
1º TRIMESTRE

RELATÓRIO 
DE EXECUÇÃO



ATIVIDADE DA EMPRESA



 

1 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE 
 

2021 ATIVIDADE DA EMPRESA 

1. ATIVIDADE DA EMPRESA  

 

A SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M. S.A. (Lisboa Ocidental ou SRU) foi 

incumbida pela Câmara Municipal de Lisboa da promoção de um conjunto de intervenções 

referentes a eixos prioritários das Grandes Opções do Plano para a Cidade, sendo 

responsável não só pela coordenação dos projetos, mas também pela execução das obras 

e/ou preparação de todos os procedimentos tendo em vista a concessão de edifícios, no caso 

concreto do PRA Concessões. O presente relatório espelha os destaques da atividade da 

empresa no 1º trimestre de 2021. 

 

1.1 SUPORTE CORPORATIVO E ORGANIZAÇÃO  

 

 
1.1.1 RECURSOS HUMANOS 

O primeiro trimestre de 2021 foi ultrapassado em regime de teletrabalho total. Os 

trabalhadores assumiram as suas tarefas, maioritariamente, a partir de casa, com exceção de 

todos os profissionais que, sendo Gestores de Projeto, tiveram que se deslocar a obra, com 

carater de regularidade, para assim controlarem o bom rumo das intervenções em curso ou, 

no caso do capital humano das atividades de suporte, quando tinham de reunir com entidades 

variadas, para definir o bom curso dos trabalhos a decorrer. 

Também este trimestre soube produzir um acontecimento marcante na vida da Lisboa 

Ocidental, SRU, que se prendeu com a mudança de membros do Conselho de Administração, 

que fez gerar a contratação de um novo Coordenador para o Núcleo Administrativo e 

Financeiro. Além desta, houve uma segunda contratação e não se registaram saídas. Este 

movimento contratual mais reduzido vem confirmar a estabilização do capital humano da 

empresa que, após dois anos de crescimento, começa a tornar esta curva mais estável e 

menos acentuada. 

Ao nível da formação profissional, a empresa continua a enfatizar o desenvolvimento dos seus 

trabalhadores na aquisição de competências que reforcem a competitividade da Lisboa 

Ocidental, SRU, tendo proporcionado 545 horas de formação aos seus trabalhadores. 

A política de bem-estar dos trabalhadores que a Lisboa Ocidental, SRU, promove junto dos 

trabalhadores, aumentou o número de atividades, passando a existir na empresa aulas de 
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condição física, realizadas por um técnico especializado, que são administradas online. Neste 

capítulo, foi ainda firmado um protocolo com uma farmácia existente na mesma freguesia, que 

promove condições especiais para todos os trabalhadores da empresa. 

 

1.1.2 COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA  

Da atividade exercida pelo Núcleo de Gestão da Informação e Comunicação da SRU no 1º 

trimestre de 2021, destaca-se a atualização da informação constante do website da empresa 

numa ótica de transparência de informação, nomeadamente, dos dados sobre contratação 

pública e estado das empreitadas em curso; a partilha de informações relevantes de projetos 

e corporativa entre colaboradores através da newsletter interna e comunicações pontuais; e 

a contínua articulação com o Município de Lisboa na área das intervenções e empreitadas a 

iniciar e em curso, resultando na produção e distribuição de inúmeros conteúdos.  

 

1.1.3 ORGANIZAÇÃO E PROJETOS CORPORATIVOS 

Durante este 1º Trimestre de 2021 o Núcleo de Planeamento Controlo desenvolveu várias 

tarefas que integraram de forma transversal, apesar de a diferentes níveis, todas as áreas da 

empresa. Destas tarefas, destacamos: 

• Sistema Integrado de Gestão de Empreitadas 

Carregamento do passivo das empreitadas em curso nos vários Programas, nomeadamente 

de informação referente aos contratos iniciais de empreitadas, listas de preços unitários, mapa 

de quantidades, ordens de execução, autos de medição e fórmulas de revisão de preços. Foi 

ainda despoletada 1 ação de formação com todos os gestores de contrato de empreitadas 

para apresentação destas valências e execução de casos práticos nas valências destas 

valências. 

Atualmente todas as empreitadas em curso estão já carregadas em SiGE e os autos de 

medição são já desenvolvidos e emitidos em sistema. A prática destes meses, confirma tratar-

se de uma importante ferramenta para o controlo, qualidade e gestão da informação. 

Foi também contratado e iniciado o trabalho com a FUNDEC com o objetivo de montar um 

sistema de parametrização e controlo de custos das intervenções coordenadas pela SRU. 
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• Project Online 

Acompanhamento do carregamento de dados pelo Direção de Estudos e de Projetos 

nomeadamente da informação referente aos estudos e projetos em desenvolvimento. 

Conclusão do processo de ligação à CML – Sistema de Gestão e Planeamento de 

Intervenções. 

• Manual de Procedimentos SRU 

Apresentação e articulação dos conteúdos do Manual de Projeto com o Núcleo de Projeto e, 

realização de reuniões sobre o Manual Técnico de Obra com as equipas transversais dos 

Programas. Neste período foi igualmente iniciada a sistematização da informação a integrar 

no Manual de Execução de Contratos de Empreitada. 

• Relatórios de Acompanhamento e Monitorização 

Desenvolvimento semanal de relatórios de progresso das intervenções, bem como do ponto 

de situação das ordens de execução em curso (limites CCP). Estes relatórios foram remetidos 

semanalmente para todos os Núcleos e Programas da SRU, bem como para algumas equipas 

da CML que integram a lista de distribuição. 

• Aplicação StoryMaps 

Atualização e manutenção da informação para partilha com a CML. 

 

1.1.4 CONTRATAÇÃO PÚBLICA  

Relativamente ao 1.º trimestre de 2021, saliento as seguintes atividades do NJC: 

 

1) Preparação das peças concursais, aprovação em CA, lançamento na Saphety, 

resposta a pedidos de esclarecimentos e análise de candidaturas relativamente aos 

seguintes concursos limitados por prévia qualificação: 

a. Empreitada Lote 5/9 Entrecampos; 

b. Empreitada Requalificação EB Santo Amaro;  

c. Empreitada Requalificação EB Santo António. 

 



 

4 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE 
 

2021 ATIVIDADE DA EMPRESA 

2) Preparação das peças concursais, aprovação em CA, lançamento na Saphety, 

resposta a pedidos de esclarecimentos, análise de propostas, elaboração de relatório 

preliminar e final, proposta de adjudicação e assinatura de contrato referente à 

Empreitada Pavilhão Azul;  

 

3) Apoio aos diferentes Programas na elaboração de propostas, para deliberação do CA, 

referentes a pedidos de prorrogação de prazo e/ou reequilíbrios financeiros no âmbito 

dos seguintes contratos de empreitada em curso: 

a. US Ajuda 

b. US Marvila 

c. HUB Beato 

d. Parque Urbano Praça de Espanha 

e. Edifício Piloto Entrecampos 

f. Deslocalização Parque Estacionamento PSP US Alcântara 

g. Convento Desagravo 

h. Jorge Barradas 

i. EB Santo Condestável 

 

4) Apoio aos diferentes Programas na elaboração de propostas e peças de consultas 

prévias no âmbito dos Acordos-quadro em vigor na SRU: 

i. Acordo-quadro para prestação de serviços de topografia e prospeção 

geológica-geotécnica:  1 procedimento de consulta prévia; 

ii. Acordo-quadro para prestação de serviços de elaboração/revisão de 

projetos de arquitetura e/ou especialidades em edifícios de habitação: 

3 procedimentos de consulta prévia; 

iii. Acordo-quadro para a aquisição de serviços de gestão, fiscalização e 

coordenação de segurança em obra: 6 procedimentos de consulta 

prévia 

 

1.1.5 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO  

O ano de 2021 iniciou com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos de manutenção 

e implementação de sistemas de informação que respondam às necessidades da empresa, 

nomeadamente, dotar processos de negócio com rapidez, consistência, flexibilidade e baixo 

custo. 
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No primeiro trimestre do ano, verifica-se uma forte utilização de ferramentas do tipo Cloud, 

acessos VPN, acesso ao email e dados no telemóvel e reuniões por videoconferência 

(Teams).  

