entidades. Este inquérito teve como objetivos principais priorizar
os problemas a serem alvo de intervenção no concelho e recolher propostas de medidas a serem
consideradas no I Plano Municipal para a igualdade de Género. O inquérito esteve disponível para
preenchimento entre os dias 2 e 15 de julho de 2019. Permitiu a obtenção de 62 respostas.
Constitui pressuposto deste trabalho que a elaboração de um plano de ação municipal para a
promoção da igualdade de género em Lisboa carece de um quadro de partida que desoculte as
diferentes expressões das desigualdades entre mulheres e homens no respetivo território.
5
Importava, pois, construir o Diagnóstico Local da Igualdade de Género no Município de Lisboa.
Com este diagnóstico pretende-se conhecer como é que as desigualdades de género se manifestam
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Com este diagnóstico pretende-se conhecer como é que as desigualdades de género se manifestam
entre a população residente no Município e que obstáculos se colocam à construção de uma
cidadania que realize efetivamente os direitos humanos e assegure plenamente a participação de
todas e de todos.
De modo a enquadrar a leitura deste documento de diagnóstico, impõem-se algumas notas
adicionais de natureza metodológica:


Foi definido, e consensualizado com a CML, um plano de indicadores de género
orientador do diagnóstico;



Foram recolhidos e analisados, sempre que possível, dados relativos ao município de
Lisboa. Contudo, nalguns casos, a informação disponível reporta-se ao distrito de
Lisboa, à Grande Lisboa ou à Área Metropolitana de Lisboa. Sempre que não seja
feita referência em contrário, os dados incluídos no diagnóstico reportam-se à cidade
de Lisboa.



Foi recolhida e analisada informação tão atualizada quanto possível. Contudo, o ano
de referência dos dados incluídos no diagnóstico varia em função da respetiva fonte.



Em termos das fontes de referência, fez-se recurso a uma diversidade de fontes, no
sentido de construir um diagnóstico o mais compreensivo possível:
−

fontes estatísticas oficiais de acesso público;

−

dados estatísticos cedidos, mediante pedido, especificamente para este
diagnóstico pelas entidades competentes;

−

estudos de natureza monográfica, quer de natureza quantitativa que com um
enfoque qualitativo;

−

exploração de instrumentos orientadores das políticas municipais de Lisboa numa
perspetiva sensível ao género;

−

contributos para o diagnóstico, enviados pelas organizações-membros do GT
Igualdade do Conselho Municipal para a Igualdade;

−

elementos de diagnóstico recolhidos no âmbito dos workshops de auscultação /
discussão com membros do Conselho Local de Ação Social de Lisboa e do Núcleo
Executivo da Rede Social de Lisboa; Conselho Municipal para a Igualdade, em
particular o GT Igualdade; e mulheres e homens munícipes;

−

e elementos de diagnóstico compilados pela equipa da CML.

O Diagnóstico Local da Igualdade de Género no Município de Lisboa, que constitui este documento,
está estruturado em dez áreas temáticas: População e famílias; Imigração; Educação; Emprego e
desemprego; Usos do tempo e articulação da vida profissional, familiar e pessoal; Proteção social;
Saúde; Desporto e cultura; Segurança e criminalidade; e Pobreza e exclusão social.
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2. População e famílias
Mulheres e homens residentes em Lisboa
As estimativas apontam para um total de 506 088 pessoas a residirem em Lisboa, no ano de 2017.
Este número resulta de um decréscimo (quase) constante de população, a partir da década de 80 do
século passado, ainda que com um abrandamento do seu ritmo nos últimos anos, sendo que entre
2016 e 2017 as estimativas revelam mesmo um crescimento populacional (504 964 residentes em
2016; 506 088, em 2017).
Entre as pessoas residentes no concelho de Lisboa, 45,8% são do sexo masculino e 54,2% do sexo
feminino. Verifica-se, pois, uma maior percentagem de mulheres entre a população a viver em Lisboa
do que a registada para a Área Metropolitana de Lisboa (53,1%).
Figura 1 – População residente, por sexo – 2017 (%)

45,8
54,2

Mulheres
Homens
Fonte: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017.

Desde, pelo menos, 2001 que o peso das mulheres na população residente na cidade de Lisboa se
tem mantido relativamente constante. A evolução da população feminina e masculina tem, pois,
seguido a mesma tendência podendo-se afirmar que os fatores que levaram Lisboa a perder
população afetaram tanto homens como mulheres.
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Figura 2 | Evolução do número de homens e de mulheres residentes – 2001/2017
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Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente em PORDATA. Última atualização: 2018-06-15.

Olhando os dados de uma outra forma, a relação de masculinidade em Lisboa, no ano de 2017, é de
84,4, o que significa que para cada 100 mulheres residem, na cidade, 84 homens. 1
Tomando a distribuição da população pelo território da cidade verifica-se que, considerando as
Unidades de Intervenção Territorial e os dados do Censo de 2011 2, Lisboa Oriental é a que apresenta
uma percentagem de mulheres inferior à percentagem equivalente para o total da cidade (53% face
a 54,2%).
Considerando o nível mais micro das freguesias, constata-se que os maiores desequilíbrios entre
população masculina e feminina se situam “nas freguesias de Campolide e Santa Maria Maior com
maior peso de homens em quase todo o período fértil) e São Domingos de Benfica (com mais
mulheres em quase todas as idades consideradas férteis)”. (Capucha, coord., 2018: 76)
Sobretudo devido a uma ‘sobremasculinidade de nascimentos’ (Rosa, 1999) os elementos do sexo
masculino estão em maior percentagem nos grupos etários mais jovens. As mulheres ganham maior
peso demográfico nas faixas etárias mais velhas - a partir dos 65 anos as mulheres representam mais
de 60% da população residente em Lisboa.

1

Fonte: INE - Estimativas Anuais da População Residente; PORDATA, disponível em:
https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela. Última atualização: 2018-11-07.

2

Única fonte que disponibiliza informação desta natureza ao nível da freguesia.

9
N.º 1344

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

2203

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

Figura 3 | Proporção de homens e de mulheres nos grupos etários – 2017 (%)
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017.

Este fenómeno de feminização do envelhecimento reflete-se também ao nível das freguesias – a
estrutura populacional das freguesias com maior índice de envelhecimento revela, para além de uma
proporção de jovens muito baixa, um envelhecimento marcadamente feminino. Assim, algumas das
freguesias com maior percentagem de mulheres coincidem com os territórios mais envelhecidos,
como é o caso de Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Benfica, Campo de
Ourique, Penha de França, Santa Maria Maior, S. Vicente e Santo António.
Tabela 1 | População residente em Lisboa, por grupo etário – 2017 (%)
Homens

Mulheres

Total

0-14 anos

18,1

14,2

16

15-24 anos

8,7

7,0

7,8

25-64 anos

49,7

46,3

47,8

65 e mais anos

23,5

32,5

28,4

TOTAL

100

100

100

Fonte: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017.

Considerando a estrutura etária da população, conclui-se, uma vez mais, pela maior presença das
mulheres no grupo etário dos 65 e mais anos e pode também destacar-se que menos de 50% da
população se enquadra na faixa etária dos 25 aos 64 anos, idade ativa por excelência. Note-se que as
percentagens de homens e de mulheres daquelas idades são mais baixas do que as verificadas na
população residente no total dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (52,2% para mulheres e
10
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53% para homens), o que pressupõe o maior peso da população idosa na população residente na
capital.
Apesar do envelhecimento verificado na população de Lisboa, note-se que entre 2001 e 2016 do
“conjunto dos concelhos da AML, Lisboa é o que apresenta uma maior recuperação nos resultados
do Índice Sintético de Fecundidade. Verifica-se, aliás, que só no concelho de Lisboa, no último ano
em análise, se alcança um valor de ISF superior a 2,1, o limiar mínimo para que se assegure a
substituição das gerações”. (Capucha, coord., 2018: 90)
Por outro lado, ainda que o saldo migratório seja positivo em mais freguesias do que o saldo natural,
há três freguesias que ganham população (no período intercensitário) por via de um “duplo
crescimento – natural e migratório – que são Carnide, Lumiar e Santa Clara, duas das quais com
crescimento consolidado e uma com inversão de tendência positiva”. (Capucha, coord., 2018: 86)

Pessoas e famílias
Em 2011, segundo dados do Censo, 49,4% dos homens e 42,2% mulheres residentes em Lisboa eram
solteiros/as. São também os homens que apresentam uma maior percentagem de casados (41% face
a 34,6% de mulheres casadas). É entre as pessoas divorciadas e viúvas que as proporções se
invertem, sendo a diferença particularmente acentuada na segunda situação (a percentagem de
mulheres viúvas é superior à dos homens em 10.8 pp), o que não pode deixar de estar relacionado
com uma maior esperança de vida das mulheres e também com uma maior tendência destas para
permanecerem viúvas (e divorciadas). Com efeito, e tal como sublinhado num dos workshops de
auscultação / discussão em torno deste diagnóstico, os padrões de re-casamento de mulheres e de
homens são claramente diferentes.
Figura 4 | Mulheres residentes, segundo o estado civil –

Figura 5 | Homens residentes, segundo o estado civil –
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2011 (%)
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Fonte: INE, Censo 2011.
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Ainda o Censo de 2011 dá conta da existência de 243 892 famílias clássicas no concelho - 45,1%
destas famílias têm uma mulher como representante. Interessante é verificar que tendencialmente
as mulheres se assumem como representantes de famílias onde não existem relações de
conjugalidade – veja-se que em apenas 15% as famílias que têm mulheres como representantes essa
é uma mulher casada; para as famílias cujo representante é do sexo masculino essa percentagem
sobe para 63%. Por outro lado, 34% e 31% das famílias têm mulheres solteiras e viúvas,
respetivamente, como suas responsáveis.
Figura 6 | Mulheres representantes de famílias clássicas,

Figura 7 | Homens representantes de famílias clássicas,

segundo o estado civil – 2011 (%)

segundo o estado civil – 2011 (%)
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Fonte: INE, Censo 2011.

As famílias unipessoais constituem-se como a tipologia dominante – em 2011 significam cerca de
35% no contexto das famílias clássicas. Em percentagens muito semelhantes surgem, em seguida, os
casais com e sem filhos (cerca de 24%).
As famílias monoparentais em que a figura responsável é uma mulher representam 10% das famílias
clássicas, mas as famílias monoparentais masculinas não chegam a atingir os 2%. Numa outra
perspetiva, perto de 86% das famílias monoparentais têm uma mulher como responsável,
evidenciando a persistência da guarda materna, nomeadamente após o divórcio ou separação.
Por outro lado, cabe referir que em pouco mais de 44% das famílias monoparentais femininas (face a
42% das monoparentais masculinas), os filhos ou as filhas serão todas/os maiores de idade, 3 o que
pressupõe maiores responsabilidades das mulheres para com filhos/as adultos/as que, por diferentes
motivos, não alcançaram condições para a sua autonomia (saúde, deficiência, carência económica
ou, simplesmente, adiamento da sua independência face à família de origem).

3

De acordo com a definição, o/a filho/a mais novo/a terá idade igual ou superior a 25 anos.
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Em 2011, a dimensão média das famílias residentes no concelho de Lisboa era 2,2, valor
comparativamente mais baixo do que o apresentado quer no Continente, quer na Área
Metropolitana de Lisboa (AML).
Esta dimensão média das famílias surge como reflexo de um peso elevado das famílias unipessoais,
tal como se referiu anteriormente, e de uma baixa percentagem (5,1%) de famílias numerosas (5 ou
mais elementos). Segundo dados constantes no Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, é Marvila a
freguesia que apresenta uma maior dimensão média das famílias; e são as freguesias do Centro
Histórico aquelas onde, inversamente, é menor a dimensão média das famílias.
Tendo em conta o sexo do/a representante, podemos verificar que as mulheres predominam nas
famílias unipessoais – em 65% das famílias com apenas uma pessoa essa pessoa é uma mulher. O
peso das mulheres como representantes de uma família diminui nas famílias compostas por duas,
três ou quatro pessoas mas torna a aumentar nas famílias com cinco ou mais elementos – apesar de
poucas, quase 50% destas famílias têm uma mulher como representante.
Figura 8 | Homens e de mulheres, representantes de famílias, por dimensão das famílias – 2011 (%)
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Fonte: INE, Censo 2011.

Das famílias unipessoais, 65% são compostas por mulheres sós e 34% correspondem a mulheres com
65 e mais anos; 8,4% são homens sós com 65 e mais anos.
Quanto à escolaridade, as mulheres que vivem sós situam-se nos “extremos” dos níveis de ensino:
36% têm, no máximo, o 1º ciclo do ensino básico (estas serão, certamente, as mais velhas); 37,1%
concluíram o ensino superior (provavelmente as mais novas). Já em relação aos homens que vivem
sós se verifica uma maior concentração no ensino superior (48,7%).
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A constituição de família própria
A constituição de família própria através do casamento é um projeto cada vez mais adiado na vida de
mulheres e de homens. À semelhança do que acontece no país, também na AML (por aproximação
ao que se passa na cidade de Lisboa) a idade ao primeiro casamento tem vindo a aumentar, para
ambos os sexos, tal como se pode verificar na figura seguinte.
Figura 9 | Idade média ao primeiro casamento de mulheres e de homens – 2012 e 2017
36

35,1

35
34
33
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4

33,5

33,3
31,9

31
30
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Fontes: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017; INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa, 2013.

A acompanhar este processo, está um aumento da idade das mulheres ao nascimento do/a
primeiro/a filho/a. De acordo com a informação disponível no Instituto Nacional de Estatística, em
2017, a idade média ao nascimento do/a primeiro/a filho/a é de 29,4 anos.
Figura 10 | Idade média ao nascimento do/a primeiro/a filho/a – 2012 e 2017
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30
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29,5
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28,6

28,5
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Fontes: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017; INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa, 2013.

4
Os números para 2010 dizem respeito à Grande Lisboa; em 2017 referem-se à Área Metropolitana de Lisboa. Não existe informação
disponível para a cidade de Lisboa.

5

Os números para 2010 dizem respeito à Grande Lisboa; em 2017 referem-se à Área Metropolitana de Lisboa. Não existe informação
disponível para a cidade de Lisboa.
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Estes dados podem ser complementados com os disponíveis no Perfil Local de Saúde 2017 6, tendo
por base os Agrupamentos dos Centros de Saúde de Lisboa Norte e Lisboa Central, que apontam para
um aumento da percentagem de nascimentos em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos:
36,3% no triénio 2014-2016; 21,7% no triénio 2005-2007.
Em paralelo, verifica-se o aumento do número de nados vivos fora do casamento, crescendo, em
particular, os nados vivos fora do casamento sem a coabitação do pai e da mãe (mais 5.1 pp, entre
2012 e 2017), o que antecipa outras formas de constituição de família que vão para além da
contração de matrimónio.
Figura 11 | Nados-vivos segundo a filiação – 2012 e 2017
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Fontes: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017; INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa, 2013.

Feminização do envelhecimento
Como mencionado no Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, é a partir dos anos 60 do século XX
que se começa a assistir a uma tendência de longo prazo para uma inversão da pirâmide etária de
Lisboa, com um achatamento da base e um alargamento dos grupos etário do topo.
Em 2017 a população com 65 e mais anos (143 742 pessoas) representa 28,4% da população
residente; em 2012 aquela percentagem era de 27,2%.
Neste processo de envelhecimento da população residente em Lisboa assume expressão particular o
aumento das pessoas muito idosas. Tomando os dados mais recentes, disponíveis para a cidade, a
população com 75 e mais anos representa, em 2017, 53,4% do total de pessoas com 65 e mais anos.
No grupo etário de pessoas mais velhas (65 anos e mais) salienta-se a presença das mulheres,
presença essa cuja importância relativa cresce à medida que a idade aumenta. Ou seja, no grupo
6

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde.

7

Os números para 2010 dizem respeito à Grande Lisboa; em 2017 referem-se à Área Metropolitana de Lisboa. Não existe informação
disponível para a cidade de Lisboa.
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etário dos 65 e mais as mulheres representam 62% da população; no grupo dos 75 e mais essa
percentagem sobe para 66,3%.
Figura 12 | Mulheres na população idosa, segundo os grupos etários – 2017 (%)
66,3

67
65
63

62

61
59

65 e mais anos

75 e mais anos

Fontes: INE, Anuário Estatístico da AML - população residente a 31/12/2017.

Recuando a 2011, e relembrando o que atrás foi referido, 34% das famílias unipessoais
correspondem a mulheres sós com 65 e mais anos; e 8,4% são homens sós com 65 e mais anos.
Os dados do Censos de 2011 permitem, ainda, analisar as qualificações escolares da população mais
velha. Segundo o Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, 60% das pessoas idosas, em 2011,
concluiu, no máximo, o 1º ciclo do ensino básico.
As diferenças entre os níveis de escolaridade alcançados por homens e por mulheres são acentuadas
nos grupos etários mais velhos e aumentam com a idade, aumentando também a presença das
mulheres nos níveis de instrução mais baixos. Com efeito, entre as mulheres com idades entre os 65
e os 69 anos (em 2011), 10,2% não concluíram nenhum grau de ensino; essa percentagem sobe para
24,5% quando se considera a faixa dos 75 e mais anos. Para os homens as percentagens respetivas
são de 5,3% e 10,1%.
Em contrapartida, os homens mais velhos têm uma maior presença nos níveis de instrução mais
elevados. Tomando a população que completou o ensino superior, verifica-se que a percentagem de
mulheres com 65 e mais anos é inferior à dos homens e vai diminuindo com a idade de modo mais
acentuado do que nos homens. Ou seja, 19,3% das mulheres e 24,9% dos homens, entre os 65 e os
69 anos, completaram o ensino superior; essas percentagens descem para 18,2% e 8,5%
respetivamente para homens e mulheres entre quem tem 75 e mais anos.
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Figura 13 | Mulheres e homens com 65 e mais anos que não

Figura 14 | Mulheres e homens com 65 e mais anos

concluíram nenhum grau de ensino, por grupos etários –

que concluíram o ensino superior, por grupos etários
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Fonte: INE, Censo 2011.

Para além destas diferenças no processo de envelhecimento da população, há que ter em conta que
homens e mulheres têm diferentes formas de viver a velhice, nomeadamente no que diz respeito à
apropriação e vivência do espaço-casa e do espaço-rua.
Por outro lado, há que perspetivar que uma nova geração de pessoas idosas com maior nível de
instrução está a emergir. Considerando as pessoas com idades entre os 50 e os 54 anos, verifica-se
essa mesma tendência: há mais mulheres e homens com níveis de instrução superior e esbatem-se
os diferenciais de género: 31,3% dos homens e 30,7% das mulheres daquele grupo de idades
concluíram o ensino universitário.
Esta nova geração de futuros/as idosos/as, mais escolarizada, informada e, certamente mais
autónoma, terá outras formas de estar em sociedade e constituir-se-á, sem dúvida, como um desafio
para o desenho de novas políticas públicas na área do envelhecimento e, sobretudo, será um desafio
para as instituições prestadoras de serviços.

Destaques
 Verifica-se uma feminização do envelhecimento, em particular entre as pessoas
muito idosas.
 A maior parte das famílias unipessoais são compostas por mulheres sós; mais de um
terço destas são mulheres com 65 ou mais anos.
 A grande maioria das famílias monoparentais tem uma mulher como responsável.
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3. Imigração
De acordo com o Observatório das Migrações (Oliveira, 2018) Lisboa é o concelho com maior número
de população estrangeira: em 2017 Lisboa concentrava 15,2% do total de pessoas estrangeiras
residentes no país. De uma outra perspetiva, a população estrangeira residente em Lisboa
representa 12,6% do total de pessoas residentes no concelho, percentagem muito mais baixa do que
os 26,5% de Albufeira, por exemplo.
Contrariamente ao verificado na AML e no país, em geral, nos últimos anos, a população estrangeira
presente na cidade de Lisboa não diminuiu, tal como se pode verificar pelos números constantes na
figura seguinte.
Figura 15 | População estrangeira residente, por sexo – 2011/2017
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Fonte: INE | SEF/MAI – Estatísticas.

Este aumento constante da população estrangeira na cidade de Lisboa, mesmo em tempos de crise
económica, estará relacionado com a maior capacidade de atração de Lisboa e com a maior
variedade de ofertas laborais e sociais (CML, s.d.).
Lisboa é, também, dos concelhos com maior diversidade no que se refere à nacionalidade da
população estrangeira, gerando-se um certo equilíbrio na presença de pessoas oriundas dos vários
continentes, tal como se pode ver na figura seguinte.
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Figura 16 | População estrangeira residente em Lisboa, e em Portugal, segundo o Continente de origem (%) – 2013
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Fonte: Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa. Volume 2 – Diagnóstico da População Imigrante residente em Lisboa,
com base em SEF/MAI – Estatísticas.

Outra especificidade das dinâmicas de imigração na cidade de Lisboa diz respeito ao facto de, ao
contrário do que acontece no país, e apesar de o crescimento do número de mulheres estrangeiras
ter sido, nos anos considerados, ligeiramente superior ao dos homens, em Lisboa a população
estrangeira ser maioritariamente masculina (51,6%). 8
O peso relativo de homens e de mulheres na população estrangeira está relacionado com os países
de origem, como se pode verificar na tabela seguinte.

8

Em 2017, segundo cálculos do Observatório das Migrações, com base em estatísticas do SEF.
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Tabela 2 | População residente, por nacionalidade, segundo o índice de masculinidade – 2011
Homens

Mulheres

Índice de masculinidade
(H/M*100)

Total

296 859

250 874

84,5

Portuguesa

271 661

228 041

83,9

Estrangeira

16 396

15 437

94,2

EU 15 (sem PT)

2 322

2 210

95,2

EU 27 (sem PT)

3 462

3 085

89,1

Romena

758

668

88,1

Ucraniana

803

651

81,1

3 238

3 185

98,4

886

919

103,7

1 349

1 150

85,2

Guineense

392

645

164,5

Santomense

419

314

74,9

Brasileira

6 105

4 183

68,5

Chinesa

969

1 103

113,8

Indiana

244

644

263,9

Nepalesa

173

581

335,8

Bangladesh

89

387

434,8

Total dos PALOP
Angolana
Cabo-verdiana

Fonte: Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa. Volume 2 – Diagnóstico da População Imigrante residente em Lisboa,
com base em INE 2011.

Como se pode verificar, em 2011, o Brasil é o país de origem da maior parte das pessoas estrangeiras
a residir em Lisboa. Dados mais recentes 9 confirmam essa mesma tendência, sendo que, em 2017, a
China ocupa já a segunda posição representando 10,1% da população estrangeira com estatuto de
residência.
Voltando à tabela anterior, pode verificar-se que os fluxos migratórios com origem no Brasil
destacam-se pela forte presença de mulheres – índice de masculinidade 68,5%. Pelo contrário, os
fluxos mais recentes, e com tendência para crescer, com origem em países asiáticos (China, Índia,

9

INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa, para 2017.
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Nepal e Bangladesh) são, sobretudo, masculinos. Também essencialmente masculina é a imigração
com origem em países da União Europeia, sobretudo França, Itália e Espanha.
De acordo com o Plano Municipal para a Integração de Imigrantes em Lisboa, os/as Romenos/as e as
pessoas estrangeiras oriundas de países terceiros, sobretudo as com origem no Brasil, Índia,
Bangladesh e Nepal, destacam-se pela maior proporção de pessoas jovens em idade ativa.
Por outro lado, dados do Observatório das Migrações referem que as “mulheres estrangeiras são
ligeiramente mais jovens que os homens estrangeiros, mas bastante mais jovens que as mulheres de
nacionalidade portuguesa.” (Oliveira, 2018) Este é um aspeto que não pode deixar de estar
relacionado com a participação das mulheres estrangeiras no incremento de nascimentos.
Com efeito, um dos impactos maiores da imigração, referido em vários estudos, faz-se sentir na
demografia da população. Com a imigração surgem novas comunidades, novas famílias e novas
descendências.
Em 2017 as mulheres estrangeiras deram à luz 17,8% do total de nados vivos registados em Lisboa.
Note-se que, nesse ano, a percentagem de população estrangeira entre as pessoas residentes em
Lisboa era de 12,6%, como anteriormente referido.
Mais do que uma mera questão demográfica, a existência de casamentos mistos é também um
indicador da integração da população estrangeira. No entanto, é preciso considerar que aqueles
podem corresponder a casamentos entre pessoas ambas naturais de outros países bastando que,
para o efeito, um dos elementos tenha já adquirido a nacionalidade portuguesa. Feita esta
referência, do total de casamentos celebrados em Lisboa, no ano de 2017, 34,1% dizem respeito a
casamentos mistos, percentagem que é mais elevada do que verificada na AML (24,5%) e no país
(14%). 10
Refira-se, ainda, que o casamento e a gravidez, tendencialmente mais precoces do que nas
populações autóctones, podem conduzir a alguns problemas salientados no Plano Municipal para a
Integração de Imigrantes em Lisboa, como sejam a insegurança e ansiedade, sobretudo nas pessoas
(e em particular nas mulheres) que se encontram sozinhas, sem qualquer suporte familiar, e a terem
que lidar com as transformações e adaptações às novas condições de imigrante e de alguém que
constituiu família. Esta foi uma dimensão equacionada e refletida num dos workshops de auscultação
/ discussão em torno deste diagnóstico.
Finalmente, cabe salientar que as pessoas estrangeiras não se distribuem de modo aleatório pela
cidade e que a sua distribuição vaira em função dos grupos nacionais: o Centro Histórico e a sua

10

INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa.
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envolvente é a zona de maior diversidade cultural, concentrando fundamentalmente populações
oriundas de países asiáticos; as antigas freguesias de Ameixoeira-Charneca, Carnide e Marvila, onde
se localizam diversos bairros de promoção pública, concentram uma boa parte de pessoas vindas dos
PALOP e com mais anos de presença em Portugal.

Destaques
 O crescimento do número de mulheres estrangeiras ter sido, nos anos
considerados, ligeiramente superior ao dos homens, em Lisboa a população
estrangeira ser maioritariamente masculina.
 A imigração com origem no Brasil é maioritariamente feminina: Pelo contrário, os
fluxos mais recentes, e com tendência para crescer, com origem em países
asiáticos (China, Índia, Nepal e Bangladesh) são, sobretudo, masculinos. Também
essencialmente masculina é a imigração com origem em países da União Europeia,
sobretudo França, Itália e Espanha.
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4. Educação
Escolaridade e população
Mulheres e homens residentes em Lisboa apresentam-se, em geral, mais escolarizadas/os do que a
população do país. Por exemplo, enquanto 27,7% das mulheres residentes em Lisboa apresentam,
em 2011, o ensino superior, essa percentagem desce para 13,7% quando se considera o total da
população nacional.
Por outro lado, a percentagem de mulheres em Lisboa com o ensino superior é ligeiramente superior
à dos homens – 27,7% face a 26,3% - mas a percentagem referente a quem não concluiu nenhum
grau de ensino é também mais elevada entre as mulheres – 15,8% face a 14% entre os homens.
Figura 17 | Nível de instrução completado, por sexo – 2011 (%)
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Fonte: INE, 2011, cálculos próprios.

Analisando os níveis de instrução da população residente por freguesia, Lumiar e Alvalade são, em
2011, as freguesias que concentram um maior número de pessoas com o ensino superior completo;
Marvila, Olivais e Santa Clara as que apresentam o maior número de pessoas sem qualquer nível de
escolaridade completo. 11

11

Dados constantes no Diagnóstico Social 2015-2016.
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Tabela 3 | População residente segundo o nível de escolaridade, por sexo e grupos etários – 2011 (%)

15-24
anos

25-39
anos

40-54
anos

55-64
anos

65+ anos

Homens

Mulheres

Sem nível de escolaridade completo

1,5

1,5

Básico

55,2

49,8

Secundário

32,3

32,7

Pós-secundário

2,1

1,8

Superior

8,9

14,2

Sem nível de escolaridade completo

2,6

2,3

Básico

27,0

19,8

Secundário

21,8

17,3

Pós-secundário

3,4

2,3

Superior

45,2

58,2

Sem nível de escolaridade completo

4,2

4,0

Básico

40,8

36,1

Secundário

18,6

18,2

Pós-secundário

0,6

0,4

Superior

35,8

41,2

Sem nível de escolaridade completo

5,0

6,2

Básico

51,2

52,7

Secundário

13,2

12,9

Pós-secundário

0,2

0,1

Superior

30,5

28,1

Sem nível de escolaridade completo

8,3

20,0

Básico

60,2

59,7

Secundário

10,7

8,2

Pós-secundário

0,1

0,1

Superior

20,6

12,0

Fonte: INE, Censo 2011, cálculos próprios.

A partir dos dados constantes na tabela anterior torna-se visível como, ao longo dos diferentes
grupos de idade, se regista uma evolução positiva dos níveis de escolaridade alcançados pela
população residente em Lisboa. Para quem tem menos de 55 anos, outro aspeto evidente é o facto
de serem as mulheres as que atingem níveis de instrução mais elevados. Enquanto no grupo das
pessoas com 65 e mais anos apenas 12% das mulheres completou um curso universitário, face a 2,6%
dos homens, na faixa dos 25-39 anos a percentagem de mulheres com o ensino superior chega aos
58,8%; esta percentagem entre os elementos do sexo masculino é de 45,2%.
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Ou seja, a diferença percentual entre mulheres e homens que completaram o ensino superior é
favorável às mulheres até ao grupo dos 40-54 anos, invertendo-se a situação nos grupos etários mais
velhos.
Repare-se, no entanto, que a diferença entre a percentagem de homens e de mulheres que não
completaram nenhum nível de ensino é inexpressiva até aos 55 anos. A partir daí, e com diferença
bastante acentuada no grupo com mais de 65 anos, é nas mulheres que a percentagem de pessoas
sem qualquer grau de ensino completo é maior.
Figura 18 | Diferencial entre mulheres e homens na conclusão do ensino superior, por grupos etários – 2011 (pp)
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5,4
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15-24 anos
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-2,4

-5

-8,6

-10
Fonte: INE, 2011, cálculos próprios.

Note-se que o diferencial no grupo dos 15-24 anos só não é maior porque uma boa parte das pessoas
que o integram ainda estão em processo de escolarização. Se tomarmos em consideração o grupo
dos 20-24 anos, o diferencial sobe para 9,5 pp.
Os dados sobre as pessoas diplomadas no ensino superior complementam a análise do acesso de
homens e de mulheres aos níveis de educação mais elevados. Em 2017, das 23 105 pessoas que se
diplomaram, 58,2% são mulheres, sendo esta uma percentagem que se tem mantido relativamente
constante ao longo dos últimos anos.
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Figura 19 | Pessoas diplomadas no ensino superior, por sexo – 2017 (%)

41,8
58,2
Mulheres
Homens

Fonte: DGEEC/MEd - MCTES - DIMAS/RAIDES, PORDATA.

Acompanhando a evolução positiva dos níveis de escolaridade, em geral, regista-se entre os censos
de 2001 e 2011, um decréscimo na taxa de analfabetismo (cf. Diagnóstico Social de Lisboa 20152016). Dessa descida resulta que a taxa de analfabetismo na cidade é, em 2011, 3,19%, valor mais
baixo do que o registado, por exemplo, na AML (3,22%). 12 A taxa de analfabetismo é inferior entre os
homens.
Quanto à distribuição geográfica deste problema, Marvila é a freguesia que apresenta a taxa de
analfabetismo mais elevada (6,85%); ao contrário, S. Domingos de Benfica é a freguesia cuja
população revela uma menor taxa de analfabetismo (1,32%). 13
Figura 20 | Taxa de analfabetismo, por sexo – 2011
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Fonte: Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016.

Não se tratando de analfabetismo mas dando conta de pessoas jovens que permanecem sem
escolaridade estão os e as cerca de 500 jovens (249 homens e 242 mulheres) entre os 20 e os 24
anos que certamente já tinham saído da escola e que no Censo de 2011 surgem como não tendo
12

Dados constantes no Diagnóstico Social 2015-2016.

13

Dados constantes no Diagnóstico Social 2015-2016.
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completado qualquer grau de ensino. Esta é uma questão que não pode deixar de lembrar a
população cigana e, em particular, as mulheres e meninas ciganas.
Com efeito, no estudo nacional sobre as comunidades ciganas dá-se conta não só da forte presença
do analfabetismo entre estas comunidades ciganas como também dos baixos níveis de escolaridade
alcançados, em geral: ‘i) 15,5% são analfabetos; ii) cerca de 30% não têm o 1º ciclo completo, nem
nunca frequentaram a escola; iii) aproximadamente 39% completaram apenas o ensino básico,
maioritariamente o 1º ciclo e só cerca de 6% completaram o 3º ciclo.’ (Mendes, et al., 2014: 171)

A população escolar
O número de alunos/as matriculados/as nos estabelecimentos de ensino da cidade de Lisboa
(públicos e privados), no ano de 2017, é de 117 871, dos quais 59,6% frequentam a rede pública.
A taxa de feminização dos diferentes níveis de ensino 14 (da rede pública e privada) é sempre inferior
a 50%, fator que não pode deixar de estar relacionado com a sobre representação da população
masculina nos grupos etários mais novos. Esta situação altera-se no ensino superior, onde a taxa de
feminização é de 54,5%, anunciando-se uma tendência para as mulheres alcançarem níveis de
escolaridade mais elevados, já que nas faixas etárias que correspondem à população escolar
universitária, o efeito demográfico já não se faz sentir como em idades mais novas.
Figura 21 | Taxa de feminização da população escolar, nos diferentes níveis de ensino da rede pública e da rede privada –
2017
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14

Alunas do sexo feminino em % dos/as alunos/as matriculados/as nos diferentes níveis de ensino.
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A educação e, mais concretamente, o aumento dos níveis de escolaridade da população portuguesa
tem sido considerada com frequência uma das mais profundas alterações ocorridas na nossa
sociedade, no pós 25 de abril de 1974.
Com efeito, o estudo realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Educação refere que ‘a taxa
real de escolarização entre os jovens de 5 a 14 anos é hoje, em Portugal, de 98% em linha com a
média dos países da OCDE e da UE28.’ (Rodrigues et al., 2018: 7)
Segundo os dados disponíveis, os valores da taxa real de escolarização têm vindo a manter sempre
uma evolução positiva nos diferentes níveis de ensino. No ensino secundário, por exemplo, registouse um aumento significativo da ‘participação masculina [+18 pp na última década], embora
mantendo a tendência para uma taxa de escolarização superior entre as mulheres’. (Rodrigues et al.,
2018: 7)
Em Lisboa, no ano letivo 2016/2017, as diferenças entre as taxas reais de escolarização de rapazes e
raparigas são inexistentes em todos os níveis de ensino, tendo sido atingidos os 100%. 15 De notar
que, no ano letivo 2003/2004, a taxa real de escolarização dos rapazes, no ensino secundário era
ainda de 93,8%.
Apesar desta evolução positiva no que diz respeito ao acesso à educação, direito
constitucionalmente consagrado, o sistema em Portugal padece, ainda, de um problema de acesso
ao sucesso educativo, traduzido nas taxas de retenção e desistência que, segundo o Conselho
Nacional de Educação, são reveladoras de uma “cultura de retenção”.

Acesso ao sucesso
A partir de informação cedida especificamente para efeitos deste diagnóstico pelo Ministério da
Educação / Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, as taxas de retenção registadas em
Lisboa nos diferentes níveis de ensino são mais elevadas, tanto para rapazes como para raparigas, do
que as registadas no Continente.

Dados publicados em http://www.dgeec.mec.pt/np4/248/. Fonte: indicador calculado pela DGEEC com base em dados de
matrículas da DGEEC e dados de população residente do INE.
15
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Figura 22 | Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular, por níveis de ensino, no Continente e em Lisboa –
2016/2017
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Olhando mais detalhadamente para os diferentes níveis de ensino, verifica-se que são as raparigas
que apresentam taxas de retenção e desistência mais baixas ao longo de todos os ciclos de estudos.
O maior gap entre taxas de retenção e desistência de rapazes e raparigas regista-se no 2º ciclo e, em
particular, no 5º ano de escolaridade, como se pode ver na figura seguinte.
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Figura 23 | Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular, por ciclo de estudos – 2016/2017
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A mesma tendência manifesta-se nas diferentes áreas de orientação curricular do ensino secundário.
A área na qual tanto rapazes como raparigas apresentam taxas de retenção e desistência mais
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elevadas, para o total dos anos de escolaridade, é a dos cursos científico-humanísticos gerais (22,6%
para rapazes; 16,3% para raparigas) mas o pior desempenho verifica-se no 12º ano dos cursos
técnico-profissionais onde a taxa de retenção e desistência é, para os rapazes, de 40,3% e, para as
raparigas, de 24,7%.
Figura 24 | Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, por orientação curricular, no ano de escolaridade –
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C. científico-humanísticos/gerais,
tecnológicos e profissionais

Total

Cursos científico-humanísticos/gerais

Homens

24,7

Total

7,6

6,7

9,8

8,0

17,8

23,5

10.º ano 11.º ano 12.º ano

12,5

14,4

10,3

15,7

16,3

22,6

24,2

28,9

33,3
11,6

9,0

18,1

23,9

Total

12,9

14,9

20,6

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40,3

2016/2017

10.º ano 11.º ano 12.º ano

Cursos tecnológicos e profissionais

Mulheres

Fonte: DGEEC.

Para além da desigualdade entre sexos no acesso ao sucesso educativo de que os números
anteriores dão conta é preciso notar, como ressalta o Conselho Nacional de Educação, que ‘Portugal
é um dos países onde é mais forte a correlação entre estatuto socioeconómico e cultural de pertença
e os resultados escolares’. (Conselho Nacional de Educação, 2018: 8).
Outra perspetiva de análise sobre o insucesso escolar pode ser dada através do abandono escolar. A
nível europeu, abandono escolar precoce diz respeito a jovens com idades entre os 18 e os 24 anos
que abandonam a escola, tendo concluído apenas o ensino básico, ou outro nível de ensino inferior,
e não frequentam nenhum programa de educação ou formação.
Com a Recomendação do Conselho de 28 de junho de 2011, sobre as políticas de redução do
abandono escolar precoce, todos os países da UE ficaram responsáveis por reduzir as suas taxas de
abandono para, pelo menos, 10% até 2020. 16

16
Recomendação do Conselho de 28 de Junho de 2011, sobre as políticas de redução do abandono escolar precoce, disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0701(01)&from=IT.
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Portugal tem feito uma evolução muito positiva a este nível: em 2011 a taxa de abandono escolar
precoce era de 23%; em 2018 é de 11,8%, registando-se uma situação mais favorável para as
mulheres, a nível nacional.
Não havendo dados disponíveis para Lisboa-concelho, regista-se que a AML apresenta uma taxa de
abandono escolar muito semelhante à do Continente, em 2018, tal como se pode verificar na figura
em baixo. Tendo em conta uma análise por sexo, a taxa de abandono escolar entre os elementos do
sexo masculino da AML é mais baixa do que a do Continente; para o sexo feminino, porém, a taxa de
abandono escolar precoce é um pouco mais elevada na AML.
Figura 25 | Taxa de abandono precoce de educação e formação, por sexo na AML e Continente - 2018
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Fonte: INE, Inquérito ao Emprego, PORDATA.

Tal como no País, também na Área Metropolitana de Lisboa a evolução da taxa de abando escolar
precoce, entre 2011 e 2018, é genericamente positiva. No entanto, no período considerado, o
comportamento das taxas de abandono escolar, em função do sexo, apresenta algumas
especificidades. Até 2014 o gap era bastante acentuado em desfavor do sexo masculino. Entre 2015
e 2017 o valor das taxas de abandono na Área Metropolitana de Lisboa para homens e para mulheres
aproximam-se. Em 2018 os elementos do sexo masculino voltam a apresentar taxas de abandono
escolar mais elevadas do que para as do sexo feminino: 12,9% e 9,3%, respetivamente.
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Figura 26 | Taxa de abandono precoce de educação e formação, por sexo na AML – 2011 / 2018
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Dados para o Continente revelam que, mesmo para a população escolar de origem estrangeira, são
as raparigas que apresentam taxas de transição mais elevadas. No entanto, enquanto para as
portuguesas, a taxa de transição ou conclusão do ensino básico e secundário é, em 2016-2017, de
92,9%, para as alunas de origem estrangeira essa taxa foi de 80,7% (cfr: Oliveira, 2018: 116).
Ainda a este propósito, recorde-se a situação das meninas e mulheres ciganas. Vários têm sido os
estudos que denunciam a baixa escolarização e o abandono precoce da escola por parte das pessoas
ciganas e, em particular, das raparigas e mulheres. ‘As raparigas sofrem uma pressão maior para sair
da escola porque as turmas são mistas e as famílias não gostam que, numa fase de início da
adolescência, elas possam conviver com rapazes, sobretudo não ciganos e sem a supervisão de
adultos, quer ciganos, como não ciganos de sua confiança’. (Mendes, et al., 2014: 82).
Não havendo dados para o concelho de Lisboa, recorre-se, uma vez mais, à informação disponível
referente à AML. De acordo com o “Perfil Escolar da Comunidade Cigana”, da responsabilidade da
Direção Geral de Estatísticas da Educação, 17 no ano letivo 2016/2017, estavam matriculadas nas
escolas públicas do Ministério da Educação na AML um total de 3 394 crianças ciganas (1 665
meninas e 1 729 meninos) particularmente concentradas no ensino básico, como se pode ver na
figura abaixo.

17

Os dados apresentados nesta publicação foram obtidos através de um questionário eletrónico, concebido e disponibilizado pela DireçãoGeral da Educação, no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, tendo a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares colaborado na divulgação do mesmo aos estabelecimentos de ensino e a Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência procedido ao tratamento dos dados obtidos. Os dados referem-se ao ano letivo 2016/2017. A informação está
disponível em: http://www.dgeec.mec.pt/np4/906.html. Consultado em 30/07/2019.
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Figura 27 | Crianças da comunidade cigana matriculadas em escolas públicas do ME, na AML, por nível de ensino e sexo |
2016/2017
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Fonte: DGEEC, Perfil Escolar da Comunidade Cigana.

Estes números revelam que é residual o número tanto de raparigas como de rapazes ciganas/os que
prosseguem a sua escolaridade para além do ensino básico. No entanto, quando se considera o
abandono no ensino básico verifica-se que este é um fenómeno mais acentuado entre as meninas
ciganas. Os dados publicados pelo Ministério da Educação revelam que a percentagem de abandono
escolar entre alunas/os da comunidade cigana no ensino básico é de 11,1% para as meninas e de
6,8% para os meninos. No 3º ciclo do ensino básico essas percentagens sobem para 25,1% e 9,2,
respetivamente.
Figura 28 | Alunos/as de comunidade cigana com abandono escolar face ao total de alunos/as de comunidade cigana
matriculados em escolas públicas do ME do ensino básico na AML, por ciclo de ensino e sexo (%) | 2016/2017
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Uma outra questão colocada nos workshops realizados refere-se ao crescente recurso ao ensino
doméstico. Se é verdade que esta modalidade de ensino, cujas condições de acesso foram tornadas
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mais exigentes pela Portaria nº 69/ 2019, pode ser uma alternativa à escola tradicional, é preciso
não esquecer que, nos termos da lei, o ensino doméstico é aquele que é lecionado, no domicílio do/a
aluno/a, por um elemento da família ou por pessoa que com ele, ou ela, habite o que poderá ser
difícil de verificar em contextos onde predominam baixos níveis de instrução. Por outro lado, a
possibilidade de promover o convívio entre crianças ciganas e crianças não ciganas, numa ótica de
promoção da interculturalidade fundamental à boa coesão social, fica limitada. Note-se, ainda, que
segundo os dados do Ministério da Educação, para o ano letivo 2016/2017, 52 raparigas ciganas
(3,6%) e 17 rapazes ciganos (1%), da AML estavam integradas/os na modalidade de ensino
doméstico. De acordo com algumas pessoas participantes nos workshops realizados, esta é, porém,
uma realidade em crescimento.

Destaques
 Mulheres e homens residentes em Lisboa são mais escolarizadas/os do que a
população do país.
 Regista-se uma maior percentagem de mulheres jovens (25-39 anos) com instrução
superior.
 Os níveis de escolaridade mais baixos e as taxas de analfabetismo mais elevadas
encontram-se nos grupos etários mais velhos e, sobretudo, nas mulheres mais
velhas.
 As taxas de retenção e desistência são mais baixas entre as raparigas em todos os
ciclos de estudo do ensino básico e no ensino secundário.
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5. Emprego e desemprego
Trabalhadoras e trabalhadores da cidade de Lisboa
Compreender as dinâmicas do emprego geradoras da situação atualmente vivida na cidade de Lisboa
requer uma análise da evolução recente.
Tal como analisado em detalhe num estudo realizado para a Câmara Municipal de Lisboa por Luís
Capucha e colegas (Capucha, coord., 2018), “no período compreendido entre 2001 e 2011 o número
de residentes em idade ativa diminuiu no concelho de Lisboa (-4%). No mesmo período, não só no
concelho de Lisboa mas também na AML, a estrutura da população ativa alterou-se de uma maioria
masculina para uma predominância do sexo feminino, concretizada não pelo aumento do número de
mulheres em idade ativa mas por decréscimos de maior magnitude, absoluto e relativo, da
população masculina.” (Capucha, coord., 2018: 147-148).
Assim, em Lisboa, em 2011, existiam mais mulheres do que homens na população ativa (132 116 e
128 289, respetivamente). Contudo, mais de metade dos homens e menos de metade das mulheres
residentes nas freguesias de Lisboa classificavam-se como população ativa, ou seja - concluem os
autores e as autoras da análise acima referida -, a taxa de atividade era inferior nas mulheres.
Por outro lado, ainda de acordo com o mesmo estudo, em 2011, Lisboa registou taxas de emprego
inferiores ao conjunto global da AML e de Portugal Continental (48,1%, 51,3% e 48,5%,
respetivamente). Neste ano de 2011, a taxa de emprego das mulheres residentes em Lisboa era
particularmente baixa, na ordem dos 45%, face a uma taxa de emprego dos homens de 51,8%
(apesar desta última revelar uma tendência de decréscimo entre 2001 e 2011).
Indicadores estatísticos mais recentes, relativos às pessoas ao serviço nas empresas na cidade de
Lisboa, revelam que revelam que o número destas pessoas é de 387 924, em 2016. Este é um
número que resulta de uma tendência crescente a partir de 2013.
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Figura 29 | Pessoas ao serviço nas empresas, por sexo – 2010/2016
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Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA.

Ao longo desta série temporal as mulheres têm-se constituído com a maioria do pessoal ao serviço,
representando, em 2016, 52,2%.
Entre esta população há, contudo, que considerar duas situações distintas: a dos/as trabalhadores/as
por conta de outrem e da dos/as empregadores/as.
Se atendermos a este último grupo constata-se que a evolução do número de mulheres
empregadoras segue a mesma tendência do que a dos homens: desce de 2010 para 2013, subindo
ligeiramente até 2016. Neste grupo, porém, a percentagem de mulheres é sempre inferior à dos
homens – em 2016 as mulheres representam 33,1% do universo de pessoas empregadoras em
Lisboa.
Figura 30 | Empregadores/as, por sexo – 2010/2016
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Considerando agora as pessoas trabalhadoras por conta de outrem (TCO) nota-se que a posição de
inverte sendo que aqui as mulheres constituem-se, de novo, como a maioria ao longo dos vários anos
considerados.
A figura seguinte dá conta, no entanto, dos efeitos da crise económica no número de homens e de
mulheres trabalhadoras da cidade de Lisboa. Com o efeito, o número de pessoas TCO em Lisboa
desce entre 2010 e 2012, sendo que a perda de efetivos é proporcionalmente maior para os homens
do que para as mulheres - naqueles anos, o número de homens trabalhadores por conta de outrem
desceu cerca de 5%. A recuperação, tanto para homens, como para mulheres, começa a fazer-se
sentir em 2013.
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Figura 31 | Trabalhadores/as por conta de outrem (TCO) ao serviço nos estabelecimentos, por sexo – 2010/2017
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Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA. MTSSS dados
cedidos diretamente ao CESIS, para o ano de 2017.

Assim, no ano de 2017, as mulheres representam 52,5% das pessoas trabalhadoras por conta de
outrem.
Figura 32 | Trabalhadores/as por conta de outrem (TCO) ao serviço dos estabelecimentos, por sexo (%) – 2017
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Fonte: MTSSS.
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Como reflexo das tendências verificadas no sistema educativo, são as mulheres trabalhadoras que
apresentam níveis de instrução mais elevados, quando comparados com os níveis de instrução dos
homens TCO. Como se pode ver no gráfico seguinte, em 2017, 38,3% das mulheres TCO ao serviço
nos estabelecimentos de Lisboa concluíram o ensino superior (face a 32,9% dos homens). No
entanto, podemos dizer que a mão-de-obra feminina, em relação ao nível de escolaridade, se revela
mais polarizada já que é também entre as mulheres que se encontra uma percentagem mais elevada
de pessoas com o 1º ciclo do ensino básico ou menos (8,4%, face a 5% entre os homens).
Figura 33 | Trabalhadores/as por conta de outrem (TCO) ao serviço dos estabelecimentos por habilitação literária
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Fonte: MTSSS.

Apesar das maiores qualificações escolares da população do sexo feminino a trabalhar em Lisboa
verificam-se algumas situações que prefiguram um quadro de desigualdades entre a situação de
mulheres e de homens no mercado de trabalho. Desigualdades estas que, tal como sublinhado num
dos workshops de auscultação / discussão em torno deste diagnóstico, refletem as assimetrias em
termos de papéis e responsabilidades de mulheres e de homens no trabalho doméstico e no trabalho
de cuidado.
Note-se que, em 2016, as mulheres constituem 70,4% dos/as trabalhadores a tempo parcial na
cidade de Lisboa. Ora, tal como vários estudos confirmam, no nosso país o trabalho a tempo parcial
está longe de ser uma opção, constituindo, para a maioria das pessoas neste regime, uma situação
de quase subemprego, que atinge, assim, particularmente as mulheres.
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Figura 34 | Trabalhadores/as por conta de outrem (TCO) ao serviço dos estabelecimentos com trabalho a tempo parcial,
por sexo – 2016 (%)
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Fonte: MTSSS, PORDATA.

Se no tipo de contrato (por tempo certo ou por tempo indeterminado) não existem grandes
diferenças entre homens e mulheres, já as profissões desempenhadas por uns e outras dão conta da
segregação horizontal que caracteriza, ainda hoje, o mercado de trabalho em Portugal. Ou seja, e à
semelhança do que se verifica no país, em Lisboa, há profissões onde as mulheres se constituem
como a grande maioria da população trabalhadora, como por exemplo: Trabalhadores/as não
qualificados/as (66,4%); Pessoal administrativo (62,5%); Trabalhadores/as dos serviços pessoais,
segurança e vendedores (56,2%). 18 Acresce que as trabalhadoras por conta de outrem não
qualificadas são praticamente o dobro dos homens trabalhadores nestas profissões mas quando
consideramos o topo percebemos que a proporção destas nos representantes do poder legislativo e
de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos é metade da dos homens.
Ainda a respeito da segregação sexual do mercado de trabalho, informação recolhida no decurso de
um debate temático promovido pela Assembleia Municipal de Lisboa, em julho de 2019, reforça a
necessidade de adequar os espaços físicos (por exemplo, vestiários e instalações sanitárias) à
presença de mulheres trabalhadoras em todas as estruturas do município de Lisboa, designadamente
no regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
Num estudo realizado no âmbito do Observatório de Luta Contra a Pobreza da Cidade de Lisboa
(Carmo; Carvalho, 2012), foram definidos quatro clusters de atividades económicas cruzando a
classificação das atividades (CAE) com a dimensão dos estabelecimentos e os salários auferidos. A
partir deste exercício é visível que a presença dos homens diminui nos clusters com salários mais
baixos enquanto, para as mulheres, a evolução é contrária. Assim, em 2009, é no cluster onde se

18

Dados dos Quadros de Pessoal para 2016, cedidos pelo Conselho Municipal para a Igualdade.
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enquadram as empresas de pequena dimensão; onde predomina o comércio e a restauração e
salários baixos que as mulheres representam 55,8% da população trabalhadora. No cluster onde
predominam salários elevados; atividades administrativas e financeiras e empresas de maior
dimensão, os homens representam 49,7%.
Figura 35 | Trabalhadores/as nos clusters de atividades, segundo o sexo - 2009
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Fonte: Carmo, Renato Miguel do; Carvalho, Margarida (2012) Desigualdades de remunerações nas freguesias de Lisboa, Observatório das
Desigualdades, Observatório de Luta Contra a Pobreza da Cidade de Lisboa, pp 65.

Na análise das questões do trabalho e do emprego do ponto de vista da igualdade de género, as
remunerações são um domínio crucial porque constituem uma das faces mais visíveis das
desigualdades entre mulheres e homens, na sua condição de trabalhadores/as por conta própria.

Salários de mulheres e de homens
Em Portugal, historicamente, as mulheres têm vindo a auferir remunerações inferiores à dos homens
e esta é uma tendência à qual Lisboa não escapa.
Olhando para as figuras seguintes, é possível constatar que em Lisboa seja a remuneração base
média mensal seja o ganho 19 apresentam valores superiores aos do país, quer para homens quer
para mulheres. No entanto, esta aparente situação privilegiada da capital não é de molde a anular as
diferenças salariais entre homens e mulheres já que, em 2016, tanto as remunerações como os
ganhos dos homens são mais elevados do que os das mulheres.

19

O ganho corresponde ao ordenado médio mensal incluindo horas extra, subsídios ou prémios.
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Figura 36 | Remuneração base média mensal e ganho médio

Figura 37 | Remuneração base média mensal e ganho
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Com efeito, em 2016 a remuneração média das mulheres, trabalhadoras por conta de outrem em
Lisboa, era inferior à dos homens em 252,90€ por mês. Quando se considera os ganhos a diferença
torna-se ainda maior: -356,70€ por mês. Estes valores são superiores aos verificados para o
Continente: -157,10€, no que diz respeito às remunerações; - 232,6€, no que se refere aos ganhos.
Figura 38 | Diferencial entre a remuneração e o ganho de mulheres e homens, em Lisboa e no Continente – 2016
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Fonte: MTSSS, PORDATA.

Dito de uma outra forma, as mulheres em Lisboa auferem uma remuneração inferior em 18,1% à dos
homens. Do ponto de vista do total de ganhos, as mulheres ganham menos 20,6%. Uma vez mais,
41
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estas percentagens refletem uma desigualdade salarial em função do género superior à verificada no
mercado de trabalho no Continente, em geral.
Figura 39 | Diferencial entre a remuneração e o ganho de mulheres e homens (%) - 2016
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Fonte: MTSSS, PORDATA.

Segundo o estudo acima citado sobre as Desigualdades de remunerações nas freguesias de Lisboa,
em 2009, a antiga freguesia de São Vicente de Fora é aquela onde o ganho médio das mulheres mais
se distancia do dos homens. Ainda nesse ano as mulheres ganham mais do que homens nas antigas
freguesias da Sé, Castelo, Socorro, Pena, Santa Maria de Belém e Santiago. São João de Brito e Santa
Isabel são, pelo contrário, as duas freguesias onde o ganho médio mensal das mulheres é mais
inferior por relação ao dos homens (vd. Carmo; Carvalho, 2012: 39).
As desigualdades salariais são tanto mais difíceis de entender quando as mulheres TCO são, como se
pôde verificar anteriormente, mais escolarizadas do que os homens e quando é precisamente nos
níveis de instrução superiores que as diferenças se acentuam ainda mais – as mulheres com o ensino
superior a trabalhar em Lisboa ganham, em média, menos 690€ do que os homens com o mesmo
nível de instrução, o que significa menos 27% do ganho dos homens.
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Figura 40 | Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as

Figura 41 | Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as
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Concomitantemente, é nos quadros superiores que o diferencial de género é mais elevado – 863,50€
- tal como se pode verificar na figura seguinte. Ou seja, entre os homens e as mulheres que
desempenham a sua profissão como quadros superiores o diferencial em termos de ganho é de 26%.
Figura 42 | Ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as por conta de outrem, por nível de qualificação – diferencial de
género - 2016
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Fonte: MTSSS, PORDATA.
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Outras desigualdades entre mulheres e homens no trabalho
Para além dos aspetos anteriormente referidos, há dimensões de vulnerabilidades das mulheres na
sua inserção e participação no mundo do trabalho para o qual nem sempre estão disponíveis
indicadores estatísticos para a cidade de Lisboa.
A este propósito não deve deixar de ser referido:


A maior incidência junto das mulheres dos fenómenos de assédio no trabalho. Estudo de
âmbito nacional revela como as mulheres estão particularmente sujeita ao assédio moral e
sexual - 14,4% das mulheres já alguma vez sofreu assédio sexual enquanto apenas 8,6% dos
homens passaram pela mesma experiência no local de trabalho. Por outro lado, 16,7% das
mulheres já experimentou uma situação de assédio moral face a 15,9% de homens. (Torres
et al., 2016)



As dificuldades de articulação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal.
Continua a verificar-se a tendência para serem mais as mulheres do que os homens a
solicitar horários que lhes permitam conciliar a atividade profissional com a vida familiar,
assim como a destacarem-se, de forma assinalável, no gozo da licença parental de 120/150
dias. (CITE, 2018)



Vulnerabilidades acrescidas das mulheres trabalhadoras imigrantes, entre as quais se
ressaltam os seguintes aspetos:
− Salários mais baixos. Dados relativos a 2016, para a Grande Lisboa, apontam para o
valor médio do rendimento mensal líquido das mulheres imigrantes, nacionais de
países terceiros, estar muito próximo do valor da retribuição mensal mínima garantida
para o ano (530€). Por outro lado, o rendimento mensal das trabalhadoras com origem
nos PALOP é inferior em 23,2% ao dos homens com a mesma origem; o diferencial de
género para as trabalhadoras de origem brasileira é de 16,9%. (Perista, 2019)
−

−

Integração em áreas de atividade sujeitas a condições de trabalho menos favoráveis.
‘Alojamento, restauração e similares’ e ‘serviços pessoais e domésticos’ são categorias
eminentemente femininas: na primeira enquadram-se, sobretudo, mulheres
brasileiras; na segunda encontram-se mulheres de países europeus, fora da União
Europeia e do Brasil. (Perista, 2019) De notar que, em particular o serviço doméstico é
um setor onde é particularmente difícil garantir a proteção dos direitos laborais e onde
é maior o risco de situações de exploração laboral severa, escravatura e trabalho
forçado, com especial incidência entre as mulheres imigrantes. (FRA, 2018)
Dificuldades acrescidas na constituição de empresas e estratégias empresariais de
forma autónoma, por parte de mulheres imigrantes (ainda que com diferenças em
função das nacionalidades). Com frequência as mulheres imigrantes surgem como
“auxiliares do negócio familiar” e/ou como trabalhadoras familiares não remuneradas.
(Oliveira, 2016)
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Desemprego
No domínio das questões do trabalho e do emprego é importante caracterizar quem se encontra em
situação de desemprego. Para tal recorreu-se aos dados do Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), especificamente cedidos para este diagnóstico, relativos ao desemprego registado
no final do ano de 2018.
Tal como acontece no país, o número de mulheres inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa é
superior ao de homens – 8 375, o que corresponde a 51,8% do total de pessoas inscritas. Esta
percentagem é, ainda assim, inferior à percentagem de mulheres registadas nos Centros de Emprego
do Continente (55,9%).
Figura 43 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa, por sexo – dezembro 2018
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Fonte: IEFP

Tendo em conta a idade das pessoas em situação de desemprego registado verifica-se uma
predominância do grupo dos 35 aos 54 anos, tanto entre os homens como entre as mulheres. No
entanto, os elementos do sexo masculino apresentam uma estrutura mais envelhecida – 32,5% têm
mais de 55 anos; para as mulheres a percentagem equivalente é de 26,4%. Ou, visto de uma outra
forma, 26,8% das mulheres e 21,9% dos homens inscritas/os no Centro de Emprego têm menos de
35 anos.
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Figura 44 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa, por sexo e grupo etário – dezembro 2018 (%)
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Fonte: IEFP

Entre as pessoas registadas como desempregadas sobressai o peso das que têm níveis de instrução
superiores, sendo que as mulheres desempregadas surgem como mais qualificadas - 28,5% das
mulheres desempregadas concluíram o ensino superior - facto que está relacionado com as maiores
habilitações escolares das mulheres, em geral. De qualquer modo, podemos afirmar que as mulheres
com ensino superior enfrentam mais dificuldades de integração no mercado de trabalho do que os
homens com níveis de instrução semelhantes já que as mulheres estão sobre representadas entre as
pessoas com ensino superior inscritas no Centro de Emprego – 58,4% das pessoas desempregas com
nível de instrução superior são do sexo feminino.
Figura 45 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa com ensino superior, por sexo - dezembro 2018 (%)
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Por outro lado, o desemprego masculino revela-se, do ponto de vista da escolaridade, algo
polarizado – 21,8% dos homens concluíram o ensino superior; e 22,3% têm, no máximo, o 1º ciclo do
ensino básico.
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Figura 46 – Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa, por sexo e nível de instrução – dezembro 2018 (%)
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As maiores dificuldades de integração no mercado de trabalho por parte das mulheres, atrás
enunciadas, podem ser percebidas através da comparação entre as figuras seguintes já que, se as
mulheres representam 51,8% do total de pessoas inscritas nos Centros de Emprego (e são mais
qualificadas), elas passam a representar 48,8% quando se considera o subconjunto de pessoas que
efetivamente foram colocadas em mercado de trabalho.
Figura 46 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de

Figura 48 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de

Lisboa, por sexo – dezembro 2018

Lisboa e colocadas, por sexo – dezembro 2018
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Fonte: IEFP
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Estas dificuldades refletir-se-ão na percentagem mais elevada de mulheres que procuram um
primeiro emprego.
Figura 49 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa, por sexo e tipo de desemprego – dezembro 2018 (%)
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Fonte: IEFP

Porém, são um pouco mais os homens do que as mulheres a serem atingidos por um desemprego de
longa duração (12 meses ou mais), o que poderá estar relacionado com uma maior capacidade por
parte das mulheres para uma integração no mercado de trabalho através de estratégias que não
passam pelos Centros de Emprego, porventura aceitando oportunidades de emprego que oferecem
piores condições, por exemplo, a nível remuneratório (tal como sublinhado num dos workshops de
auscultação / discussão em torno deste diagnóstico).
Figura 50 | Pessoas inscritas nos Centros de Emprego de Lisboa, por sexo e tempo de desemprego – dezembro 2018 (%)
54
52

53,1

52,1

50
48

46,9

47,9

46
44
42

< 12 meses
Mulheres

>= 12 meses
Homens

Fonte: IEFP

Tendo como referência a área da Grande Lisboa e os dados do Inquérito ao Emprego, verifica-se que,
à exceção das mulheres nacionais de países africanos de língua oficial portuguesa, todos os grupos
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de imigrantes, nacionais de países terceiros, apresentam percentagens de pessoas em situação de
desemprego superiores às percentagens reveladas pelas pessoas portuguesas.
Estes dados estão em conformidade com estudos anteriormente desenvolvidos em Portugal que
mostram como a precariedade laboral de trabalhadores e trabalhadoras imigrantes tende a empurralos/as para o desemprego, sobretudo em contexto de crise económica (Baganha, Ferrão e Malheiros,
1999: 171; Oliveira e Pires, 2010: 127-132).
Tabela 4 | Pessoas desempregadas, portugueses e nacionais de países terceiros, na Grande Lisboa, por sexo (%) – 2016

Homens

Mulheres

Total

Portugal

5,9

5,2

5,6

PALOP

22,1

3,2

10,6

Brasil

12,2

5,8

8,2

Outros NPT de países não europeus

16,9

8,5

12,6

NPT de países europeus

14,5

13,3

13,8

Fonte: Perista, 2019

Destaques
 Entre as mulheres trabalhadoras por conta de outrem verifica-se uma maior
percentagem, relativamente à de homens, de pessoas que concluíram o ensino
superior.
 Entre as mulheres trabalhadoras por conta de outrem verifica-se uma maior
percentagem, relativamente à de homens, de pessoas que concluíram o primeiro
ciclo do ensino básico ou menos.
 As mulheres representam cerca de um terço das pessoas empregadoras na cidade
de Lisboa.
 Uma larga maioria das pessoas que trabalham a tempo parcial são mulheres.
 Uma larga maioria das pessoas que trabalham em profissões não qualificadas são
mulheres.
 As mulheres são minoritárias em profissões associadas a cargos de direção e
gestão.
 As mulheres estão particularmente sobre representadas em empresas de pequena
dimensão, com predominância do comércio e restauração e de salários baixos.

49
N.º 1344

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

2243

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

 Os homens estão particularmente sobre representados em empresas de maior
dimensão, com predominância das atividades administrativas e financeiras e de
salários elevados.
 A remuneração base e o ganho são mais elevados em Lisboa do que no Continente,
quer para homens quer para mulheres.
 A desigualdade salarial entre homens e mulheres em Lisboa é superior àquela que
se regista no Continente.
 A desigualdade salarial entre homens e mulheres em Lisboa aumenta com o nível
de escolaridade e com o nível de qualificação.
 As trabalhadoras imigrantes apresentam vulnerabilidades acrescidas, tanto em
termos salariais como de condições de trabalho.
 As mulheres representam mais de metade das pessoas inscritas nos Centros de
Emprego (e têm uma maior qualificação escolar do que os homens inscritos) mas
representam menos de metade das pessoas colocadas em mercado de trabalho.
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6. Usos do tempo e articulação da vida profissional, familiar e pessoal
O modo como as mulheres e os homens usam o seu tempo é estruturante das suas vidas quotidianas
mas também dos seus cursos de vida.
Os resultados do Inquérito Nacional aos Usos do Tempo de Homens e de Mulheres (doravante
designado, de forma abreviada, por Inquérito Nacional aos Usos do Tempo 2015) 20 permitem traçar
um retrato, estatisticamente representativo, dos usos do tempo de mulheres e de homens na Área
Metropolitana de Lisboa. 21
Este é um retrato claramente assimétrico, em particular no que respeita ao trabalho não pago,
doméstico e de cuidado.
Com efeito, no que respeita ao trabalho pago (isto é, às atividades profissionais remuneradas
exercidas no contexto do mercado de trabalho), o diferencial de tempo afeto a mais pelos homens é
de apenas 11 minutos (bem menor, portanto, do que aquele que se verifica para Portugal no seu
conjunto, que se cifra em 27 minutos). Em média, por dia, na AML os homens despendem 9 horas e 5
minutos em trabalho pago e as mulheres 8 horas e 54 minutos.
Figura 51 | Tempo médio de trabalho pago, por sexo, na AML (horas:minutos)

08:54
09:05

Mulheres
Homens
Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Em contrapartida, a assimetria entre mulheres e homens é muito mais significativa ao nível do tempo
afeto por mulheres e homens com atividade profissional ao trabalho não pago (isto é, às tarefas e
20
O Inquérito Nacional aos Usos do Tempo de Homens e de Mulheres foi realizado no âmbito de um projeto desenvolvido pelo CESIS –
Centro de Estudos para a Intervenção Social, em parceria com a CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e financiado
pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, EEA Grants, Área de Programa PT07 – Integração da Igualdade de Género e
Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada.
21
Para uma informação metodológica mais detalhada, bem como para uma comparação sistemática com os resultados obtidos a nível
nacional, sugere-se a consulta de Perista et al., 2016a e de Perista et al., 2016b.
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responsabilidades exercidas no contexto dos agregados domésticos, sem qualquer contrapartida
monetária, ou seja, tarefas domésticas e trabalho de cuidado a pessoas - crianças, jovens ou adultas que deles necessitam). O diferencial de tempo afeto a mais pelas mulheres ao trabalho não pago é
de quase 2 horas (maior, portanto, do que aquele que se verifica para Portugal no seu conjunto, que
se cifra em 1 hora e 40 minutos). Em média, por dia (útil), na AML as mulheres despendem 4 horas e
35 minutos em trabalho não pago e os homens 2 horas e 39 minutos.
Figura 52 | Tempo médio de trabalho não pago no último dia útil, para as pessoas com atividade profissional, por sexo,
na AML (horas:minutos)

02:39

04:35
Mulheres
Homens
Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Isto significa que a jornada total de trabalho (somando trabalho pago e trabalho não pago das
pessoas com atividade profissional) das mulheres é superior à dos homens em 1 hora e 26 minutos.
Figura 53 | Tempo médio diário de trabalho (pago e não pago) para pessoas com atividade profissional, por sexo, na AML
(horas:minutos)

11:37
13:03

Mulheres
Homens
Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

A disparidade de género em relação ao trabalho não pago é particularmente evidente entre as
mulheres e os homens que têm idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, atingindo neste
52
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grupo etário 2 horas e 21 minutos. Ora esta é a idade em que é mais provável a existência de
crianças pequenas no agregado doméstico.
Figura 54 | Tempo médio de trabalho não pago no último dia útil, segundo o grupo etário, por sexo, na AML
(horas:minutos)

04:31

65 anos e mais

02:37
04:36

45-64 anos

02:33
05:39

25-44 anos

15-24 anos
00:00

03:18
03:06
01:30
01:12

02:24
Mulheres

03:36

04:48

06:00

Homens

Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Atentando nas mulheres e nos homens que prestam cuidados a crianças (filhos/as, netos/as ou
outras crianças a seu cargo) todos os dias durante pelo menos 1 hora, constata-se uma clara
feminização desse trabalho de cuidado. Essa feminização é particularmente evidente ao nível da
prestação de cuidados físicos às crianças – dar-lhes de comer, dar-lhes banho, etc. Em contrapartida,
em atividades de natureza mais lúdica, tais como ler, conversar, brincar com as crianças, ou
acompanhá-las a atividades (por ex. à música, à ginástica ou a uma festa), a disparidade entre
mulheres e homens é menor.
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22

Figura 55 | Pessoas que prestam cuidados a crianças todos os dias durante uma hora ou mais, segundo o tipo de
cuidado, por sexo, na AML (%)

Acompanhar nas atividades
diárias (ginástica, música,
cinemas, festas, consultas…)

1
0,5

Ler, brincar, conversar

18,4

11

Acompanhamento escolar (ajudar
nos TPC, apoio ao estudo ou
outras tarefas escolares)

10,6

6,1

Cuidar (dar de comida, dar
banho…)

19,4

6,8
0

5
Mulheres

10

15

20

Homens

Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Também em relação às tarefas domésticas, e focando as tarefas mais rotineiras, confinadas ao
interior da casa e mais exigentes de tempo no quotidiano, se constata que estas continuam a ser
assumidas fundamentalmente por mulheres. Esta elevada feminização é particularmente evidente
em relação ao cuidado da roupa (lavar, passar a ferro, etc.) e à limpeza da casa (arrumar, limpar o pó,
fazer as camas, levar o lixo, etc.). Já a preparação de refeições (cozinhar mas também pôr a mesa,
lavar a louça, etc.) ocupa pelo menos uma hora, todos os dias, a uma ampla maioria das mulheres
(73,2%), face a apenas 22,1% dos homens.
Figura 56 | Pessoas que realizam tarefas domésticas rotineiras, todos os dias durante uma hora ou mais, por sexo, na
AML (%)

3,3
0,2

Cuidar da roupa

Limpar a casa

35,3

6,6

Preparar refeições

73,2

22,1
0

20
Mulheres

40
Homens

60

80

Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

22

Pode incluir crianças cuja relação de parentesco com a pessoa respondente não seja a de filho/a (podem ser neto/a(s) ou outras
crianças).
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Em contrapartida, uma participação masculina mais elevada apenas se regista em tarefas domésticas
de natureza esporádica. Este é o caso de atividades associadas a tratar de serviços comerciais e/ou
administrativos (pagar as contas, seguros, bancos, pagar a renda, etc.) e, sobretudo, a fazer
reparações em casa: 91,9% das mulheres dizem nunca o fazer, face a 50,5% dos homens que dão a
mesma resposta.
Figura 57 | Frequência de realização de tarefas domésticas esporádicas, por sexo, na AML (%)

Homens

Fazer reparações

5,6

Tratar de serviços comerciais e/ou
administrativos

42,9

15

50,5

52,8

0%

20%

1,6

40%

60%

30,7

80%

100%

Pelo menos uma vez por semana

Uma ou duas vezes por mês

Pelo menos uma vez por ano

Nunca

Mulheres

Fazer reparações

Tratar de serviços comerciais
e/ou administrativos

7,3

91,9

12,8

0%

53,6

20%

40%

1,2

60%

32,5

80%

Pelo menos uma vez por semana

Uma ou duas vezes por mês

Pelo menos uma vez por ano

Nunca

100%

Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Contudo, apesar das assimetrias na partilha das tarefas domésticas, cerca de 63% das mulheres são
de opinião de que a parte das tarefas domésticas realizada por si corresponde ao que é justo. Esta
mesma opinião é mais prevalente entre os homens, uma vez que quase 70% destes a exprimem. Em
contrapartida, 30,5% das mulheres, face a apenas 5,3% dos homens, consideram fazer mais do que é
justo. Por outro lado, 25,5% dos homens assumem ter consciência de que fazem menos do que é
justo (face a 6,9% das mulheres que exprimem opinião semelhante).
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Figura 58 | Perceção de justiça / injustiça em relação à parte das tarefas domésticas que realiza, por sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Ainda ao nível das perceções, apesar de o Primeiro Inquérito Municipal à Violência Doméstica e de
Género de Lisboa (Lisboa, 2017) ter como objetivo a análise da violência, e que os valores de género
serviram para enquadrar socialmente o fenómeno, é possível recuperar aqui alguns dos seus
resultados como indicadores de perceções diferenciadas entre homens e mulheres.
Neste Inquérito Municipal observa-se globalmente, por um lado, uma tendência igualitária da
população de Lisboa já que esta parece estar mais próxima de valores de género igualitários face à
partilha de responsabilidades relativamente aos/às filhos/as, à capacidade semelhante de pais e de
mães cuidarem dos/as filhos, ao dever de marido e mulher contribuírem para o rendimento do
agregado familiar e, ainda, face ao facto de ter um emprego como a melhor maneira de tanto
homens como mulheres serem independentes.
Por outro lado, apesar do comportamento destes indicadores sugerirem atitudes tendencialmente
igualitárias face aos papéis sociais de género, outros indiciam alguma resistência e a persistência de
valores mais conservadores, nomeadamente em relação ao valor central para as mulheres do
trabalho doméstico e de ter um lar e filhos/as, bem como ao impacto negativo do trabalho da mãe
fora de casa nos/as filhos/as.
A análise destes indicadores em função do sexo da pessoa inquirida permitiu à equipa responsável
por este estudo concluir que, se as mulheres se aproximam mais de uma posição de igualdade de
género nos papéis sociais do que os homens, a análise de outras variáveis “revela claramente que os
estereótipos estão enraizados tanto nos homens como nas mulheres, talvez até de forma mais
profunda nas mulheres no que diz respeito à parentalidade, patente na exacerbação do seu papel de
mães” (Lisboa, 2017: 188).
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Retomando a análise dos resultados do Inquérito Nacional aos Usos do Tempo 2015, conclui-se que
existe uma forte interpenetração entre trabalho pago e vida pessoal e familiar, que é manifesta nas
vidas das mulheres e dos homens na AML, também quando posta em confronto com a média
nacional.
Quase cinco em cada dez pessoas, 53,3% das mulheres e 43,8% dos homens (face a 38,5% das
mulheres e 36,9% dos homens no total do país), consideram que o seu horário de trabalho não se
adapta muito bem ou mesmo nada bem aos compromissos familiares, pessoais ou sociais que têm
fora do seu trabalho.
Figura 59 | Perceção sobre a adaptação do horário de trabalho aos compromissos familiares, pessoais ou sociais,
segundo o sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Por outro lado, a maioria sobretudo das mulheres, 64,1%, mas também dos homens, 58,4%,
consideram ser difícil ou mesmo muito difícil (resposta que foi dada por cerca de metade das
mulheres e dos homens no total do país), tirar uma ou duas horas durante o horário de trabalho para
tratar de assuntos pessoais ou familiares.
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Figura 60 | Perceção sobre o grau de facilidade em tirar uma ou duas horas durante o horário de trabalho para tratar de
assuntos pessoais ou familiares, por sexo e por grupo etário (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

É também para as mulheres que o trabalho pago tem maiores implicações em termos familiares e
pessoais.
Os tempos em casa são vividos no exercício simultâneo de diferentes atividades e tarefas, sobretudo
pelas mulheres. São elas quem mais realiza atividades simultâneas às tarefas domésticas, numa
polivalência de tempos e funções.
Figura 61 | Pessoas que realizam outras atividades enquanto tratam das tarefas domésticas, segundo o tipo de atividade
simultânea e por sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

São, ainda, sobretudo as mulheres (e em maiores proporções na AML do que no total do país) que
referem ter-se sentido, pelo menos algumas vezes, nos últimos 12 meses, demasiado cansadas após
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o trabalho para realizarem algumas tarefas domésticas (69,7%, face a 48,7% dos homens) ou para
usufruírem da sua vida pessoal (68,7%, face a 50,8% dos homens). É igualmente para as mulheres
que o trabalho pago representa, em maior proporção (60,2%, face a 46,6% dos homens), um
impedimento para dedicar à família o tempo que gostariam.
Figura 62 | Pessoas que consideram que o trabalho pago teve implicações na sua vida pessoal e familiar, nos últimos 12
meses, segundo o tipo de implicação, por sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

A interpenetração da vida familiar na vida profissional é, também, mais evidente entre as mulheres,
em particular na AML. São elas quem, muito mais frequentemente, quando estão no seu local de
trabalho, pensa nas tarefas domésticas que têm de realizar, por exemplo o que fazer para o jantar
(77,6%, face a apenas 22,4% dos homens) e/ou resolve questões relacionadas com a sua vida de
família ou com o organização do seu quotidiano (embora, a este nível, as diferenças em função do
género sejam significativamente menores, 60,3% das mulheres face a 39,7% dos homens).