O impacto das ferramentas de produtividade e a utilização de software de topo no estilo de 

vida dos colaboradores foi paralelo ao impacto da computação na organização social da 

empresa. O efeito torna-se mais pronunciado durante o período de pandemia, em particular 

na altura de confinamento, que permite aos colaboradores viver e trabalhar de forma mais 

independente e remota sem comprometer os níveis de produtividade. 

Atendendo à quantidade de dados que passam na rede vpn e considerando a analítica de 

interações no Teams, onde identificamos 73 canais ativos e cerca de 1100 reuniões marcadas 

e ocorridas, revela que uma forte componente de trabalho, de interação entre colaboradores 

e entre colaboradores e entidades externas. 

De um modo geral, identificamos um padrão de produtividade contínuo e similar quando 

comparado com o último trimestre de 2020.  

O contributo da informática na resolução de problemas ascendeu a cerca 110 tickets 

distribuídos pelas vertentes aplicacionais, hardware e software. 

Os sistemas de Informação são transversais à empresa e a qualidade na resposta às suas 

necessidades são uma prioridade. A melhoria contínua, a qual é entendida como um processo 

de mudanças continuadas que melhoram a organização e lhe agregam valor, levou à tomada 

de medidas para reforçar a equipa de Sistemas de Informação e, por conseguinte, a melhoria 

do serviço. 
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1.2  REGENERAÇÃO URBANA  

 

1.2.1 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO ACESSÍVEL (PACA) – PRA PÚBLICO 

O Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA) desenvolvido pela Lisboa 

Ocidental SRU, é um programa de promoção e investimento público, construído em terrenos 

municipais que colocará, no mercado de arrendamento, 3000 unidades de habitação com 

rendas acessíveis dirigidas à classe média. Deseja-se que essa oferta seja muito qualificada, 

dinamizando as áreas de intervenção escolhidas e construindo áreas urbanas residenciais 

atrativas e sustentáveis, oferecendo um modo contemporâneo de habitar. Bairros dotados dos 

necessários equipamentos de utilização coletiva de proximidade, com espaços públicos e 

áreas verdes urbanas de qualidade, bem servidas de transportes públicos e com 

infraestruturas de mobilidade suave.  

 

1.2.2 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO A CUSTOS ACESSÍVEIS – PRA 

CONCESSÔES 

As operações inscrevem-se nos objetivos elencados no artigo 3º do RJRU, designadamente, 

reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação, melhorar as condições de 

habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços não edificados, 

promovendo a sua sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica, fomentar a 

revitalização urbana, assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às 

infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas, bem como desenvolver novas 

soluções de acesso a uma habitação condigna. 

 

1.2.3 PROGRAMA ESCOLAS E CRECHES  

O plano de beneficiação geral dos equipamentos escolares contempla a melhoria das 

condições de segurança, de acessibilidades, de funcionalidade, de conforto e ambientais, 

através da implementação de diversas soluções técnicas, designadamente: 

• Reforços estruturais para melhorar o comportamento ao sismo; 

• Condições de segurança contra risco de incêndio; 

• Melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada; 
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• Melhoria da eficiência energética, através de soluções técnicas ambientalmente 

sustentáveis; 

• Melhoria de condições térmicas e acústicas; 

• Substituição das redes de infraestruturas; 

• Condições para melhoria da qualidade alimentar, através da reformulação e 

ampliação das cozinhas; 

• Melhoria dos equipamentos desportivos; 

• Requalificação dos espaços exteriores, com aumento de áreas cobertas e 

intervenção na estrutura verde, nas áreas de recreio e nos campos de jogos. 

 

1.2.4 PROGRAMA CENTROS DE SAÚDE E OUTROS EQUIPAMENTOS  

Este programa tem por missão a instalação de 12 Unidades de Saúde, 4 Centros 

Intergeracionais, 9 equipamentos culturais/comunitários, 2 edifícios municipais de Serviços e 

2 Postos de Limpeza. 

O plano de construção de 12 novos Centros de Saúde surge com a assinatura de um protocolo 

de colaboração entre a CML e a ARSLVT, designado por “Lisboa, SNS Mais Próximo”, por 

forma a promover uma alteração qualitativa e quantitativa das condições em que os Cuidados 

de Saúde Primários são prestados à população na cidade de Lisboa, ultrapassando as 

deficiências e carências nas infraestruturas atualmente existentes. 

O programa para a instalação dos Centros Intergeracionais, em parceria com a SCML, “Lisboa 

– Cidade de todas as idades”, assenta em 3 eixos: vida ativa, vida autónoma e vida apoiada 

e pretende diminuir o isolamento social dos idosos que vivem em Lisboa.  

 

1.2.5 PROGRAMA ESPAÇO PÚBLICO  

O Programa do Espaço Publico tem o objetivo de construir rodovias, parques urbanos, obras 

de arte (pontes) e tuneis, bem como requalificar espaços públicos existentes com dotação de 

passeios, ciclovias, zonas de lazer e desporto, reorganização de estacionamento e mobiliário 

urbano. Também renova infraestruturas para as concessionarias de energia, água e 

telecomunicações, quiosques e outros equipamentos de publicidade, da rede de circulação 

de bicicletas e da rede de circulação de transportes públicos. Contextualiza-se nos planos 
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Pavimentar e Uma Praça em cada Bairro, nos projetos geridos pelo DEP/DMU/CML e nos 

projetos agora geridos pelo Núcleo de Projetos da SRU. 

 

EM SUMA: 

Durante o 1ª trimestre de 2021 foram desenvolvidas inúmeras ações tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos delineados, as quais passamos a elencar e caracterizar. Quanto 

às principais atividades, destacam-se: 

• A receção provisória da Rede Viária e Espaços Exteriores da Praça de Espanha; 

• A conclusão andar modelo do Edifício Piloto de Entrecampos; 

 

O lançamento das empreitadas de: 

 

• Beneficiação geral da EB Santo António,  

• Beneficiação geral e ampliação da EB Santo Amaro,  

• Construção da Unidade de Saúde de Sapadores/Graça,  

• Construção de Centro de Artes Pavilhão Azul, 

• Escavações arqueológicas no Lote 10 – Loteamento das Forças Armadas, 

• A abertura do concurso para a Conceção do Projeto de Requalificação do 

Mercado de Benfica. 