23

Estas percentagens resultam da agregação das seguintes categorias de resposta: ‘sempre’, ‘a maior parte das vezes’, ‘algumas vezes’.
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Figura 63 | Pessoas que costumam realizar atividades simultâneas, de natureza familiar e doméstica, quando estão no
seu local de trabalho, por sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

A maioria das pessoas respondentes (que têm atividade profissional) declara não ter dificuldades em
se concentrar no trabalho pago devido às suas responsabilidades familiares: são sobretudo os
homens (74,2%, face a 55,9% das mulheres) que dizem raramente ou nunca terem sentido esta
dificuldade, nos 12 meses anteriores à data da inquirição. Em contrapartida, 44% das mulheres (face
a 25,7% dos homens) teve, pelo menos algumas vezes, no mesmo período, dificuldades em se
concentrar no trabalho pago devido às suas responsabilidades familiares.
Figura 64 | Frequência com que, nos últimos 12 meses, as pessoas tiveram dificuldade em se concentrar no trabalho
pago devido às suas responsabilidades familiares, por sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

São também as mulheres quem mais considera que as suas responsabilidades familiares as impedem
de dedicar o tempo necessário ao trabalho pago (tomando igualmente os últimos 12 meses como
60
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período de referência): o diferencial é superior a 20 p.p. entre as mulheres e os homens que dizem
ter tido essa perceção pelo menos algumas vezes (diferencial este que é na ordem dos 10 p.p. no
total do país).
Figura 65 | Frequência com que, nos últimos 12 meses, as pessoas pensaram que as suas responsabilidades familiares as
impediam de dedicar o tempo necessário ao trabalho pago, por sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Os usos do tempo de mulheres e de homens têm, efetivamente, de ser pensados à luz dos respetivos
contextos territoriais de residência. Viver numa área metropolitana, em particular na AML, impõe
constrangimentos específicos, desde logo, ao nível da distância geográfica e/ou dos tempos de
deslocação entre os diferentes espaços em torno dos quais se estruturam as vidas quotidianas.
O tempo que se demora habitualmente no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa
(considerando, naturalmente, apenas as pessoas que têm uma atividade profissional) é
particularmente elevado na AML, tanto para mulheres como, sobretudo, para homens. Nesta região,
uma análise por quartis revela que 25% das pessoas demora mais de 45 minutos a fazer este
percurso; o tempo médio de deslocação é de 38 minutos para os homens e de 36 minutos para as
mulheres. Considerando o país no seu conjunto, em média, os homens gastam 26 minutos e as
mulheres gastam 25 minutos na deslocação casa-trabalho-casa.
Mais para as mulheres do que para os homens, os percursos entre a casa e o trabalho e, no regresso,
entre o trabalho e a casa são habitualmente aproveitados para a realização de outras tarefas:
sobretudo ir às compras e/ou ir levar/buscar crianças (filho/a(s), neto/a(s) ou outras crianças) à
creche/infantário/escola.
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Figura 66 | Principais atividades realizadas no percurso casa-trabalho-casa, segundo o sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

A análise dos resultados do Inquérito Nacional aos Usos do Tempo 2015 pode ser complementada, a
respeito das deslocações de mulheres e de homens em geral, pelos dados relativos à Área
Metropolitana de Lisboa do Inquérito à Mobilidade 2017, realizado pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE, 2018a)). Estes dados revelam que, apesar da população masculina apresentar maior
proporção de população móvel (82,5%) face à população feminina (78,4%), as mulheres registam um
maior número de deslocações, correspondendo a 52% do total. Por outro lado, quando se considera
o tipo de transporte principal, constata-se que as mulheres são quem mais utiliza transportes
coletivos: o peso relativo das deslocações realizadas com recurso a transportes coletivos situa-se em
18% para as mulheres e 12,8% para os homens.
No âmbito de uma investigação levada a cabo por Ana Isabel Martins sobre mobilidade urbana na
AML (Martins, 2019), reforça-se a ideia de que os transportes públicos são mais frequentados por
mulheres e, em particular, por aquelas que se integram em agregados familiares com rendimentos
mais baixos, bem como da existência de padrões de viagem diferentes entre homens e mulheres,
verificando-se uma maior propensão para as mulheres realizarem viagens mais curtas e dispersas
durante o dia, em boa parte motivadas pelo cuidado à família.
Esta investigação aponta, por outro lado, um conjunto de pontos fracos em relação à rede de
transportes públicos que se referem, entre outros aspetos, ao défice de cobertura em algumas zonas
e uma oferta não adaptada às necessidades de mobilidade da população. Este tipo de problema,
associado a dificuldades em relação a horários e a número de veículos dos transportes públicos, foi
igualmente enunciado num dos contributos do Conselho Municipal para a Igualdade para este
diagnóstico.
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Num estudo levado a cabo pela Quarternaire sobre novas dinâmicas residenciais, económicas e
urbanísticas no centro histórico de Lisboa (Quarternaire, 2017) as dificuldades com os transportes
públicos naquela zona da cidade, e independentemente da existência de um serviço de transporte
“porta-a-porta” assegurado pelas juntas de freguesia, surgem associadas a uma carência de ligações
transversais entre vários pontos da cidade. Por outro lado, o incremento da utilização dos
transportes, por parte de turistas, conduz a longas filas de espera que, se toleradas por quem visita,
se tornam incompatíveis com as exigências profissionais e quotidianas de quem vive em
permanência no centro da cidade. Este foi um aspeto salientado também nos workshops
participativos para a elaboração do presente diagnóstico.
Retomando os resultados do Inquérito Nacional aos Usos do Tempo 2015, verifica-se que a AML se
destaca também como o território onde uma maior proporção de pessoas sente dificuldades na
relação entre as ocupações diárias (emprego, tarefas domésticas, cuidados às crianças, etc.) e os
horários do contexto envolvente, sendo estas realidades que entram frequentemente em ‘choque’.
O ‘choque’ referido por mais pessoas residentes na AML, sobretudo pelos mulheres, diz respeito à
relação com o horário de trabalho do/a cônjuge / companheiro/a.
Dificuldades de compatibilização das ocupações diárias com os horários de funcionamento das
escolas e outros equipamentos de apoio à infância merecem, também, referência particular,
sobretudo por parte dos homens, no que respeita ao horário das escolas, e sem grande diferença de
género em relação a equipamentos de apoio à infância. Refira-se, ainda, que este foi um aspeto
amplamente discutido num dos workshops de auscultação / discussão em torno deste diagnóstico,
sobretudo pensando nos trabalhadores e nas trabalhadoras com horários atípicos e antissociais de
trabalho.
São também os homens, em particular na AML, que mais mencionam o horário de funcionamento de
serviços de lazer e cultura (tais como piscina, biblioteca, ginásio) como entrando em ‘choque’ com as
suas próprias ocupações.
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Figura 67 | Pessoas que consideram que, num dia normal, as suas ocupações diárias entram ‘em choque’ com o horário
do/a cônjuge/a / companheiro/a e/ou o horário de serviços vários, segundo o sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

Apesar de, genericamente, como referido acima, serem as mulheres que mais tendem para a prática
de atividades simultâneas, são também as mulheres que mais concordam com a afirmação ‘Na
minha vida do dia-a-dia, raramente tenho tempo para fazer as coisas de que realmente gosto’. Uma
vez mais, são as mulheres residentes na AML quem mais expressa esta dissociação entre o tempo e a
possibilidade de o usar em atividades que lhes dão prazer e gratificação: mais de 42 em cada 100
mulheres residentes na AML consideram que raramente têm tempo para fazer as coisas de que
realmente gostam.
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Figura 68 | Pessoas que concordam com a frase ‘Na minha vida do dia-a-dia, raramente tenho tempo para fazer as coisas
de que realmente gosto’, segundo o sexo, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

As dificuldades de gestão dos tempos terão como corolário situações de stress, expressas,
nomeadamente, através de um sentimento de ‘pressa’. São muito mais as mulheres que verbalizam
o facto de normalmente (todos os dias ou com frequência) andarem apressadas: quase 43% face a
29% dos homens.
Figura 69 | Pessoas que sentem que andam apressadas todos os dias ou com frequência, segundo o sexo, no total do
país, na AML (%)
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Fonte: Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, 2015.

A pressa, o stress, o quotidiano acelerado, por vezes vertiginoso, surgem assim associados ao
sentimento de falta de tempo, em particular de falta de tempo para si próprias, sentimento este
vivido sobretudo pelas mulheres, e de forma particular na AML.

24

Estas percentagens resultam da agregação de dois níveis da escala: ‘concordo totalmente’ e ‘concordo’.

25

Estas percentagens resultam da agregação de dois níveis da escala: ‘todos os dias’ e ‘com frequência’.
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Destaques
 A assimetria entre o tempo afeto por homens e mulheres ao trabalho pago na Área
Metropolitana de Lisboa (AML) é reduzida, e muito menor do que a que se verifica
a nível nacional.
 A assimetria entre o tempo afeto por mulheres e homens ao trabalho não pago
doméstico e de cuidado na AML é elevada, e maior do que a que se verifica a nível
nacional.
 A disparidade de género em relação ao trabalho não pago é particularmente
elevada entre as mulheres e os homens que têm idades entre os 25 e os 44 anos.
 A feminização do trabalho não pago é particularmente evidente ao nível da
prestação de cuidados físicos às crianças e da realização de tarefas domésticas
rotineiras.
 Quase metade das pessoas residentes na AML, mais mulheres do que homens (e
com maior expressão do que no total do país), considera que o seu horário de
trabalho não se adapta muito bem ou mesmo nada bem aos seus compromissos
familiares, pessoais ou sociais.
 A maioria, sobretudo das mulheres mas também dos homens, considera ser difícil,
ou muito difícil, tirar uma ou duas horas durante o horário de trabalho para tratar
de assuntos pessoais ou familiares.
 São sobretudo as mulheres (e em maior proporção do que no total do país) que se
sentem demasiado cansadas após o trabalho, nomeadamente para usufruírem da
sua vida pessoal.
 Um quarto das pessoas residentes na AML que têm uma atividade profissional
demoram mais de 45 minutos no percurso casa-trabalho-casa. Este tempo de
deslocação é superior ao registado no país.
 Apesar de a população masculina apresentar maior proporção de população móvel,
as mulheres registam um maior número de deslocações e são quem mais utiliza
transportes coletivos.
 Horários dos transportes públicos e número de veículos desajustados às
necessidades.
 Horários de funcionamento das escolas e outros equipamentos de apoio à infância
desajustados às necessidades, nomeadamente de trabalhadores e trabalhadoras
com horários de trabalho atípicos e antissociais.
 Horários de funcionamento de serviços de lazer e cultura e de serviços
administrativos desajustados às necessidades.
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7. Proteção social
Proteção no desemprego
O desemprego pode configurar uma das situações de maior vulnerabilidade na vida das mulheres e
dos homens, nomeadamente pela quebra de rendimentos que acarreta.
Como se pode ver pelo gráfico abaixo há, na cidade de Lisboa, mais mulheres do que homens como
beneficiárias do subsídio de desemprego, em 2018, o que está de acordo com o facto de, e tal como
se analisou anteriormente, existirem mais mulheres do que homens inscritas nos Centros de
Emprego.
Figura 70 | Pessoas beneficiárias de subsídios de desemprego da Segurança Social, por sexo - 2018
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Também quando atendemos ao subsídio social de desemprego (subsídio subsequente ao subsídio de
desemprego) se verifica uma sobre representação das mulheres: 56,4% das pessoas beneficiárias são
do sexo feminino.
Figura 71 | Valor médio anual do subsídio de desemprego, por sexo – 2017
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Fonte: INE Anuário Estatístico 2017.
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Por outro lado, quando se analisa os valores médios anuais dos subsídios de desemprego pagos a
homens e a mulheres regista-se que são pagos aos homens montantes mais elevados, facto que não
é alheio aos vencimentos mais elevados genericamente auferidos pela população masculina.

Proteção na doença
De acordo com os dados disponíveis no PORDATA, as mulheres representam 61,6% do total de
pessoas beneficiárias do subsídio de doença no concelho de Lisboa, no ano de 2018. Estes números
poderão, entre outros aspetos, constituir uma manifestação de diferentes atitudes face à doença por
parte de homens e de mulheres. Tal como sublinhado num dos workshops de auscultação / discussão
em torno deste diagnóstico, os homens estarão menos conscientes para os alertas de doença.
Figura 72 | Subsídios por doença da Segurança Social, por sexo – 2018
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Proteção na parentalidade
O subsídio parental é um subsídio atribuído ao pai e ou à mãe, com vista a substituir o rendimento de
trabalho perdido, durante o período de licença por nascimento de filho/a. Recorde-se que, em
relação aos homens, o número de dias de gozo obrigatório no âmbito da licença parental inicial
exclusiva do pai é de 15 dias; e que a duração total da licença parental inicial exclusiva do pai é de 25
dias úteis, dos quais 15 são de gozo obrigatório e os outros 10 de gozo facultativo. Refira-se, ainda,
que a duração legal da licença é de 180 dias se a mãe e o pai gozarem cada um/a, em exclusivo, pelo
menos 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo
obrigatório pela mãe de seis semanas) de licença parental inicial.
Este enquadramento do subsídio parental inicial permite dizer que entre as pessoas beneficiárias
deveria haver um equilíbrio entre homens e mulheres. No entanto, para a cidade de Lisboa, em
2017, as mulheres representam a maioria - 55,8% - das pessoas beneficiárias deste subsídio, ainda
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que esta percentagem tenha vindo a diminuir: em 2014, a percentagem de mulheres era de 58%
(correspondendo a um total de 4 921 mulheres num universo de pessoas beneficiárias para o
concelho de Lisboa de 8 479). 26
Figura 73 | Pessoas beneficiárias do subsídio parental inicial da Segurança Social, por sexo – 2017

6000

5357

5000

4244

4000
3000
2000
1000
0

Mulheres

Homens

Fonte: INE Anuário Estatístico 2017.

Se olharmos para os dias processados do subsídio parental inicial, podemos dizer que, em 2017, os
homens gozaram, em média, cerca de 33 dias de licença parental inicial; os dias gozados pelas
mulheres foram de 112. Tal significa que os homens estão longe de atingir o máximo de dias que lhes
são permitidos (138 dias) e que as mulheres ultrapassam em muito o número de dias que
correspondem obrigatoriamente ao período do seu recobro físico após parto (6 semanas). Parece
haver, porém, uma evolução positiva (inserindo-se Lisboa na tendência nacional), já que o número
médio de dias processados do subsídio parental inicial, tendo homens como beneficiários, em 2015,
era de 28.

26

INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa, 2014.
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Figura 74 | Dias processadas do subsídio parental inicial da Segurança Social, por sexo – 2017
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Fonte: INE, Anuário Estatístico 2017.

São igualmente as mulheres quem, maioritariamente, beneficia de subsídios por assistência a
filhos/as, sendo essa percentagem ligeiramente superior quando se trata de filhos/as com deficiência
e/ou doença crónica. Já a prestação por assistência a neto/a não regista nenhum homem enquanto
beneficiário.
Figura 75 | Beneficiárias/os de subsidio por assistência a filhos/as e/ou netos/as, por sexo (%) – 2018
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Fonte: ISS, IP / Gabinete de Planeamento e Estratégia.
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Proteção na carência económica
A prestação Rendimento Social de Inserção (RSI) é uma medida que visa a autonomia económica de
pessoas e famílias que temporariamente careçam de um rendimento que permita a sua subsistência.
Com esse objetivo, o RSI tem vindo a ser considerado como um fator de redução da intensidade da
pobreza em Portugal (cf. Farinha Rodrigues, 2016).
Em Lisboa, no ano de 2018, existiam 9 862 homens beneficiários de RSI, valor ligeiramente superior
ao das mulheres, que é de 9 394.
Figura 76 | Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, por sexo – 2018
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Esta maior presença de elementos do sexo masculino entre as pessoas beneficiárias de RSI no
concelho de Lisboa é uma dimensão que distingue a cidade das tendências verificadas tanto na AML
como no Continente.
Figura 77 | Beneficiárias/os do Rendimento Social de Inserção, em Lisboa, AML e Continente, por sexo (%) – 2018
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Em metade das freguesias de Lisboa, a população beneficiária de RSI tem um peso inferior a 2,5%.
São as freguesias que se localizam nos limites do território do concelho, excetuando o Parque das
Nações e Belém, e as do prolongamento da zona oriental para o centro histórico as que concentram
maior número de pessoas beneficiárias. “Destacam-se as freguesias de Marvila e Santa Clara com
proporções superiores a 10%, às quais se associa a freguesia dos Olivais, com valor entre os 7,5% e
10%.” (Capucha, coord. 2018: 181)
Tendo como referência as prestações de RSI processadas pelo Centro Distrital de Segurança Social de
Lisboa, o valor médio da prestação, por pessoa beneficiária, em dezembro de 2018, era de 117,89€,
valor ligeiramente superior ao verificado para o país – 115,17€.
Ao contrário do RSI, o Complemento Solidário para Idosos (CSI) é uma prestação paga pela Segurança
Social a pessoas idosas (com mais de 65 anos) de baixos recursos. Em 2018, no concelho de Lisboa,
existiam 6 609pessoas beneficiárias desta prestação, sendo que 71.4% eram do sexo feminino, o que
está em coerência com a presença mais acentuada de mulheres entre a população idosas e com os
rendimentos mais baixos da população feminina mais velha.
Figura 78 | Pessoas beneficiárias do Complemento Solidário para Idosos, por sexo (%) – 2018
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Fonte: MTSSS, Estatística da Segurança Social.

Proteção na transição do mercado de trabalho para a reforma e na viuvez
Segundo o sistema de estatística da Segurança Social, em 2018, e para o concelho de Lisboa, havia
um total de 158 248 pessoas beneficiárias do sistema de pensões, das quais 63.9% são do sexo
feminino, sobretudo no regime não contributivo (onde a percentagem se situa nos 67.8%).
Ainda de referir, o peso significativo que as mulheres assumem no regime não contributivo de
pensões (67.8%) e que refletirá uma ausente ou fraca carreira contributiva.
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Figura 79 – Percentagem de mulheres no sistema de pensões, por tipo de pensão – 2018
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Fonte: ISS, IP / Gabinete de Planeamento e Estratégia.

Contudo, é conhecida a sobre representação das mulheres em pensões às quais corresponde um
menor montante, o que gera um elevado diferencial nas pensões de homens e de mulheres, dando
pois uma continuidade agravada ao diferencial nos salários de homens e de mulheres. Tal como
sublinhado num dos workshops de auscultação / discussão em torno deste diagnóstico, se a
segurança social não discrimina à partida, acaba por garantir níveis de proteção diferentes a
mulheres e a homens ao longo do curso de vida, e nomeadamente na velhice.
Como se pode verificar através do gráfico anterior, as mulheres têm uma presença dominante na
pensão de velhice e na pensão de sobrevivência (e sobretudo nesta última). Excecionalmente, são
menos de 45% entre as pessoas beneficiárias da pensão de invalidez 27, o que significará que os riscos
associados às atividades profissionais que maioritariamente desempenham serão menos propensos à
geração de condições conducentes a uma reforma por invalidez. A percentagem tão mais elevada de
mulheres na pensão de sobrevivência remete para a sua maior longevidade e maior experiência da
viuvez.
A importância da pensão de sobrevivência entre as mulheres do concelho de Lisboa reflete-se,
também, quando se analisa a distribuição de mulheres e de homens por tipo de pensão. Ou seja, as
mulheres representam 82,3% das pessoas beneficiárias de pensão de sobrevivência o que
corresponde a 32,1% do total de mulheres pensionistas.

27

A pensão de invalidez do regime não contributivo está integrada na Prestação Social para a Inclusão, deixando de ser possível a sua
análise neste contexto.
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Ainda que com percentagens distintas, importa ressaltar que, tal como para os homens, a pensão de
velhice é a que abrange uma maior percentagem de mulheres pensionistas – 57.9%. Note-se, ainda,
que esta percentagem aumentou desde 2010, ano em que pouco ultrapassava os 60%. Este aumento
relaciona-se, certamente, com a crescente participação das mulheres no mercado e, também, com a
quebra acentuada das pensões de invalidez, muito provavelmente como consequência das condições
mais rígidas de acesso às mesmas que se têm vindo a fazer sentir.
Figura 80 | Pensionistas por regime contributivo, por tipo de pensão e sexo (%) – 2018
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Fonte: ISS, IP / Gabinete de Planeamento e Estratégia.

Rede de equipamentos e respostas sociais
Segundo o Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, e tendo por base os dados da Carta Social 2014,
em Lisboa existe uma rede de mais de 800 respostas sociais que, na grande maioria dos casos (mais
de 80%), se inscreve na chamada rede solidária. Daquele universo de respostas sociais, 47,4%
destina-se a uma população adulta; 38,1% à infância e juventude. 28
No domínio das respostas sociais dirigidas à infância e juventude, destaque-se a importância das
creches, não só pelo papel que desempenham no desenvolvimento integral das crianças mas porque
representam, também, equipamentos fundamentais em matéria de conciliação entre a vida
profissional e familiar.

28

As restantes respostas sociais enquadram-se na categoria de Família e Comunidade (14,1%) e Grupo Fechado (0,5%).
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Os dados disponíveis na Carta Social do Ministério do Trabalho e Segurança Social para 2018 29
referem a existência de 192 creches o que corresponde a 10 188 lugares para um total de 9 146
crianças utentes (89,8% de taxa de ocupação).
Tendo como referência a situação descrita no Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, pouco menos
de 65% das creches seriam da rede solidária, o que representa uma percentagem mais baixa do que
a relativa ao total das respostas sociais.
Esta forte presença do setor lucrativo é considerada no mapeamento de equipamentos sociais,
realizado pela CCDRLVT (CCDRLVT, 2017), como um fator de diferenciação negativa pelas
mensalidades praticadas, o que significará dificuldades acrescidas no acesso a esta resposta social.
Em 2009, o Município de Lisboa aprovou Orientações Estratégicas para os Equipamentos Sociais para
a Infância, visando a constituição estruturada de uma rede de creches, não lucrativas e de acesso não
restrito, identificando e quantificando as carências, e definindo soluções para uma cobertura de 50%
da população.
A este nível, e tal como realçado no documento da Câmara Municipal de Lisboa (CML, 2018), com
vista à preparação de um novo Programa de Desenvolvimento da Rede de Creches de Lisboa,
importará não ignorar que a taxa de cobertura mede a capacidade existente por relação ao número
de crianças até aos 3 anos residentes no concelho. Ora, a procura deste tipo de equipamentos em
Lisboa é influenciada pelos movimentos pendulares das populações que, não residindo no concelho,
aqui exercem a sua atividade profissional, procurando aqui também resposta para as necessidades
de acolhimento, socialização e desenvolvimento dos seus filhos e das suas filhas mais pequenos/as.
Por exemplo, na freguesia de Campolide cerca de 35% das crianças que frequentam as creches da
rede não lucrativa residem fora de Lisboa (70% na Amadora e em Sintra, ao que não será alheia a
proximidade destes concelhos com a freguesia dada a passagem da via férrea).
Considerando a situação das diferentes freguesias, Lumiar e Alvalade serão aquelas onde há mais
lugares em creche (lucrativas e não lucrativas). Ao contrário, é no Beato que existe menor
capacidade. No Parque das Nações existem apenas respostas da rede lucrativa. Lumiar, Marvila,
Alvalade, Campo de Ourique; Santa Clara e Estrela são as freguesias onde há mais lugares em creche
na rede solidária.

29

Disponível em:
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=11&cod_concelho=06&cod_freguesia=0&cod_area=
11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false. Consultada em 12.07.2019.
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Ainda de acordo com o documento da CML acima identificado, considerando a meta de 50% de
cobertura, definida desde 2009, cerca de metade das freguesias (13) ainda não atingiram esse valor,
apresentando quatro destas freguesias (Beato, Parque das Nações, Olivais e Areeiro) taxas de
cobertura abaixo dos 24%. Note-se, ainda, que freguesias com grande potencial de crescimento
populacional como Lumiar e Santa Clara têm taxas de cobertura da rede de creches não lucrativas e
de acesso não restrito inferiores aos 50% estabelecidos.
No contexto das respostas sociais para a população adulta, e retomando a informação do
Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI)
distribuem-se equitativamente pela rede solidária e pela rede de respostas lucrativas. É, no entanto,
a rede solidária que apresenta mais lugares (65% do total).
Já a Carta Social 2018 30 identifica a existência de 115 equipamentos desta natureza, os quais têm
capacidade para um total de 4 569 pessoas e têm 3 988 utentes, o que significa uma taxa de
utilização de 87,3%. Os preços praticados pelos equipamentos na sua relação com os rendimentos
disponíveis das pessoas podem explicar esta taxa de utilização inferior a 90%. Note-se que, de acordo
com o mapeamento da CCDRLVT, a taxa de cobertura desta resposta social situa-se, no concelho de
Lisboa, entre os 4,2% e 8,4%. A média nacional é de 12,6%.
Procurando conhecer a população utente destas respostas destinadas à população mais idosa, e não
havendo outra informação disponível, consideramos, como referência, as características da
população utente dos “lares” geridos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que
correspondem, em abril de 2019, a um total de 380 pessoas.

30

Carta Social. Disponível em:
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=11&cod_concelho=06&cod_freguesia=0&cod_area=
21&cod_valencia=2107&nome=&localpostal=&temCert=false, consultada em 12.07.2019.
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Figura 81 | População utente das ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por sexo (%) – 2019
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Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Comparando a estrutura etária de homens e de mulheres, utentes das ERPIs da SCML, verificam-se
algumas diferenças. As mulheres apresentam-se mais velhas – 58,4% tem 85 anos e mais; e o
número de mulheres utentes aumenta à medida que aumenta a idade. Em relação aos homens há
uma distribuição um pouco mais equilibrada entre as diferentes faixas etárias; o número de homens
utentes aumenta até ao grupo dos 75-84 anos e depois decresce. A diferença de idades poderá
enunciar que serão as mulheres as que, tendencialmente, viverão situações de menor autonomia, no
próprio contexto das instituições.
Seria importante conhecer outras variáveis de caracterização da população utilizadora da resposta
social ERPI já que, como vimos anteriormente, há mudanças no perfil das mulheres idosas e dos
homens idosos que necessariamente se refletirão nos serviços a prestar e na definição das
estratégias destes equipamentos para o futuro.
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Figura 82 | População utente das ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por sexo e idade (%) – 2019
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No que se refere ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), a Carta Social dá conta da existência de 103
respostas em Lisboa. Estas respostas correspondem a uma capacidade para servir 8 679 pessoas,
tendo, no entanto, como utentes 5 815 pessoas (67%). 31 Limitações associadas aos serviços
prestados no âmbito do SAD (como por exemplo os horários), dificuldades económicas de pessoas e
famílias e, ainda, um certo desconhecimento da existência deste serviço são fatores que certamente
contribuem para explicar a baixa taxa de utilização.
Considerando os/as utentes do SAD da SCML – 3 655 pessoas -, verifica-se que as percentagens de
homens e de mulheres são muito idênticas às das pessoas utentes de “lares” (65,5% e 34,5% de
mulheres e homens, respetivamente).

31
Carta Social. Disponível em:
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=11&cod_concelho=06&cod_freguesia=0&cod_area=
21&cod_valencia=2101&nome=&localpostal=&temCert=false. Consultada em 12.07.2019.
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Figura 83 | População utente do SAD da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por sexo e idade (%) – 2019
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Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A estrutura etária da população utente de SAD revela que, mais cedo do que as mulheres, os homens
começam a receber os serviços de apoio domiciliário, o que denotará a menor autonomia dos
homens na sua vida pessoal, tal como sublinhado num dos workshops de auscultação / discussão em
torno deste diagnóstico. Por outro lado, há proporcionalmente mais homens e menos mulheres com
85 e mais anos utentes do SAD.
Finalmente, Lisboa, na Carta Social, 32 apresenta 71 Centros de Dia, com uma capacidade para 3 892
pessoas e 2 693 utentes (69%). A situação de crescente dependência das pessoas que recorrem a
esta resposta social e as alterações do perfil das próprias pessoas idosas, em geral, são elementos
que se constituem, certamente, como grandes desafios à atividade dos Centros de Dia.
Na cidade de Lisboa existe apenas um Centro de Noite com capacidade para 10 pessoas.
Na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, as pessoas que utilizam os Centros de Dia são 1 644, das
quais 66,5% são do sexo feminino.
Como seria de esperar, as pessoas utilizadoras dos Centros de Dia revelam uma estrutura etária um
pouco mais jovem, mantendo-se as tendências anteriores para, ainda assim, as mulheres serem
utentes mais envelhecidas.

32

Carta Social. Disponível em:
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=11&cod_concelho=06&cod_freguesia=0&cod_area=
21&cod_valencia=2103&nome=&localpostal=&temCert=false. Consultada em 12.07.2019.
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Figura 84 | População utente dos Centros de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por sexo e idade (%) – 2019
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Nos workshops com mulheres e homens munícipes, dinamizados no âmbito do I Plano Municipal
para a Igualdade de Género, foram mencionados alguns obstáculos ao acesso às respostas sociais
dirigidas à população idosa. Para além dos elevados preços praticados (sem que tivesse havido
distinção entre o que se passa no setor privado lucrativo e no solidário), por relação à capacidade
financeira da maior parte das pessoas, já aqui mencionados, foram referidas a existência de listas de
espera que fazem com que a resposta não seja dada, logo quando se torna necessária. Segundo as
pessoas participantes, e ainda que de uma forma não generalizada, verificam-se algumas práticas
não inclusivas e pouco respeitadoras da dignidade das pessoas mais velhas, em particular no setor
lucrativo, como seja a dificuldade para que um casal de pessoas idosas, aquando da entrada numa
ERPI, seja alojado no mesmo quarto.
Por outro lado, os “lares” mantém uma imagem socialmente negativa, e muito associada a situações
de fim de linha, consubstanciada pela existência de equipamentos “verdadeiramente deprimentes”
que mantém um funcionamento como há dezenas de anos atrás, sem considerarem que a sociedade,
em geral, é hoje mais escolarizada, mais informada e mais exigente. Por seu turno, o SAD, menos
conhecido, é visto (pela população e por profissionais) como uma “segunda escolha” em caso de
necessidade e menos como uma resposta que pode mais facilmente manter uma autonomia (ainda
que relativa) das pessoas que precisam de apoio na sua vida quotidiana.
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Destaques
 Mais de metade das pessoas beneficiárias do subsídio social de desemprego é do
sexo feminino.
 Os valores médios anuais dos subsídios de desemprego pagos a homens são mais
elevados do que aqueles que são pagos a mulheres.
 As mulheres representam mais de 60% do total de pessoas beneficiárias do subsídio
de doença.
 Mais homens do que mulheres são beneficiários de Rendimento Social de Inserção.
 Mais de 70% das pessoas beneficiárias do Complemento Solidário para Idosos são
do sexo feminino.
 As mulheres predominam entre as pessoas que recebem pensão de velhice e
pensão de sobrevivência.
 Cerca de metade das freguesias de Lisboa ainda não atingiram a meta de 50% de
cobertura de creches por parte da rede não lucrativa, definida desde 2009, nas
Orientações Estratégicas para os Equipamentos Sociais para a Infância.
 As mulheres são a maior parte das pessoas em Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas, em Serviço de Apoio Domiciliário e em Centro de Dia, da responsabilidade
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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8. Saúde
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como um estado completo de bem-estar físico,
mental e social e não apenas ausência de doença. Neste sentido, a saúde não é apenas um bem para
cada uma das pessoas mas é um valor coletivo. Por outro lado, a saúde assume-se não somente
como uma questão biológica mas também como social sendo que as causas para alguns problemas
de saúde residem, precisamente, no contexto social. Neste sentido, alguns dos aspetos
anteriormente discutidos neste documento constituem-se já como fatores determinantes da saúde.
Este capítulo, para além de enunciar outros condicionantes da saúde, apresentará dados sobre a
“saúde que temos”, partindo, fundamentalmente da informação constante no no Perfil de Saúde da
cidade de Lisboa 2013 e no Perfil de Saúde e Seus Determinantes da Região de Lisboa e Vale do Tejo 2015, elaborados pela Administração Regional e Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Fatores condicionantes da saúde
Alimentação
− Em Portugal, 6,7% dos/as jovens nunca tomam o pequeno-almoço durante a semana,
sendo que esta tendência é mais acentuada nas raparigas do que nos rapazes, de todas
as idades. Os e as jovens da Região de Lisboa são quem apresenta pior situação, já que
apenas 76,8% tomam o pequeno-almoço todos os dias. (Tavares, Candoso e Quitério,
coord., 2013: 48)
− Ainda na Região de Lisboa, 7,8% dos/as jovens raramente ou nunca come fruta. São
mais as raparigas, do que os rapazes, que, a este nível, adotam um comportamento
saudável. (Tavares, Candoso e Quitério, coord., 2013: 49)

Massa corporal
− Segundo o Inquérito Nacional de Saúde de 2014, 40,3% dos homens e 31,4% das
mulheres da Região de Lisboa e Vale do Tejo tinham excesso de peso. Os valores
passam para 14,8% e 15,7%, respetivamente para homens e para mulheres, quando se
trata da obesidade.
− O excesso de peso está diagnosticado em 9,4% dos homens e 9,8% das mulheres
inscritas/os no ACES de Lisboa Norte e Lisboa Centro, em 2016.
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Comportamento sexual e reprodutivo
− 57,4% dos homens universitários, face a 21,7% das mulheres universitárias, referem
ter relações sexuais com parceiras/os ocasionais algumas vezes; e destes homens,
4,7% muito frequentemente. (Tavares, Candoso e Quitério, coord., 2013: 53)
− O estudo PREVIH em Lisboa verificou que, de um total de 397 pessoas que realizam
trabalho sexual [sic] em contexto de apartamento (em 2011-2012), na Grande Lisboa,
49% são do sexo feminino, 30% do sexo masculino e 21% transgénero. Apenas 27%
têm a nacionalidade portuguesa. A nível nacional cerca de 7% desta população é
seropositiva, sendo que é maior a incidência nas mulheres. (Tavares, Candoso e
Quitério, coord., 2013: 53)
− O “Perfil de saúde e seus determinantes da Região de Lisboa e Vale do Tejo” (Tavares,
coord., 2016: 182) refere que a prostituição [sic] condiciona múltiplos problemas de
saúde, de que se destacam as doenças sexualmente transmissíveis (DST), bem como
uma maior dificuldade num uso eficaz de métodos contracetivos. Refere ainda que “a
violência física é uma constante na vida das prostitutas, protagonizada pelos clientes,
proxenetas e outros cidadãos e mesmo pela polícia. A intensidade e a frequência de
práticas agressivas que permanecem impunes contribuem para que a violência seja
considerada pelas prostitutas como o maior risco diário da sua profissão, agravado
pelo facto de não terem recurso perante a lei”. (Tavares, coord., 2016: 182)
− A percentagem de nascimentos em mulheres com idades inferiores a 20 anos é de
2,7% no ACES de Lisboa Central e de 3% no ACES de Lisboa Norte, para o triénio 20142016. Estes números inscrevem-se numa tendência de decréscimo – no triénio 20042006 a percentagem, para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, era de 4,6%.

Consumo de tabaco
− Em 2014, o Inquérito Nacional de Saúde aponta para que 21,5% da população
residente na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 10 ou mais anos, fuma. Essa
percentagem é de 16,2% para o sexo feminino e de 27,6% para o sexo masculino.
Quando se considera ex-fumadores/as, as percentagens são de 32% e 15,7%,
respetivamente para homens e mulheres.33 Entre os elementos do sexo masculino, as
idades com maior incidência de fumadores são os 25-34 anos e os 45-44 anos; entre as
mulheres, os grupos de idade mais críticos são os 25-34 anos e os 35-44 anos.34
− O abuso de tabaco está diagnosticado em 14% dos homens e 13,4% das mulheres
inscritas nos ACES de Lisboa Norte e Lisboa Central.35

33

Observatório Regional de Saúde.

34

Observatório Regional de Saúde.

35

Perfil Regional de Saúde, 2017.
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Consumo de álcool
− O uso crónico de álcool está diagnosticado em 2,8% dos homens inscritos no ACES de
Lisboa Norte e Lisboa Central, em 2016. A percentagem é de 0,4% para as mulheres.
− Em 2015, na Região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 9 283 internamentos
hospitalares relacionados com o consumo de álcool. A nível nacional 87% deste tipo de
internamentos são por parte de indivíduos do sexo masculino. (SICAD, 2016: 72)
− Em 2014, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a taxa bruta de mortalidade padronizada
por doenças atribuíveis ao álcool, por 100 000 habitantes, é de 30,2% para os homens
e de 6,5% para as mulheres (para Portugal, as percentagens são de 38,5% e 8,1%,
respetivamente).

Consumo de drogas
− No estudo sobre consumos de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos
aditivos e dependências – 2015, realizado junto de alunos/as do ensino público com
idades entre os 13 e os 18 anos, 13% das raparigas da Região de Lisboa e Vale do Tejo
afirmam vir a consumir drogas ao longo das suas vidas. (Feijão, 2017)
− O abuso de drogas está diagnosticado em 1,2% dos homens inscritos no ACES de
Lisboa Norte e Lisboa Central, em 2016. A percentagem é de 0,5% para as mulheres.

Morbilidade
Em fevereiro de 2019 estavam inscritas 549 739 pessoas 36 nos Centros de Saúde de Lisboa Central e
Lisboa Norte 37 das quais 12% não têm médico/a de família atribuído/a. 38
Ainda que não se disponha de informação oficial sobre a distribuição por sexo das pessoas utentes
dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) de Lisboa, os workshops com a população,
dinamizados no âmbito do I PMIG, salientam atitudes diferentes de homens e de mulheres face à
saúde sendo as mulheres quem mais procura os serviços de saúde e os homens a sentirem mais
dificuldades na sua relação com a doença, entendida como vulnerabilidade, e menor apetência para
o uso de uma medicina preventiva.
Ao nível das doenças apresentadas pelas/os utentes existem também diferenças. Como se pode
verificar nas figuras seguintes, homens e mulheres inscritos/as nos dois ACES apresentam a
hipertensão e as alterações do metabolismo dos lípidos como as duas principais doenças que os e as
36

Não existe informação por sexo.

37

Não foi considerado o Centro de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras.

38

Informação disponível em: https://transparencia.sns.gov.pt/explore/dataset/utentes-inscritos-em-cuidados-de-saudeprimarios/table/?disjunctive.ars&disjunctive.aces&sort=aces&refine.ars=ARS+Lisboa+e+Vale+do+Tejo.
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afetam. Doenças como a diabetes e a obesidade surgem também entre as mais frequentes, tanto
para homens como para mulheres, ainda que a obesidade afete sobretudo estas últimas.
Mas a diferença mais marcante parece estar na incidência das perturbações depressivas que se faz
sentir muito mais intensamente entre as mulheres - 20,3% no ACES de Lisboa Norte e 16% no ACES
de Lisboa Central -, sendo que as percentagens equivalentes para os homens são de 6,2% e 5,1%,
respetivamente. Ainda que com menor incidência, a demência surge, igualmente, com uma presença
mais forte entre as mulheres – 1,6% no ACES de Lisboa Norte e 1,5% no ACES de Lisboa Central (a
percentagem de homens é de 0,7% em ambos os ACES).
Figura 85 | Pessoas inscritas por diagnóstico ativo no ACES Lisboa Central, por sexo – dezembro 2016 (%)
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Fonte: Observatórios regionais de saúde
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Figura 86 | Pessoas inscritas por diagnóstico ativo no ACES Lisboa Norte, por sexo – dezembro 2016 (%)
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Tomando como referência informação constante no Diagnóstico Social de Lisboa, verifica-se a
mesma tendência. Em 2014, no ACES de Lisboa Central, na maior parte das problemáticas
relacionadas com a saúde mental dos/as utentes dos ACES de Lisboa, o número de mulheres era
superior aos homens, particularmente no que diz respeito a psicose afetiva, neurastenia, distúrbio
ansioso, anorexia ou bulimia, para além da já mencionada perturbação depressiva. Algumas destas
doenças estão claramente associadas à maior esperança de vida e longevidade das mulheres, outras
relacionar-se-ão com uma maior exposição, por parte das mulheres, a situações de stress e angústia
no seu quotidiano profissional, pessoal e familiar.
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Note-se que a falta de respostas na área da demência é uma das lacunas identificadas no Diagnóstico
Social de Lisboa – 2015.

Incapacidades
No Censo de 2011, as incapacidades das pessoas são caraterizadas em função dos seguintes critérios:
ver; ouvir; andar ou subir degaus; memorizar ou concentrar-se; tomar banho e vestir-se;
compreender e fazer-se compreender.
Como se pode perceber através da figura seguinte, são as mulheres que, regra geral, em maior
percentagem, apresentam muitas dificuldades, ou estão mesmo incapacitadas, para a realização das
ações identificadas. As piores situações 39 dizem respeito à capacidade para andar ou subir degraus
(13,2%); ver (11,2%) e ter memória ou capacidade de concentração (8,1%). Para os homens as
percentagens mais elevadas verificam-se no ver (6,4%) e andar ou subir escadas (6,4%). Não deixa de
ser curioso que é nestas duas ações que se regista um maior diferencial de género em desfavor das
mulheres.
Figura 87 | Pessoas com muita dificuldade ou incapacitadas para realizar as ações, por sexo (%) - 2011
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Fonte: INE, Censo 2011.

Segundo o Diagnóstico Social de Lisboa, verifica-se, como seria de esperar, uma tendência para uma
maior prevalência das dificuldades, qualquer que seja o seu tipo, nas idades mais avançadas. Todas
as dificuldades atingem o valor máximo no grupo etário das pessoas maiores de 80 anos.
39

As percentagens mencionadas no texto dizem respeito à soma entre “tem muita dificuldade em efetuar a ação” e “Não consegue efetuar
a ação”.
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Considerando, uma vez mais, a maior presença de mulheres nas faixas etárias mais velhas, estes
dados estão em conformidade com o facto de serem sobretudo as mulheres a viverem um processo
de envelhecimento durante o qual se confrontam com mais limitações e incapacidades.
Ainda

segundo

o

Censo

de

2011,

mas

olhando

para

a

existência

de

múltiplas

dificuldades/incapacidades, verifica-se que as freguesias onde se “regista um maior peso de
população com pelo menos uma dificuldade são as mais envelhecidas e com mais perdas
populacionais entre momentos censitários. Em algumas dessas freguesas, a população com essas
características representa 1/5 ou mais do conjunto da população. Para além disso as mulheres
apresentam-se claramente maioritárias na identificação de pelo menos uma dificuldade no último
recenseamento, em todas as freguesias. A relação de masculinidade da população com pelo menos
uma dificuldade revela que, na generalidade das freguesias, as mulheres nesta condição são cerca do
dobro dos homens”. (Capucha, coord., 2018: 105)

Práticas tradicionais nefastas
O Plano Municipal para a Integração de Imigrantes dá conta de algumas práticas tradicionais nefastas
entre a população imigrante.
Este é o caso da Mutilação Genital Feminina (MGF), mantida com fundamentos culturais e religiosos,
nomeadamente para controlo da sexualidade feminina, aceitação social e, como tal, requisito para
casamento e honra da família. Esta prática que, como o nome o explicita, tem única e
exclusivamente as mulheres como destinatárias pode causar consequências adversas para a saúde
física e emocional das meninas. Sendo praticada na infância, os seus efeitos prolongam-se na
adolescência e vida adulta. “As complicações a longo prazo e tardias incluem a formação de quistos e
fístulas, micção dolorosa, infeções urinárias recorrentes e incontinência, frigidez e infertilidade,
oferecendo ainda riscos para a gravidez e parto, assim como para os recém-nascidos. Igualmente
nefastos são os danos psicológicos, podendo originar problemas de saúde mental e psicossociais,
incluindo depressão, ansiedade e disfunção sexual.” (CML, Pelouro dos Direitos Sociais, s.d.: 91).
Não esquecer que, sendo um país que recebe pessoas oriundas de locais onde esta prática é comum,
Portugal é considerado, pela OMS, como um país de risco, no que diz respeito à prática de MGF.
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Um estudo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, desenvolvido em parceria com a UMAR,
estimou que vivem no concelho de Lisboa cerca de 483 raparigas /mulheres submetidas a MGF.
(Lisboa, 2015) 40

A saúde das pessoas imigrantes
Há que ter em conta que a maior parte das pessoas imigrantes encontra-se em idade reprodutiva, o
que, associado ao facto de terem as suas origens em culturas onde a maternidade / paternidade são
mais precoces do que na Europa ocidental e de se encontrarem num país diferente sem a mesma
retaguarda familiar que nos seus países de nascimento, se pode constituir como uma dimensão de
vulnerabilidade. Acresce que, para algumas comunidades, o facto de não ser garantido o
atendimento das mulheres por profissionais do mesmo sexo pode ser um fator que limita o acesso à
saúde.
No “Perfil de saúde e seus determinantes da RLVT” (Tavares, coord., 2016) refere-se uma fraca
adesão da população imigrante nomeadamente aos programas da vigilância da criança e da mulher
em idade fértil. Em consequência, e tendencialmente, registam-se nas crianças mais baixas taxas de
cobertura vacinal.
Do mesmo modo, relativamente às mulheres, há uma menor adesão ao planeamento familiar e
dificuldades no cumprimento de programas de rastreio, como é o caso do cancro do colo do útero.
Já no que respeita aos homens, é de salientar o facto de estes estarem expostos a riscos para a saúde
que advêm do exercício de funções profissionais de maior perigosidade, como é o caso do setor da
construção civil, e onde nem sempre são respeitadas as normas de higiene e segurança no trabalho.

40

Importa referir que as questões relativas a práticas tradicionais nefastas, incluindo a MGF, são objeto do II Plano Municipal de Prevenção
e Combate à Violência Doméstica.
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Destaques
 Verificam-se comportamentos menos saudáveis por parte de pessoas do sexo
masculino em relação a diferentes fatores condicionantes da saúde, tais como a
alimentação, a atividade física, o comportamento sexual e reprodutivo, o consumo
de tabaco, o consumo de álcool e o consumo de drogas.
 As perturbações depressivas e as demências afetam mais mulheres do que homens.
 São as mulheres que, em maior percentagem, apresentam muitas dificuldades ou
estão mesmo incapacitadas para executar ações como andar ou subir degraus, ver
e ter memória ou capacidade de concentração.
 Subsistem práticas tradicionais nefastas, nomeadamente de mutilação genital
feminina, entre a população imigrante.
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9. Desporto e cultura
No já citado retrato da saúde de Lisboa (Tavares, 2013) aponta-se para um certo sedentarismo da
população de Lisboa e, muito particularmente, para os adolescentes do sexo masculino:
− A atividade física diária só é praticada por 19% dos/as adolescentes, e em menor
percentagem pelos adolescentes do sexo masculino.
− São os rapazes que passam mais tempo no computador, em jogos ou nas redes sociais.

No entanto, os dados de 2019 revelam que, nos programas da iniciativa do Departamento de
Atividade Física e Desporto (DAFD) / Divisão de Projetos Desportivos da Câmara Municipal de Lisboa
(CML), tanto nos programas desportivos e de educação física dirigidos a crianças e jovens, como nas
ofertas em espaços municipais, há um certo equilíbrio na participação de rapazes e raparigas.
Um estudo de uma equipa do INDEG/ISCTE, realizado no âmbito do Plano Estratégico para o
Desenvolvimento do Desporto em Lisboa, 2018-2012 (INDEG/ISCTE, 2017), revela diferentes
motivações e condicionantes à prática do desporto opcional nas escolas, por parte de rapazes e de
raparigas. Assim, na infância privilegiam-se as relações sociais que se estabelecem na sequência da
sua participação em atividades desportivas, mas a partir dos 6 anos são os rapazes que mais
começam a revelar o gosto pela competição. Talvez por isso, quando se considera os clubes com
atividades desportivas federadas, a participação masculina seja maior.
A Carta Desportiva de Lisboa 2009 regista a existência de 207 clubes em atividade, no ano de 2008.
Estes clubes abrangiam um total de 18 578 atletas federados/as sendo que a participação de
elementos do sexo masculino ultrapassa os 80%. (Guimarães et al., 2009)
Figura 88 | Atletas federados/as nos clubes de Lisboa, por sexo (%) - 2008

16

Homens
84
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Fonte: Carta Desportiva de Lisboa 2009.
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Para além desta fraca participação feminina no desporto federado salienta-se uma concentração das
praticantes do sexo feminino em algumas modalidades: Hipismo (27%); Judo (16,2%); Ténis (13,4%);
Atletismo (5,9%) e Natação (5,8%). O Voleibol atrai 14% das atletas e é uma das modalidades
coletivas em que as praticantes do sexo feminino estão em maioria (80%).
De acordo com informação disponibilizada pela CML, na cedência de espaços das Instalações
Desportivas Municipais para Entidades e Instituições, é dada prioridade na cedência, tanto nos
escalões de formação como nos escalões Seniores, às equipas femininas. Note-se, por outro lado,
que o Município tem feito uma aposta no fomento da participação das mulheres no desporto,
atribuindo, no que concerne ao apoio financeiro a eventos, uma majoração às entidades que
promovem atividades/eventos destinadas ou que incluam participantes do sexo feminino. Por outro
lado, o DAFD obriga as entidades que organizam provas desportivas com atribuição de prémios, que
esses mesmos prémios sejam de valor igual para as atletas femininas e os atletas masculinos, nos
termos da Constituição da República Portuguesa (CRP) e posterior legislação regulamentar sobre esta
matéria.
Tendo, uma vez mais, como referência o anteriormente citado estudo do INDEG/ISCTE, podem
considerar-se algumas condicionantes enunciadas por mulheres entrevistadas à prática de atividade
física. Salienta-se, em primeiro lugar, as questões de gestão do tempo, relacionadas com a existência
de filhos/as em idade escolar e/ou com o tempo de deslocação para a prática da atividade, sendo
que esta última questão deixa de ter relevância para as mulheres com mais de 55 anos. Não deixa de
ser curioso que, quando os homens enunciam dificuldades na gestão do tempo como fator inibidor
ou limitativo da prática de uma atividade física, tais dificuldades advém não das suas
responsabilidades familiares mas sim do exercício de “cargos profissionais de responsabilidade”.
Ainda para as mulheres, o facto de “ser casada” é uma limitação apontada que, por seu turno, não
tem expressão entre os homens. (INDEG/ISCTE, 2017)
No retrato da saúde de Lisboa, as mulheres com mais de 35 anos são consideradas mais ativas do
que as mulheres mais novas e do que os homens de diferentes idades (Tavares, Candoso e Quitério,
coord., 2013: 50).
Quando se olha para as pessoas que participam no Programa +55, programa municipal regular de
atividade física e saúde, dirigido a todas as pessoas residentes em Lisboa com 55 ou mais anos,
verifica-se a presença maioritária de mulheres no total de participantes (82%). Importa não esquecer
que para as mulheres mais velhas a atividade física é considerada uma forma de “contrariar os
efeitos da idade”. (INDEG/ISCTE, 2017)
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De acordo com o debate realizado nos workshops com mulheres e homens munícipes, realizados no
âmbito do I PMIG, as mulheres surgem como mais participativas, procurando mais as coletividades e
os serviços que estas prestam, enquanto os homens procuram mais os cafés e os pequenos grupos
de rua, não organizados. No entanto, quando se considera a sua participação no movimento
associativo (de âmbito desportivo ou cultural), enquanto dirigentes, a sua presença volta a ficar
oculta. Numa entrevista com o Presidente da Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa foi
referido que, ainda que não havendo elementos estatísticos, poder-se-á afirmar que em menos de
10% dos casos há mulheres nas direções das associações. Foi apenas identificado um clube
desportivo tendo uma mulher como presidente. O papel social atribuído às mulheres foi identificado
como uma grande limitação: “Dizer às mulheres para virem para as direções das associações é
acrescentar-lhes trabalho. Por outro lado, há muitos homens [maridos] que não veem com bons
olhos a presença das mulheres nas direções das associações”. 41
Em relação a outros bens e serviços, de natureza cultural, prestados pela autarquia, as mulheres
surgem, de novo, como as suas principais consumidoras.
A partir da avaliação da satisfação com o atendimento e serviços prestados da Rede de Bibliotecas de
Lisboa - Rede BLX (Mendes et al., 2018), constata-se que, em 2015 e 2016, os homens representam
entre 56% e 50% das pessoas utilizadoras; em 2017 a posição inverte-se sendo que as mulheres
passam a significar 52% do universo de pessoas utilizadoras da Rede BLX.
Também a Agenda Cultural encontra eco sobretudo num público feminino – cerca de dois terços das
pessoas que a leem são mulheres. E, talvez por isso, sejam igualmente as mulheres a estarem em
maioria no inquérito aplicado aos públicos da EGEAC, entre 2012-2014 – a percentagem oscila entre
51% e 68% do total de visitantes, variando em função da categoria de evento. (DINAMIA’CET/IUL,
2017)

41

Entrevista realizada em 14 de maio 2019.
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Destaques
 Nos programas desportivos e de educação física da responsabilidade da CML há um
certo equilíbrio na participação de rapazes e raparigas.
 Entre os/as federados/as a participação de elementos do sexo masculino ultrapassa
os 80%.
 Entre as mulheres, os condicionantes à prática de atividade física relacionam-se
com questões de gestão do tempo, relacionadas com a existência de filhos/as em
idade escolar e/ou com o tempo de deslocação para a prática da atividade.
 Os homens também enunciam dificuldades na gestão do tempo, como
condicionantes da prática de atividade física, mas devido ao exercício de “cargos
profissionais de responsabilidade”.
 A presença de mulheres nas direções das coletividades do concelho de Lisboa é
muito pouco expressiva.
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10.Segurança e criminalidade
Criminalidade registada
A criminalidade registada pelas autoridades policiais no município de Lisboa, no ano de 2018, aponta
para um total de 38 251 crimes. 42
Os homens constituem 76,4% das pessoas agentes / suspeitas identificadas em relação ao total de
crimes registados, face a 23,6% de mulheres. Por outro lado, as mulheres predominam ligeiramente
entre as pessoas lesadas /ofendidas identificadas em relação ao total de crimes registados: 50,5%,
face a 49,5% de homens.
A maioria dos crimes registados são crimes contra o património, 21 913 dos quais crimes contra a
propriedade. Os homens constituem 67,2% dos/as agentes / suspeitos/as identificados/as em crimes
contra o património, face a 32,8% de mulheres. Por outro lado, os homens predominam também
ligeiramente entre as pessoas lesadas /ofendidas identificadas em relação a este tipo de crime:
51,4%, face a 48,6% de mulheres.
Merecem destaque, pela sua relevância em matéria de igualdade entre mulheres e homens, dois
outros tipos de crime que revelam contornos evidentes de violência de género contra as mulheres:
os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual e os crimes de violência doméstica.
Quanto aos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual (nos quais se inclui o delito de
importunação sexual), foram registados um total de 237 crimes. Uma ampla maioria, mais de nove
em cada dez, ou seja 92,6% das pessoas agentes / suspeitas identificadas em relação aos crimes
contra a liberdade e a autodeterminação sexual são homens, face a 7,4% de mulheres. Por outro
lado, as mulheres predominam claramente entre as pessoas lesadas /ofendidas identificadas em
relação a este tipo de crime: 86%, face a 14% de homens.
Em relação aos crimes de violência doméstica, num total de 1 640 registos, quase oito em cada dez,
ou seja 78,2% das pessoas agentes / suspeitas identificadas em relação a este tipo de crime são
homens, face a 21,8% de mulheres. Em contrapartida, as mulheres predominam claramente entre as
pessoas lesadas /ofendidas identificadas em relação aos crimes de violência doméstica: 70,4%, face a
29,6% de homens.
O Relatório Anual de Segurança Interna 2018 divulga alguma informação complementar sobre o
crime de violência doméstica, mas ao nível do distrito de Lisboa. De acordo com esta fonte, em 2018

42
A fonte deste e dos dados incluídos nos parágrafos seguintes relativos a criminalidade registada é a seguinte: DGPJ, Estatísticas da
Justiça, 2018.
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foram registadas pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública no distrito de
Lisboa 5 981 ocorrências de violência doméstica, das quais 4 979 violência doméstica contra cônjuges
ou análogos. A taxa de incidência do crime registado de violência doméstica (considerando o número
de ocorrências por 1 000 habitantes) é de 2,65 no distrito de Lisboa (taxa esta que é superior à média
nacional – 2,57 e, sobretudo, à taxa média no Continente – 2,5).
O crime de burla contra mulheres idosas e homens idosos foi referido, nos workshops participativos
realizados com mulheres e homens munícipes de Lisboa, como um receio e uma preocupação. Os
dados do Relatório Anual de Segurança Interna 2018 sobre os crimes participados nesse ano no
distrito de Lisboa, classificados como “outras burlas”, apontam para um total de 2 892 participações.

Prevalência da violência doméstica e de género, perceção de (in)segurança e
relação com o espaço público
O Primeiro Inquérito Municipal à Violência Doméstica e de Género de Lisboa (Lisboa, 2017),
promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do I Plano Municipal de Prevenção e
Combate à Violência Doméstica e de Género de Lisboa, apresenta resultados estatisticamente
representativos das pessoas com 18 ou mais anos residentes no concelho de Lisboa, sobre a violência
interpessoal doméstica e de género para homens e mulheres.
O apuramento dos resultados deste inquérito revela que existe uma elevada prevalência (auto
reportada) de violência física/psicológica/sexual, no último ano e nos anos anteriores, quer contra as
mulheres (50,3%), quer contra os homens (62%), mas com padrões e características diferentes.
A violência contra as mulheres revelada por este estudo é uma violência marcadamente de género,
que acontece maioritariamente no âmbito das relações domésticas e de intimidade e perpetrada
essencialmente por homens.
Com exceção da violência sexual, todos os outros tipos de violências específicas (psicológica, física,
económica) acontecem, sobretudo, no quadro das relações com parceiros/as ou ex-parceiros/as. É
no espaço privado, sobretudo da casa, que as mulheres continuam a sofrer mais atos de violência,
apesar dos dados revelarem também uma percentagem crescente de atos ocorridos nos espaço
públicos.
A violência contra os homens apresenta, neste mesmo estudo, um padrão muito diferente da
violência contra as mulheres. A prevalência da vitimação física/psicológica/sexual dos homens,
encontrada neste Inquérito é particularmente elevada. No entanto, na análise das violências
específicas, observa-se que, apenas na violência física, os homens revelam um valor mais elevado do
que as mulheres. Contudo, o peso da violência doméstica nos homens acontece sobretudo por via
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parental, e muito menos por via das relações de intimidade/conjugalidade, existindo uma elevada
percentagem de atos ocorridos durante a infância e adolescência, e em que os principais agressores
são os pais homens.
O estudo conclui, por outro lado, que a vitimação das mulheres está estatisticamente associada à
preocupação e ao medo em circular à noite no espaço público, mesmo quando este é próximo da sua
residência. Num espaço público que é percecionado como inseguro e discriminatório,
nomeadamente por via do assédio e da importunação sexual.
Nota-se ainda um efeito significativo da idade na perceção de (in)segurança no bairro à noite: são as
pessoas mais velhas (homens ou mulheres) aquelas que surgem mais associadas a comportamentos
como não caminhar sozinhas na rua à noite e a não fazê-lo por medo.
Refira-se, ainda, a este respeito, que esta foi uma preocupação manifesta nos contributos para este
diagnóstico do Conselho Municipal para a Igualdade, que apontam por exemplo para a existência de
falhas de iluminação e segurança em algumas áreas de Lisboa que serão impeditivas de uma maior
fruição do espaço público, em especial pelas mulheres. Também nos workshops realizados foi
abordada e discutida a perceção de insegurança no espaço público, sobretudo após o anoitecer,
experimentada sobretudo por mulheres, mas também por homens, mais velhas/os.

Jovens em conflito com a lei
Dados facultados especificamente para este diagnóstico pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais permitem caracterizar uma realidade específica: a dos e a das jovens internados/as nos
Centros Educativos da região de Lisboa, a 31 de março de 2019 (fonte: SIRS, abril 2019, dados
provisórios).
O número total destes e destas jovens é de 80, dos/as quais 70 são do sexo masculino e 10 do sexo
feminino.
Entre as raparigas, cinco têm 17 anos, quatro têm 16 anos e uma tem 15 anos. As idades dos rapazes
situam-se entre os 14 e os 19 anos; destes, 28 têm 17 anos e 18 têm 16 anos.
Quanto à tipologia de crime registado:
−

Os crimes contra as pessoas são os mais prevalentes, tanto entre os rapazes como
entre as raparigas: 56,1% e 55,6%, respetivamente. Dentro dos crimes contra as
pessoas, o crime de ofensa à integridade física voluntária grave é aquele que é
registado com maior frequência, representando 24,2% do total de crimes registados
em relação aos rapazes e 33,3% do total de crimes registados em relação às
raparigas.
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−

Os crimes contra o património constituem 40,9% dos crimes registados em relação
aos rapazes (sobretudo roubos) e 44,4% do total de crimes registados em relação às
raparigas (sobretudo furtos).

Crianças e jovens em perigo
Em 2018, contabilizavam-se 4 536 crianças com processo nas Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) do concelho de Lisboa. Mais de metade destas crianças (55.9%) 43 é do sexo masculino.
Em termos etários, observa-se uma prevalência de crianças/jovens com idade superior a 14 anos.
Olhando as idades em função do sexo, verifica-se que as meninas estão mais representadas nos
extremos etários. Ou seja, elas são mais do que os rapazes no grupo dos 0-5 anos (contrariando até o
efeito demográfico que faz com que, nestas idades, haja mais crianças do sexo masculino) e no grupo
etário mais velho (15-21 anos).
Figura 89 | Crianças e jovens com processo na CPJC Lisboa, por sexo e idade (%) – 2018
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Fonte: Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

37 destas crianças foram identificadas como tendo algum tipo de deficiência ou incapacidade, na sua
maioria rapazes (64.9%).
As famílias monoparentais representam 39% do total de agregados nos quais as crianças com
processo nas CPCJ do concelho de Lisboa se integram. Estas são também maioritariamente famílias
cuja pessoa responsável é do sexo feminino.

43

CPCJ Lisboa corresponde a dados para as CPCJ de Lisboa Centro, Lisboa Norte, Lisboa Ocidental e lisboa Oriental.

44

Não foram consideradas as situações em que a idade é desconhecida.
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Figura 90 | Caracterização dos agregados familiares de crianças com processo nas Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens do concelho de Lisboa (%) – 2018
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Fonte: Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

As principais problemáticas diagnosticadas são: 1) negligência, que representa 37% do total de
situações diagnosticadas; 2) exposição a situações de violência doméstica (16.3%); 3)
comportamentos de perigo na infância e juventude (15.4% ) 46; 4) situações de perigo que colocam
em causa o direito à educação (14.6%). Meninas e raparigas surgem como mais vulneráveis às
situações de negligência; os rapazes são mais vulneráveis às situações que colocam em perigo o seu
direito à educação. A exposição à violência doméstica e a adoção de comportamentos de perigo sem
que a família consiga uma interferência positiva são situações que atingem quase tanto rapazes
como raparigas.
Embora com uma menor relevância no conjunto das situações diagnosticadas, importa referir que as
situações de maus tratos físicos e as de abuso sexual têm como principais vítimas meninas e/ou
raparigas.

45

Não foram consideradas as situações em que a idade é desconhecida.

46

Incluem-se aqui, nomeadamente, o consumo de estupefaciente, consumo de bebidas alcoólicas e situações de bullying.
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Figura 91 | Crianças com processo nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do concelho de Lisboa, segundo a
problemática diagnosticada, por sexo - 2018 (%)
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Fonte: Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
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Destaques
 São mais os rapazes do que as raparigas com processos nas Comissões de Proteção
de Crianças e Jovens do concelho de Lisboa. As raparigas são mais vulneráveis a
problemas de negligência, maus tratos físicos e psicológicos e abuso sexual. Os
rapazes apresentam uma maior incidência de situações de perigo face ao direito à
educação.
 Uma larga maioria dos e das jovens internados/as nos Centros Educativos da região
de Lisboa é do sexo masculino.
 Assiste-se a uma elevada masculinização da população prisional; contudo, as
mulheres surgem relativamente sobre representadas em prisões de alta segurança.
 Os homens predominam claramente entre as pessoas agentes/suspeitas
identificadas em relação aos crimes contra a liberdade e a autodeterminação
sexual. As mulheres predominam claramente entre as pessoas lesadas/ofendidas
identificadas em relação a este tipo de crime.
 Os homens predominam claramente entre as pessoas agentes/suspeitas
identificadas em relação aos crimes de violência doméstica. As mulheres
predominam claramente entre as pessoas lesadas/ofendidas identificadas em
relação a este tipo de crime.
 Regista-se dificuldades de fruição do espaço público e de acesso à cidadania
urbana, em especial pelas mulheres, nomeadamente devidas a iluminação e
condições de segurança deficientes.
 Há um sentimento de medo, por parte das mulheres, em circular à noite no espaço
público, mesmo quando este é próximo da sua residência.
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11.Pobreza e exclusão social
Seguindo critérios definidos a nível europeu, a partir da informação recolhida pelo Inquérito às
Condições de Vida e Rendimento, realizado em 2018 sobre rendimentos do ano anterior, é
estabelecida uma linha de pobreza que corresponde a 5 610€ anuais (ou 468€ por mês). A taxa de
risco de pobreza corresponde, pois, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos
(por adulto equivalente) inferiores ao valor anteriormente referido. Assim, na Área Metropolitana de
Lisboa 47 12,3% das pessoas residentes estavam em risco de pobreza, em 2017. Este é um valor
inferior ao verificado a nível nacional – 17,3%.
No entanto, quando calculada uma linha de pobreza regional, 48 o seu valor para a AML aumenta para
6 566€, por ano, aumentando também a taxa de pobreza para 18,9%. A AML passa, assim, a ser a
terceira região do país (a seguir à Região Autónoma da Madeira e do Açores) com maior
percentagem de pessoas em risco de pobreza.
Infelizmente não existe informação mais detalhada por região mas, ainda assim, importará referir
alguns dados que, sendo de âmbito nacional, ressaltam a tendência crescente para uma feminização
da pobreza que, certamente, se verificará também em Lisboa (INE, 2018b):
− Considerando o total da população residente, a taxa de pobreza para as mulheres é de
19,7%; para os homens é de 14,9%. Note-se que, em 2017, agravou-se a diferença
entre homens e mulheres: + 4,8 pp para as mulheres; em 2016 a diferença era de 3,1
pp.
− Também entre homens e mulheres reformadas se verifica um acentuar do gap. Em
2017 a taxa de risco de pobreza é de 16,9% para as mulheres reformadas e 14,3% para
os homens reformados (+2,6 pp); em 2016 era de 15,6% e 14,5%, respetivamente para
mulheres e homens (+1,1).
− Apesar de o trabalho ser um fator de proteção à pobreza, 9,7% das pessoas com
emprego são pobres. Esta taxa é mais elevada entre os homens (10,4%) do que entre
as mulheres com emprego (9%).
− Uma das taxas de risco de pobreza mais elevadas, tendo em conta a idade, situa-se
entre a população com 65 e mais anos (17,7%). Ora tanto, a nível nacional como na
cidade de Lisboa, as mulheres estão presentes em maior número neste grupo. Por
outro lado, quando é considerado o sexo da população com 65 e mais anos, encontrase uma taxa de risco de pobreza de 19,7% para as mulheres e de 14,9%, para os
homens.

47

Não existe informação para o concelho de Lisboa.

48

Calculada em função de 60% da mediana dos rendimentos monetários disponíveis equivalentes na AML.
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− Nas famílias monoparentais e unipessoais, as taxas de risco de pobreza são 28,2% e
26,1%, respetivamente. Ora, como se viu anteriormente, no que diz respeito à cidade
de Lisboa, as mulheres, também nestas tipologias de família, estão em maioria.
− Finalmente, cabe referir que a privação material 49 é igualmente mais elevada nas
mulheres do que nos homens. Ou seja, para 19,2% das mulheres, a sua capacidade
económica não lhes permite o acesso a pelo menos três dos itens considerados; a
percentagem desce para 13,2% entre os elementos do sexo masculino.
Mas, como é sabido, a pobreza não é apenas uma questão monetária; ela é, antes sim, um fenómeno
multidimensional que conjuga vulnerabilidades em vários domínios: educação, qualificação e
emprego, saúde, habitação, acesso à justiça, acesso aos serviços, em geral. E é este carácter
multidimensional que torna a pobreza num fator determinante nos processos de exclusão social,
conduzindo a uma não verificação de direitos de cidadania, a uma violação dos direitos humanos, tal
como proclamado pela Assembleia da República em 2008.

Mulheres e homens em situação de carência habitacional
Os estudos são unânimes na consideração das condições de habitação, ou da impossibilidade de
acesso a uma habitação no mercado normal, como um indicador de pobreza.
Segundo o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, realizado pelo
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU, 2018), na AML residem mais de 50% do total de
famílias em carência habitacional. Mais especificamente, no município de Lisboa há mais de 2 867
famílias para realojar.
Se considerarmos que das 20 376 pessoas 50 atualmente titulares de habitação municipal na cidade
de Lisboa, 51,7% são mulheres, podemos inferir que as necessidades de novas respostas sociais de
alojamento serão também mais sentidas um pouco mais por mulheres do que por homens.
Os dados das candidaturas, submetidas e classificadas em 2018, ao Regime de Acesso a uma
Habitação Municipal (RAHM), referidos na Estratégia Local de Habitação 2019-2024 (DMHDL,2019)
apontam nesse mesmo sentido: 70% das pessoas candidatas são do sexo feminino. Para além disso, a
informação disponível aponta para que 35,1% dos agregados candidatos são famílias monoparentais,
o que significará que parte significativa das mulheres procurará uma solução habitacional para si e
para os seus/suas filhos/as.
49

Segundo o INE, na esteira do EUROSTAT, é indicador geral de privação material a inexistência de acesso, devido a dificuldades
económicas, a pelo menos três dos nove itens que se seguem: Capacidade para fazer uma semana de férias, por ano, fora de casa;
Pagamento imediato de uma despesa sem fazer recurso a empréstimo; Capacidade para manter a casa aquecida; Pagamento de renda e
encargos, ou despesas correntes, sem atrasos; Disponibilidade de automóvel; Capacidade para fazer uma refeição de carne, peixe (ou
equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias; Capacidade para ter máquina de lavar; Capacidade para ter telefone.
50

Informação cedida pela GEBALIS, especificamente para este diagnóstico.
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Apesar de a habitação social ser uma solução para condições menos dignas de alojamento, o
realojamento, com frequência, não tem sido fator de inclusão social das populações com maiores
carências económicas. Pelo contrário, os bairros de realojamento mantêm-se como territórios
socialmente vulneráveis e a população que neles reside é vista, pela cidade, na sua diferença
negativa. Na visibilidade dessa diferença, as mulheres são grandes protagonistas: porque são elas
que mais frequentam os serviços e equipamentos - seja para levar e trazer as crianças de creches e
escolas; seja porque são as principais utentes dos equipamentos de apoio a pessoas idosas - porque
estão mais pelo bairro já que são, também elas, as mais afetas pelo desemprego ou subemprego.
São as mulheres residentes nos bairros municipais de Lisboa que, em 2012, expressam uma menor
satisfação residencial: 59,5% das mulheres, face a 64,5% dos homens, recomendariam o bairro a uma
pessoa amiga para viver. (GEBALIS, 2015)
São também as mulheres que, no quotidiano, mais se confrontam com as limitações financeiras das
suas famílias que, regra geral, são elas que gerem. Dados apresentados no Diagnóstico Social de
Lisboa 2015-2016 referem que, em 2011, a população residente nos bairros municipais a auferir o
Rendimento Social de Inserção (12,1%) é quatro vezes superior à da AML (3,4%). Os meios de vida
das pessoas residentes com idade igual ou superior a 25 anos revelavam um peso muito elevado de
apoios e transferências sociais (50,9%), para o que as reformas e pensões contribuíram em 36,5%,
vivendo apenas um terço desta população dos rendimentos do trabalho. Aquelas que não tinham
quaisquer fontes de rendimentos e que dependiam da família representavam uma parte significativa
da população com idade igual ou superior a 25 anos (17,2%). Saliente-se, ainda, que esta situação de
precariedade económica extrema é mais penalizadora para as mulheres, uma vez que a diferença
entre homens e mulheres com mais de 25 anos que se encontravam “a cargo da família” é relevante:
45,9% eram do sexo masculino e 54,1% do sexo feminino.
Apesar das medidas tomadas pela autarquia, numa cidade como Lisboa as dificuldades de acesso á
habitação através do mercado privado de arrendamento não podem deixar de estar relacionadas
com os elevados custos da habitação e o respetivo peso no orçamento familiar.
Segundo as Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local do Instituto Nacional de Estatística
(INE, 2019), o valor mediano das rendas, por m2 de novos contratos de arrendamento de
alojamentos familiares, no 2º trimestre de 2018, foi de 11,16€. Note-se que o valor para o país é de
4,80€ e que, sendo Cascais e Oeiras os dois concelhos que se seguem com preços mais elevados, os
valores aí praticados são 9,71€ e 9,38€, respetivamente.
Em Lisboa, os valores medianos mais altos surgem nas freguesias de St. António (14,10€),
Misericórdia (13,38€) e Parque das Nações (13,20€).
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Considerando as candidaturas entradas em 2018, no âmbito do Subsídio Municipal ao Arrendamento
(SMA), criado em 2013, verifica-se que também aqui há uma predominância dos elementos do sexo
feminino (77%); as famílias monoparentais constituem a tipologia de família mais frequente (28%). O
desemprego e uma redução de rendimentos são os principais motivos para a procura de apoio.