Salienta-se ainda a consignação das seguintes empreitadas: 

• Construção da Unidade de Saúde de Alcântara,  

• Requalificação e ampliação da Escola Básica Alice Vieira, 

• Construção da Escola Básica Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, 

• Beneficiação Geral do JI de Benfica; 

• Requalificação do espaço público e infraestruturas do Largo do Rio Seco e 

envolventes. 

 



Construção Nova

Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 113 fogos, entre T0 e T3, inclui áreas 
para comércio de proximidade e estacionamento

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Ajuda

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo

Construção Nova

Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 55 fogos, entre T0 e T2, inclui áreas 
para comércio de proximidade e estacionamento

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Campolide-OC03 - Nova Goa

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Cinco edifícios de Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 476 fogos, entre T0 
e T3, inclui áreas para comércio de proximidade, espaços verdes de utilização pública, com zonas lúdicas e silo automóvel com 
586 lugares

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

1 Faseamento do projeto de Obras de Urbanização.
2 Alteração ao Projeto de Escavação e Contenção Periférica, do Estacionamento.
3 Projeto de Execução - Lote 7.
4 Revisão do Faseamento das Obras de Urbanização.
5 Revisão da Alteração ao Projeto de Escavação e Contenção Periférica do Estacionamento.
6 Revisão do PEX do Projeto do Lote 7.

2024

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Obra

Construção Nova

Edifício de Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, constituído por tres blocos de habitação 
com um total de 152 fogos, entre T0 e T4, com utilização comum de sala polivalente, lavandaria, parqueamento de bicicletas e 
logradouro ajardinado. Integra uma creche para 42 crianças no piso térreo e uma área comercial autónoma em sub cave

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Entrega da 2ª versão e Aprovação da 1ª fase do Projeto de Execução (PEXCC) - Lote 7 e Creche.
Entrega da 2ª fase do Projeto Execução (PEX) -  Lote 7 e Creche.

2º Semestre de 2023

Parecer favorável da Segurança Social e DDS da CML para o projeto da Creche.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Bloco 7A/B/C

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto



Construção Nova

Edifício de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, constituido por 64 fogos, entre T0 e T2, 
com utilização comum de sala polivalente, lavandaria, parqueamento de bicicletas e logradouro. Inclui 2 áreas comerciais, 
integradas no edifício e com ligação direta ao exterior

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Continuação do Procedimento Concursal.

1º Semestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Bloco E (Edif. 10)

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Concurso de Empreitada

Construção Nova

Edifício de Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, constituído por dois blocos de habitação 
com um total de 128 fogos, entre T0 e T3, com utilização comum de sala polivalente, lavandaria e parqueamento de bicicletas. 
Inclui 2 áreas comerciais, integradas no edifício e com ligação direta ao exterior

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Execução da Empreitada.

1º Trimestre de 2022

Conclusão do Andar Modelo.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Edifício Piloto - Bloco 4A/4B

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Obra



Construção Nova

Dois edifícios de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, cada um constituido por 64 fogos, 
entre T0 e T3, com utilização comum de sala polivalente, lavandaria e parqueamento de bicicletas. Cada edifício inclui uma 
área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Em desenvolvimento a fase de escavação arqueológica do Lote 9.
Nota: Esta intervenção já não está a ser acompanhada pela Gestão de Projeto.
Já transitou para a Gestão de Obra.

4º Trimestre de 2022

Em desenvolvimento a fase de escavação arqueológica do Lote 9.
Nota: Esta intervenção já não está a ser acompanhada pela Gestão de Projeto.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Lotes C/D (Edif 5/9)

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Obra

Construção Nova

Obras de Urbanização necessárias executar no ambito da alteração ao Loteamento das Forças Armadas, nomeadamente 
adequação das  infraestruturas, passeios e vias. As áreas verdes de utilização publica  estendem-se sobre a cobertura do 
estacionamento e a área verde permeável, com um desenho unitário estabelecem percursos do jardim público que interligam 
os diversos níveis urbanos deste território com a envolvente

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

2024

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Obras de Urbanização + Espaços Verdes

Tipo de Intervenção Parque Urbano

Fase Atual Projeto



Construção Nova

Edifício destinado a estacionamento enterrado que se desenvolve em 5 pisos em cave, com capacidade para 586 lugares. A 
sua cobertura é ajardinada e estabelece a ligação física e funcional  com os espaço verde de utilização coletiva e com os 
espaços exteriores envolventes

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Entrega, revisão e aprovação da 1.ª fase de alteração ao Projeto do Estacionamento (Escavação e Contenção Periférica).
Entrega e revisão da 2.ª fase de alteração ao Projeto do Estacionamento.

2024

Projeto de alteração do Estacionamento (Escavação e Contenção Periférica) foi acompanhado pelo Gabinete de Geologia da 
CML.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Parque de estacionamento (4f)

Tipo de Intervenção Parque/Silo

Fase Atual Projeto

Construção Nova

Dois edifícios de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, com 155 fogos, entre T0 e T4, 
utilização comum de sala polivalente, lavandaria, parqueamento coberto de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui 1 área 
comercial, integrada no edifício, com ligação direta ao exterior e dois pisos de estacionamento entrerrado com autonomia de 
acessos. Requalificação da área verde envolvente. Hortas Urbanas

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Entrega e Aprovação do Estudo Prévio.
Pedido de levantamento topográfico complementar e sondagens geotécnicas.
Contratação Equipa de Revisão de Projeto.

2024

A aguardar parecer da CML-Urbanismo e Relatório Fitossaanitário CML-DMREV.
Ocorreram reuniões de acompanhamento do projeto com vários departamentos da CML (DMHU, DMM, DGPEP, DIP, 
Departamento de Saneamento) e entidades concessionárias (EPAL, EDP).

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR02 - R. Vale Formoso de Cima

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto



Construção Nova

Dois edifícios de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, com 157 fogos, entre T0 e T3, 
utilização comum de sala polivalente, lavandaria, parqueamento coberto de bicicletas e logradouro. Área comercial em semi 
cave, com ligação direta ao exterior. Estacionamento

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - Marvila - OR04 - Av. Carlos Pinhão

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo

Construção NovaTipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR05 - Av. Santo Condestável - Edifício A+B

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual



Construção Nova

Dois edifícios destinados a Equipamento (Residência de Estudantes), serviços (20%) e habitação para arrendamento no âmbito 
do Programa Renda Acessível (30%) no total de 55 fogos, entre T0 e T4.  Estacionamento em cave com 110 lugares

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Estudo Urbano em desenvolvimento.

2025

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR05a - Av. Santo Condestável

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo

Construção Nova

Dois edifícios destinados a Equipamento (Residência de Estudantes), serviços (20%) e habitação para arrendamento no âmbito 
do Programa Renda Acessível (30%) no total de 55 fogos, entre T0 e T4.  Estacionamento em cave com 110 lugares

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Estudo Urbano em desenvolvimento.

2025

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR06 - Av. Santo Condestável/Av. República da Bulgária

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Três edifícios de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, com 240 fogos, entre T0 e T4, 
utilização comum de sala polivalente, lavandaria, parqueamento coberto de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui 1 área 
comercial, integrada no edifício, com ligação direta ao exterior. Estacionamento enterrado com dois pisos. Edifício Autonomo 
para a Creche.Obras de urbanização no âmbito da operação de Loteamento

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Loteamento e Estudo Urbano em desenvolvimento.