Mulheres e homens sem-abrigo
De acordo com o retrato da situação atual constante do Plano Municipal para a Pessoa em Situação
de Sem Abrigo 2019-2021 (CML, s.d.), em 2018, estavam na condição de sem casa 1 967 pessoas e
sem teto 361 pessoas na cidade de Lisboa (152 destas últimas correspondem a novos casos na cidade
de Lisboa). É estimado, nesta fonte, que o número total de pessoas em situação de sem abrigo na
cidade seja de 2 473. 51
Estima, por outro lado, que as mulheres representem 10% das pessoas em situação de sem teto na
cidade. Relativamente ao comportamento das mulheres sem teto, o referido Plano refere que as
mulheres desaparecem da rua ao fim do dia e trocam de lugar de pernoita com frequência.
No conjunto das pessoas em situação de sem abrigo sinalizadas pelas Equipas Técnicas de Rua e pela
Equipa Técnica de Acompanhamento e Gestão dos Cacifos, a maioria dos casos foi sinalizada na zona
histórica (38,7%) seguida da zona centro (25,6%), da zona ocidental (19,8%) e da zona norte oriental
(10,3%); em relação aos contactos por freguesia constata-se que as freguesias onde os contactos
tiveram maior significância foram: Santa Maria maior (24,2%), Arroios (16,3%) e S.Vicente (115)
(CML, s.d.).
Com um enfoque específico na situação das mulheres sem-abrigo em Lisboa, Ana Ferreira Martins
(Martins, 2017) salienta aspetos desta realidade que apontam, também, para algumas diferenças
entre a forma como homens e mulheres estão numa mesma condição. 52
Assim, as mulheres sem-abrigo são:
− Jovens, e mais jovens do que os homens.
− Possuidoras de uma baixa escolaridade, e mais baixa do que a dos homens: as
mulheres sem qualquer grau de escolaridade são o triplo dos homens na mesma
situação. Refira-se, porém, que, apesar de representarem uma pequena minoria, as
mulheres com ensino médio/superior são 9 vezes mais do que os homens.
51

O texto do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem Abrigo 2019-2021 esclarece que este número corresponde ao somatório
dos valores anteriores, acrescido de 5% de margem de erro.
52

O estudo baseia-se em entrevistas a mulheres sem-abrigo (num total de 56) que recorreram a dois centros sociais da AMI em Lisboa, o
Centro Porta Amiga das Olaias e de Chelas, desde 1 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006. Complementarmente, a autora recorreu
aos dados referentes às entrevistas realizadas a homens sem-abrigo (num total de 252), nos mesmos centros e no mesmo período de
tempo, constantes na base de dados da AMI.
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− Solteiras, embora haja uma muito maior proporção de mulheres, por relação à de
homens, casadas/em união de facto ou viúvas.
− Têm como local de pernoita, na maior parte dos casos, e tal como os homens, a rua.
Contudo, muito menos do que os homens pernoitam em albergues; e mais do que os
homens, pernoitam em casa de amigos/as, pensões, barracas, prédios abandonados,
carros.
As mulheres escondem-se mais do que os homens, elas têm a necessidade de
se esconderem. (M. J. 1, 29 anos, união de facto, uma filha) (Martins, 2017:
123)
− Tendem a recorrer mais cedo aos serviços do que os homens.
− Vivem, muitas vezes, sozinhas. Mas, com muito maior frequência do que os homens,
vivem com um companheiro.
− Tendem a recorrer mais a familiares do que os homens.
− Na sua larga maioria (contrariamente aos homens), têm filhos/as. Mas, na maioria dos
casos, encontram-se separadas dos filhos e/ou das filhas (estando estes/as entregues a
familiares ou a instituições).
− Uma ampla maioria está desempregada. Porém, mais do que os homens, mantêm uma
atividade profissional, nomeadamente em limpezas de escadas e/ou de casas.
− Não possuem formação profissional, numa proporção muito superior à de homens.
− Mais de um terço vive da mendicidade (proporção que é muito inferior à dos homens).
Muito mais do que os homens vivem do apoio de pessoas amigas/familiares.
− Não fizeram descontos para a segurança social, em maior proporção do que os
homens.
− 16 em cada 100, mais do que os homens, dizem ter contraído HIV.
− Mais de quatro em cada 10, menos do que os homens, referem consumir substâncias
aditivas.
− Os principais motivos de procura de apoio, semelhantes aos dos homens, são o
desemprego e a precariedade financeira, o desalojamento, problemas familiares e
relacionais e a toxicodependência.
− Verbalizam, em vários casos, vivências de violência doméstica, que por vezes foram o
motivo para terem ficado sem habitação digna e estável:
Vivia com o marido e quatro filhos numa barraca, devido a maus tratos por
parte do marido e por este ter uma nova companheira, pô-la fora de casa.
Está na casa de uma senhora amiga, temporariamente, com uma filha, os
outros 3 estão com a sogra. (Isabel 11, separada, 49 anos, quatro filhos)
(Martins, 2017: 106)
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(…) pernoita em casa de amigos. Saiu de casa porque o marido exerceu sobre
ela violência doméstica durante 20 anos e não aguentou mais. (Maria 9,
separada, 49 anos, três filhos) (Martins, 2017: 154)
− As principais necessidades a nível da inserção/reinserção expressas são: terem
trabalho, alojamento próprio e apoio financeiro (esta última mais verbalizada por
mulheres).
O trabalho faz falta para viver e uma casa também. Essas duas coisas são
mesmo necessárias para quem tem filhos. (…) Se eu tivesse uma casa era uma
mulher feliz. (Paula, solteira, 25 anos, duas filhas) (Martins, 2017: 142)

Mulheres ciganas
A par do que acontece noutros países europeus, as pessoas ciganas em Portugal continuam a ser
particularmente vulneráveis à pobreza e aos processos de exclusão social. Num inquérito realizado
em 2011 pela Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA, 2016) em 11 paísesmembros, 80% das pessoas ciganas inquiridas pertenciam a agregados familiares em risco de
pobreza, sendo que os níveis mais elevados foram registados em Portugal (quase 100%), Itália e
França. A existência de uma grande percentagem de pessoas ciganas que vivem em situação de
pobreza extrema em Portugal foi, por outro lado, um dos problemas identificados no estudo nacional
sobre as comunidades ciganas, realizado em 2014.
Dados do estudo de “Caraterização das Condições de Habitação das Comunidades Ciganas
Residentes em Portugal” (Ferreira, 2018), referem que Lisboa é onde existe maior concentração de
indivíduos de etnia cigana – 3 293 pessoas, que correspondem a 760 famílias. Todas estas famílias
residem em habitação social o que, por si só, é indicador de dificuldades económicas de acesso ao
mercado de habitação e/ou existência de fatores de discriminação por parte dos agentes imobiliários
que impedem, ou pelo menos dificultam, o acesso destas pessoas ao aluguer ou compra de casa fora
do contexto da habitação social. A Ameixoeira, Olivais e Marvila são as freguesias de maior
concentração de elementos destas comuniidades.
Ainda que não existam dados para a cidade de Lisboa, importa referir, no entanto, alguns aspetos
que evidenciam que as mulheres ciganas apresentam vulnerabilidades específicas à pobreza e à
exclusão social.
Com efeito, apesar de as mulheres desempenharem um importante papel, tanto na continuidade das
tradições – na verdade, são elas o garante da honra e do respeito, enquanto valores fundamentais –
como a nível económico, já que são elas que “governam a casa” e que, na venda, têm um
desempenho mais ativo, as mulheres ciganas carecem de uma

identidade própria: “quando
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nascemos somo filhas de…; quando casamos são as mulheres de…, quando morremos somos as
viúvas de…” (Mulher cigana, mediadora).
Por outro lado, o seu estatuto na comunidade só se constroi com o casamento e a maternidade, o
que faz com que estes sejam acontecimentos tenham lugar, na maior parte dos casos, em idades
mais precoces do que na sociedade maioritária, limitando, assim, as opções das raparigas ciganas em
relação ao seu futuro.
As mulheres ciganas têm, em geral, níveis de instrução mais baixos do que os homens ciganos – a
sua saída da escola faz-se mais precocemente como estratégia de garante da honra e de um
casamento endogâmico, numa cultura onde não há lugar ao namoro.
No estudo nacional sobre as comunidades ciganas refere-se que, na sua maioria, as mulheres ciganas
não ultrapassam a barreira do 1º ciclo do ensino básico e a participação das mulheres em cursos de
alfabetização e processos de RVCC “ainda enfrentam grandes resistências por parte dos
companheiros que as controlam de muito perto” (Ferreira, 2018: 273).
Os seus mais baixos níveis de instrução e a conceção tradicional de que à mulher não compete
trabalhar fora de casa (com exceção da venda, em família), pois o seu espaço deve ser sobretudo o
da esfera doméstica, fazem com que as mulheres ciganas estejam numa grande dependência
económica em relação aos homens, o que se pode agravar em caso de viuvez.
Esta dependência e subalternidade em relação aos homens revelam-se, ainda, nos seguintes aspetos
de que dá conta o estudo nacional sobre as comunidades ciganas (Ferreira, 2018):
− A maioria das pessoas ciganas entrevistadas concorda que ‘as mulheres de vergonha
não devem frequentar determinados sítios sem os maridos (41,9%) e que cabe aos
homens tomarem as decisões familiares mais importantes (34,8%)’.
− 21,6% concordam que as mulheres não devem discutir assuntos familiares com os
maridos, se não forem da mesma opinião.
− Um pouco mais de 30% concordam que uma viúva deve rapar o cabelo e usar luto
profundo.
− 30% concordam que os meninos devem andar na escola até mais tarde do que as
meninas.
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Mulheres e homens com deficiência
Os dados do Inquérito Europeu às Condições de Vida e Rendimento relativos a 2016 revelam que o
risco de pobreza ou de exclusão social em Portugal é consideravelmente mais elevado entre as
pessoas com deficiência do que entre pessoas sem deficiência, nos diferentes grupos etários. Entre
homens e mulheres com deficiência os dados não revelam, porém, diferenças expressivas. No
entanto, no relatório “Pessoas com deficiência em Portugal: indicadores de Direitos Humanos 2018”
(Pinto & Pinto, 2018) as autoras identificam algumas assimetrias. Ainda que a informação disponível
seja para o país, o enunciado de tais assimetrias podem apoiar um aprofundamento do
conhecimento da situação de homens e mulheres com deficiência na cidade de Lisboa.
Assim:
− Verifica-se uma sub-representação das raparigas com deficiência no ensino regular,
público e privado. Esta sub-representação é ainda maior quando se consideram
estudantes que frequentam o ensino especial (72% de rapazes e 28% de raparigas com
deficiência, a nível nacional) (Pinto & Pinto, 2018: 14).
− A taxa de atividade das mulheres com deficiência em Portugal é inferior à dos homens
com deficiência (-2,3 p.p.) (Pinto & Pinto, 2018: 26).
− Prevalecem mais homens com deficiência registados como desempregados, embora a
diferença tenha vindo a diminuir (Pinto & Pinto, 2018: 30).
− Entre as mulheres com deficiência a trabalhar no setor privado os níveis de
habilitações são mais elevados (Pinto & Pinto, 2018: 40).
− No setor público, os homens com deficiência estão sobre representados na
administração local; as mulheres com deficiência estão sobre representadas na
administração central.

No domínio da intervenção da Câmara Municipal de Lisboa junto de pessoas com deficiência,
sobressai a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência (OED) que resulta de um protocolo,
estabelecido em 1990, entre a atual Fundação LIGA, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), e o
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). No ano de 2018, a OED abrangeu 288 pessoas
com deficiência, sendo a maioria do sexo masculino, representando os homens 64% do total, e os
restantes 36% do sexo feminino. Em termos de idade, estas pessoas enquadram-se, genericamente,
na faixa etária dos 25 aos 44 anos. Quando se considera as pessoas com deficiência colocadas
profissionalmente, através do OED, verifica-se que 20% dos elementos do sexo masculino foram
colocados; essa percentagem desce para 13,5% quando se considera as mulheres com deficiência, o
que significará dificuldades acrescidas para as mulheres com deficiência ao nível da sua integração
profissional.
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Refira-se, ainda, a existência do Balcão da Inclusão que (ao abrigo de um protocolo entre a CML e o
Instituto Nacional de Reabilitação I.P.) presta um serviço de atendimento especializado no domínio
da

deficiência/incapacidade.

Este

serviço

tem

como

destinatárias

pessoas

com

deficiência/incapacidade, mas também seus/suas familiares e público em geral. No ano de 2018
foram atendidas pelo Balcão da Inclusão 102 mulheres e 50 homens.

Mulheres e homens em estabelecimentos prisionais
A população reclusa em Portugal tem vindo a aumentar e a percentagem de mulheres no total da
população prisional tem aumentado também. Em 2010 as estatísticas da Direção Geral de Reinserção
e Serviços Prisionais dão conta de 11 459 pessoas reclusas, representando as mulheres 5,3%; em
Dezembro de 2018 era 12 869 o número de pessoas na prisão, sendo que a percentagem de
mulheres correspondia a 6,4% (828 mulheres). A 31 de Dezembro de 2018, 76,4% dos homens e
87,7% das mulheres encontravam-se em estabelecimentos prisionais de risco elevado. 53
De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), Lisboa é o distrito que concentra
maior volume de criminalidade geral participada. Em 2016 existiam 3 629 pessoas – 3 471 homens e
158 mulheres - com residência no distrito de Lisboa em estabelecimentos prisionais, sendo que cerca
de 88% se encontravam em prisões localizadas no próprio distrito de residência, havendo uma maior
tendência para serem as mulheres a ficarem em estabelecimentos prisionais localizados no seu
distrito de residência (94%). A grande maioria da população prisional é de origem portuguesa; entre
os homens reclusos a percentagem de estrangeiros é superior (26,7% face a 21,5% de estrangeiras
entre as mulheres reclusas). (Ministério da Justiça, 2018)
No livro “Ala Feminina” de Vanessa Oliveira, a autora refere que a maioria dos crimes cometidos por
mulheres são atos praticados por desespero e/ou necessidade (Oliveira, 2018). Por seu turno,
Catarina Frois (Frois, 2017) verifica que há entre a maioria das mulheres reclusas histórias de pobreza
e de institucionalização anteriores ao momento da prisão: “a sensação com que nós ficamos é que
aquelas mulheres estavam já presas a um ciclo de pobreza, de violência e de exclusão social muito
anterior ao momento de encarceramento.” 54
Um dos elementos salientados num dos workshops realizados no âmbito do I PMIG foi o de que o
papel de cuidado tradicionalmente assumido pelas mulheres faz com que, quando uma mulher é
presa, haja uma maior desestruturação do seu agregado familiar, que penaliza essencialmente as
53

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Direção de Serviços de Organização, Planeamento e Relações Externas. Disponível em:
https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Quinzenais/2019/1q01-2019-sexpen.pdf?ver=201901-16-112807-970. Consulta em 30/07/19.
54

Citação em: http://www.jornalmapa.pt/2018/01/08/jornadas-as-prisoes-as-mulheres/. Última consulta em 25/07/2019.
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crianças, havendo um também maior estigma social recaindo sobre as mulheres reclusas e sobre
os/as seus/suas familiares e, em particular, sobre os seus filhos e filhas.
Pensar sobre as pessoas reclusas implica pensar também nas pessoas que as visitam nas prisões.
Ainda que não se disponha de dados estatísticos sobre as visitas aos estabelecimentos prisionais, e
tal como salientado nos workshops, são as mulheres que mais assumem esse papel e que, como tal,
mais se expõem aos olhares públicos nas, com frequência, longas filas de espera, na rua, para a visita
a familiares na prisão. Ainda segundo participantes num dos workshops, esta é também uma
situação com graves consequências para as crianças que ficam desprovidas de supervisão parental
com consequências, nomeadamente, no seu rendimento escolar.

Mulheres idosas no centro histórico de Lisboa
O fenómeno da feminização do envelhecimento reflete-se particularmente nas freguesias do centro
histórico de Lisboa, onde o parque habitacional apresenta características desajustadas das
necessidades de uma população em envelhecimento, como a ausência de elevador, por exemplo,
condicionando a mobilidade e fomentando o isolamento das pessoais mais velhas. Elementos
participantes nos workshops realizados reportam tais situações de isolamento dando conta de casos
de pessoas, sobretudo, de mulheres que não saem à rua por não conseguirem descer e subir as
escadas dos prédios onde moram. São situações em que, em caso de necessidade, a própria
prestação de cuidados no domicílio pode ficar prejudicada. Também a inexistência de casas de banho
no interior das casas devidamente adequadas às necessidades das pessoas mais velhas pode
constituir um problema – “a mim foi a Junta de Freguesia que realizou obras na casa de banho e
colocou um poliban. Se não fosse isso agora não podia tomar banho” (participante num dos
workshops).
Outra dimensão a ter em conta prende-se com a gentrificação turística que se vive no centro
histórico. Com efeito, esta é uma zona em profunda transformação emergindo atualmente como
local de turismo e de consumo essencialmente voltada para o/a turista. Verifica-se uma expansão da
função de recreação, das atividades de lazer ou do alojamento turístico/arrendamento de curta
duração, que começam a substituir gradualmente as funções tradicionais da habitação para uso
permanente e o comércio local tradicional de proximidade.
As mercearias antigas e lojas de bairro vão sendo substituídas por restaurantes e cafés destinados
aos/às visitantes e por lojas de souvenirs – “não temos onde comprar um pacote de manteiga aqui
no bairro” (participante num dos workshops) - limitando, assim, se não mesmo anulando as
possibilidades de fazer compras nas imediações da residência. Por outro lado, os cafés como locais
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de convívio são quase inexistentes já que se direcionam pela decoração, clientela, produtos e preços
praticado para um outro tipo de população.
O incremento de pessoas e de movimento nas ruas, se tem os seus lados positivos, revela-se por
vezes, pouco profícuo para moradores e moradoras – “O Castelo de São Jorge, que é o equipamento
municipal mais rentável, não contribui para a qualidade de vida dos moradores do bairro. Durante o
dia está cheio de gente. À noite fecham todos os estabelecimentos e o clube desportivo é o único
local de encontro… A população deixou de poder usar o Castelo como espaço público de acesso
livre.” (Quartennaire, 2017: 72)
Importará ainda não ignorar o surgimento de “novos agentes” na via pública – tuc tuc, bicicletas,
scooters, segways e troleys – que impõem novos cuidados nas deslocações: “Eu cá para mim acho
que devia ser proibido aos turistas andarem com os troleys na rua. Nós não conseguimos passar”
(participante num dos workshops).
Por outro lado, o aumento do turismo reflete-se também na utilização dos transportes públicos e,
apesar da existência do serviço de transporte “porta-a-porta”, tal significa uma outra dificuldade
acrescida para as/os residentes que têm que enfrentar longas filas de espera e meios de transporte
cada vez mais cheios, o que coloca questões acrescidas de segurança para as pessoas mais velhas e,
uma vez mais, para as mulheres em particular.
Para além das limitações na vida quotidiana estas são, sem dúvida, questões que conflituam com o
sentimento de pertença e identificação de mulheres e de homens com o espaço onde residem.

Outros grupos com vulnerabilidades específicas
Num estudo levado a cabo pelo Observatório de Luta Contra a Pobreza da Cidade de Lisboa (Castro,
2012) são definidos cinco perfis de pobreza: Trabalhadores/as pobres; Desafiliados/as; Pessoas
desempregadas; Cuidadores/as informais; Pessoas incapacitadas para o trabalho por motivos de
doença; Pessoas idosas. Ainda que o estudo realizado seja de natureza qualitativa, pode dizer-se que
os dois primeiros grupos são predominantemente masculinos e os restantes três são
fundamentalmente compostos por mulheres.
Outros grupos de mulheres e de homens foram, também, identificados ao longo deste trabalho de
diagnóstico

como

apresentando

vulnerabilidades

específicas

no

município

de

Lisboa,

nomeadamente: mulheres e homens sem-abrigo; mulheres e homens com deficiência; mulheres e
homens imigrantes, e em particular africanas/os e afrodescendentes; pessoas na prostituição / que
fazem trabalho sexual; mulheres responsáveis por famílias monoparentais; mulheres idosas sós;
mulheres cuidadoras informais; pessoas LGBTI+.
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A produção de conhecimento sensível ao género em relação a estes grupos, a nível municipal, seria
fundamental para uma melhor compreensão dos processos e dinâmicas de vulnerabilidade a eles
associados na cidade de Lisboa.

Destaques
 Tendência para uma maior vulnerabilidade das mulheres à pobreza e à privação
material, nomeadamente na velhice e em famílias monoparentais e unipessoais.
 As mulheres ciganas são particularmente vulneráveis aos processos de pobreza e
de exclusão social, nomeadamente devido a: níveis de escolaridade mais baixos;
casamento e maternidade precoces; dependência económica e subalternidade em
relação aos homens ciganos.
 Apesar das pessoas sem-abrigo na cidade de Lisboa serem, na sua maioria homens,
as mulheres sem-abrigo apresentam um conjunto de especificidades que carecem
de ser devidamente equacionadas.
 As mulheres idosas residentes no Centro Histórico de Lisboa tendem a viver em
prédios sem elevador, o que dificulta a sua mobilidade e sociabilidade.
 A turistificação da cidade estará a contribuir para a fragilização das redes
tradicionais de entre ajuda e para o desaparecimento de comércio de proximidade
nas zonas históricas de Lisboa, o que contribui para o crescente isolamento das
mulheres idosas que nelas residem no seu quotidiano.


Insuficiente produção de conhecimento sensível ao género sobre a situação de
mulheres e homens no município, em particular das e dos que pertencem a grupos
com vulnerabilidades específicas.
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II. I Plano Municipal para a Igualdade de Género | PMIG
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Visão
Promoção da igualdade entre homens e mulheres no Município de Lisboa.

Enquadramento
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2018, “o XXI Governo Constitucional reconhece
a igualdade e a não discriminação como condição para a construção de um futuro sustentável para
Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos e que assegura plenamente a
participação de todas e de todos. Neste âmbito, tem priorizado a intervenção ao nível do mercado do
trabalho e da educação, da prevenção e combate à violência doméstica e de género, e do combate à
discriminação com base na orientação sexual, identidade de género, e características sexuais, orientado
pelos princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação (artigo 13.º da Constituição da
República Portuguesa) e pela promoção da igualdade entre mulheres e homens como uma das tarefas
fundamentais do Estado (alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa)”.
No âmbito das suas competências cabe também às autarquias a definição de objetivos em matéria de
igualdade entre mulheres e homens, enquanto domínio estratégico de promoção dos direitos humanos e
de cidadania e de construção de uma sociedade mais justa, como aliás se enuncia na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento

Sustentável,

das

Nações

Unidas,

documento

com

intuito

profundamente

transformador, ao ter em vista a eliminação de todos os obstáculos estruturais à igualdade entre
mulheres e homens.
Como refere a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação 2018-2030 (ENIND) – Portugal +
Igual, “do ponto de vista da ação estratégica, o mainstreaming nas diferentes áreas de política da
administração local deverá consubstanciar-se na elaboração de planos municipais para a igualdade que
traduzam, à escala local, a estrutura da ENIND e respetiva articulação e concretização em planos setoriais
locais, salvaguardando a autonomia das autarquias e a especificidade regional”.
A nível autárquico a elaboração do I Plano Municipal para a Igualdade de Género – PMIG, enquadra-se,
igualmente, nas Grandes Opções do Plano para a Cidade de Lisboa 2018-2021, nomeadamente no seu
Eixo B – Combater Exclusões, Defender Direitos que enuncia, entre outras medidas, a promoção, apoio e
participação em programas/iniciativas de defesa da igualdade de género e a aprovação do Plano
Municipal de Igualdade. Em consonância com a ENIND, a orientação municipal LX Igualdade + I Cidade
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Promotora da Igualdade, contra a Violência e a Discriminação, assume-se como um instrumento de
coordenação das políticas do Município de Lisboa, designadamente, para as questões da desigualdade de
género.

Linhas transversais – princípios orientadores
Participação
Numa lógica de corresponsabilização, partilha de práticas e de conhecimento e otimização de meios,
privilegia-se a participação ativa, na implementação e acompanhamento do I PMIG, de diferentes
entidades (públicas e privadas) que integram, nomeadamente, o Conselho Municipal para a Igualdade e o
Conselho Local de Ação Social.

Territorialização
O I PMIG assume a territorialização como um dos seus princípios. Estabelece medidas que se devem
adequar às características e necessidades dos diferentes territórios da cidade.

Interseccionalidade
A perspetiva da interseccionalidade revela que a discriminação resulta da interseção de múltiplos fatores.
Assim, a implementação das medidas inscritas em Plano devem ter em conta o cruzamento do sexo com
outros fatores de discriminação, entre os quais a idade, a origem étnica, a deficiência e a orientação
sexual.

Articulação com outras estratégias, planos e programas locais e nacionais
Dando cumprimento à orientação municipal LX Igualdade + I Cidade Promotora da Igualdade, contra a
Violência e a Discriminação, o I PMIG assume como principio orientador a articulação com outras
estratégias e planos locais, como seja o Plano Municipal para a Integração de Imigrantes, a Estratégia
Integrada de Intervenção com Crianças e Jovens na Cidade de Lisboa, a Estratégia Local de Habitação e o
Plano de Desenvolvimento Social. Assume, ainda, a necessária articulação com programas nacionais, tais
como: a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar, o Programa 1º Direito – Programa de Apoio ao Direito à Habitação e a Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas.
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Abordagem dupla e complementar do I PMIG
A execução do Plano de Ação do I PMIG assenta numa abordagem dupla e complementar:
− Mainstreaming do combate à discriminação em razão do sexo e da promoção da igualdade
entre mulheres e homens nos diferentes documentos e instrumentos de planeamento da
Câmara Municipal de Lisboa.
− Ações específicas/medidas de ação positiva, de caráter transitório, que em cada área
procuram corrigir as desvantagens estruturais de grupos que enfrentam discriminações
específicas, assim concretizando o princípio da igualdade e não discriminação.

Síntese do diagnóstico – problemas priorizados
O diagnóstico de Lisboa, em matéria de igualdade de género, foi realizado a partir da recolha,
sistematização e interpretação de um conjunto de informação de natureza diversificada. O texto que daí
resulta constitui a primeira parte deste documento. O confronto entre uma análise de natureza
documental com as questões que se evidenciaram nos workshops realizados com entidades que intervêm
no concelho de Lisboa e com munícipes deu origem ao destaque de alguns problemas. As medidas
dirigidas à resolução de tais problemas foram selecionadas, considerando dois principais critérios: o
tempo de execução do I PMIG e os recursos disponíveis para a respetiva implementação. Este processo
deu, então, origem à priorização dos problemas que de seguida se enunciam.

Educação
Persistência de dificuldades de acesso à educação por parte de meninas ciganas.
Dados publicados pelo Ministério da Educação revelam que a percentagem de abandono escolar entre alunas/os
da comunidade cigana no ensino básico, na AML, é de 11,1% para as meninas e de 6,8% para os meninos. No 3º
ciclo do ensino básico essas percentagens sobem para 25,1% e 9,2%, respetivamente.

Taxas de retenção e desistência mais elevadas entre os rapazes em todos os ciclos de estudo do ensino
básico.
Os rapazes apresentam taxas de retenção e desistência elevadas ao longo de todos os ciclos de estudos do ensino
básico: 3,5% no 1º ciclo; 10,5% no 2º ciclo; 10,8% no 3º ciclo face a 3,1%; 7,2% e 8,8% entre as raparigas nos 1º,2º
e 3º ciclo do ensino básico, respetivamente. A mesma tendência manifesta-se nas diferentes áreas de orientação
curricular do ensino secundário. A área na qual tanto rapazes como raparigas apresentam taxas de retenção e
desistência mais elevadas, para o total dos anos de escolaridade, é a dos cursos científico-humanísticos gerais
(22,6% para rapazes; 16,3% para raparigas) mas o pior desempenho verifica-se no 12º ano dos cursos técnicoprofissionais onde a taxa de retenção e desistência é, para os rapazes, de 40,3% e, para as raparigas, de 24,7%.

117
N.º 1344

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

2311

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

Emprego
Uma larga maioria das pessoas que trabalham em profissões não qualificadas são mulheres
As mulheres constituem 66,4% de trabalhadores/as não qualificados/as; 62,5% do pessoal administrativo; 56,2%
dos/as trabalhadores/as dos serviços pessoais, segurança e vendedores/as.

As mulheres são minoritárias em profissões associadas a cargos de direção e gestão.
A presença de mulheres entre representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes,
diretores/as e gestores/as executivos/as é metade da dos homens.
As mulheres estão particularmente sobre representadas em empresas de pequena dimensão, com
predominância do comércio e restauração e de salários baixos.
No cluster onde predominam as empresas de pequena dimensão, o comércio e a restauração e salários baixos, as
mulheres representam 55,8% da população trabalhadora (note-se que as mulheres constituem 51,2% do total de
trabalhadoras/es na cidade de Lisboa).

Os homens estão particularmente sobre representados em empresas de maior dimensão, com
predominância das atividades administrativas e financeiras e de salários elevados.
No cluster onde predominam empresas de maior dimensão, atividades administrativas e financeiras e salários
elevados, os homens representam 49,7% (note-se que os homens constituem 48,8% do total de trabalhadoras/es
na cidade de Lisboa).

As mulheres estão sub-representadas entre as pessoas empregadoras.
As mulheres representam cerca de um terço das pessoas empregadoras na cidade de Lisboa.
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Usos do tempo e articulação do trabalho pago com o trabalho não pago
A assimetria entre o tempo afeto por homens e mulheres ao trabalho pago na AML é reduzida, e muito
menor do que a que se verifica a nível nacional.
Segundo dados do Inquérito Nacional aos Usos do Tempo 2015, em média, por dia, na AML os homens despendem
9 horas e 5 minutos em trabalho pago e as mulheres 8 horas e 54 minutos. Os dados para Portugal apontam para
um diferencial de tempo diário afeto ao trabalho pago de 27 minutos a mais para os homens.

A assimetria entre o tempo afeto por mulheres e homens ao trabalho não pago doméstico e de cuidado
na AML é elevada, e maior do que a que se verifica a nível nacional.
Em média, por dia (útil), na AML as mulheres despendem 4 horas e 35 minutos em trabalho não pago e os homens
2 horas e 39 minutos. O diferencial de tempo afeto a mais pelas mulheres ao trabalho não pago é, pois, de quase 2
horas. Considerando Portugal no seu conjunto, este diferencial cifra-se em 1 hora e 40 minutos.

A feminização do trabalho não pago é particularmente evidente ao nível da prestação de cuidados físicos
às crianças e da realização de tarefas domésticas rotineiras.
Na AML, todos os dias, durante 1 hora ou mais, 3,3% das mulheres cuidam da roupa, 35,3% limpam a casa e 73,2%
preparam refeições. As percentagens para os homens são de 0,2%, 6,6% e 22,1%, respetivamente.

São sobretudo as mulheres (e em maior proporção do que no total do país) que se sentem demasiado
cansadas após o trabalho, nomeadamente para usufruírem da sua vida pessoal.
São sobretudo as mulheres (e em maiores proporções na AML do que no total do país) que referem ter-se sentido,
pelo menos algumas vezes, nos últimos 12 meses, demasiado cansadas após o trabalho para realizarem algumas
tarefas domésticas (69,7%, face a 48,7% dos homens) ou para usufruírem da sua vida pessoal (68,7%, face a 50,8%
dos homens).

Baixas taxas de cobertura da rede de creches não lucrativas e de acesso não restrito.
De acordo com as Orientações Estratégicas para os Equipamentos Sociais para a Infância, e considerando a meta de
50% de cobertura de creches por parte da rede não lucrativa, definida desde 2009, cerca de metade das freguesias
de Lisboa (13) ainda não atingiram esse valor, apresentando quatro destas freguesias (Beato, Parque das Nações,
Olivais e Areeiro) taxas de cobertura abaixo dos 24%. As freguesias com grande potencial de crescimento
populacional como Lumiar e Santa Clara têm taxas de cobertura da rede de creches não lucrativas e de acesso não
restrito inferiores aos 50% estabelecidos.
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Cidadania
Dificuldades de fruição do espaço público e de acesso à cidadania urbana.
Elementos do Conselho Municipal para a Igualdade apontam iluminação e condições de segurança deficientes em
certas zonas da cidade.

Medo, por parte das mulheres, em circular à noite no espaço público, mesmo quando este é próximo da
sua residência.
O Primeiro Inquérito Municipal à Violência Doméstica e de Género de Lisboa conclui que a vitimação das mulheres
está estatisticamente associada à preocupação e ao medo em circular à noite no espaço público, mesmo quando
este é próximo da sua residência. Num espaço público que é percecionado como inseguro e discriminatório,
nomeadamente por via do assédio e da importunação sexual.

Insuficiente produção de conhecimento sensível ao género sobre a situação de mulheres e homens no
município, em particular das e dos que pertencem a grupos com vulnerabilidades específicas.
Para além de outras lacunas a este nível, o diagnóstico revela que muitos documentos, incluindo documentos
estratégicos, produzidos no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa não apresentam informação desagregada por
sexo.
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Eixos prioritários de intervenção, objetivos e públicos estratégicos
O I PMIG estrutura-se em torno de quatro eixos prioritários de intervenção: Educação, Emprego, Usos do
Tempo e Articulação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal e Cidadania.
Os nove objetivos estratégicos são os seguintes:
1. Garantir a participação de meninas e raparigas ciganas no sistema educativo
2. Diminuir as taxas de retenção e desistência, em particular entre os rapazes, em todos os ciclos de
estudo
3. Contribuir para a dessegregação sexual do mercado de trabalho
4. Promover o acesso das mulheres à criação de empresas e de emprego
5. Promover a participação dos homens no trabalho não pago doméstico e de cuidado
6. Reconhecer e valorizar o trabalho de cuidado
7. Dotar a cidade com uma moderna e acessível rede de creches, não lucrativa e de acesso não
restrito
8. Promover a cidadania urbana de mulheres e de homens
9. Produzir conhecimento, regularmente atualizado, sobre a situação de mulheres e de homens no
município
A estes nove objetivos estratégicos correspondem 22 objetivos específicos e 30 medidas.
Para dar cumprimento aos objetivos estabelecidos, o I PMIG identifica, como grupos destinatários das
suas medidas os seguintes públicos estratégicos:
− Munícipes
− Comunidade escolar
− Crianças e jovens
− Entidades empregadoras
− Técnicos/as de emprego
− Entidades com participação nas Comissões Sociais de Freguesia
− Profissionais da autarquia
− Pessoas beneficiárias de programas e iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa.
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Medida(s)

1. Criação da figura de
mediadora cigana para
intervenção num agrupamento
de escolas, a definir entre os
que têm uma maior presença
de crianças e jovens ciganas/os

Objetivo(s) específico(s)

1.1. Promover e reforçar
a capacidade das escolas
para a integração e o
sucesso educativo das
crianças e jovens
ciganas/os

21 NOVEMBRO 2019

QUINTA-FEIRA

1.3. Valorizar a educação
escolar em particular de
meninas e raparigas
ciganas

4. Realização de encontros
periódicos com pais e mães
ciganos/as que têm filhos/as
em idade escolar
Nº de pais ciganos envolvidos

Nº de mães ciganas envolvidas

Nº de freguesias onde foram
realizadas as sessões

Nº de sessões realizadas

Duração da campanha

Nº e tipo de entidades onde foram
distribuídos/divulgados os materiais

50 pais/mães ciganos/as
envolvidos/as

3 sessões x 6 freguesias

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

Gebalis

Comissões Sociais de
Freguesia

Agrupamentos de
escolas

Associações de
pessoas ciganas

1 sessão por
semestre x 6
freguesias

2º semestre 2020

I

1. Garantir a
participação de
meninas e
raparigas
ciganas no
sistema
educativo

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

Ao longo do
período de
vigência do I
Plano Municipal
para a Igualdade
de Género (I
PMIG)
Calendarização

1º semestre 2020

Calendarização

T

Nº e tipo de materiais
distribuídos/divulgados

Alto Comissariado
para as Migrações
(ACM)

Entidades a envolver

MEdu / Direção Geral
de Educação

Associações de
pessoas ciganas

Alto Comissariado
para as Migrações
(ACM)

Entidades a envolver

E

Nº e tipo de materiais criados

Entidade
responsável

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

Entidade
responsável

L

1 campanha durante pelo
menos 3 meses

50% das escolas aplicam o
Metas
Guião

Campanha lançada

100 pessoas abrangidas

Nº de escolas que passaram a aplicar
Indicadores
o Guião

1 ação junto dos 9
agrupamentos de escolas
com maior presença de
crianças e jovens
ciganas/os

1 agrupamento de escolas

1 mulher cigana mediadora

Metas

Nº de pessoas abrangidas pelas
ações, por sexo

Nº de agrupamentos de escolas
envolvidos

Nº de ações realizadas

Nº de crianças e jovens ciganas/os
que frequentam o agrupamento de
escolas envolvido

Nº de escolas que integram o
agrupamento de escolas envolvido

Figura de mediadora cigana criada

Indicadores

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO I – EDUCAÇÃO

MUNICIPAL

O

3. Campanha de promoção do
sucesso das meninas e
raparigas ciganas

2. Divulgação do Guião para as
1.2. Reforçar a
escolas, elaborado pela Direção
capacitação das escolas
Geral de Educação, “Promover
no domínio da
a Iinclusão
e o sucesso
EIXO PRIORITÁRIO
DE INTERVENÇÃO
– EDUCAÇÃO
( CONT.)
multiculturalidade
e
educativo das comunidades
cultura cigana
ciganas”
Objetivo
Objetivo(s) específico(s)
Medida(s)
estratégico

1. Garantir a
participação de
meninas e
raparigas
ciganas no
sistema
educativo

Objetivo
estratégico

Plano de Ação janeiro 2020 - setembro 2021

B
M
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2. Diminuir as
taxas de
retenção e
desistência, em
particular entre
os rapazes, em
todos os ciclos
de estudo

Objetivo
estratégico

2.2. Valorizar percursos
educativos de sucesso
junto de rapazes e
raparigas

5. Produção de infografia sobre
o (in)sucesso escolar de rapazes
e raparigas

2.1. Promover uma
reflexão sobre as
desigualdades no acesso
ao sucesso educativo de
rapazes e raparigas na
cidade de Lisboa
20 participantes

Nº de participantes, por sexo
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100 elementos da
comunidade escolar

Nº de elementos da comunidade
escolar abrangidos, por sexo

Outras entidades
relevantes da
administração pública
e/ou da sociedade civil

124

Ano letivo
2020/2021

1 por trimestre

I

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos
e Proteção das Crianças
e Jovens (CNPDPCJ)

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

1º trimestre 2020

Calendarização

T

Nº de sessões realizadas

CML / Espaço
Universo D

Juntas de Freguesia

Agrupamentos de
escolas

Escolas de imagem e
design

Conselho Municipal de
Educação de Lisboa
(CMEL)

Entidades a envolver

E

Nº de estabelecimentos envolvidos

60 pessoas envolvidas
(crianças, jovens, pessoas
adultas)

6 sessões

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

Entidade
responsável

L

1 agrupamento de escolas
x 3 sessões em cada
estabelecimento

Nº de pessoas adultas envolvidas,
por sexo

Nº de crianças / jovens
envolvidas/os, por sexo

Nº de sessões realizadas

Nº de “gostos”

Nº de visualizações

Duração da campanha
1 campanha durante pelo
menos 3 meses

1 iniciativa de reflexão /
discussão

Campanha lançada

1 infografia

Nº de iniciativas de reflexão /
discussão realizadas

Metas

Infografia produzida

Indicadores

MUNICIPAL

O

8. Ações de desconstrução de
estereótipos e papéis de
género em estabelecimentos
educativos da rede pública

7. Realização de sessões
específicas sobre o direito à
educação no Espaço Universo D

6. Campanha nas redes sociais
valorizando a escola como fator
de sucesso

Medida(s)

Objetivo(s) específico(s)

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO I – EDUCAÇÃO ( CONT.)

B
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2318

Objetivo
estratégico

3. Contribuir
para a
dessegregação
sexual do
mercado de
trabalho

Objetivo
estratégico

Todos os espaços físicos
do Regimento de
Sapadores Bombeiros
adaptados

Todos os cursos
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13. Ações de formação dirigidas
a técnicos/as de emprego no
município de Lisboa no domínio
da igualdade de género no
mercado de trabalho

3.5. Reforçar a
capacitação de
técnicos/as de emprego
no município de Lisboa,
no domínio da igualdade
de género no mercado de
trabalho

Nº de profissionais abrangidos/as, por
sexo

Nº de entidades envolvidas

Nº de sessões realizadas

Duração da campanha

Nº e tipo de entidades onde foram
distribuídos/divulgados os materiais

Nº e tipo de materiais
distribuídos/divulgados

Nº e tipo de materiais criados

2 ações X 12
técnicos/as de
emprego

1 campanha

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CLAS

CLAS

Metro

Carris

2º semestre 2019
e 1º semestre
2020

125

4º trimestre 2020

I

3.4. Sensibilizar mulheres
e homens para a
dessegregação sexual do
mercado de trabalho

T

Calendarização

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

Calendarização

E

Campanha lançada

Entidades a envolver

CML / Pelouro da
Higiene Urbana,
Proteção Civil e
Sapadores Bombeiros

CML / Pelouro de
Recursos Humanos
Departamento de
Desenvolvimento e
Formação

Entidades a envolver

L

Entidade
responsável

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

Entidade
responsável

MUNICIPAL

O

12. Campanhas nos transportes
públicos, bem como em
diferentes instituições da
cidade, de desconstrução de
estereótipos e papéis de
género, que promovam a
dessegregação sexual do
mercado de trabalho

Selo Municipal IG criado
11. Atribuição de um Selo
Municipal IG a entidades
Concurso lançado
empregadoras do concelho
com práticas promotoras da
Nº de entidades empregadoras
1 edição
igualdade entre mulheres e
candidatas
homens, de masculinidades EIXO P RIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO II – EMPREGO (CONT .)
Nº de entidades empregadoras
cuidadoras e da articulação da
distinguidas
vida profissional, familiar e
pessoal
Medida(s)
Indicadores
Metas

Nº e tipo de espaços físicos
adaptados

Nº de cursos que integram um
módulo sobre igualdade entre
mulheres e homens

Nº de cursos que promovem a
integração de mulheres em áreas de
educação e formação em áreas
tradicionalmente masculinas

3.3. Promover boas
práticas organizacionais
em matéria de igualdade
entre mulheres e
homens, de promoção de
masculinidades
cuidadoras e da
articulação da vida
profissional, familiar e
Objetivo(s) específico(s)
pessoal

3.1. Incluir uma
perspetiva sensível ao
género nos vários cursos
de educação e formação
de pessoas adultas
promovidos pelo
município

Nº de cursos que usam linguagem
inclusiva em função do género nos
seus materiais de divulgação e apoio

Metas

10. Adaptação dos espaços
físicos, por exemplo instalações
sanitárias, vestiários, etc. à
presença de mulheres no
regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa

9. Consideração das diferentes
necessidades,
responsabilidades, recursos,
experiências e perceções de
mulheres e de homens nos
vários cursos de educação e
formação de pessoas adultas
promovidos pelo município,
com vista à dessegregação
sexual do mercado de trabalho

Indicadores

3.2. Adequar os espaços
físicos à presença de
mulheres trabalhadoras
em todas as estruturas do
município de Lisboa

Medida(s)

Objetivo(s) específico(s)

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO II – EMPREGO

B
M
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N.º 1344

N.º 1344

4. Promover o
acesso das
mulheres à criação
de empresas e de
emprego

4.1. Incluir uma
perspetiva sensível ao
género nos vários
programas de apoio ao
empreendedorismo no
município de Lisboa

15. Negociação com vista à
adoção de majorações nos
vários programas de apoio ao
empreendedorismo no
município de Lisboa para
candidaturas apresentadas por
mulheres e/ou em que as
mulheres sejam maioritárias

14. Consideração das diferentes
necessidades,
responsabilidades, recursos,
experiências e perceções de
mulheres e de homens nos
vários programas de apoio ao
empreendedorismo no
município de Lisboa

Nº de programas de apoio ao
empreendedorismo no município de
Lisboa que têm majoração para
candidaturas apresentadas por
mulheres e/ou em que as mulheres
sejam maioritárias

Nº de programas que na avaliação de
candidaturas e/ou nas atividades
desenvolvidas consideram as diferentes
necessidades e expetativas de mulheres
e de homens

Nº de programas que incentivam a
integração de homens em áreas
empresariais tradicionalmente
femininas

Nº de programas que incentivam a
integração de mulheres em áreas
empresariais tradicionalmente
masculinas

Nº de programas que usam linguagem
inclusiva em função do género nos seus
materiais de divulgação e apoio

Todos os programas

Todos os programas

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO II – EMPREGO (CONT.)