2025

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR11 - Rua Engº Ferreira Dias

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo

Construção Nova

Dois edifícios de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, com 132 fogos, entre T0 e T3, 
utilização comum de sala polivalente, lavandaria, parqueamento coberto de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui 1 área 
comercial, integrada no edifício, com ligação direta ao exterior. Estacionamento enterrado com dois pisos.Repervilamento de 
via de acesso ao estacionamento e requalificação dos espaços exteriores envolventes

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Concurso para elaboração do Projeto de Arquitetura e Especialidades.
Preparação do concurso para a revisão do Projeto de Arquitetura e Especialidades.

2024

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR12 - Rua Ferreira de Castro/Rua Pedro Cruz

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto



Construção Nova

Dois edifícios de Habitação, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível, com 129 fogos, entre T0 e T4, 
utilização comum de sala polivalente, lavandaria e parqueamento coberto de bicicletas. Cada edifício inclui 1 área comercial, 
integrada no edifício, com ligação direta ao exterior. Silo automóvel  três pisos de estacionamento entrerrado. Reperfilamento 
de via com inclusão de ciclovia

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Entrega do processo de Loteamento Municipal à CML.
Entrega de Estudo Prévio.

2024

O process do Loteamento Municipal foi enviado para a CML/DMU/DPE/DL a 21 de Janeiro de 2021 para análise e para 
designar o técnico que iria acompanhar o processo.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR13 - Av. Avelino Teixeira da Mota

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto

Construção Nova

Edifício, para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com 84 fogos, entre T0 e T3, com utilização comum de 
sala polivalente, lavandaria e parqueamento coberto de bicicletas.O edifício inclui 1 área comercial, integrada no edifício, com 
ligação direta ao exterior e 1 piso de estacionamento em semi-cave com autonomia de acessos.Requalificação da área exterior 
envolvente

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios
Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas 
construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis
Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de 
equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno

Entrega do Estudo Prévio.
Contratação Equipa de Revisão de Projeto.
Pedido de levantamento topográfico complementar e sondagens geotécnicas.

2023

Aguarda-se parecer da CML-Urbanismo.
Ocorreram reuniões de acompanhamento do projeto com vários departamentos da CML (DMHU, Departamento de 
Saneamento) e entidades concessionárias (EPAL, EDP).

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessivel - Marvila - OR14 - Bairro dos Alfinetes

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto



Construção Nova

Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 160fogos, entre T0 e T3, inclui áreas 
para comércio de proximidade e estacionamento

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta 
expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios. Deseja-se 
promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas 
urbanas residenciais atrativas e sustentáveis. Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, 
comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de 
cada terreno

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Habitação Renda Acessível - São Domingos de Benfica - OC02 -  Quinta Bensaúde

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Residência de estudantes/ Espaços Comerciais/ Creches/ Estacionamento

Habitação Renda Acessível

Revisão e preparação das peças do projeto de Loteamento para envio ao executivo da CML e preparação da discussão pública.

Lançamento concurso 1º semestre 2021

Aguarda-se a aprovação do Município do loteamento para que o mesmo possa seguir para a fase de discussão pública.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Alto da Ajuda

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto Loteamento

Construção Nova

Residência/ Habitação/ Comércio/ Serviços/ Creche/ outros Equipamentos/ Estacionamento.

Habitação Renda Acessível

Revisão e preparação de peças de procedimento para lançamento de concurso.
Acompanhamento da resolução da situação de realojamento da Associação "O Companheiro".

Lançamento concurso 1º semestre 2021

Envio ao executivo das peças de concurso para aprovação em RCML.
Concurso público de Concessão em curso
Fase de esclarecimento de erros e omissões.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Benfica

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Concurso público de Concessão



Construção Nova

Espaços Comerciais/ Creches/ Estacionamento/ outros Equipamentos.

Habitação Renda Acessível

Revisão e preparação das peças do projeto de Loteamento para envio ao executivo da CML e preparação da discussão pública.

Lançamento concurso 1º semestre 2021

Aguarda-se a aprovação do Município do loteamento para que o mesmo possa seguir para a fase de discussão pública.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Olaias

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Projeto Loteamento

Reabilitação

Habitação/ Comércio

Habitação Renda Acessível

Revisão e preparação das peças de concurso da operação PRA.

Lançamento concurso 1º semestre 2021

Envio ao executivo das peças de concurso para aprovação em RCML.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Paço da Rainha

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Preparação de lançamento do concurso público de concessão



Construção Nova

Habitação/ Comércio/ Creche.

Habitação Renda Acessível

Revisão e preparação das peças de concurso da operação PRA.

Lançamento concurso 1º semestre 2021

Envio ao executivo das peças de concurso para aprovação em RCML.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Parque das Nações

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Preparação de lançamento do concurso público de concessão

Habitação/ Comércio/ Serviços/ Equipamentos Desportivos/ Equipamentos de Saúde/ Equipamentos Sociais/ Equipamentos 
Escolares/ Parque Urbano/ Estacionamento.

Habitação Renda Acessível

Elaboração da versão final da proposta de alteração ao PUVSA.

Em fase de aprovação pela CML para envio à CCDR.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Plano de Urbanização do Vale de Santo António

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Em fase de aprovação pela CML para envio à CCDR



Construção Nova

Residência/ Habitação/ Comércio/ Serviços/ Creche/ Estacionamento.

Habitação Renda Acessível

Elaboração do projeto de loteamento (projeto e desenho urbano) após análise pela CML
Preparação de elementos para discussão pública do loteamento.

Lançamento concurso 1º semestre 2021

Início do período de discussão pública (9 de fevereiro).

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Restelo

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Revisão do Projeto de Loteamento

Reabilitação

Habitação/ Comércio

Habitação Renda Acessível

Realização de atividades preparatórias ao ato de consignação e escritura de direito de superfície dos imóveis.

2022

Negociação com lojistas para desocupação das lojas (três por resolver).
Negociações com o Concessionário para consignação parcial dos imóveis da área de intervenção.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Rua de São Lázaro

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Execução do Contrato



Reabilitação

Habitação/ Comércio/ Creche

Habitação Renda Acessível

Acompanhamento da execução do contrato.
Análise do Projeto Base.
Acompanhamento da elaboração do Projeto de Execução.

2022

Aprovação do projeto Base.
Aprovação do projeto de execução na especialidade demolição, escavação e contenção perriférica.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

PRA Concessões - Rua Gomes Freire

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Fase Atual Execução do Contrato



Construção Nova

Creche

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e 
manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em 
curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

Elaboração de programa preliminar e estudo de implantação da Creche modular.
Preparação de lançamento de concurso de projeto.

1º Trimestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 1 - André Gouveia

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Estudo

Construção Nova

Creche

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e 
manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em 
curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

Definida a nova localização da creche na Rua Sarmento Beires, em alternativa à localização inicialmente definida na Rua Jorge 
Castilho.
Elaboração de programa preliminar e estudo de implantação da Creche modular.
Preparação de lançamento de concurso de projeto.

1º Trimestre de 2023

O local previsto para a implantação da creche está, actualmente, ocupado com um parque de estacionamento tarifado pela 
EMEL, pelo que, com este enquadramento, deverão de ser efectuados os procedimentos necessários à viabilização da 
construção da creche.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 2 - Areeiro

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Creche

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e 
manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em 
curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

Elaboração de programa preliminar e estudo de implantação da Creche modular.
Preparação de lançamento de concurso de projeto.

1º Trimestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 3 - Almada Negreiros

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Estudo

Reabilitação com Ampliação

Creche

Valorizar a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente. Esta intervenção 
do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas 
Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a 
generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de 
manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade para apoio aos Concorrentes, tendo esse Estudo sido  validado pela CML-DDS antes 
do lançamento do Concurso de Projeto.

1º Trimestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 4 - Rua 17 da Encarnação

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Concurso de Projeto



Construção Nova

Creche

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e 
manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em 
curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

Elaboração de programa preliminar e estudo de implantação da Creche modular.
Preparação de lançamento de concurso de projeto.

1º Trimestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 6 - Quinta dos Ourives

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Estudo

Reabilitação com Ampliação

Creche

Valorizar a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente. Esta intervenção 
do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas 
Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a 
generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de 
manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

Procedimento SRU_21734_ADS "Aquisição de Serviços de Levantamento Arquitetónico e Topográfico do Edifício sito na Rua 
Fresca n.º 11, Freguesia da Misericórdia".
Elaboração de Estudo de Viabilidade da Creche na Rua Fresca.

1º Trimestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 7 -  Rua da Fresca

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Estudo



Reabilitação com Ampliação

Creche

Valorizar a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente. Esta intervenção 
do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas 
Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a 
generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de 
manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e 
conforto

1º Trimestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Autónoma 8 - Rua Rodrigues Migueis

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Estudo

Reabilitação

Salas de actividades/ Berçario/ Copa de leites/ Refeitório/ Cozinha com confecção/ Recreio coberto/ Espaço exterior

Adaptação do espaço remanescente do convento do Desagravo para instalação de uma Creche e reabilitação do edifício que 
se encontra devoluto

Conclusão dos trabalhos de estrutura e iniciados os trabalhos de revestimentos.
Aumento do ritmo de trabalho.
Resolvidas as incompatibilidades entre estrutura existente e condutas de AVAC.

2º Semestre 2021

Prorrogação de prazo em 53 dias.
Alteração da direção de produção da empreitada.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Creche Convento do Desagravo

Tipo de Intervenção Creche

Fase Atual Obra



Construção Nova

Escola Básica com capacidade para 200 alunos EB e Jardim de Infância com capacidade para 75 alunos. Oito salas de alulas e 
três salas de Jardim de infância, salas CAF, de ciencias e TIC

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de 
funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de 
beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e 
ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático.  Instação de Rede WIFI. Implantação em 
terrenos resgatados de uma condição de espaços devolutos e sem utilização, para implantação de uma escola com o objetivo 
de cumprir uma singulariedade modu.lar, com especial enfase nos temas da sustentabilidade, nomeadamente pela utilização 
de estruturas de madeira, ventilação natural, sombreamentos e especialmente uma correta exposição solar

Contratação de Especialidades e de serviços de apoio ao projeto de arquitetur.
Apresentação do Estudo Preliminar ao GPCML e GVMGR.
Elaboração e entrega da fase de Programa Base pelas Especialidades.
Caracterização dos estudos complementares necessários a realizar para preparação dos respectivos procedimentos (início).
Início da análise do Programa Base pela SRU.

2º Semestre 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

EB a designar - Freguesia Misericórdia

Tipo de Intervenção EB1

Fase Atual Projeto

Construção Nova

Jardim de Infância com capacidade para 75 alunos. Três salas de Jardim de infância, salas CAF e Polivalente

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de 
funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de 
beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e 
ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instação de Rede WIFI.
Especial atenção na requalificando dos espaços exteriores, com vista a uma integração harmoniosa na Tapada das 
Necessidades

Validação da estratégia de intervenção - incluindo o aumento de área e o aproveitamento de um piso em semi-cave - pela 
DMU.
Entrega do Relatório Prévio e Estudo de Viabilidade na DGPC em Janeiro de 2021.

3º Trimestre 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

EB Fernanda de Castro

Tipo de Intervenção EB

Fase Atual Estudo



Reabilitação com Ampliação

Escola Básica com capacidade para 208 alunos EB e Jardim de Infância com capacidade para 75 alunos. Oito salas de alulas e 
três salas de Jardim de infância, Salas Polivalentes, Sala de Repouso, Centro Apoio à Aprendizagem (com Sala Snoezelen), Sala 
Música, Sala CAF e Sala AAAF

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de 
funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de 
beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e 
ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instação de Rede WIFI.
Prevista a reabilitação com reforço estrutural para melhorar comportamento ao sismo, a criar condições de acessibilidade a 
pessoas com mobilidade condicionada, a introdução de medidas de segurança contra incêndio, o melhoramento do 
desempenho energético e a requalificção do espaço de recreio exterior

Conclusão e entrega do Estudo Prévio. Elaboração dos planos de sondagens referentes à prospeções geológicas/geotécnicas e 
inspeções estruturais dos edifícios.
Submissão do projecto de arquitectura à CML/DM Urbanismo e à DGPC, para emissão de pareceres.

4º Trimestre 2023

O Estudo prévio do projecto de hidráulica previa manter o escoamento das águas residuais e pluviais por gravidade, através da 
rede de infraestruturas existentes, com ligação aos colectores da Rua Borges Carneiro. No entanto, dado que o colector 
atravessa propriedade privada, não estando registado qualquer ónus de servidão, o Departamento de Saneamento da CML 
não aprova o projecto, orbigando a alteração de modo a que a drenagem seja feita por bombagem para os colectores 
existentes na Rua da Bela vista à Lapa. Esta alteração implicará custos superiores de execução de obra e de funcionamento de 
equipamento.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

EB nº 72 da Estrela

Tipo de Intervenção EB

Fase Atual Projeto



Reabilitação com Ampliação

Escola Básica com capacidade para 192 alunos EB e Jardim de Infância com capacidade para 50 alunos. Oito salas de alulas e 
duas salas de Jardim de infância, Salas Polivalentes, Sala de Repouso, Centro Apoio à Aprendizagem (com Sala Snoezelen), Sala 
Música, Sala CAF e Sala AAAF

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de 
funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de 
beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e 
ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instação de Rede WIFI.
Prevista a reabilitação com reforço estrutural para melhorar comportamento ao sismo, a criar condições de acessibilidade a 
pessoas com mobilidade condicionada, a introdução de medidas de segurança contra incêndio, o melhoramento do 
desempenho energético e a requalificção do espaço de recreio exterior
Construção de um Ginásio de uso partilhado com o CNN

Adjudicação do Projeto ao consórcio vencedor do Concurso de Conceção (BFJ). Apresentação do Projeto à Comunidade 
Escolar, CML-DE e ao CNN, tendo o mesmo sido bem acolhido, não obstante a recolha de sugestões de alteração para a fase 
de Anteprojeto.
Início dos procedimentos de contratação de serviços de Geologia e Análises Estruturais.