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro de
Educação e
Direitos Sociais

CML/ Pelouro da
Economia e Inovação

CML/ Pelouro da
Economia e Inovação

MUNICIPAL

O
L
E
T
I
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Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

B
M

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

2319

2320

1 campanha

100 elementos da
comunidade escolar

1 agrupamento de
escolas x 3 sessões
em cada
estabelecimento

Metas

CML / Pelouro
de Educação e
Direitos Sociais

CML / Pelouro
de Educação e
Direitos Sociais

Entidade
responsável

21 NOVEMBRO 2019

QUINTA-FEIRA

7.1. Alargar a cobertura de rede
de creches não lucrativa e de
acesso não restrito
20. Aprovação do novo Programa de
Desenvolvimento da Rede de Creches
de Lisboa, incluindo o compromisso
de criação de 1000 novos lugares em
creche

Programa aprovado

Recomendações propostas

1 programa

1 estudo

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

128

1º semestre
2020

2º semestre
2020

I

Estudo realizado

T

6.1. Apoiar mulheres e homens
cuidadoras/es

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG
Calendarização

1º trimestre
2021

Ano letivo
2020/2021

Calendarização

E

19. Realização de estudo municipal
sobre mulheres e homens
cuidadoras/es e consequente
elaboração de recomendações de
política municipal

Unidades de
Cuidados
na a
Entidades
Comunidade
envolver

Comissões Sociais
de Freguesia

CLAS

Metro

Carris

Entidades
relevantes da
administração
pública e/ou da
sociedade civil

Entidades a
envolver

L

7. Dotar a
cidade com uma
moderna e
acessível rede
de creches, não
lucrativa e de
acesso não
restrito

Duração da campanha

Nº e tipo de entidades onde foram
distribuídos/divulgados os materiais

Nº e tipo de materiais
distribuídos/divulgados

Nº e tipo de materiais criados

Campanha lançada

Nº de elementos da comunidade
escolar abrangidos, por sexo

Nº de estabelecimentos envolvidos

Nº de sessões realizadas

Indicadores

Nº de ações realizadas
5.3. Reforçar a capacitação de
18. Ações de sensibilização para o
CML / Pelouro
EIXO PRIORITÁRIO
DE INTERVENÇÃO III - USOS DO TEMPO E ARTICULAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL
(CONT.)
20 ações, FAMILIAR E PESSOAL
trabalho de cuidado e doméstico,
homens e mulheres para a
de Educação e
Nº de participantes, por sexo
realização de tarefas de cuidado
que valorizem as masculinidades
100 pessoas
Direitos Sociais
Entidade
e domésticas
cuidadoras
Nº de freguesias
envolvidas
Objetivo(s) específico(s)
Medida(s)
Indicadores
Metas
responsável

5.2. Desconstruir estereótipos e
papéis de género valorizando as
masculinidades cuidadoras, junto
de mulheres e de homens que
residem, estudam e/ou
trabalhem na cidade de Lisboa

16. Ações de desconstrução de
estereótipos e papéis de género,
recorrendo a exemplos positivos, que
valorizem as masculinidades
cuidadoras, nos estabelecimentos
educativos da rede pública

5.1. Desconstruir estereótipos e
papéis de género valorizando as
masculinidades cuidadoras, junto
de crianças e jovens

17. Campanhas nos transportes
públicos, bem como em diferentes
instituições da cidade, de
desconstrução de estereótipos e
papéis de género, recorrendo a
exemplos positivos, que valorizem as
masculinidades cuidadoras

Medida(s)

Objetivo(s) específico(s)

MUNICIPAL

O

6. Reconhecer e
valorizar o
trabalho de
cuidado

Objetivo
estratégico

5. Promover a
participação dos
homens no
trabalho não
pago doméstico
e de cuidado

Objetivo
estratégico

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO III - USOS DO TEMPO E ARTICULAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL

B
M
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N.º 1344

N.º 1344

8. Promover a
cidadania urbana
de mulheres e de
homens

Objetivo
estratégico

23. Designação do tema igualdade entre rapazes
e raparigas na educação na próxima edição do
Prémio Municipal de Direitos Humanos – Criança
e Jovem

24. Criação da figura de especialista em
igualdade entre mulheres e homens, com
formação específica, em cada Comissão Social de
Freguesia

25. Ações de formação para profissionais de
diferentes unidades orgânicas da autarquia no
domínio da Igualdade de Género, incluindo em
linguagem inclusiva em função do género e em
indicadores sensíveis ao género

8.3. Adotar metodologias
participativas e de
proximidade que permitam
uma adequação
permanente das respostas
municipais às necessidades
de mulheres e de homens

8.4. Reforçar a capacitação
de profissionais para a
intervenção junto de
mulheres e de homens

22. Mapeamento das zonas do território
municipal que carecem de intervenções de
melhoria ao nível da iluminação e de outras
condições de segurança e respeito pela
privacidade, e consequente elaboração de
recomendações de política municipal

21. Sessões de auscultação de Juntas de
Freguesia, nomeadamente com base no 1º
inquérito municipal à violência doméstica e de
género de Lisboa

Medida(s)

8.2. Defender e promover o
direito à igualdade e à não
discriminação em função do
sexo de munícipes de
Lisboa

8.1. Identificar as
dificuldades de fruição do
espaço público e de acesso
à cidadania urbana, em
especial pelas mulheres, e
elaborar recomendações

Objetivo(s) específico(s)

21 NOVEMBRO 2019
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Nº de participantes, por
sexo

15 participantes
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1º semestre
2020

I

CML/
Departamento
de
Desenvolviment
o e Formação

Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

T

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

Comissões
Sociais de
Freguesia

1º semestre
2020

1º semestre
2021

1º semestre
2020

Calendarização

E

1 ação

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro
da Mobilidade e
Segurança

Juntas de
Freguesia

Entidades a
envolver

L

Nº de ações realizadas

12 especialistas
formadas/os e
designadas/os

1 edição do prémio

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

Entidade
responsável

MUNICIPAL

O

Nº de Comissões Sociais de
Freguesia abrangidas

Nº de especialistas
formadas/os e
designadas/os

Nº de candidaturas

Prémio lançado com este
tema

Recomendações elaboradas

Mapeamento realizado
1 estudo de
mapeamento

50 mulheres e 15
mulheres

Nº de participantes, por
sexo

13 freguesias

Nº de freguesias envolvidas

Metas

Nª de sessões realizadas

Indicadores

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO IV - CIDADANIA

B
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2321

2322

9. Produzir
conhecimento,
regularmente
atualizado, sobre
a situação de
mulheres e de
homens no
município

Objetivo
estratégico

9.1. Incluir uma
perspetiva sensível ao
género em todas as
estratégias e programas
do município

8.5. Dar visibilidade ao
papel das mulheres na
vida da cidade e
reforçar sentimentos de
pertença

Objetivo(s)
específico(s)

28. Consideração das diferentes
necessidades, responsabilidades,
recursos, experiências e
perceções de mulheres e de
homens em todas as estratégias
e programas do município

27. Edição de brochura(s), em
português e inglês, sobre figuras
femininas de referência nas
zonas mais turistificadas da
cidade, acompanhadas de
infografia sobre a situação de
mulheres e homens na freguesia

26. Atribuição de nomes
femininos a ruas, praças, parques
e edifícios representativos

Medida(s)

CML

Juntas de
Freguesias

CML

Juntas de
freguesia

Comissão
Municipal de
Toponímia

Entidades a
envolver

T
I
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Ao longo do
período de
vigência do I
PMIG

1º semestre 2021

1º semestre 2021

Calendarização

E

Nº de estratégias e programas que, nas
atividades desenvolvidas, consideram as
diferentes necessidades e expetativas de
mulheres e de homens

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

Entidade
responsável

L

Nº de estratégias e programas que
adotam indicadores sensíveis ao género

Todas as estratégias e
programas municipais

1 brochura em 2 freguesias
do Centro Histórico

2 nomes femininos
atribuídos

Metas

MUNICIPAL

O

Nº de estratégias e programas que
apresentam informação desagregada por
sexo

Nº de estratégias e programas que usam
linguagem inclusiva em função do género
nos seus materiais de divulgação e apoio

Nº de entidades onde a brochura foi
distribuída

Nº de mulheres cuja história foi contada

Nº de Juntas de Freguesia envolvidas

Nº de brochuras editadas

Nº de nomes femininos atribuídos

Indicadores

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO IV – CIDADANIA (CONT.)
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N.º 1344

Objetivo
estratégico

Objetivo(s)
específico(s)

N.º 1344

30. Apresentação de proposta, em reunião de
Câmara, com vista à adoção, de forma
sistemática, de linguagem inclusiva em função do
género em todos os documentos (estratégicos e
outros) da responsabilidade direta ou indireta do
município

29. Apresentação de proposta, em reunião de
Câmara, com vista à inclusão, de forma
sistemática, de informação estatística
desagregada por sexo em todos os documentos
(estratégicos e outros) da responsabilidade
direta ou indireta do município

Medida(s)

Proposta aprovada

Proposta apresentada

Proposta aprovada

Proposta apresentada

Indicadores

Aprovação de proposta

Aprovação de proposta

Metas

EIXO PRIORITÁRIO DE INTERVENÇÃO IV – CIDADANIA (CONT.)

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

CML / Pelouro de
Educação e Direitos
Sociais

Entidade responsável

CML

CML

Entidades a
envolver

132

1º semestre
2020

1º semestre
2020

Calendarização

B

MUNICIPAL

O
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E
T
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Monitorização e avaliação
O I Plano Municipal para a Igualdade de Género é coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa. Tem uma
vigência de cerca de um ano e meio, entre janeiro de 2020 e setembro de 2021.
Tal como descrito acima, cada eixo prioritário de intervenção engloba objetivos gerais e objetivos
específicos aos quais correspondem diferentes medidas. A responsabilidade pela implementação de cada
uma destas medidas cabe à CML / Pelouro de Educação e Direitos Sociais. Contudo, diferentes entidades
serão mobilizadas e envolvidas na implementação de cada medida específica, bem como na respetiva
monitorização e avaliação.
O I PMIG será objeto de monitorização regular, com periodicidade semestral, que se baseará na recolha
de informação junto das entidades responsáveis e envolvidas na execução de cada medida, com base nos
indicadores, metas e calendarização definidos.
O modelo de governação do I PMIG pressupõe a colaboração e envolvimento das entidades com
intervenção no domínio da igualdade entre mulheres e homens na cidade de Lisboa. Assim, o Conselho
Municipal para a Igualdade, e em particular o seu Grupo de Trabalho para a Igualdade, contribuirá de
forma ativa para o acompanhamento, monitorização e avaliação da implementação do I PMIG.
No termo da sua vigência, o I PMIG será objeto de uma avaliação externa e independente.

Modelo de governação
Modelo no Município de Lisboa a definir em conformidade com o modelo previsto no Protocolo de
Colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
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III. Recomendações de medidas a incluir no Plano Municipal para
a Igualdade entre Mulheres e Homens de Lisboa 2020-2030
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Foram elaboradas, em diálogo com a Câmara Municipal de Lisboa / Departamento de Educação e Direitos
Sociais, recomendações de medidas a incluir no Plano Municipal para a Igualdade entre Mulheres e
Homens de Lisboa 2020-2030, em torno dos mesmos quatro eixos prioritários de intervenção
identificados para o I PMIG, num total de 25 medidas.

Educação
1. Elaboração do Plano Municipal para a Integração das Comunidades Ciganas, incluindo enfoque
específico sobre o acesso à educação, em particular de meninas e raparigas ciganas
2. Criação, gestão e financiamento de bolsa de dinamizadores/as especialistas em igualdade de
género para intervenção junto de crianças e jovens
3. Alinhamento com Estratégia Integrada de Intervenção com Crianças e Jovens na Cidade de Lisboa
(PDS 2017-2020)
4. Inclusão da temática igualdade de género e educação nas Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC), nas de Complemento de Apoio à Família (CAF) e nas Atividades de Animação e
Apoio à Família (AAAF), nos estabelecimentos educativos da rede pública e solidária

Usos do tempo e articulação da vida profissional, familiar e pessoal
5. Criação e gestão de serviço municipal de amas certificadas
6. Criação e gestão de “amas avós” certificadas
7. Criação e gestão de “babysitting social”
8. Estudo de mapeamento e compreensão dos constrangimentos na articulação dos tempos na
cidade para mulheres e homens, e consequente elaboração de recomendações ao nível do
planeamento urbanístico (ex: adequação dos horários de serviços públicos, estabelecimentos
comerciais, equipamentos de cultura e lazer, equipamentos de apoio à infância, transportes, etc.)
9. Promoção de uma rede de serviços de proximidade: criação e/ou revalorização de lojas, cafés,
espaços culturais e de convívio, farmácias, etc. ao nível do bairro/comunidade local

Cidadania
10. Integração de uma perspetiva sensível ao género no planeamento, intervenção e avaliação nas
áreas do urbanismo e do ambiente
11. Integração de uma perspetiva sensível ao género no planeamento da rede de transportes,
nomeadamente no que se refere à adequação de horários, frequência, rotas, paragens e estações
e condições dos transportes públicos (ex: paragem a pedido entre estações, nas carreiras de
autocarros, de modo a que as mulheres possam ficar mais próximas do seu destino, em zonas
inseguras e/ou à noite)
12. Desenvolvimento de plano municipal de organização dos tempos da cidade, que inclua estratégias
para melhorar a mobilidade e a fruição do espaço público, bem como a articulação da vida
profissional, familiar e pessoal de mulheres e de homens
135
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13. Promoção de maior segurança no espaço público, nomeadamente em termos de sinalética,
iluminação, visibilidade, isolamento, vias de fuga e emergência, manutenção, etc.
14. Reforço da vigilância e do policiamento comunitário, nomeadamente em zonas da cidade mais
envelhecidas (por ex. no sentido de prevenir burlas e roubos)
15. Formações/workshops de segurança pessoal, asseguradas pela Polícia Municipal e de acesso
gratuito
16. Adoção de orçamentos sensíveis ao género: avaliação dos orçamentos em função do género em
todos os níveis do processo orçamental e reestruturando receitas e despesas por forma a
promover a igualdade entre mulheres e homens
17. Adoção de avaliação de impacto em função do género de normas, atos estratégicos ou
administrativos a nível municipal
18. Articulação com o II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género
de Lisboa e com o Plano LGBTI+
19. Elaboração de estudo(s) municipal(is) sobre mulheres e homens em situação de particular
vulnerabilidade, nomeadamente: sem abrigo; com deficiência; imigrantes, e em particular
africanas/os e afrodescendentes; responsáveis por famílias monoparentais; idosas/os sós; LGBTI+
20. Criação de espaços promotores e de valorização de conhecimentos e competências das mulheres
21. Criação da figura de Provedor / Provedora para a igualdade entre mulheres e homens no
município de Lisboa
22. Promoção da igualdade de género nas práticas autárquicas e na prestação de serviços à
comunidade: Inclusão de cláusulas que acautelem a igualdade entre mulheres e homens em toda
a regulamentação normativa (concessões, contratos, convénios, subvenções e subsídios) do
município de Lisboa
23. Subscrição pelo município de Lisboa da Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos
Homens na Vida Local
24. Garantia de mecanismos de aplicação, a nível local, da Agenda Habitat (ONU), em particular no
que respeita à integração de uma perspetiva sensível ao género no desenvolvimento urbano
25. Garantia de mecanismos de aplicação, a nível local, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável (ONU), em particular no que respeita ao ODS 5 (Igualdade de género) e ao ODS 11
(Cidades e comunidades sustentáveis)
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- Deliberação n.º 756-A/CM/2019 (Proposta n.º 756-A/2019)
- Subscrita pelos Vereadores do CDS/PP:

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À PROPOSTA N.º 756/2019

DIVISÃO DE GESTÃO DE PROCESSO E REMUNERAÇÃO
Despacho n.º 2/DMRH/DGRH/DGPR/19

Aprovar o Projeto do I Plano Municipal para a Igualdade de Género
do Município de Lisboa 2020-2021 (I PMIG), para efeitos de submissão
a discussão pública, nos termos da proposta

Considerando a necessidade de assegurar a regularidade
do exercício das funções e competências que me foram
cometidas, durante a minha ausência por motivo de férias,
no período compreendido entre 22 e 27 de novembro;

Considerando que se trata de um tema de interesse e que
afeta toda a sociedade, os Vereadores do CDS-PP consideram
que é importante alargar o prazo da discussão pública
com vista a conseguir o mais amplo debate sobre uma
matéria sensível e para a qual existem diversas respostas.

Ao abrigo do disposto no
Procedimento Administrativo,
n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
durante o referido período, a
de Barros Virote.

É proposta a seguinte alteração à Proposta:

Lisboa, em 2019/11/18.

Onde se lê:
- Aprovar o Projeto do I Plano Municipal para a
de Género do Município de Lisboa 2020-2021
para efeitos de submissão a discussão pública,
do Anexo I à presente proposta e que dela
integrante por um período de 30 dias úteis.

Igualdade
(I PMIG),
constante
faz parte

Deve ler-se:
- Aprovar o Projeto do I Plano Municipal para a
de Género do Município de Lisboa 2020-2021
para efeitos de submissão a discussão pública,
do Anexo I à presente proposta e que dela
integrante, por um período de 60 dias úteis.

Igualdade
(I PMIG),
constante
faz parte

[Aprovada por maioria, com 14 votos a favor (6 PS,
2 Independentes, 3 CDS/PP, 2 PPD/PSD e 1 BE) e 2 abstenções
(PCP).]

DIREÇÃOMUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
NÚCLEO DE PROCESSO DISCIPLINAR
Cessação de relação jurídica de emprego público
CML - (DMRH/DGRH) - Nuno Miguel Pereira Lourenço, assistente
operacional, trabalhador n.º 764317, ficou desligado do serviço
em 27 de setembro de 2019, em consequência da sanção
disciplinar de demissão, aplicada por Deliberação da Câmara
Municipal de Lisboa, de 25 de julho de 2019 e em consonância com a Proposta n.º 588/2019.

N.º 1344

artigo 42.º do Código do
aprovado pelo Decreto-Lei
designo para me substituir
técnica superior Rita Vieira

O chefe de divisão,
(a) Jorge Manuel Leite

DIREÇÃOMUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
URBANISMO
DEPARTAMENTO DE APOIO À GESTÃO
URBANÍSTICA
DIVISÃO DE SANEAMENTO LIMINAR E APOIO AO
LICENCIAMENTO
Atribuição de numeração de polícia
Deferidos
6601/DOC - Village Underground Lisboa - Cultura e Criatividade, Ltd.ª. - Ao prédio - Obra n.º 33 800 - situado na
Rua Primeiro de Maio, n.os 101 e 103, com acesso
também pela Avenida da India, sem número, foi atribuído
o n.º 52 nesta avenida. Este número foi atribuído
a uma parcela de terreno integrada no complexo
de Santo Amaro - Carris, arrendada à firma do requerente
supra mencionado, cujo acesso era efetuado por um
portão designado pela letra «B».
5639/DOC - Flat and House, Ltd.ª. - Ao prédio - Obra n.º 46 065
- situado na Estrada de Benfica n.os 296 e 298,
foi atribuído mais o n.º 296-A e alterado o n.º 298 que
passou a ser o n.º 296, ficando o prédio com os n.os 296-A
e 296 de polícia.
4292/DOC - Oldquarter - Investimentos Imobiliários, Ltd.ª.
- Ao prédio - Obra n.º 1337 - situado na Rua de Campolide
n.º 180, foi atribuído mais o n.º 180-A, ficando o prédio
com os n.os 180 e 180-A de polícia.
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Supressão de numeração de polícia
Deferidos
6246/DOC - Verticespecial - Sociedade de Investimentos S.A.
- Ao prédio - Obra n.º 3129 - situado na Calçada Marquês
de Abrantes n.os 18, 20, 22 e 24, foram suprimidos os
n.os 18 e 20, ficando o prédio apenas com os n.º 22 (loja)
e 24 (porta principal). Obs: o estabelecimento comercial
ocupa o piso térreo dos dois edifícios, abrangendo
assim a Obra n.º 19 814 com os n.os 9 a 17 da Rua
do Merca-Tudo.
5948/DOC - Imopatrimónio - Sicafi, S.A. - Ao prédio - Obra
n.º 15 919 - situado na Rua António Maria Cardoso
n.os 41-A, 41, 43, 45, 47, 49, 51 e 53, e Largo do
Chiado n.os 9 - 10 - 11 - 12, foram suprimidos os n.os 43,
45, 47, 49, 51 e 53 naquele arruamento e os n.os 10
e 11 neste Largo, ficando, portanto, o prédio apenas
com os n.os 41-A e 41 na Rua António Maria Cardoso
e com os n.os 9 e 12 no Largo do Chiado.

Retificação de numeração de polícia
No Boletim Municipal n.º 1342, de 2019/11/07, a página 2108,
onde se lê:
6007/DOC - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
ImoImperial, S.A. - Ao prédio - Obra n.º 67 938 - situado
na Rua Presidente Arriaga, foram atribuídos os n.os 23
e 23-A de polícia. Obs: Este prédio foi construído no local
proveniente de demolição de dois prédios: n.os 19 e 21
(Obra n.º 13 766) e n.os 23, 25 e 27 (Obra n.º 13 767).
Deve ler-se:
6007/DOC - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
ImoImperial, S.A. - Ao prédio - Obra n.º 67 938 - situado
na Rua Presidente Arriaga, foram atribuídos os n.os 23
e 23-A de polícia. Tem também serventia pelo portão n.º 1-A
da Travessa da Cruz da Rocha (Obra n.º 13 907) que
corresponde ao acesso à garagem. Obs: Este prédio foi
construído no local proveniente de demolição de dois
prédios: n.os 19 e 21 (Obra n.º 13 766) e n.os 23, 25
e 27 (Obra n.º 13 767).

DIREÇÃO MUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

25 198/CML/18 - VGPT V - Investimentos Imobiliários, Ltd.ª.
- Nos termos do despacho à margem do e-mail.
23 811/CML/18 - Joaquim José & Parreira, Ltd.ª. - Nos
termos do despacho à margem do e-mail.
23 159/CML/18 - Parcelas em Alta, S. A. - Nos termos do
despacho à margem do e-mail.
23 183/CML/18 - Mauro José Braga Júnior - Nos termos
do despacho à margem do e-mail.

Ramal de ligação de saneamento (Planta de ponto de ligação)
25 280/CML/18 - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nos termos do despacho à margem do e-mail.
23 805/CML/18 - Sociedade Imobiliária Avenida das Cortes.
- Nos termos do despacho à margem do e-mail.
22 836/CML/18 - Joel Rafael Viegas Soeiro. - Nos termos
do despacho à margem do e-mail.
22 843/CML/18 - Rui Valdemar Veiga de Figueiredo. - Nos
termos do despacho à margem do e-mail.
22 989/CML/18 - Inforhabitat, Ltd.ª. - Nos termos do despacho
à margem do e-mail.
23 169/CML/18 - Chaminé Branca - Sociedade de Compra
e Venda de Propriedades, Ltd.ª. - Nos termos do
despacho à margem do e-mail.
23 753/CML/18 - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Amoreiras - Consultores de Engenharia, S. A. - Nos
termos do despacho à margem do e-mail.
23 387/CML/18 - Campo DÁgua - Engenharia e Gestão,
Ltd.ª. - Nos termos do despacho à margem do e-mail.
23 766/CML/18 - Vasco Vieira da Fonseca da Lima Mayer
. - Nos termos do despacho à margem do e-mail.
20 104/CML/18 - Saldanha Park Hotel, Empreendimentos
Turísticos, Ltd.ª. - Nos termos do despacho à margem
do e-mail.
20 349/CML/18 - Sara Maria Sotto Mayor de Oliveira. - Nos
termos do despacho à margem do e-mail.
20 374/CML/18 - Condomínio do prédio sito na Rua Artilharia
Um, lote 8. - Nos termos do despacho à margem do
e-mail.
20 113/CML/18 - Alice Catherine Caplow Sparks. - Nos
termos do despacho à margem do e-mail.
20 287/CML/18 - António Maria Pereira Figueiredo Meunier
de Mendonça. - Nos termos do despacho à margem
do e-mail.

DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL

Processos deferidos

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÃO

Por despacho do diretor do Departamento, Eng.º Miguel
Fernandes:

Autos de consignação dos trabalhos

Ramal de ligação de saneamento (Planta de cadastro)
25 188/CML/18 - Abílio Neves - Engenharia e Construção,
Ltd.ª. - Nos termos do despacho à margem do e-mail.
25 191/CML/18 - Serra Encantada - Investimentos Imobiliários.
- Nos termos do despacho à margem do e-mail.

2334

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto
de consignação dos trabalhos da «Empreitada n.º 79/DMMC/
/DHM/DIH/2018 - Empreitada para a execução de obras

21 NOVEMBRO 2019
QUINTA-FEIRA

N.º 1344

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    L I S B O A

prioritárias e urgentes de conservação e manutenção em
património habitacional disperso do Município de Lisboa (lote 1
- zona exterior)», adjudicada à firma Santos & Cipriano
- Construções Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.

Autos de receção para libertação de caução - parcial dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:

Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto de
consignação dos trabalhos da «Empreitada n.º 15/DMMC/
/DHM/DIH/19 - Reabilitação do edifício municipal sito na
Rua do Telhal, 2, incluindo fogo do 1.º direito», adjudicada
à firma Cipríbel, Ltd.ª.

Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial dos trabalhos
da «Empreitada n.º 28/DMPO/DCMH/DMEM/2013 - Obras de
conservação em habitação municipal dispersa», adjudicada
à firma Santos & Cipriano - Construções Civis e Obras
Públicas, Ltd.ª.

Auto de receção provisória parcial dos trabalhos

Por despacho de 2019/11/04, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial dos trabalhos
da «Empreitada n.º 56/DMPO/DHMEM/DMEM/2016 - Obras
na Galeria Técnica Subterrânea do Parque das Nações»,
adjudicada à firma Sarmart - Sociedade de Construções
Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/10/30, foi homologado o Auto de
receção provisória parcial dos trabalhos da «Empreitada
n.º 6/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Reabilitação do edifício
municipal sito na Rua do Grémio Lusitano, 19, incluindo
2 frações», adjudicada à firma Luzecon - Sociedade de
Construções e Restauro, Ltd.ª.

Auto de receção provisória parcial - 1 dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/10/30, foi homologado o Auto de
receção provisória parcial - 1 dos trabalhos da «Empreitada
n.º 6/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Reabilitação do edifício
municipal sito na Rua do Grémio Lusitano, 19, incluindo
2 frações», adjudicada à firma Luzecon - Sociedade de
Construções e Restauro, Ltd.ª.

Por despacho de 2019/10/28, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial dos trabalhos
da «Empreitada n.º 3/DMPO/DHMEM/DMEM/2017 - Reabilitação do edifício municipal sito na Rua Norberto Araújo,
18 e 18-A e recuperação dos 4 fogos devolutos, Lx XXI»,
adjudicada à firma Estrela do Norte - Engenharia e Construção, S. A.

Autos de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos
trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:

Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos
trabalhos da «Empreitada n.º 17/DMPO/DCMH/DMEM/14
- Execução de trabalhos de reparação do pavimento
vinílico no Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso»,
adjudicada à firma Santos & Cipriano - Construções Civis
e Obras Públicas, Ltd.ª.

Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto de
receção provisória parcial final dos trabalhos da «Empreitada
n.º 10/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Reabilitação de 5 frações
municipais sitas na Travessa do Poço, 54 (2 fogos), Rua
do Diário de Notícias, 26, Rua do Século, 214 e Rua
Eduardo Coelho, 43», adjudicada à firma Ramiro & Delgado
- Construções Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.

Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos trabalhos
da «Empreitada n.º 40/DMPO/DCMH/DMEM/2014 - Obras
de recuperação de paredes exteriores e de elementos em
risco de queda no Palácio Marim Olhão, sito na Calçada
do Combro, 38», adjudicada à firma Santos & Cipriano Construções Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.

Auto de receção provisória parcial final dos trabalhos

Auto de receção provisória dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto de
receção provisória dos trabalhos da «Empreitada n.º 18/
/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Obras de reabilitação de coberturas e fachadas dos edifícios sitos na Travessa Conde
de Soure, 40/44 (incluindo 2 fogos vagos) e Rua Poço dos
Negros, 14 (incluindo 1 fogo vago)», adjudicada à firma Ramiro
& Delgado - Construções Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.

N.º 1344

Por despacho de 2019/10/31, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos
trabalhos da «Empreitada n.º 37/DMPO/DHMEM/DMEM/
/2015 - Intervenção de conservação urgente nos edifícios
municipais sitos na Rua Francisco Pedro Curado, 6 e Rua
Norberto Araújo, 9», adjudicada à firma Santos & Cipriano
- Construções Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/10/28, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos trabalhos
da «Empreitada n.º 58/DMPO/DHMEM/DMEM/2015 - Obras
destinadas a dar cumprimento à sentença do Processo
n.º 933/13.4TVLSB, nos edifícios particulares situados
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na Rua Nova à Estrada de Telheiras, 6-A, 8-A e 10-A»,
adjudicada à firma Cimeira - Indústria e Comércio de Construção Civil, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/10/28, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos trabalhos
da «Empreitada n.º 65/DMPO/DHMEM/DMEM/2015 Recuperação de 10 fogos municipais devolutos no Bairro
do Rego», adjudicada à firma Cofan - Construções e Investimentos, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/04, foi homologado o Auto
de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos
trabalhos da «Empreitada n.º 66/DMPO/DHMEM/DMEM/15
- Recuperação de 6 fogos municipais devolutos nos Bairros
Quinta do Morgado, Olivais Velho, Olivais Sul e Olivais
Norte», adjudicada à firma Santos & Cipriano - Construções
Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/10/28, foi homologado o Auto de
receção para libertação de caução - parcial - 1 dos trabalhos
da «Empreitada n.º 39/DMPO/DHMEM/DMEM/2018 Demolição do edifício particular na Calçada dos Vinagreiros,
1 a 5, torneja Rua Cima de Chelas, 61 - Obra coerciva»,
adjudicada à firma Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Ltd.ª.

Auto de receção definitiva parcial - 2 dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/10/28, foi homologado o Auto de
receção definitiva parcial - 2 dos trabalhos da «Empreitada
n.º 5/DMPO/DCMH/DMEM/2015 - Trabalhos de construção
civil no ginásio e colocação de sombreamento no recreio da
EB1 Prista Monteiro», adjudicada à firma Dignificapolis, Ltd.ª.

Auto de receção definitiva dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/10/28, foi homologado o Auto de
receção definitiva dos trabalhos da «Empreitada n.º 2415/
/09/DPP - Reparação/recuperação da cobertura do imóvel
municipal sito na Rua Sabino de Sousa, 12 - Freguesia de
S. João», adjudicada à firma Somafre - Construções, Ltd.ª.

Auto de não consignação dos trabalhos

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/06, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial de trabalhos da «Empreitada n.º 17/DMPO/
/DHMEM/DCH/2018 - Reabilitação de 6 frações municipais
sitas nos Bairros: Quinta das Salgadas, Charneca, Alfinetes
e Ourives», adjudicada à firma Obragoito - Construções
e Obras Públicas, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/07, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial de trabalhos da «Empreitada n.º 58/DMPO/
/DHMEM/DMEM/2018 - Reabilitação de fogos nos edifícios
municipais da Rua Josefa de Óbidos, 34; Poço do Borratém,
36; Rua do Garcia, 26 e Rua do Cais de Alfândega Velha,
55», adjudicada à firma Modumétrico, Unipessoal, Ltd.ª.

Autos de receção provisória parcial - 1 dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/06, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial - 1 de trabalhos da «Empreitada n.º 17/
/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Reabilitação de 6 frações
municipais sitas nos Bairros Quinta das Salgadas, Charneca,
Alfinetes e Ourives», adjudicada à firma Obragoito - Construções e Obras Públicas, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/11, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial - 1 de trabalhos da «Empreitada n.º 25/
/DMPO/DHMEM/DMEM/2018 - Reabilitação 9 frações municipais sitas nos Bairros: Marquês de Abrantes, Armador
e Flamenga», adjudicada à firma Atelierfar, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/07, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial - 1 de trabalhos da «Empreitada n.º 58/
/DMPO/DHMEM/DMEM/2018 - Reabilitação de fogos nos
edifícios municipais da Rua Josefa de Óbidos, 34; Poço
do Borratém, 36; Rua do Garcia, 26 e Rua do Cais de
Alfândega Velha, 55». adjudicada à firma Modumétrico,
Unipessoal, Ltd.ª.

Auto de receção provisória parcial - 2 dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/11, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial - 2 de trabalhos da «Empreitada n.º 25/
/DMPO/DHMEM/DMEM/2018 - Reabilitação de 9 frações
municipais sitas nos Bairros: Marquês de Abrantes, Armador
e Flamenga», adjudicada à firma Atelierfar, Ltd.ª.

Autos de receção provisória parcial - final dos trabalhos

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/11, foi homologado o Auto de
não consignação dos trabalhos da «Empreitada n.º 34/
/DMMC/DHM/DIH/2019 - Demolição das construções
existentes na Fase B do Bairro da Boavista», adjudicada
à firma Louristrada - Construção Civil de Vias, Ltd.ª.

2336

Autos de receção provisória parcial dos trabalhos

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/07, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial - final de trabalhos da «Empreitada n.º 59/
/DMPO/DHMEM/DCH/2017 - Reabilitação de 3 frações
municipais sitas na Travessa do Alcaide, 8 e Rua da Barroca,
21 a 25», adjudicada à firma Tanagra - Empreiteiros, S.A.
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Por despacho de 2019/11/05, foi homologado o Auto de
receção provisória parcial - final de trabalhos da «Empreitada
n.º 11/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Obras de beneficiação
geral no edifício municipal sito na Travessa Moinho de
Vento, 21, bem como nas 3 frações devolutas do mesmo»,
adjudicada à firma Socodefil - Sociedade de Construções
Manuel Delgado & Filhos, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/06, foi homologado o Auto de receção
provisória parcial - final de trabalhos da «Empreitada n.º 17/
/DMPO/DHMEM/DCH/2018 - Reabilitação de 6 frações
municipais sitas nos Bairros: Quinta das Salgadas, Charneca,
Alfinetes e Ourives», adjudicada à firma Obragoito - Construções e Obras Públicas, Ltd.ª.

Auto de receção provisória dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/15, foi homologado o Auto de
receção provisória de trabalhos da «Empreitada n.º 53/DMPO/
/DHMEM/DMEM/2018 - Reabilitação do prédio municipal
sito no Poço do Borratém, 25», adjudicada à firma Sarmart
- Sociedade de Construções Civis o Obras Públicas, Ltd.ª.

Autos de receção para libertação de caução - parcial dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/12, foi homologado o Auto de
receção para libertação de caução - parcial de trabalhos
da «Empreitada n.º 33/DMPO/DCMH/DMEM/2015 - Obras
de reparação no âmbito da garantia da obra nos edifícios
ex-EPUL, sitos na Rua do Benformoso, 162 e Rua das
Escolas Gerais, 131», adjudicada à firma Sarmart - Sociedade
de Construção Civil e Obras Públicas, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/11, foi homologado o Auto de
receção para libertação de caução - parcial de trabalhos
da «Empreitada n.º 6/DMPO/DHMEM/DCH/2017 - Reabilitação
de 7 frações municipais devolutas, sitas na Rua de S. Bento,
264, Travessa do Cabral, 29 e Alto do Longo, 65-B»,
adjudicada à firma Estrela do Norte - Engenharia e Construção, S. A.

Autos de receção para libertação de caução - parcial - 1 dos
trabalhos

Por despacho de 2019/11/14, foi homologado o Auto de receção
para libertação de caução - parcial - 1 de trabalhos da
«Empreitada n.º 24/DMPO/DHMEM/DCH/2016 - Reabilitação
de 16 frações municipais devolutas sitas na Alta de Lisboa
Centro e Sul», adjudicada à firma Aragão Seia, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/06, foi homologado o Auto de receção
para libertação de caução - parcial - 1 de trabalhos da
«Empreitada n.º 25/DMPO/DHMEM/DCH/2016 - Reabilitação
de 10 frações municipais sitas na Rua Fernando Gusmão
e Rua José Viana - Ameixoeira», adjudicada à firma Cipribel,
Construções, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/07, foi homologado o Auto de receção
para libertação de caução - parcial - 1 de trabalhos da
«Empreitada n.º 61/DMPO/DHMEM/DMEM/2016 - Execução
de obras de reabilitação da envolvente exterior do Centro
de Dia e ATL do Bairro da Boavista», adjudicada à firma
ACN - Engenharia e Construção, Ltd.ª.

Autos de receção definitiva parcial - final dos trabalhos
Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:
Por despacho de 2019/11/07, foi homologado o Auto de receção
definitiva parcial - final de trabalhos da «Empreitada n.º 50/
/DMPO/DCMH/DMEM/2012 - Obras de reparação e conservação de fogos municipais», adjudicada à firma Santavares
- Empreiteiros, Ltd.ª.
Por despacho de 2019/11/13, foi homologado o Auto de receção
definitiva parcial final de trabalhos da «Empreitada n.º 54/
/DMPO/DCMH/DMEM/2012 - Obras de conservação e manutenção em escolas e jardins de infância na UIT Norte»,
adjudicada à firma Sarmart - Sociedade de Construções
Civis e Obras Públicas, Ltd.ª.

DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Auto de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho do diretor do Departamento de Edifícios
Municipais - Arq.º João Gomes Teixeira:
Por despacho de 2019/11/06, foi homologado o Auto
de vistoria para efeito de receção provisória da «Empreitada
n.º 6/DMPO/DPCE/16 - Ampliação de cozinha e refeitório da
Escola n.º 15 - Prof. Oliveira Marques», adjudicada à firma
Gefis - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Ltd.ª.