3º Trimestre 2023

O sismo de 18 de Março causou o desprendimento de rebocos - sobretudo nos tectos das galerias exteriores -  obrigando ao 
encerramento prematuro da Escola, com transferência das Crianças para instalações provisórias no Mercado do Rato. Esta 
situação obriga a um maior esforço de cumprimento dos prazos previstos para o desenvolvimento do projeto.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

EB Rainha Santa Isabel

Tipo de Intervenção EB

Fase Atual Projeto

Reabilitação com Ampliação

JI/ EB/ Ginásio-Sala Polivalente/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ CAF/ Sala Snoezelen/ Portaria/ Horta 
Pedgógica/ Espaços exteriores

Criar um acesso geral e universal a todos os espaço e todos os alunos + autonomizar o uso do refeitório e ginásio/sala 
polivalente + ligações cobertas entre portaria, EB e JI + acesso principal com rampa. . Instação de Rede WIFI.

Fase de habilitação de documentos  e assinatura do Contrato de Empreitada.
Envio do processo para o Tribunal de Contas.

2º Semestre 2022

Contrato Empreitada assinado em 09 Abril.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

EB+JI Infante D. Henrique

Tipo de Intervenção EB+JI

Fase Atual Concurso de Empreitada



Reabilitação com Ampliação

JI/ EB17 Ginásio/ Refeitório/ Cozinha/ Biblioteca/ Espaços exteriores

Adaptação do edifício existente às novas exigências regulamentares de qualidade e conforto, construção de bloco de cozinha e 
refeitório, construção de ginásio e espaços exteriores de recreio. Instação de Rede WIFI.

Aquisição  das plataformas elevatórias.

2º Semestre de 2021

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Actor Vale

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Obra

Reabilitação com Ampliação

JI/ EB/ Pavilhão Gimnodesportivo/ Refeitório / Cozinha com confeção/ Biblioteca/ Horta Pedagógica/ Espaços Exteriores

Correção de patologias identificadas + Salvaguarda das condições de acessibilidade + Cumprimento das exigências de 
segurança contra incêndios + adaptação da cozinha e refeitório às necessidades efetivas do nº de utilizadores do espaço + 
construção de pavilhão polidesportivo. Instação de Rede WIFI.

Consignação a 25 de Janeiro e inicio da 1º fase de construção das Instalações Provisórias na EB 2/3 dos Olivais.
Mudança da comunidade escolar da EB Alice Vieira para as instalações provisórias da EB 2/3 dos Olivais e EB Sarah Afonso.
Inicio da 2ªfase a 20 de Março na EB Alice Vieira.
Encontram-se a decorrer os trabalhos de construção do novo pavilhão desportivo e os trabalhos de requalificação do edifício 
existente.

2º Semestre 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Alice Vieira

Tipo de Intervenção EB

Fase Atual Obra



Construção Nova

JI/ EB1/ Pavilhão Desportivo/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ CAF/ UAMM/ Escola de Musica/ Sala de Eventos 
Musicais/ Horta Pedagógica/ Espaços exteriores

Construção de edifício energicamente eficiente e durável, associada a menores necessidades de manutenção. Instação de 
Rede WIFI.

Consignaçao da empreitada no dia 13/01/2021.
Execução e conclusão da fase 1.
início dos trabalhos da fase 2.

1º Semestre de 2023

Consignação da empreitada a 13/01/2021.
Receção provisória da fase 1 a 16/03/2021.
Consignaçao do espaço a fase 2 a 17/03/2021.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Arqt. Gonçalo Ribeiro Teles

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Obra

Reabilitação com Ampliação

JI/ EB1/ Ginásio/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ Espaços exteriores

Requalificação e Beneficiação geral do edificado e espaços exteriores:
- Ampliação de refeitório reformulação da cozinha; ampliação para albergar a biblioteca e área administrativa
- Ampliação balneários do ginásio
- Criação de recreios cobertos
- Melhoria de instalações técnicas
- Melhoria das condições de segurança e ambientais
- Instalação de ascensor para cumprimento das acessibilidades

Instação de Rede WIFI.

Revisão de projeto.
Reformulação do projeto de arquitetura paisagista na sequência da do projeto da via estruturante de Santa Clara e espaços 
públicos envolventes.
Em preparação concurso de empreitada.

1º Semestre 2023

Execução de alterações ao projecto e revisão.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Eurico Gonçalves

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Projeto



Reabilitação com Ampliação

JI/ EB1/ Ginásio ou Pavilhão/ Refeitório/ Cozinha/ Biblioteca/ Espaços exteriores

Criação de um novo corpo para albergar o JI, assim como a requalificação geral do espaço exterior, aumento da área da 
cozinha e refeitório e reforço estrutural total do edifício existente. Instação de Rede WIFI.

Aprovação de prorrogação de prazo total da empreitada derivado ao impacto das ordens de execução.
Conclusão de todos os elementos estruturais do edifício existente e do edifício do JI.

1º semestre 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Jorge Barradas

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Obra

Reabilitação com Ampliação

JI/ EB1/ Ginásio/ Biblioteca/ Espaços exteriores/ Instalações Sanitárias/ Campo de jogos coberto/ Sala Snoezelen

Modernização do espaço e eliminação de diversas patologias construtivas e das infraestruturas
Criação de salas de CAF e Snoezelen e edificação de coberturas exteriores, áreas de recreio e um novo campo de jogos coberto
Melhoria das condições, internas e externas, de acessibilidade dos utentes com mobilidade condicionada bem como da 
acessibilidade para veículos de emergência. Instação de Rede WIFI.

Elaboração de análise técnica para resposta à ação judicial interposta pela TPS.
Elaboração de relatório sobre o estado de conservação da escola para requerer o levantamento do efeito suspensivo da ação 
judicial interposta pela TPS.

2º semestre 2022

Relatório Final de análise de propostas em 26 de março e proposta de adjudicação.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Manuel Teixeira Gomes

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Concurso de Empreitada



Reabilitação com Ampliação

JI/ EB1/ Ginásio / Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca - centro de recursos/ UAAM/ Sala Snoezelen/ CAF/ Gabinete 
médico/ Portaria/ Espaços exteriores/ Campo de jogos.

Modernização do espaço e eliminação patologias construtivas e atualização das infraestruturas
Melhoria das condições de acessibilidade dos utentes com mobilidade condicionada
Adaptações para cumprimento da legislação da segurança contra risco de incêndio
Construção de ginásio e portaria. Instação de Rede WIFI.

Preparação do concurso de empreitada, em avaliação de propostas.

1º Semestre 2023

Contratação da Empreitada aprovada em CA dia 17 Fevereiro.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Santo Amaro

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Concurso de Empreitada

Reabilitação com Ampliação

JI/ EB1/ Ginásio / Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ CAF/ Portaria/ Espaços exteriores/ Campo de jogos.

Beneficiação geral dos edifícios existentes
Garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada a todos os espaços da escola
Criação de um novo bloco de cozinha/refeitório possibilitando a confeção local
Construção de um novo edifício para Ginásio/Sala Polivalente
Requalificação de todo o espaço exterior envolvente. Instação de Rede WIFI.

Preparação do concurso de empreitada, em avaliação de propostas.

1º Semestre 2023

Contratação da Empreitada aprovada em CA dia 5 Março.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Santo António

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Concurso de Empreitada



Reabilitação

Refeitório/ Cozinha/ Ginásio/ Instalações Sanitárias

Ampliação e reformulação da zona funcional da cozinha
Reformulação dos núcleos de instalações sanitárias
Melhoria das condições de segurança
Reforço do sistema de acessos verticais
Melhoria das condições ambientais e funcionais do ginásio

Acompanhamento da execução da empreitada.
Elaboração de Autos.
Análises de prorrogações de prazo.

2º Semestre 2021

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Santo Condestável

Tipo de Intervenção EB + JI

Fase Atual Obra

Reabilitação

EB1/ Espaço polivalente de exposições e atividades diversas/  Ginásio/ Refeitório/ Cozinha com confeção local/ Biblioteca/ 
Espaços exteriores

Responder às exigências atuais de um equipamento escolar do 1º ciclo, adaptando o edifício às novas exigências 
programáticas, respeitando, contudo, as pré-existências e o conceito que esteve na génese do edifício original. Instação de 
Rede WIFI.

Acompanhamento da execução da empreitada.
Elaboração de Autos.
Análises de prorrogações de prazo.
Respostas a associação de pais.
Elaboração de relatórios de acompanhamento da empreitada.

1º semestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Escola Básica Teixeira de Pascoais

Tipo de Intervenção EB

Fase Atual Obra



Reabilitação com Ampliação

Jardim de Infância com capacidade para 100 alunos. Quatro salas de Jardim de infância, Salas Polivalentes e CAF

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de 
funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de 
beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e 
ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instação de Rede WIFI.
Prevista a reabilitação com reforço estrutural para melhorar comportamento ao sismo, a criar condições de acessibilidade a 
pessoas com mobilidade condicionada, a introdução de medidas de segurança contra incêndio, o melhoramento do 
desempenho energético
Adequação do edifício do Arquivo Municipal de Lisboa ao novo uso de Jardim Infantil, considerando toda a adequação 
estrutural, ambiental, de conforto e de segurança

Adjudicação do Projeto ao consórcio vencedor do Concurso de Conceção (BAU).
Apresentação do Projeto à Comunidade Escolar e CML-DE, tendo o o mesmo sido bem acolhido, não obstante a recolha de 
sugestões de alteração para a fase de Anteprojeto.
Início dos procedimentos de contratação de serviços de Geologia.

3º Trimestre 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

JI Arco do Cego

Tipo de Intervenção JI

Fase Atual Projeto

Reabilitação

JI/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Espaços exteriores

Beneficiação geral do edifico e espaços exteriores
Reformulação das zonas de circulação
Introdução de cozinha com confeção local
Aaproveitamento do sótão
Novo núcleo de escada e elevador
Recreio coberto

Consignação da empreitada a 22/03/2021.
Inicio dos trabalhos nas instalações provisórias do JI.
Aprovação de prorrogação de prazo (isto foi a semana passada, por isso não sei se vale a pena colocar ou não).

1º semestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

JI de Benfica

Tipo de Intervenção JI

Fase Atual Obra



Reabilitação

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e 
equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de 
funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de 
beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos
A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e 
ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático
Pretende-se resgatar e reabilitar alguns dos edifícios das antigas enfermarias para utilização como edifícios escolares, bem 
como a construção de novos edifícios que complementam o programa funcional

2024

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Miguel Bombarda

Tipo de Intervenção EB

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Construção de uma nova Unidade - Centro Intergeracional (Cuidados continuados/ estruturas residenciais para idosos/apoio 
domiciliário/ Creche )

O principal objetivo é a construção de um equipamento que engloba uma Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), uma 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), e outros domínios pluridisciplinares como Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD), creche e espaços de lazer. Pretende-se que neste equipamento se estabeleça uma relação intergeracional entre os mais 
velhos e os mais jovens, de forma a garantir a promoção do desenvolvimento intelectual e social e evitando o isolamento e 
exclusão recorrentes na terceira idade

Revisão prévia do Projeto de Arquitetura antes da conclusão da fase de Anteprojeto para validação da solução. O processo de 
estabilização do layout do edifício e da organização programática decorreu com interações entre a equipa projetista, a SRU e a 
SCML, que se formalizaram em entregas parciais de peças desenhadas. Preparação do Projeto de Escavação e Contenção 
Periférica (Estacas) para início de empreitada. Entrega do Anteprojeto (Estimativa Orçamental entregue posteriormente).

2023

Preparação do Projeto de Escavação e Contenção Periférica (Estacas) para início de empreitada. Entrega do Anteprojeto 
(Estimativa Orçamental entregue posteriormente).

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

C. Intergeracional Garridas

Tipo de Intervenção Centro Intergeracional

Fase Atual Projeto

Construção Nova

 Igreja, Centro Paroquial, Centro Comunitário

Criar uma nova centralidade no Bairro da Boavista, concretizada na Praça que articula a nova Igreja, o Centro Paroquial, o 
Centro Comunitário e os restantes equipamentos na envolvente, com enfoque na Escola Gonçalo Ribeiros Teles, cujas 
acessibiliades estão incluídas no presente procedimento

Apresentação Estudo Prévio do Projeto à Comunidade do Bairro da Boavista e ao Patriarcado, tendo o mesmo sido muito bem 
acolhido, não obstante a apresentação de diversas propostas de alteração com impacto, sobretudo, na Nave da Igreja.
Arranque do Anteprojeto de Arquitectura e Especialidades.

3º Trimestre 2023

Atraso no desenvolvimento do projeto decorrente das limitações na apresentação do projeto à Comunidade do Bairro da 
Boavista.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Igreja Bairro da Boavista

Tipo de Intervenção Igreja

Fase Atual Projeto



Reabilitação

Reabilitação do Mercado com capacidade para 2200 clientes por dia e 150 comerciantes ativos

A intervenção no Mercado de Benfica pretende reabilitar e ampliar o edifício do mercado integrando o mercado de levante 
em nova localização
Pretende-se que a proposta se constitua como uma oportunidade para reorganizar o espaço público envolvente

Adjudicada a contratação da elaboração do Levantamento Topográfico e do Levamento Arquitétónico do Mercado. Conclusão 
da elaboração do processo de Concurso de Conceção, com publicidade internacional, da requalificação do Mercado de Benfica.
Aprovação em C.A.

2023

Conclusão da eleboração do processo de Concurso de Conceção, com publicidade internacional, da requalificação do Mercado 
de Benfica. Concurso lançado a 1.04.2021.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Mercado de Benfica

Tipo de Intervenção Mercado

Fase Atual Concurso de Projeto

Reabilitação

Espaço museulogico/ Exposições temporárias/ Auditório/ Salas de reuniões/ Loja/ Restaurante e cafetaria/ Sala de serviço 
educativo/ Espaço polivalente/ Arquivo e serviços administrativo

Requalificação integral do edifício com finalidade de dotar de condições que permitam desenvolver a missão do MUDE, bem 
como a salvaguarda do património arquitetónico

Assinado o contrato da empreitada e submetido para visto do Tribunal de Contas
contratação da equipa de fiscalização.

2º Semestre de 2023

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

MUDE - Museu do Design

Tipo de Intervenção Museu

Fase Atual Obra



Reabilitação

Renovação do Edifício para instalação e funcionamento de Centro de Artes

Inserido na Zona Especial de Protecção da Torre de S. Vicente de Belém, pretende-se preservar o carácter da construção 
existente, promovendo a sua adaptação ao novo programa
Tendo por base as suas características construtivas e espaciais, propõe-se a alteração da sua organização espacial, a 
introdução de novas soluções estruturais e de novas infraestruturas técnicas e de segurança, adequadas para este tipo de uso

Adjudicação de empreitada.
Concurso para a contratação da fiscalização (em concurso).