Por despacho do diretor do Departamento de Habitação
Municipal, Arq.º Manuel Abílio Ferreira:

Auto de vistoria para efeitos de liberação de caução

Por despacho de 2019/11/13, foi homologado o Auto de
receção para libertação de caução - parcial - 1 de trabalhos
da «Empreitada n.º 2484/12/DMHDS/DPH - Reabilitação
de 18 fogos municipais sitos nos Bairros: Olivais Norte,
Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados - Financiamento
de PIPARU», adjudicada à firma Contenção - Engenharia
e Construções, Ltd.ª.

Por despacho do diretor do Departamento de Edifícios
Municipais - Arq.º João Gomes Teixeira:

N.º 1344

Por despacho de 2019/11/08, foi homologado o Auto de
vistoria para efeitos de liberação de caução da «Empreitada
n.º 2/DMPO/DPCE/DPE/16 - Reconstrução parcial da cozinha
da EB1 + JI, n.º 125 Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles»,
adjudicada á firma Constarte - Construções, S. A.
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Autos de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho da coordenadora da EPTPEE - Eng.ª Ana
Esteves, de 2019/10/05, foi homologado o Auto de vistoria
para efeito de receção provisória da «Empreitada n.º E/8/
/EPTPEE/19 - Execução da rede de esgotos e do pavimento
da cozinha da EB 159 Arco-Íris», adjudicada à firma
Imoconstarte - Construções, S. A.
Por despacho da coordenadora da EPTPEE - Eng.ª Ana
Esteves, de 2019/10/05, foi homologado o Auto de vistoria
para efeito de receção provisória da «Empreitada n.º E/9/
/EPTPEE/19 - Execução da nova rede de drenagem de
esgotos da EB1 n.º 187 Manuel Teixeira Gomes», adjudicada
à firma Colunoriginal - Construção Civil, Unipessoal, Ltd.ª.

DIREÇÃOMUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E GESTÃO
DE HABITAÇÃO
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NO MERCADO DE HABITAÇÃO
Processos arquivados
14 667/CML/16 - Tabique Engenharia. - Conforme despacho
exarado no verso a fl. 35.
14 669/CML/16 - Tabique Engenharia. - Conforme despacho
exarado no verso a fl. 29.
16 091/CML/16 - Tabique Engenharia, Ltd.ª. - Conforme
despacho exarado no verso a fl. 30.
278/CML/18 - Maria de Fátima Roque Lopes dos Reis. Conforme despacho exarado na Informação n.º 378/
/DIMH/DPGH/DMHDL/CML/19.
2216/CML/18 - Beatriz Rebelo Mateus Lapa. - Conforme
despacho exarado no verso a fl. 3.
7876/CML/18 - Patrick Martins Rodrigues. - Conforme
despacho exarado no verso a fl. 1.
10 107/CML/18 - José António dos Santos Serafim. - Conforme
despacho exarado no verso a fl. 3.
15 697/CML/18 - Francisco Damiano Gouveia Ramos. Conforme despacho exarado na Informação n.º 318/
/DIMH/DPGH/DMHDL/CML/19.
4807/CML - Patrícia Susana Ramos Martins Custódio. Conforme despacho exarado no verso a fl. 8.
5498/CML - Manuel Fernandes Eiras Louro. - Conforme
despacho exarado na Informação n.º 385/DIMH/DPGH/
/DMHDL/CML/19.
6851/CML - Luís Filipe Andrade Pereira. - Conforme despacho
exarado no verso a fl. 4.
7688/CML - Fernando da Conceição Carvalho dos Santos.
- Conforme despacho exarado no verso a fl. 5.
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8969/CML - Elisabete Maria da Silva Gomes. - Conforme
despacho exarado no verso a fl. 39.
9869/CML - Alberto Luís Lopes Rodrigues. - Conforme
despacho exarado no verso a fl. 4.
11 336/CML - Ana Rute Guerreiro. - Conforme despacho
exarado no verso a fl. 4.
12 835/CML - Leandro Dias Elói. - Conforme despacho exarado
na Informação n.º 326/DIMH/DPGH/DMHDL/CML/19.
13 669/CML - António Proença Ramos. - Conforme despacho
exarado no verso a fl. 5.
14 071/CML - Hugo Miguel Rodrigues Faísca. - Conforme
despacho exarado a fl. 7.
14 096/CML - South Bay Properties, Ltd.ª. - Conforme
despacho exarado na Informação n.º 338/DIMH/DPGH/
/DMHDL/CML/19.
14 284/CML - João Luís Romão. - Conforme despacho
exarado a fl. 6.
14 913/CML - Carlota de Oliveira Pinto Cardoso Pereira. Conforme despacho exarado no verso a fl. 4.
14 930/CML - Maria Filipa Sobral Hernandez Tavares dos
Santos. - Conforme despacho exarado a fl. 4.
15 020/CML - Sorinel Mihai, Unipessoal, Ltd.ª. - Conforme
despacho exarado a fl. 3.
15 354/CML - Maria de Lurdes Baptista da Silva Esteves.
- Conforme despacho exarado no verso a fl. 3.
16 143/CML - Carlota de Oliveira Pinto Cardoso Pereira. Conforme despacho exarado no verso a fl. 4.
17 360/CML - João José Parafina Abreu. - Conforme despacho
exarado no verso a fl. 4.
Nos termos do despacho da diretora de departamento
(subdelegação de competências, Despacho n.º 2/DMHDL/
/2018, de 15 de maio de 2018, publicado no Boletim
Municipal n.º 1266, de 24 de maio de 2018, com retificação
no Boletim Municipal n.º 1268, de 7 de junho de 2018).

DIREÇÃOMUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
AMBIENTE, ESTRUTURA VERDE, CLIMA
E ENERGIA
DIVISÃO DE GESTÃO CEMITERIAL
Anúncio n.º 21/CB/DGC/DMAEVCE/CML/19
Restos mortais não reclamados
Cemitério de Benfica
No âmbito do artigo 37.º do Regulamento dos Cemitérios
Municipais de Lisboa, dá-se conhecimento aos interessados
das sepulturas temporárias abaixo mencionadas que expirou
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sepulturas temporárias abaixo mencionadas que expirou o prazo correspondente ao
05/11/2009
2710/21
isto para a marcação da exumação, encontrando-se os restos mortais na situação de
05/11/2009
2711/21
06/11/2009
2713/21
06/11/2009
2714/21
o prazo correspondente ao período legal previsto para
07/11/2009
2718/21
ão ainda ser
reclamados
no prazoencontrando-se
de um mês, os
contado
da data da publicação
do presente
a marcação
da exumação,
restos mortais
07/11/2009
2722/21
na situação de abandono.
07/11/2009
2723/21
No entanto, poderão ainda ser reclamados no prazo de um
mês, contado da data da publicação do presente Anúncio.
08/11/2009
2729/21
09/11/2009
2734/21
Data de
Nº sepultura e
inumação
secção
10/11/2009
2735/21
23/10/2009
2642/21
11/11/2009
2737/21
24/10/2009
2645/21
12/11/2009
2740/21
24/10/2009
2647/21
13/11/2009
2745/21
24/10/2009
2648/21
13/11/2009
2747/21
24/10/2009
2649/21
14/11/2009
2748/21
25/10/2009
2650/21
14/11/2009
2750/21
25/10/2009
2651/21
14/11/2009
2756/21
25/10/2009
2652/21
15/11/2009
2757/21
25/10/2009
2653/21
16/11/2009
2760/21
26/10/2009
2657/21
16/11/2009
2761/21
27/10/2009
2660/21
16/11/2009
2766/21
27/10/2009
17/11/2009
2767/21
Elaborado por:2661/21
_______________________________________________________________________________________________________
27/10/2009
2664/21
18/11/2009
2769/21
DGC / Cemitério de Carnide – Rua Rio Zêzere
1600-755 Lisboa | tel 218 172 375/358
| fax 218 171 328 | e-mail dmaevce.dgc@
27/10/2009
2667/21
18/11/2009
2770/21
28/10/2009
2668/21
18/11/2009
2775/21
28/10/2009
2672/21
19/11/2009
2780/21
1/4
29/10/2009
2673/21
19/11/2009
2781/21
___________________________________________________________________________________________________
de Carnide – Rua Rio Zêzere 1600-755 Lisboa | tel 218 172 375/358 | fax 218 171 328 | e-mail dmaevce.dgc@cm-lisboa.pt
29/10/2009
2674/21
19/11/2009
2782/21
30/10/2009
2679/21
19/11/2009
2784/21
30/10/2009
2680/21
20/11/2009
2786/21
31/10/2009
2683/21
20/11/2009
2787/21
31/10/2009
2684/21
21/11/2009
2790/21
31/10/2009
2685/21
21/11/2009
2795/21
31/10/2009
2686/21
22/11/2009
2799/21
01/11/2009
2690/21
22/11/2009
2801/21
03/11/2009
2697/21
23/11/2009
2805/21
03/11/2009
2698/21
23/11/2009
2806/21
04/11/2009
2706/21
24/11/2009
2809/21
05/11/2009
2707/21
24/11/2009
2810/21
05/11/2009
2709/21
24/11/2009
2811/21
05/11/2009
2710/21
25/11/2009
2813/21
05/11/2009
2711/21
25/11/2009
2814/21
06/11/2009
2713/21
26/11/2009
2815/21
06/11/2009
2714/21
26/11/2009
2816/21
07/11/2009
2718/21
27/11/2009
2817/21
07/11/2009
2722/21
27/11/2009
2818/21
N.º 1344
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Desocupação de Ossários Municipais

25/11/2009
2813/21
25/11/2009
2814/21
26/11/2009
2815/21 No âmbito do artigo 35º do Regulamento dos Cemitérios Municipais de Lisboa, dá-se conhecimento ao
26/11/2009
2816/21 interessados nos compartimentos de ossário municipal, abaixo mencionados, que expiraram os prazo
correspondentes ao pagamento da modalidade de ocupação, encontrando-se os restos mortais na situaçã
27/11/2009
2817/21 de abandono. nados, que expiraram os prazos correspondentes ao
pagamento da modalidade de ocupação, encontrando-se
27/11/2009
2818/21
os restos mortais na situação de abandono.
27/11/2009
2819/21
65
9
80
136-D
128
155-A/B
28/11/2009
2823/21
196
156-A/B
207-A/B
28/11/2009
2824/21
267-D
257-A/B
270
308-D/E
303-A/B
314
29/11/2009
2825/21
362
321
369
17/11/2002
4584/21
401
370
402
431-A/B
20/11/2002
4600/21
424
438
495
483
510
22/11/2002
4610/21
667
586
673
23/11/2002
4616/21
695
692
697
704
700
706-A/B
23/11/2002
4617/21
712
707
714-A/B
24/11/2002
4620/21
720
717
721
762
725
791-A/B
26/11/2002
4629/21
970
885-A/B
1009
3/4
29/11/2002
4643/21
1176
1090-A/B
1225-A/B
_______________________________________________________________________________________________________
1312-A/B
1303
1418-A/B
30/11/2002
4645/21
ério de Carnide – Rua Rio Zêzere
1600-755 Lisboa | tel 218 172 375/358
| fax 218 171 328 | e-mail dmaevce.dgc@cm-lisboa.pt
1430
1426
1433
1/2
30/11/2002
4646/21
________________________________________________________________________________________________________________
1542
1450-A/B
1546
DGC / Cemitério de Carnide – Rua Rio Zêzere 1600-755 Lisboa | tel 218 172 375/358 | fax 218 171 328 | e-mail dmaevce.dgc@cm-lisboa.pt
1665
30/11/2002
4649/21
1656-A/B
1673
1679
1678
1750
30/11/2002
4650/21
1799
1784
1812
02/12/2002
4655/21
2072
1980-A/B
2081
2147
2091
2168
03/12/2002
4663/21
2588-A/B
2485
2656
07/12/2002
4680/21
2841
2733
2917
3264
2942
3363
07/12/2002
4682/21
3737-A/B
3508-A/B
3843
08/12/2002
4686/21
4287
4202-A/B
4339
4913
4716
5056
09/12/2002
4691/21
5137
5059-A/B
10/12/2002
4694/21
10/12/2002
4695/21
Lisboa, em 2019/11/12.
10/12/2002
4696/21 Lisboa, 12 de Novembro de 2019
A chefe de divisão,
13/12/2002
4710/21
(a) Sara Gonçalves
14/12/2002
4720/21
A Chefe de Divisão
Anúncio n.º 8/CL/DGC/DMAEVCE/CML/19
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Elaborado por: Isabel G Baptista

Lisboa, em 2019/11/07.

Cemitério do Lumiar

A chefe de divisão,
ovembro de 2019

- Sara Gonçalves -

Restos mortais não reclamados

(a) Sara Gonçalves

No âmbito do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 411/98,
de 30 de dezembro, dá-se conhecimento que, a Câmara
Municipal de Lisboa, irá proceder à «cremação por iniciativa
do cemitério» dos seguintes restos mortais, provenientes
de jazigos particulares:

Anúncio n.º 2/CO/DGC/DMAEVCE/CML/19
Desocupação de ossários
municipais
A Chefe
de Divisão
Cemitério dos Olivais

- Maria José Duarte - Inumada em 06-07-1918 - Registo
n.º 334/1918.
Elaborado por: Isabel G Baptista- Berta Clara da Silva Soares - Inumada em 21-04-1926 Municipais de Lisboa, dá-se conhecimento aos interessados
________________________________________________________________________________________________________________
n.ºRio Zêzere
333/1926.
DGC / CemitérioRegisto
de Carnide – Rua
1600-755 Lisboa | tel 218 172 375/358 | fax 218 171 328 | e-mail dmaevce.dgc@cm-lisboa.pt
nos compartimentos de ossário municipal, abaixo mencio-

- Sara
- dos Cemitérios
No âmbito do artigo
35.º Gonçalves
do Regulamento
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- Artur Rodrigues da Silva - Inumado em 03-11-1930 Registo n.º 395/1930.
- Francisco da Silva - Inumado em 22-10-1935 - Registo
n.º 919/1935.
- João Coelho - Inumado em 18-09-1925 - Registo n.º 345/
/1925.
- Maria de Jesus Coelho - Inumada em 31-03-1934 - Registo
n.º 295/1934.
- Malco Júlio Coelho - Inumado em 09-04-1940 - Registo
n.º 282/1940.
De acordo com o disposto na Nota interna DIV/110/08/DMAU/
/DAEV/DGC, o destino final das cinzas será o Cendrário.

21 193/CML - Joaquim Luís Alves Evaristo da Silva.
21 459/CML - António Manuel da Cruz.
21 619/CML - Alda Maria Alves Diniz Caldas e outros.
22 169/CML - Anabela Vieira Parente de Brito.
22 403/CML - Irene Paixão Martins Pires e outros.
22 598/CML - Ermezinda de Fátima de Jesus Luís Bastos
de Almeida.

Arquivados

Lisboa, em 2019/11/13.

Averbamento de jazigo particular ou sepultura perpétua (artigo 63.º do
Regulamento dos Cemitérios Municipais e artigo T7.6.2. da Tabela de Taxas
Municipais em vigor)

A chefe de divisão,
(a) Sara Gonçalves

Processos despachados
Por despacho da chefe da Divião de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves (ao abrigo do Despacho, de subdelegação
de competências, n.º 18/DMAEVCE/CML/19, publicado
no Boletim Municipal número mil trezentos e vinte, de seis
de junho de dois mil e dezanove):

Deferidos
Mudança de interessado de compartimento municipal (artigos T1.1.17
ou T7.6.3. da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
17 984/CML - Edite Maria Cerqueira Rato Gomes.
22 761/CML - Pedro Miguel Abrantes Filgueiras Soares.
22 768/CML - Paulo Jorge Lopes Cardoso.
22 847/CML - Maria Teresa Fernandes Varina de Vasconcelos
Abreu.
22 887/CML - Maria Ana Capinha Gil Pimenta Charneca.
22 914/CML - Maria Amélia Folgada Mêda Correia.
22 917/CML - Maria Amélia Folgada Mêda Correia.
23 363/CML - Maria Ilda Ribeiro Venâncio Belo.
23 366/CML - Maria Júlia de Oliveira Azevedo Caldeira.
23 428/CML - Ana Luísa Neves de Melo Fradique.
23 570/CML - Ana Maria Octávio Abegão.
Buscas de restos mortais (artigo T1.1.17. da Tabela de Taxas Municipais
em vigor)
23 593/CML - Ana Maria Jardim Ribeiro de Meneses.
Pagamento em prestações (artigo 86.º do Regulamento Geral de Taxas, Preços
e Outras Receitas do Município de Lisboa)
15 940/CML - Edite Filomena Fernandes Gomes Cuino.
Inscrição de funcionário de construtor funerário (artigo 106.º, n.º 2 do Regulamento dos Cemitérios Municipais)
23 679/CML - IN SITU, Conservação de Bens Culturais,
Unipessoal, Ltd.ª.

N.º 1344

Averbamento de jazigo particular ou sepultura perpétua (artigo 63.º do Regulamento dos Cemitérios Municipais e artigo T7.6.2. da Tabela de Taxas
Municipais em vigor)

1308/CML - Teresa Maria de Jesus Lourenço Otero. Nos termos do artigo 132.º do Código do Procedimento
Administrativo.
Segunda via de título ou alvará (artigo 53.º - n.º 4 do Regulamento dos Cemitérios Municipais e artigo T7.6.2.1. da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
11 816/CML - Joaquim Cecílio Jesus dos Santos. - Nos
termos dos artigos 68.º e 95.º do Código do Procedimento
Administrativo.
Retirada de abandono de sepultura perpétua (artigos 66.º e 67.º do Regulamento
dos Cemitérios Municipais)
6176/CML/18 - Maria Teresa da Silva Fernandes da Vila
e Sousa. - Nos termos do artigo 132.º do Código do
Procedimento Administrativo.
Renúncia à concessão de sepultura perpétua
5322/CML - Rui Alves Tavares Ferreira. - Nos termos
do artigo 94.º do Código do Procedimento Administrativo.

Retificação
No Boletim Municipal n.º 1343, de 2019/11/14, a página 2159,
por lapso foi omitido um processo, assim onde se lê: Retirada de prescrição de jazigo particular (artigos 66.º
e 67.º do Regulamento dos Cemitérios Municipais), deve
ler-se:
Retirada de prescrição de jazigo particular (artigos 66.º e 67.º do Regulamento dos Cemitérios Municipais)
6035/CML/18 - Carlos Alberto Lino Carrêlo.
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CEMITÉRIO DO ALTO DE S. JOÃO

CEMITÉRIO DOS PRAZERES

Petições deferidas

Petições deferidas

Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):

Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):

Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 2 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

Colocação de chapa com gravação de epitáfio em jazigo municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

1733 - João Paulo Cotrim Pires.
Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 5 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1695 - Sandra Maria da Costa Congil Pires.
1696 - Teresa Maria da Conceição Joaquim.
1697 - Ana Cristina Fontinha Duarte Vieira.
1698 - Augusto dos Santos Macias.
1699 - Célia Cristina da Silveira Santos.
1714 - Diana Filipa Ferreira Varela.
1734 - Márlon Quintas dos Santos e Silva.
1735 - Teresa Hermínia Fernandes Liz Ouro Vieira.

1709 - Ana Maria de Araújo Martins Banha da Silva.
1743 - Paula Lourdes Marrana Serra e Moura Garcia.
1744 - Luís Miguel Pessoa Rogado de Moura.
Limpeza e beneficiação geral em sepultura perpétua (artigos 90.º e 91.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1 e T7.6.9 da Tabela
de Taxas Municipais em vigor)
1664 - Maria da Conceição Paulino Carlos.
1665 - Francisco da Silva Vale.
1666 - Francisco da Silva Vale.
1667 - Maria Teresa Serra e Santos Cardoso Godinho.
1692 - Vítor Carlos de Almeida.
1693 - Carolina Maria Cardoso Rebelo Ribeiro.

Colocação de chapa com gravação de epitáfio em ossário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1700 - Virgínia da Conceição Brás dos Santos.
Colocação de chapa com gravação de epitáfio em jazigo municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1702 - Ulisses José Gonçalves Nogueira.

Limpeza e beneficiação geral em jazigo particular (artigos 90.º e 91.º - 1 do
Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1 e T7.6.9 da Tabela
de Taxas Municipais em vigor)
1668 - João Manuel Branquinho e Costa Soares.
1669 - Vera Maria Aranha Risques Pereira de Oliveira
Monteiro.
1670 - Maria Idalina Ribeiro Pinto Mourão Rodrigues.
As licenças de obras, relativas às petições, atrás indicadas,
deverão ser pagas na Secretaria do cemitério, no prazo de
30 dias, contados a partir da data desta publicação, de
contrário serão as petições Arquivadas, nos termos do n.º 1
do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo.

Colocação de chapa com gravação de epitáfio em columbário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

CEMITÉRIO DA AJUDA

1701 - Maria Aldomira da Conceição Palma Conde Blanco.

Petição deferida

Limpeza e beneficiação geral em jazigo particular (artigos 90.º e 91.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1 e T7.6.9 da Tabela
de Taxas Municipais em vigor)

Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):

1658 - António Maria Coelho dos Santos.
1660 - José da Paixão Salvador.
1661 - Celeste Pilar Dominguez Alvarez Dias Alves.
As licenças de obras, relativas às petições, atrás indicadas,
deverão ser pagas na Secretaria do cemitério, no prazo
de 30 dias, contados a partir da data desta publicação,
de contrário serão as petições Arquivadas, nos termos do n.º 1
do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo.
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Colocação de chapa com gravação de epitáfio em ossário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1721 - Maria Adelaide Duarte Mendes Caetano. - A licença
de obras, relativa à petição, deverá ser paga na Secretaria
do cemitério, no prazo de 30 dias, contados a partir da
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data desta publicação, de contrário será a petição Arquivada,
nos termos do n.º 1 do artigo 133.º do Código do Procedimento
Administrativo.

CEMITÉRIO DOS OLIVAIS

Petições deferidas
Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):

CEMITÉRIO DE BENFICA

Petições deferidas
Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):
Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 4 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 5 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6. da
Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1713 - Felismina Barreiro Pereira.
1716 - Maria Catarina Antunes de Macedo.
1731 - António José Braga dos Santos.
Colocação de chapa com gravação de epitáfio em ossário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

1717 - Fernanda Maria Frazão Pinto da Romana.
1724 - Alice Maria Medeiros Bastos Gonçalves.

1732 - Antónia Maria Charrua Matias Baptista.

Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 5 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

As licenças de obras, relativas às petições, atrás indicadas,
deverão ser pagas na Secretaria do cemitério, no prazo
de 30 dias, contados a partir da data desta publicação,
de contrário serão as petições Arquivadas, nos termos do n.º 1
do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo.

1711 - Hildeberto Odório Silva Correia.
1723 - Gracinda da Conceição Caetano.

CEMITÉRIO DO LUMIAR

Colocação de chapa com gravação de epitáfio em ossário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1712 - Carlos Alberto Gomes Ferreira da Silva.
1715 - António Manuel da Cruz Ornelas Mendonça.
1719 - Fernanda Maria Pacheco Fernandes Peixoto Teixeira.
1720 - António Monteiro Domingues.
Gravação de epitáfio em ossário municipal (artigo 97.º - 1 do Regulamento
de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.1. da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1718 - Luís Filipe Ferreira da Silva

.

Colocação de porta e chapa com gravação de epitáfio em ossário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.1
do TTM em vigor)

Petições deferidas
Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):
Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 4 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1706 - Conceição Rosa Cardoso Correia das Neves Cipriano.
1707 - Conceição Rosa Cardoso Correia das Neves Cipriano.
1737 - Maria José de Vasconcelos Melim.
1741 - Pedro Carlos dos Santos Marta dos Santos.
Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 5 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)

1677 - Maria Alzira Costa Reis Antunes.
As licenças de obras, relativas às petições, atrás indicadas,
deverão ser pagas na Secretaria do cemitério, no prazo
de 30 dias, contados a partir da data desta publicação,
de contrário serão as petições Arquivadas, nos termos do n.º 1
do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo.

N.º 1344

1705 - Maria Gabriela Castelo Branco da Silva Vieira Carvalho
Araújo.
1729 - Maria de Fátima Pereira Henriques.
1738 - Laura da Conceição Antunes.
1739 - Ana Cristina Jesus Silva Machado.
1740 - Paulo Fernando Franco Pardal Nunes.
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Colocação de revestimento de sepultura temporária - Mod. 6 (artigo 98.º - 1
do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigos T1.1.1. e T7.6.6.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1704 - Maria Norberta Cardoso Galvão Soares.
1742 - Maria Margarida Carneiro da Costa Pereira e Sousa
Lopes.
Colocação de chapa com gravação de epitáfio em ossário municipal
(artigo 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais e artigo T1.1.17.
da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1703 - Maria Gabriela Castelo Branco da Silva Vieira Carvalho
Araújo.
1726 - Maria Fernanda de Oliveira Barros Marques.
1727 - Maria José Rodrigues Estamenha Martins Mendes.
1728 - Maria José Temudo Barata de Magalhães Pires
de Lima.
As licenças de obras, relativas às petições, atrás indicadas,
deverão ser pagas na Secretaria do cemitério, no prazo
de 30 dias, contados a partir da data desta publicação,
de contrário serão as petições Arquivadas, nos termos do n.º 1
do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo.

Considerando, assim, que a presente substituição fica sujeita
ao regime geral previsto no n.º 2 do artigo 42.º do Código
de Procedimento Administrativo.
Designo, para me substituir, durante a minha ausência,
no dia 2 de dezembro de 2019, a técnica superior, Maria
Helena Caixeiro da Palma, a desempenhar funções nesta
Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde.
Lisboa, em 2019/11/14.
O chefe de divisão,
(a) Rui Anjos

DIREÇÃOMUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
HIGIENE URBANA

CEMITÉRIO DE CARNIDE

Petição deferida
Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves, de 2019/11/08 (no uso da subdelegação
de competências dada pelo Despacho n.º 18/DMAEVCE/
/CML/19, de 2019/05/31, publicado no Boletim Municipal
n.º 1320, de 2019/06/06):
Limpeza, beneficiação geral e gravação de epitáfio em sepultura perpétua
(artigos 90.º, 91.º - 1 e 97.º - 1 do Regulamento de Cemitérios Municipais
e artigos T1.1.1 e T7.6.9 da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
1691 - Maria de Fátima Monteiro Pinto. - A licença de obras,
relativa à petição, deverá ser paga na Secretaria do cemitério,
no prazo de 30 dias, contados a partir da data desta
publicação, de contrário será a petição Arquivada, nos
termos do n.º 1 do artigo 133.º do Código do Procedimento
Administrativo.

DEPARTAMENTO DE HIGIENE URBANA
Processos coercivos extintos por inutilidade superveniente
10 970/CML - André Eduardo Barahona Infante. - Nos termos
do despacho exarado pela diretora de departamento,
Dr.ª Ana Sofia Ribeiro, em 2019/10/25.
39/IODLU/17 - Joaquim Manuel Crespo Diogo. - Nos termos
do despacho exarado pela diretora de departamento,
Dr.ª Ana Sofia Ribeiro, em 2019/11/11.

DIREÇÃOMUNICIPAL
MUNICIPAL
DIREÇÃO
MOBILIDADE
Processos deferidos

DEPARTAMENTO DA ESTRUTURA VERDE
DIVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA
VERDE
Despacho n.º 9/DPCEV/DEV/DMAEVCE/CML/19
Suplência
Considerando a necessidade de assegurar a regularidade
do exercício das funções e competências que me foram
cometidas;

2344

Considerando que o período previsível de ausência,
motivado pelo gozo de férias, é inferior a 60 dias, não se
verificando, por isso, os requisitos do regime de substituição
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, que aprovou
o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos
da Administração Central, Regional e Local do Estado;

Por despacho da diretora de departamento, Ana Luísa
Ferreira:

Parque para deficientes
18 764/CML/18 - Maria Teresa Lourenço Rodrigues. - Nos
termos do despacho à margem da folha 12.
19 539/CML/18 - Eduardo Alberto Azevedo Moreira.
- Nos termos do despacho à margem da folha 31.
25 558/CML/18 - Francisco José Gonçalves Martins. - Nos
termos do despacho à margem da folha 17.
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25 750/CML/18 - Maria João Prates Homem de Gouveia.
- Nos termos do despacho à margem da folha 17.
1276/CML - Afonso do Carmo Baptista Santiago Madeira.
- Nos termos do despacho à margem da folha 26.
1392/CML - Sandra Isabel dos Santos Sousa Oliveira
Barata Salgueiro. - Nos termos do despacho à margem
da folha 26.
3627/CML - Luís Minhoto Rosa. - Nos termos do despacho
à margem da folha 24.
7431/CML - Lina Maria Reis Batista Costa. - Nos termos
do despacho à margem da folha 20.
8487/CML - Maria Francisca Alves Peixoto Gouveia Pereira.
- Nos termos do despacho à margem da folha 20.
9855/CML - Manel Fatiha Benaissa-Tahar. - Nos termos
do despacho à margem da folha 2.
15 328/CML - Suzete Guedes dos Santos Loureiro. - Nos termos
do despacho à margem da folha 9.

Zona de cargas e descargas
19 804/CML/18 - Clece II - Serviços Sociais, S. A. - Nos termos
do despacho à margem da folha 28.
12 280/CML - José Maria Tadeu Henriques. - Nos termos
do despacho à margem da folha 11.

Placa de estacionamento proibido - Artigo 50.º do Código
da Estrada
17 904/CML/18 - Frederico Paulo Ferreira Louro. - Nos termos
do despacho à margem da folha 28.

Estacionamento privativo
8901/CML/18 - Tings Lisbon, Unipessoal, Ltd.ª. - Nos termos
do despacho à margem da folha 10.
23 906/CML/18 - Atlântico Liberdade Hotel, Ltd.ª. - Nos termos
do despacho à margem da folha 24.

Estacionamento de motos
14 835/CML/18 - Maria Antónia Torrejoncillo de Moura.
- Nos termos do despacho à margem da folha 29.

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA MOBILIDADE
Processos deferidos
Por despacho da diretora de departamento, Eng.ª Ana
Luísa Ferreira (no uso da subdelegação de competências
atribuída pelo Despacho n.º 1/DMM/2019, publicado no
Boletim Municipal n.º 1299, de 10 de janeiro de 2019):

Pedido de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo - 3.ª emissão
14 449/CML - Auto Táxis de Cerdedo, Ltd.ª - Licença n.º 880.
- Nos termos da Informação n.º 1656/DGM/DMM/CML/
/19.
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4813/CML - Auto Táxis - Antunes & Dinis, Ltd.ª - Licença
n.º 2190. - Nos termos da Informação n.º 1694/DGM/
/DMM/CML/19.
14 120/CML - Autocoope - Cooperativa de Táxis de Lisboa,
CRL - Licença n.º 2476. - Nos termos da Informação
n.º 1655/DGM/DMM/CML/19.

Pedido de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo e titularidade - 3.ª emissão
34 83/CML - Trilhos e Labirintos, Unipessoal, Ltd.ª - Licença
n.º 3199. - Nos termos da Informação n.º 1688/DGM/DMM/
/CML/19.

Pedidos de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo - 4.ª emissão
14 036/CML - Auto Táxis Vítor Gonçalves & Sobrinhos,
Ltd.ª - Licença n.º 269. - Nos termos da Informação
n.º 1685/DGM/DMM/CML/19.
7280/CML - Perícias e Manobras, Unipessoal, Ltd,ª - Licença
n.º 627. - Nos termos da Informação n.º 1693/DGM/
/DMM/CML/19.
7733/CML - Táxis Cordeiro, Ltd.ª - Licença n.º 898. - Nos
termos da Informação n.º 1657/DGM/DMM/CML/19.
13 678/CML - Almerindo & Ribeiro, Ltd.ª - Licença n.º 1595.
- Nos termos da Informação n.º 1723/DGM/DMM/CML/
/19.
12 546/CML - António, Carlos, Paulo & J. Rodrigues, Ltd.ª Licença n.º 1845. - Nos termos da Informação n.º 1729/
/DGM/DMM/CML/19.
22 872/CML - Auto Táxis Papa Léguas, Ltd.ª - Licença n.º 2387.
- Nos termos da Informação n.º 1731/DGM/DMM/CML/
/19.
15 972/CML - Auto Táxis Pinto & Amaral, Ltd.ª - Licença
n.º 2921. - Nos termos da Informação n.º 1691/DGM/
/DMM/CML/19.
12 365/CML - Sociedade de Táxis Os Carolas, Ltd.ª - Licença
n.º 3278. - Nos termos da Informação n.º 1661/DGM/
/DMM/CML/19.

Pedidos de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo - 5.ª emissão
16 117/CML - Carvalho & Bispo de Carvalho, Ltd.ª - Licença
n.º 1973. - Nos termos da Informação n.º 1725/DGM/
/DMM/CML/19.
14 260/CML - Porto & Deolinda, Ltd.ª - Licença n.º 3353. Nos termos da Informação n.º 1690/DGM/DMM/CML/19.

Pedidos de substituição de licenças de táxis por substituição
de titularidade - 5.ª emissão
21 966/CML - Lisboa Táxis, Todos Diferentes & Todos Iguais,
Ltd.ª - Licença n.º 1711. - Nos termos da Informação
n.º 1724/DGM/DMM/CML/19.
21 669/CML - Luís Firmino de Sousa Custódio - Licença
n.º 2722. - Nos termos da Informação n.º 1689/DGM/
/DMM/CML/19.
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Pedidos de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo - 6.ª emissão

Pedido de certidão das características de velocípedes/
/ciclomotores

14 733/CML - Pedro Miguel Gil Mendes, Unipessoal, Ltd.ª Licença n.º 563. - Nos termos da Informação n.º 1692/
/DGM/DMM/CML/19.
14 639/CML - Auto Táxis Pelado, Ltd.ª - Licença n.º 2576. Nos termos da Informação n.º 1662/DGM/DMM/CML/19.
14 006/CML - Transportes Cartense, Ltd.ª - Licença n.º 2906.
- Nos termos da Informação n.º 1735/DGM/DMM/CML/
/19.

20 176/CML - Marta Mendes Gameiro de Oliveira Santos.
- Nos termos da Informação n.º 1537/DGM/DMM/CML/19.

Pedido de substituição de licenças de táxis por substituição
de titularidade - 6.ª emissão
21 994/CML - Memória Cintilante - Táxis, Ltd.ª - Licença
n.º 2585. - Nos termos da Informação n.º 1726/DGM/DMM/
/CML/19.

Pedido de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo e titularidade - 6.ª emissão
6735/CML - Distância Eficaz - Táxis, Ltd.ª - Licença n.º 709.
- Nos termos da Informação n.º 1734/DGM/DMM/CML/19.

Revogação de despachos
Por despacho da diretora de departamento, Eng.ª Ana Luísa
Ferreira (no uso da subdelegação de competências atribuída
pelo Despacho n.º 1/DMM/2019, publicado no Boletim
Municipal n.º 1299, de 10 de janeiro de 2019):

Arquivamento dos processos relativos aos pedidos de
substituição de licença
1105/CML/08 - Auto Táxis - Antunes & Dinis - Licença
n.º 2190.
No Boletim Municipal n.º 738, datado de 2008/04/10,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1715/DGM/DMM/CML/19.

Pedido de substituição de licenças de táxis por substituição
de veículo - 7.ª emissão

2604/CML/09 - Auto Táxis Pinto & Amaral, Ltd.ª - Licença
n.º 2921.

18 777/CML - Auto Táxis Duarte & Vilanova, Ltd.ª - Licença
n.º 3403. - Nos termos da Informação n.º 1730/DGM/DMM/
/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 784, datado de 2009/02/26,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1709/DGM/DMM/CML/19.

Pedidos de alteração de sede
5292/CML/11 - Auto Táxis de Cerdedo, Ltd.ª - Licença n.º 880.

17 885/CML - Táxis Joaquim Augusto & Natividade Costa,
Ltd.ª - Licença n.º 2287. - Nos termos da Informação
n.º 1686/DGM/DMM/CML/19.
18 168/CML - Ferreira da Silva & Silva, Ltd.ª - Licença
n.º 2806. - Nos termos da Informação n.º 1687/DGM/
/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 911, datado de 2011/08/04,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1698/DGM/DMM/CML/19.

Pedido de alteração de sede e gerência

18 566/CML/12 - Táxis Cordeiro, Ltd.ª - Licença n.º 898.

20 685/CML - Transportes Belarmino, Ltd.ª - Licenças n.os 131,
134, 149 e 2290. - Nos termos da Informação n.º 1695/
/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 975, datado de 2012/10/25,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1697/DGM/DMM/CML/19.

Pedidos de atualização de dados (Renovação de alvará)

2981/CML/12 - Penelas & Araújo, Ltd.ª - Licença n.º 3199.

22 444/CML - Auto Táxis Ideal Oleirenses, Ltd.ª - Licença
n.º 513. - Por despacho dado em 2019/11/08.
22 796/CML - Álvaro Louro & António Pires, Ltd.ª - Licença
n.º 488. - Por despacho dado em 2019/11/08.
22 908/CML - José Pereira & Silva, Ltd.ª - Licenças n.os 929
e 3201. - Por despacho dado em 2019/11/11.
22 913/CML - Táxis Paula, Nela & Luz, Ltd.ª - Licenças
n.os 932, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091,
2092 e 2093. - Por despacho dado em 2019/11/11.
23 701/CML - Auto Ruilino - Transportes e Serviços,
Unipessoal, Ltd.ª - Licenças n.os 2885 e 3330. - Por
despacho dado em 2019/11/15.
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No Boletim Municipal n.º 982, datado de 2012/12/13,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1708/DGM/DMM/CML/19.
16 647/CML/12 - Autocoope - Cooperativa de Táxis de Lisboa,
CRL - Licença n.º 2476.
No Boletim Municipal n.º 994, datado de 2013/03/07,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1696/DGM/DMM/CML/19.
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28 157/CML/12 - Boaventours, Ltd.ª - Licença n.º 2722.

23 675/CML/17 - Heróis Talentosos, Ltd.ª - Licença n.º 2585.

No Boletim Municipal n.º 1026, datado de 2013/10/17,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1710/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1243, datado de 2017/12/14,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1744/DGM/DMM/CML/19.

8202/CML/14 - Almerindo & Ribeiro, Ltd.ª - Licença n.º 1595.

26 843/CML/17 - Táxis Mendes & Rodrigues, Ltd.ª - Licença
n.º 709.

No Boletim Municipal n.º 1063, datado de 2014/07/03,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado, nos
termos da Informação n.º 1738/DGM/DMM/CML/19.
3994/CML/14 - Sociedade de Táxis Os Carolas, Ltd.ª Licença n.º 3278.
No Boletim Municipal n.º 1067, datado de 2014/07/31,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado, nos
termos da Informação n.º 1706/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1247, datado de 2018/01/11,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1748/DGM/DMM/CML/19.

10 708/CML/18 - Rolling Forever, Ltd.ª - Licença n.º 1711.
No Boletim Municipal n.º 1273, datado de 2018/07/12,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1739/DGM/DMM/CML/19.

20 593/CML/15 - António, Carlos, Paulo & J. Rodrigues,
Ltd.ª - Licença n.º 1845.

5243/CML/18 - Transportes Cartense, Ltd.ª - Licença n.º 2906.

No Boletim Municipal n.º 1140, datado de 2015/12/23,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1740/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1279, datado de 2018/08/23,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1747/DGM/DMM/CML/19.

22 011/CML/15 - Auto Táxis Vítor Gonçalves & Sobrinhos,
Ltd.ª - Licença n.º 269.

20 052/CML/18 - Porto & Deolinda, Ltd.ª - Licença n.º 3353.

No Boletim Municipal n.º 1151, datado de 2016/03/10,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1718/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1299, datado de 2019/01/10,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1707/DGM/DMM/CML/19.

14 585/CML/16 - Perícias e Manobras, Unipessoal, Ltd.ª Licença n.º 627.

27 059/CML/18 - Auto Táxis Duarte & Vilanova, Ltd.ª Licença n.º 3403.

No Boletim Municipal n.º 1170, datado de 2016/07/21,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1716/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1306, datado de 2019/02/28,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1743/DGM/DMM/CML/19.

22 381/CML/16 - Auto Táxis Papa Léguas, Ltd.ª - Licença
n.º 2387.

523/CML - Pedro Miguel Gil Mendes, Unipessoal, Ltd.ª Licença n.º 563.

No Boletim Municipal n.º 1199, datado de 2017/02/09,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1742/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1308, datado de 2019/03/14,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1717/DGM/DMM/CML/19.

15 112/CML/17 - Carvalho & Bispo de Carvalho, Ltd.ª Licença n.º 1973.

11 412/CML - Auto Táxis Pelado, Ltd.ª - Licença n.º 2576.

No Boletim Municipal n.º 1223, datado de 2017/07/27,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1741/DGM/DMM/CML/19.

No Boletim Municipal n.º 1327, datado de 2019/07/25,
foi revogado o despacho de Deferido para Arquivado,
nos termos da Informação n.º 1711/DGM/DMM/CML/19.
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UNIDADEDE
DE COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO TERRITORIAL
TERRITORIAL
UNIDADE
UNIDADE DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL
OCIDENTAL

Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial
Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição da
diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial,
através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019, publicado no Boletim Municipal n.º 1343, de 14 de
novembro de 2019):

BRIGADA LX OCIDENTAL
Auto de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial
Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição da
diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial,
através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019, publicado no Boletim Municipal n.º 1343, de 14 de
novembro de 2019):
Por despacho de 14 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção provisória,
da «Empreitada n.º 23/UCT/UITOC/2019 - Repavimentação
da Rua 4 e da Rua 16 - Ajuda», adjudicada à entidade
Carlos Alberto da Silva Franco.

UNIDADE DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL
ORIENTAL

Por despacho de 12 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de consignação da obra da
«Empreitada n.º 11/UCT/UITC/2019 - Trabalhos de requalificação e conservação do revestimento em betuminoso da
Rua de Macau, Rua de Timor e Rua de Cabo Verde,
freguesia de Arroios, em Lisboa», adjudicada à entidade
Construções Pragosa, S. A.

Auto de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial
Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição da
diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial,
através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019):
Por despacho de 11 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção provisória
da «Empreitada n.º 27/UCT/UITC/2018 - Reparação dos azulejos
e revestimento dos túneis na área de intervenção da
UITCentro», adjudicada à entidade Enocivil, Ltd.ª.

BRIGADA LX ORIENTAL
Auto de vistoria para efeito de receção provisória final
Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial
Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição da
diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial,
através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019, publicado no Boletim Municipal n.º 1343, de 14 de
novembro de 2019):
Por despacho de 13 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção provisória final,
da «Empreitada n.º 20/UCT/UITOR/2019 - Melhoramento
das acessibilidades e mobilidade na Rua Luiz Pacheco»,
adjudicada à entidade Tosvec - Sociedade de Empreitadas
e Construções, Ltd.ª.

UNIDADE DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL
CENTRO
BRIGADA LX CENTRO
Autos de vistoria para efeito de consignação da obra
Por despacho da diretora da Unidade de Coordenação
Territorial, Dr.ª Helena Maria Pereira Caria:
Por despacho de 8 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de consignação da obra,
da «Empreitada n.º 43/UCT/UITC/2019 - Requalificação

2348

em vários passeios do espaço público na área de intervenção
da UITCentro», adjudicada à entidade Obrimix - Calçadas
e Construções, Ltd.ª.

UNIDADE DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL
CENTRO HISTÓRICO
Processos arquivados
Por despacho da diretora de departamento da UITCH,
de 2015/11/13 (por subdelegação de competências constante
no Despacho n.º 8/UCT/2015, publicado no Boletim Municipal
n.º 1136, de 26 de novembro de 2015):
66/RLU/17 - Praça D. Pedro IV, 18/20 - Por despacho dado
em 2019/11/13. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos
termos do artigo 95.º do Código do Procedimento
Administrativo. À Secretaria para atualizar a base
de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
1688/RLU/15 - Rua da Bela Vista, à Graça, 9/13 - Por
despacho dado em 2019/11/08. - Com os seguintes
fundamentos: Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos termos do artigo 95.º do Código do
Procedimento Administrativo. À Secretaria para atualizar
a base de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
809/RLU - Rua da Quintinha, 56 - Por despacho dado
em 2019/11/05. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos termos
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do artigo 95.º do Código do Procedimento Administrativo.
À Secretaria para atualizar a base de dados. É de
arquivar o processo. À DAM.
1454/RLU/16 - Calçada Marquês de Abrantes, 16 - Por
despacho dado em 2019/10/31. - Com os seguintes
fundamentos: Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos termos do artigo 95.º do Código do
Procedimento Administrativo. À Secretaria para atualizar
a base de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
120/RLU - Vila Ramos (Rua Maria Pia, 120), 1/5, 11/15
- Por despacho dado em 2019/11/07. - Com os
seguintes fundamentos: Concordo. Declaro a extinção do
procedimento nos termos do artigo 95.º do Código do
Procedimento Administrativo. À Secretaria para atualizar
a base de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
665/RLU/14 - Rua da Quintinha, 36/40 - Por despacho
dado em 2019/11/05. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos
termos do artigo 95.º do Código do Procedimento
Administrativo. À Secretaria para atualizar a base
de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
1191/RLU/13 - Rua de Santo António, à Estrela, 48/52
- Por despacho dado em 2019/10/17. - Com os
seguintes fundamentos: Concordo. Declaro a extinção do
procedimento nos termos do artigo 95.º do Código do
Procedimento Administrativo. À Secretaria para atualizar
a base de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
81/RLU/18 - Avenida Mouzinho de Albuquerque, 21; Avenida
Mouzinho de Albuquerque, 23; Praça Aires de Ornelas,
2/2-A - Por despacho dado em 2019/11/05. - Com os
seguintes fundamentos: Concordo. Declaro a extinção
do procedimento nos termos do artigo 95.º do Código do
Procedimento Administrativo. À Secretaria para atualizar
a base de dados. É de arquivar o processo. À DAM.
436/RLU/18 - Rua de Buenos Aires, 37/37-C - Por despacho
dado em 2019/11/13. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos
termos do artigo 95.º do Código do Procedimento
Administrativo. À Secretaria para atualizar a base de
dados. É de arquivar o processo. À DAM.
323/RLU/17 - Rua Angelina Vidal, 23 - Por despacho dado
em 2019/11/13. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos
termos do artigo 95.º do Código do Procedimento
Administrativo. À Secretaria para atualizar a base de
dados. É de arquivar o processo. À DAM.
693/RLU/17 - Largo do Carmo, s/n.º - Por despacho dado
em 2019/11/13. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos termos
do artigo 95.º do Código do Procedimento Administrativo.
À Secretaria para atualizar a base de dados. É de
arquivar o processo. À DAM.
682/RLU/15 - Rua de Buenos Aires, 37/37-C - Por despacho
dado em 2019/11/12. - Com os seguintes fundamentos:
Concordo. Declaro a extinção do procedimento nos termos
do artigo 95.º do Código do Procedimento Administrativo.
À Secretaria para atualizar a base de dados. É de
arquivar o processo. À DAM.
368/RLU/18 - Rua das Enfermeiras da Grande Guerra, 1
- Por despacho dado em 2019/11/12. - Com os
seguintes fundamentos: Concordo. Declaro a extinção
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do procedimento nos termos do artigo 95.º do Código
do Procedimento Administrativo. À Secretaria para
atualizar a base de dados. É de arquivar o processo.
À DAM.

BRIGADA LX CENTRO HISTÓRICO
Auto de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho da diretora da Unidade de Coordenação
Territorial, Dr.ª Helena Maria Pereira Caria:
Por despacho de 8 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção provisória
da «Empreitada n.º 39/UCT/UITCH/2019 - Trabalhos urgentes
para conclusão das obras de requalificação da Rua das
Madres», adjudicada à entidade BMSWINVEST, S. A.

Auto de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho da diretora da Unidade de Coordenação
Territorial, Dr.ª Helena Maria Pereira Caria:
Por despacho de 8 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção provisória,
da «Empreitada n.º 41/UCT/UITCH/2019 - Requalificação
do troço da Calçada das Lages, junto à Escola Oliveira
Marques», adjudicada à entidade JPMAENG, Unipessoal, Ltd.ª.

Auto de vistoria para efeito de receção definitiva parcial n.º 1
Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial
Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição da
diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial,
através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019, publicado no Boletim Municipal n.º 1343, de 14 de
novembro de 2019):
Por despacho de 13 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção definitiva parcial
n.º 1 da «Empreitada n.º 41/UCT/UITCH/2019 - Requalificação
do troço da Calçada das Lages, junto à Escola Oliveira
Marques», adjudicada à entidade JPMAENG, Unipessoal, S. A.

Auto de vistoria para efeito de receção provisória
Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial
Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição da
diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial,
através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019, publicado no Boletim Municipal n.º 1343, de 14 de
novembro de 2019):
Por despacho de 14 de novembro de 2019, foi homologado
o Auto de vistoria para efeito de receção provisória
da «Empreitada n.º 29/UCT/UITCH/2018 - Manutenção de
lajetas de lioz da Praça do Comércio ao Martim Moniz»,
adjudicada à entidade Cimeira, Indústria e Comércio de
Construção Civil, Ltd.ª.
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Auto de vistoria para efeito de receção definitiva parcial n.º (1)
Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial Centro, Dr.ª Margarida Castro Martins (em substituição
da diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial, através do Despacho n.º 7/UCT/2019, de 31 de outubro
de 2019, publicado no Boletim Municipal n.º 1343, de 14 de novembro de 2019):
Por despacho de 14 de novembro de 2019, foi homologado o auto de vistoria para efeito de receção definitiva parcial
n.º 1, da «Empreitada n.º 29/UCT/UITCH/2018 - Manutenção de lajetas de lioz da Praça do Comércio ao Martim Moniz»,
adjudicada à entidade Cimeira, Indústria e Comércio de Construção Civil, Ltd.ª.

OS INTERESSADOS
PODERÃO CONSULTAR
OS RESPETIVOS
PROCESSOS
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ANÚNCIOS, AVISOS, EDITAIS E NOTICIÁRIO
4 - Foram notificados os(as) proprietários(as), para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos no ponto 2.

ANÚNCIOS
ANÚNCIOS
MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1519/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho datado de 2019/01/10, foi realizada,
em 2019/01/24, uma vistoria ao edifício sito na Avenida
Sacadura Cabral, 12, no âmbito do Processo n.º 27/RLU/
/2019, tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria n.º 23/
/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2019, cuja cópia se anexa,
constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
Não foram efetuadas as fichas de avaliação do estado
de conservação do edifício, em virtude do mesmo só ter
sido observado exteriormente, pelo que a avaliação a efetuar
apenas poderia fazer referência ao nível de anomalia de
alguns elementos funcionais, podendo ter como consequência
a atribuição de um nível de conservação que não refletisse
o real estado do imóvel.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como, da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado
pelo Senhor Vereador Ricardo Veludo, através do despacho
datado de 2019/10/25, exarado na Informação n.º 49 966/
/INF/UCT_UITC/GESTURBE/2019, a execução das obras
necessárias à correção das deficiências descritas no Auto
de vistoria, com o prazo de 45 dias úteis para o início
dos trabalhos contados a partir da receção da presente
notificação e com o prazo de 120 dias úteis para a sua
conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:
- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou
constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, republicado no 4.º Suplemento ao
Boletim Municipal n.º 1302, de 31 de janeiro de 2019.
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5 - Devem, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na
sua redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período de
oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).
6 - Para a execução das obras terão de:
- Apresentar termo de responsabilidade pela direção técnica
da obra, acompanhado de cópia do documento de identificação do técnico autor de projeto, cópia da apólice
de seguro de responsabilidade civil do técnico autor
de projeto e declaração válida da associação profissional
do técnico autor de projeto, reconhecendo a qualificação
para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras,
anexando fotocópia do certificado de classificação ou do
título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção
e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro de
responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o último antecedente
válido para o imóvel;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.
7 - Informa-se que:
- Caso não cumpram, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo de
250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
- O incumprimento da determinação para realização das obras
tal como preconizado, constitui crime de desobediência,
previsto pelos artigos 100.º, n.º 1 e 102.º, n.º 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa
até 120 dias;
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- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis e na Deliberação n.º 501/AML/2018, publicada no
7.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1295, de 13 de
dezembro de 2018;
- Caso não deem execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente.
8 - Mais se informa que o processo pode ser consultado
neste Departamento, sito no Campo Grande, 25, 5.º-B,
nos dias normais de expediente, das 9 às 17 horas,
durante o prazo indicado no número anterior, mediante
marcação prévia através do telefone n.º 217 989 115
ou por email: uct.uitc@cm-lisboa.pt.
9 - Informa-se, ainda, que:
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) por 3 anos;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
10 - Sem prejuízo do exposto, devem continuar a zelar
para garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsáveis por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.
Lisboa, em 2019/11/08.
A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

a) Apurado o nível de conservação do imóvel e frações
a que foi possível aceder;
b) Constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado pelo
Senhor Vereador Ricardo Veludo, através do despacho
datado de 2019/10/25, exarado na Informação n.º 51 083/
/INF/UCT_UITC/GESTURBE/2019, a execução das obras
necessárias à correção das deficiências descritas no Auto
de vistoria, com o prazo de 60 dias úteis para o início
dos trabalhos contados a partir da receção da presente
notificação e com o prazo de 90 dias úteis para a sua
conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:
- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, republicado no 4.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1302, de 31 de janeiro de 2019.
4 - Foram notificados(as), os(as) proprietários(as) para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos no ponto 2.

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1521/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho datado de 2019/02/11, foi realizada,
em 2019/05/07, uma vistoria ao edifício sito na Rua
General Pimenta de Castro, 5-B, no âmbito do Processo
n.º 357/RLU/2019, tendo-se, de acordo com o Auto
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de vistoria n.º 456/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2019
e respetivas fichas de avaliação do estado de conservação,
cujas cópias se anexam:

5 - Devem, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação, de
modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1 do
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua
redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período de
oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).
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6 - Para a execução das obras terão de:

9 - Informa-se, ainda, que:

- Apresentar termo de responsabilidade pela direção
técnica da obra, acompanhado de cópia do documento
de identificação do técnico autor de projeto, cópia da
apólice de seguro de responsabilidade civil do técnico autor
de projeto e declaração válida da associação profissional
do técnico autor de projeto, reconhecendo a qualificação
para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras,
anexando fotocópia do certificado de classificação ou do
título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção
e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro de
responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o último antecedente
válido para o imóvel;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo o entulho,
de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.

- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente, a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) por 3 anos;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.

Lisboa, em 2019/11/08.
A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

7 - Informa-se que:
- Caso não cumpram, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo
de 250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
- O incumprimento da determinação para realização das obras
tal como preconizado, constitui crime de desobediência,
previsto pelos artigos 100.º, n.º 1 e 102.º, n.º 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa
até 120 dias;
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
e na Deliberação n.º 501/AML/2018, publicada no 7.º
Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1295, de 13 de
dezembro de 2018;
- Caso não deem execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente.
8 - Mais se informa que o processo pode ser consultado
neste Departamento, sito no Campo Grande, 25, 5.º-B, nos
dias normais de expediente, das 9 às 17 horas, durante
o prazo indicado no número anterior, mediante marcação
prévia através do telefone n.º 217 989 115 ou por email:
uct.uitc@cm-lisboa.pt.
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10 - Sem prejuízo do exposto, devem continuar a zelar
para garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsáveis por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1523/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação/reabilitação
Homologação do(s) nível(eis) de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho datado de 2016/04/22, foi realizada, em
2016/05/13, uma vistoria ao edifício sito na Rua de Santo
António da Glória, 42/48, no âmbito do Processo n.º 524/
/RLU/2016, tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria
n.º 766/AUT/UITC/GESTURBE/2016 e respetivas fichas
de avaliação do estado de conservação, cujas cópias se
anexam:
a) Apurado o nível de conservação do imóvel e frações
a que foi possível aceder;
b) Constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como, da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado pelo
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Senhor Vereador Ricardo Veludo, através do despacho
datado de 2019/10/25, exarado na Informação n.º 52 092/
/INF/UCT_UITC/GESTURBE/2019:
a) A homologação dos níveis de conservação indicados
no Auto de vistoria e respetivas fichas de avaliação,
designadamente:
- Edifício e outras partes comuns do n.º 42: Nível 2 - Mau
(Ficha n.º 3524;
- Fração n.º 42 - 1.º andar direito: Nível 2 - Mau (Ficha
n.º 238301);
- Fração n.º 42 - 1.º andar esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha
n.º 238365);
- Fração n.º 42 - r/c direito: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 238281);
- Fração n.º 42 - r/c esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 238381);
- Edifício e outras partes comuns do n.º 44/48: Nível 2
- Mau (Ficha n.º 3527);
- Fração n.º 44 - cave: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 238482);
- Fração n.º 46 - 1.º andar direito: Nível 2 - Mau (Ficha
n.º 238561);
- Fração n.º 46 - 1.º andar esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha
n.º 238521).
b) A execução das obras necessárias à correção das
deficiências descritas no Auto de vistoria, com o prazo
de 60 dias úteis para o início dos trabalhos contados
a partir da receção da presente notificação e com
o prazo de 10 meses para a sua conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:
- No n.º 5 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, na sua redação atual, que determina que,
nos Autos elaborados na sequência de vistoria realizada
se proceda à identificação do estado de conservação
do imóvel de acordo com o disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro e respetiva
regulamentação;
- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- No artigo 55.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), que comete
à Câmara competência para, caso seja atribuído a um
edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2,
impor ao respetivo proprietário a obrigação de reabilitar,
determinando a realização e o prazo para a conclusão
das obras ou trabalhos necessários à restituição das
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caraterísticas de desempenho e segurança funcional,
estrutural e construtiva, de acordo com critérios de
necessidade, adequação e proporcionalidade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, republicado no 4.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1302, de 31 de janeiro de 2019.
4 - Foi notificado(a) o(a) proprietário(a), para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos na alínea b)
do ponto 2.
5 - Deverá, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
na sua redação atual. Em conformidade com o disposto
neste artigo, a edificação atrás identificada deveria ter
sido objeto de obras de conservação pelo menos em cada
período de oito anos, resultando o seu incumprimento
diretamente da lei (salienta-se que o diploma anteriormente
em vigor - Regulamento Geral das Edificações Urbanas Decreto-Lei n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia
no seu artigo 9.º a mesma obrigatoriedade).
6 - Para a execução das obras terá de:
- Apresentar termo de responsabilidade pela direção técnica
da obra, acompanhado de cópia do documento de
identificação do técnico autor de projeto, cópia da apólice
de seguro de responsabilidade civil do técnico autor
de projeto e declaração válida da associação profissional
do técnico autor de projeto, reconhecendo a qualificação
para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras,
anexando fotocópia do certificado de classificação ou do
título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção
e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro de
responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o último antecedente
válido para o imóvel;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.
7 - Informa-se que:
- Caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo de
250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
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- O incumprimento da determinação para realização das obras
tal como preconizado, constitui crime de desobediência,
previsto pelos artigos 100.º, n.º 1 e 102.º, n.º 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa
até 120 dias;
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
e na Deliberação n.º 501/AML/2018, publicada no 7.º
Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1295, de 13 de
dezembro de 2018;
- Caso não dê execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente.
8 - Mais se informa que o processo pode ser consultado
neste Departamento, sito no Campo Grande, 25, 5.º-B, nos
dias normais de expediente, das 9 às 17 horas, durante
o prazo indicado no número anterior, mediante marcação
prévia através do telefone n.º 217 989 115 ou por email:
uct.uitc@cm-lisboa.pt.
9 - Informa-se, ainda, que:
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) por 3 anos;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
10 - Sem prejuízo do exposto, deve continuar a zelar
para garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsável por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.

tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria n.º 128/
/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2019, cuja cópia se anexa,
constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
Não foram efetuadas as ficha de avaliação do estado
de conservação do edifício, em virtude da vistoria efetuada
apenas ter incidido sobre uma parte do edifício, pelo
que a avaliação a efetuar apenas poderia fazer referência
ao nível de anomalia de alguns elementos funcionais,
podendo ter como consequência a atribuição de um nível
de conservação que não refletisse o real estado do imóvel.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como, da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado pelo Senhor
Vereador Manuel Salgado, através do despacho datado
de 2019/10/04, exarado na Informação n.º 49 217/
/INF/UCTUITC/GESTURBE/2019, a execução das obras
necessárias à correção das deficiências descritas no Auto
de vistoria, com o prazo de 30 dias úteis para o início
dos trabalhos contados a partir da receção da presente
notificação e com o prazo de 60 dias úteis para a sua
conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:
- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou
constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, republicado no 4.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1302, de 31 de janeiro de 2019.

Lisboa, em 2019/11/08.
4 - Foram notificados os(as) proprietários(as), para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos no ponto 2.

A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1527/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho datado de 2019/02/04, foi realizada,
em 2019/02/19, uma vistoria ao edifício sito na Rua
Maria, 64, no âmbito do Processo n.º 127/RLU/2019,

N.º 1344

5 - Devem, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
na sua redação atual. Em conformidade com o disposto
neste artigo, a edificação atrás identificada deveria ter
sido objeto de obras de conservação pelo menos em cada
período de oito anos, resultando o seu incumprimento
diretamente da lei (salienta-se que o diploma anteriormente
em vigor - Regulamento Geral das Edificações Urbanas Decreto-Lei n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia
no seu artigo 9.º a mesma obrigatoriedade).
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6 - Para a execução das obras terão de:

9 - Informa-se, ainda, que:

- Apresentar termo de responsabilidade pela direção
técnica da obra, acompanhado de cópia do documento
de identificação do técnico autor de projeto, cópia da
apólice de seguro de responsabilidade civil do técnico autor
de projeto e declaração válida da associação profissional
do técnico autor de projeto, reconhecendo a qualificação
para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará
as obras, anexando fotocópia do certificado de classificação
ou do título do registo emitido pelo InCI (Instituto da
Construção e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro
de responsabilidade civil e do seguro de acidentes
de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o último antecedente
válido para o imóvel;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.

- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) por 3 anos;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.

7 - Mais se informa que:

Lisboa, em 2019/11/11.
A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

MUNICÍPIO DE LISBOA

- Caso não cumpram, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo
de 250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
- O incumprimento da determinação para realização das obras
tal como preconizado, constitui crime de desobediência,
previsto pelos artigos 100.º, n.º 1 e 102.º, n.º 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa
até 120 dias;
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
e na Deliberação n.º 501/AML/2018, publicada no 7.º
Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1295, de 13 de
dezembro de 2018;
- Caso não deem execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente.
8 - Mais se informa que o processo pode ser consultado
neste Departamento, sito no Campo Grande, 25, 5.º-B, nos
dias normais de expediente, das 9 às 17 horas, durante
o prazo indicado no número anterior, mediante marcação
prévia através do telefone n.º 217 989 115 ou por email:
uct.uitc@cm-lisboa.pt.
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10 - Sem prejuízo do exposto, devem continuar a zelar
para garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsáveis por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.

Anúncio n.º 1530/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho datado de 2019/04/23, foi realizada,
em 2019/05/23, uma vistoria ao edifício sito na Avenida
Cinco de Outubro, 104/106, no âmbito do Processo
n.º 399/RLU/2019, tendo-se, de acordo com o Auto de
vistoria n.º 572/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2019, cuja
cópia se anexa, constatado a necessidade de executar obras
de conservação para correção das deficiências descritas,
bem como, por questões de segurança,
Enquanto não forem executados os trabalhos de reparação
e de consolidação dos frisos/pequenas palas existentes
nas paredes do saguão lateral direito, ao nível do 4.º
e do 5.º andares, o referido saguão não deverá ser utilizado.
Não foram efetuadas as fichas de avaliação do estado
de conservação do edifício, em virtude do mesmo só ter
sido observado exteriormente, pelo que a avaliação a efetuar
apenas poderia fazer referência ao nível de anomalia de
alguns elementos funcionais, podendo ter como consequência
a atribuição de um nível de conservação que não refletisse
o real estado do imóvel.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado pelo
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Senhor Vereador Ricardo Veludo, através do despacho
datado de 2019/10/25, exarado na Informação n.º 49 961/
/INF/UCT_UITC/GESTURBE/2019, a execução das obras
necessárias à correção das deficiências descritas no Auto
de vistoria, com o prazo de 60 dias úteis para o início
dos trabalhos contados a partir da receção da presente
notificação e com o prazo de 120 dias úteis para a sua
conclusão.

- Executar as obras sem alterar o último antecedente
válido para o imóvel;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo o entulho,
de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.

3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:

7 - Informa-se que:

- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, republicado no 4.º Suplemento ao
Boletim Municipal n.º 1302, de 31 de janeiro de 2019.
4 - Foi notificado(a) o(a) proprietário(a) para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos no ponto 2.
5 - Deverá, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação, de
modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1 do
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua
redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período de
oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).
6 - Para a execução das obras terá de:
- Apresentar termo de responsabilidade pela direção
técnica da obra, acompanhado de cópia do documento
de identificação do técnico autor de projeto, cópia da
apólice de seguro de responsabilidade civil do técnico autor
de projeto e declaração válida da associação profissional
do técnico autor de projeto, reconhecendo a qualificação
para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras,
anexando fotocópia do certificado de classificação ou do
título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção
e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro de
responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
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- Caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo
de 250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
- O incumprimento da determinação para realização das obras
tal como preconizado, constitui crime de desobediência,
previsto pelos artigos 100.º, n.º 1 e 102.º, n.º 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa
até 120 dias;
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis e na Deliberação n.º 501/AML/2018, publicada no
7.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1295, de 13 de
dezembro de 2018;
- Caso não dê execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente.
8 - Mais se informa que o processo pode ser consultado
neste Departamento, sito no Campo Grande, 25, 5.º-B, nos
dias normais de expediente, das 9 às 17 horas, durante
o prazo indicado no número anterior, mediante marcação
prévia através do telefone n.º 217 989 115 ou por email:
uct.uitc@cm-lisboa.pt.
9 - Informa-se, ainda, que:
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) por 3 anos;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
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10 - Sem prejuízo do exposto, deve continuar a zelar
para garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsável por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.

- Fração
n.º
- Fração
n.º

Lisboa, em 2019/11/11.

b) A execução das obras necessárias à correção das
deficiências descritas no Auto de vistoria, com o prazo
de 60 dias úteis para o início dos trabalhos contados
a partir da receção da presente notificação e com o prazo
de 6 meses para a sua conclusão.

A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1533/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação/reabilitação
Homologação do(s) nível(eis) de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho, datado de 2017/07/10, foi realizada,
em 2017/10/24, uma vistoria ao edifício na Rua de São
Bento, 464 (pátio A-C), Rua de São Bento, 464 (pátio
D-F), no âmbito do Processo n.º 770/RLU/2017, tendo-se,
de acordo com o Auto de vistoria n.º 1133/AUT/UITC/
/GESTURBE/2017 e respetivas fichas de avaliação do
estado de conservação:
a) Apurado o nível de conservação do imóvel e frações
a que foi possível aceder;
b) Constatado a necessidade de executar obras de conservação
e reabilitação para correção das deficiências descritas.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado pelo
Senhor Vereador Ricardo Veludo, através do despacho
datado de 2019/10/25, exarado na Informação n.º 51 787/
/INF/UCT_UITC/GESTURBE/2019:
a) A homologação dos níveis de conservação indicados
no Auto de vistoria e respetivas fichas de avaliação,
designadamente:
- Edifício e outras partes comuns da Rua de São Bento,
464 (pátio, A/C): Nível 4 - Bom (Ficha n.º 5007);
- Edifício e outras partes comuns da Rua de São Bento,
464 (pátio, D/F): Nível 3 - Médio (Ficha n.º 5009);
- Fração porta A, r/c: Nível 3 - Médio (Ficha n.º 319061);
- Fração porta C, r/c: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 319161);
- Fração porta B, 1.º andar esquerdo: Nível 4 - Bom (Ficha
n.º 319141);
- Fração porta B, 1.º andar direito: Nível 2 - Mau (Ficha
n.º 319121);
- Fração porta D, r/c: Nível 3 - Médio (Ficha n.º 319201);
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porta E, 1.º andar esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha
319222);
porta E, 1.º andar direito: Nível 2 - Mau (Ficha
319221).

- No n.º 5 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
na sua redação atual, que determina que, nos Autos
elaborados na sequência de vistoria realizada se proceda
à identificação do estado de conservação do imóvel
de acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro e respetiva regulamentação;
- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- No artigo 55.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), que comete
à Câmara competência para, caso seja atribuído a um
edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2,
impor ao respetivo proprietário a obrigação de reabilitar,
determinando a realização e o prazo para a conclusão
das obras ou trabalhos necessários à restituição das
caraterísticas de desempenho e segurança funcional,
estrutural e construtiva, de acordo com critérios de
necessidade, adequação e proporcionalidade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, republicado no 4.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1302, de 31 de janeiro de 2019.
4 - Foi notificado(a) o(a) proprietário(a) para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos na alínea
b) do ponto 2.
5 - Deverá, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação, de
modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1 do
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua
redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período
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de oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).
6 - Para a execução das obras terá de:
- Apresentar termo de responsabilidade pela direção
técnica da obra, acompanhado de cópia do documento
de identificação do técnico autor de projeto, cópia da
apólice de seguro de responsabilidade civil do técnico autor
de projeto e declaração válida da associação profissional
do técnico autor de projeto, reconhecendo a qualificação
para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras,
anexando fotocópia do certificado de classificação ou do
título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção
e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro de
responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o último antecedente
válido para o imóvel;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.

8 - Mais se informa que o processo pode ser consultado
neste Departamento, sito no Campo Grande, 25, 5.º-B, nos
dias normais de expediente, das 9 às 17 horas, durante
o prazo indicado no número anterior, mediante marcação
prévia através do telefone n.º 217 989 115 ou por email:
uct.uitc@cm-lisboa.pt.
9 - Informa-se, ainda, que:
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) por 3 anos;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
10 - Sem prejuízo do exposto, deve continuar a zelar
para garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsável por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.
Lisboa, em 2019/11/11.
A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

7 - Informa-se que:
- Caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo
de 250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
- O incumprimento da determinação para realização das obras
tal como preconizado, constitui crime de desobediência,
previsto pelos artigos 100.º, n.º 1 e 102.º, n.º 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa
até 120 dias;
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis e na Deliberação n.º 501/AML/2018, publicada no
7.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1295, de 13 de
dezembro de 2018;
- Caso não dê execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente.
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MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1535/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação/reabilitação
Homologação do(s) nível(eis) de conservação
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, torna-se público que:
1 - Por meu despacho datado de 2017/03/22, foi realizada,
em 2017/05/05, uma vistoria ao edifício sito no Beco do
Borralho, 1, no âmbito do Processo n.º 271/RLU/2017,
tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria n.º 807/AUT/
/UITC/GESTURBE/2017 e respetivas fichas de avaliação
do estado de conservação:
a) Apurado o nível de conservação do imóvel e frações
a que foi possível aceder;
b) Constatado a necessidade de executar obras de conservação
e reabilitação para correção das deficiências descritas.
2 - Na sequência da referida vistoria, bem como da audiência
prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º e 122.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
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Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, foi determinado pelo
Senhor Vereador Manuel Salgado, através do despacho
datado de 24/09/2019, exarado na Informação n.º 46 685/
/INF/UCT_UITC/GESTURBE/2019:
a) A homologação dos níveis de conservação indicados
no Auto de vistoria e respetivas fichas de avaliação,
designadamente:
- Edifício e outras partes comuns: Nível 2 - Mau (Ficha
n.º 4628);
- Fração cave direita: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300721);
- Fração r/c esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300661);
- Fração r/c direito: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300641);
- Fração 1.º esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300621);
- Fração 1.º andar direito: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300601);
- Fração 2.º andar esquerdo: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300501);
- Fração 2.º andar direito: Nível 2 - Mau (Ficha n.º 300481).
b) A execução das obras necessárias à correção das
deficiências descritas no Auto de vistoria, com o prazo
de 60 dias úteis para o início dos trabalhos contados
a partir da data de notificação e com o prazo de 9 meses
para a sua conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio teve por base
os seguintes fundamentos:
- No n.º 5 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, na sua redação atual, que determina que,
nos Autos elaborados na sequência de vistoria realizada
se proceda à identificação do estado de conservação
do imóvel de acordo com o disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro e respetiva
regulamentação;
- Na alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- No n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras
de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade;
- No artigo 55.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
(Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), que comete
à Câmara competência para, caso seja atribuído a um
edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2,
impor ao respetivo proprietário a obrigação de reabilitar,
determinando a realização e o prazo para a conclusão
das obras ou trabalhos necessários à restituição das
caraterísticas de desempenho e segurança funcional,
estrutural e construtiva, de acordo com critérios de
necessidade, adequação e proporcionalidade;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, publicado no 1.º Suplemento ao
Boletim Municipal n.º 1240, de 23 de novembro de 2017.
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4 - Foi notificado(a) o(a) proprietário(a) para a execução
das obras necessárias à correção das deficiências descritas
no Auto de vistoria, com os prazos descritos no ponto 2.
5 - Deverá, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
na sua redação atual. Em conformidade com o disposto
neste artigo, a edificação atrás identificada deveria ter
sido objeto de obras de conservação pelo menos em cada
período de oito anos, resultando o seu incumprimento
diretamente da lei (salienta-se que o diploma anteriormente
em vigor - Regulamento Geral das Edificações Urbanas Decreto-Lei n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia
no seu artigo 9.º a mesma obrigatoriedade).
6 - Para a execução das obras terá de:
- Apresentar termo de responsabilidade pela direção técnica
da obra, acompanhado de cópia do documento de identificação do técnico autor de projeto, cópia da apólice de
seguro de responsabilidade civil do técnico autor de projeto
e declaração válida da associação profissional do técnico
autor de projeto, reconhecendo a qualificação para a responsabilidade assumida;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras,
anexando fotocópia do certificado de classificação ou do
título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção
e do Imobiliário), I. P., acompanhado do seguro de
responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- Apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
- Comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o projeto aprovado;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá
ser entregue projeto de ocupação de via pública nos
Serviços de Atendimento, para obter a respetiva licença.
7 - Mais se informa que:
- Caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado
no presente Anúncio, será instaurado processo de contraordenação, nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, cuja coima está graduada entre os 500 euros e o
montante máximo de 100 000 euros, no caso de pessoa
singular, e entre 1500 euros e o montante máximo
de 250 000 euros, no caso de pessoa coletiva;
- Caso não dê execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa
do imóvel para executar as obras coercivamente;
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será
majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do
artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis e na Deliberação n.º 391/AML/2016, publicada
no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1193,
de 2016/12/29.
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8 - Informa-se, ainda, que:
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de vir a usufruir de um conjunto de benefícios
nos termos do artigo 45.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, nomeadamente a isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), por 3 ou 5 anos, respetivamente;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu
à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
9 - Sem prejuízo do exposto, deve continuar a zelar para
garantir as condições mínimas de segurança, sendo
responsável por qualquer ocorrência decorrente do mau
estado de conservação do imóvel.

Lisboa, em 2019/11/13.
O diretor municipal de Urbanismo,
(a) Jorge Catarino Tavares

EDITAL
EDITAL
MUNICÍPIO DE LISBOA

Edital n.º 227/2019
Reunião Pública Descentralizada

Lisboa, em 2019/11/12.

Nos termos do artigo 16.º do Regimento da Câmara
Municipal de Lisboa, convoco para o próximo dia 4 de
dezembro de 2019, às 18,30 horas, uma Reunião Pública
Descentralizada.

A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

A reunião realizar-se-á nas instalações da Escola Nuno
Gonçalves na freguesia de Penha de França, sita na Avenida
General Roçadas, 40 e destina-se, preferencialmente, aos
munícipes das Juntas de Freguesia de S. Vicente e Penha
de França, que se poderão inscrever, para os devidos
efeitos, nas seguintes Juntas de Freguesia:

AVISO
AVISO
MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 29/2019
Abertura de 2.º período de discussão pública
1 - Nos termos da subdelegação de competências conferida
através do Despacho n.º 125/P/2017, publicado no Boletim
Municipal n.º 1243, de 14 de dezembro de 2017, e ao
abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, faz-se
público que se encontra aberto a partir da data da
publicação do presente Aviso, e pelo prazo de 15 (quinze)
dias úteis, o 2.º período de discussão pública sobre
o pedido de alteração ao loteamento titulado pelo Alvará
de Loteamento n.º 08/2005 e respetivos aditamentos,
de iniciativa municipal, conjunta com particular, que incide
sobre os lotes 4, 5, 6 e 7, localizado junto da Avenida
das Forças Armadas e Avenida Álvaro Pais, na freguesia
das Avenidas Novas, durante o qual os interessados poderão
apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões.
2 - Durante este período, os interessados poderão consultar
o projeto da alteração da operação de loteamento, submetido
através do processo n.º 11/URB/2019, bem como as
informações técnicas elaboradas pelos Serviços Municipais
competentes, no portal de Urbanismo da Câmara Municipal
de Lisboa ou, em alternativa, no Centro de Documentação,
no Edifício CML, Campo Grande, 25 - 1.º F.

N.º 1344

3 - Os interessados deverão apresentar as suas reclamações,
observações ou sugestões em ofício devidamente identificado,
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
podendo utilizar para o efeito impresso próprio que pode
ser obtido no portal e no local acima referido.

i. Penha de França (Travessa do Calado, 2) - Dia 25/11,
das 10 às 12 horas;
ii. São Vicente (Rua Josefa de Óbidos, 5) - Dia 25/11,
das 15 às 17 horas.
As inscrições poderão igualmente ser efetuadas pelo
telefone 21 322 72 89 ou pelo endereço de correio eletrónico
sg.daosm.dacm@cm-lisboa.pt, até às 18 horas do dia 25 de
novembro. Optando por estes meios de inscrição, deverá
o munícipe identificar o assunto e apresentar contacto
telefónico.
As intervenções do público, num número máximo de 20,
serão ordenadas de forma a priorizar as que incidam sobre
os assuntos de interesse da zona, coletivo ou público.

Ordem de Trabalhos
Ponto único:
Audição do(a)s munícipes.
Paços do Concelho de Lisboa, em 2019/11/13.
O Presidente,
(a) Fernando Medina
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