4º Trimestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Pavilhão Azul

Tipo de Intervenção Museu

Fase Atual Concurso de Empreitada

Construção Nova

Pavilhão desportivo com capacidade para 50 Praticantes de desporto e 120 Espectadores

Disponibilizar diversas valências desportivas, permitindo o seu uso pela comunidade residente, pela comunidade escolar e por 
coletividades desportivas

Preparação das peças de Concurso Concepção-Construção em articulação com o Departamento de Atividade Física e do 
Desporto/ CML.
Por solicitação da SRU, foram enviados pela CML o levantamento topográfico e o levantamento arquitectónico dos 
equipamentos existentes no local (piscina e escola), assim como os cadastros de infraestruturas existentes na envolvente e o 
relatório referente a sondagens geológicas/geotécnicas.
Efectuados os procedimentos referentes à elaboração do projecto de demolição e contenção das contruções existentes.
Visita ao local com a equipa projectista.
Entrega do Projecto de demolição e contenção.

2022

Tendo em consideração que o Plano de Urbanização de Alcântara prevê que o terreno seja integrado na estrutura verde da 
encosta do Casal Ventoso, foi solicitado à CML/DPU que fossem efectuados os procedimentos necessários que permitam a 
concretização desta operação urbanística; As Infraestruturas de Portugal enviaram o estudo que prevê o alargamento da via 
férrea, através da construção de novo viaduto sobre a Avenida de Ceuta. A localização de pilares desta infraestrutura e a 
consequente reformulção dos arruamentos adjacentes, terá implicações no estudo efectuado que prevê a construção do 
pavilhão desportivo e de uma creche.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Pavilhão de Campo de Ourique

Tipo de Intervenção Pavilhão Desportivo

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Pavilhão desportivo com capacidade para 50 Praticantes de desporto e 120 Espectadores

Disponibilizar diversas valências desportivas, permitindo o seu uso pela comunidade residente, pela comunidade escolar e por 
coletividades desportivas

Preparação das peças de Concurso Concepção-Construção em articulação com o Departamento de Atividade Física e do 
Desporto/ CML.

2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Pavilhão de Marvila

Tipo de Intervenção Pavilhão Desportivo

Fase Atual Estudo

Construção Nova

Pavilhão desportivo com capacidade para 50 Praticantes de desporto e 120 Espectadores

Disponibilizar diversas valências desportivas, permitindo o seu uso pela comunidade residente, pela comunidade escolar e por 
coletividades desportivas

Preparação das peças de Concurso Concepção-Construção em articulação com o Departamento de Atividade Física e do 
Desporto/ CML.
Iniciados os procedimentos referentes à elaboração do projecto de movimentação de terras e terraplangem, tendo sido 
fornecidos o levantamento topográfico, plantas de cadastro de infraestruturas e relatório referente a sondagens 
geológicas/geotécnicas.

2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Pavilhão de São Domingos de Benfica

Tipo de Intervenção Pavilhão Desportivo

Fase Atual Estudo



Construção Nova

Construção de um Edifício para instalação e funcionamento de serviços de Higiene Urbana da Junta de Freguesia da Ajuda

Consignação da empreitada a 08/03/2021.
Contrato de fiscalização em execução.

1º Trimestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Posto Limpeza da Ajuda

Tipo de Intervenção Posto de Limpeza

Fase Atual Obra

Construção Nova

Construção de um Edifício para instalação e funcionamento dos serviços Municipais de Higiene Urbana da Câmara Municipal e 
da Junta de Freguesia de Belém

Consignação da empreitada a 18/01/2021.
Contrato de fiscalização em execução.

2º Trimestre de 2022

Aparecimeto de uma mina de água no local de implantação da obra. Desvio do seu curso e ligação à rede de saneamento 
pública. Alteração do projeto de fundações.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Posto Limpeza do Restelo

Tipo de Intervenção Posto de Limpeza

Fase Atual Obra



Reabilitação

Edifício para instalação e funcionamento de serviços Municipais

Incluído no Projeto de Renovação do Conjunto Municipal Edificado da Praça do Município, tem como objetivo a manutenção 
das características construtivas de origem e elementos patrimoniais fundamentais, adaptando-o a uma nova utilização 
funcional

Obra em curso.
Contrato de fiscalização em execução.

1º Trimestre de 2021

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Praça Município - Edifício JBF

Tipo de Intervenção Edifício de serviços

Fase Atual Obra

Reabilitação

Edifício para instalação e funcionamento de serviços Municipais

Incluído no Projeto de Renovação do Conjunto Municipal Edificado da Praça do Município, tem como objetivo a manutenção 
das fachadas exteriores do edifício, introduzindo um conceito de racionalização do espaço para escritórios por piso
No piso térreo estabelece-se um espaço de serviços com acesso direto pela Praça do Município
É prevista a ligação funcional por piso ao edifício contíguo

Entregue o processo de Parecer Prévio no portal da CML (e-EDI-2021-280), em 11-03-2021.
Entregue a documentação de aprovação do metropolitano de Lisboa em 22-04-2021.
Processo de Projeto de Execução finalizado e enviado para relatório final de revisão em 27-05-2021.

4º Trimestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Praça Município, 8-13 Edifício D

Tipo de Intervenção Edifício de serviços

Fase Atual Projeto



Reabilitação

Sala de espetáculos para um máximo de cerca de 443 pessoas

Reabilitação dos espaços principais elementos de caracterização do edifício - o pórtico, o foyer, o auditório, o palco – bem 
como o modo como se articulam, completando-os com uma nova envolvente funcional compreendendo acessos, áreas 
técnicas e de apoio

Obra em curso.
Contratação da alteração dos projetos de estrutura e arquitetura no âmbito da integração dos equipamentos de cénica.
Contratação do desenvolvimento do projeto d arquitetuta de cena para o Teatro.

1º Semestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Teatro Variedades

Tipo de Intervenção Teatro

Fase Atual Obra

Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)

Demolição de um Posto de Limpeza e Construção de uma nova Unidade de Saúde que irá substituir a atual, a funcionar em 
prédio de habitação

Obra em curso.
Contrato de fiscalização em execução.

4º Trimestre de 2021

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde da Ajuda

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra



Construção Nova

Unidade de Saúde (US)

Demolição de um edifício existente e Construção de uma nova Unidade de Saúde, no mesmo local de forma a aumentar a sua 
capacidade e valências

Projeto de execução e revisão de projecto (projeto enviado para emissão de Relatório Final pela revisão).
Levantamento arquitectónico complementar (Piso 0 da Escola das Gaivotas) para instalações provisórias do Posto de Saúde.
Estudo prévio para as instalações provisórias do Posto de Saúde na Escola das Gaivotas.
Contratação e elaboração da Alteração ao projeto de Escavação e Contenção Periférica.
Prospeção e estudos comparativos de locais para instalação das instalações provisórias do Posto de Saúde.
Integração de Sala de Confinamento no projecto (em desenvolvimento).

2º Trimestre 2023

Necessidade de Alteração do Projeto de Escavação e Contenção Periférica.
Necessidade de inclusão de Sala de Confinamento.
Inviabilidade de instalação do Posto de Saúde Provisório na Escola das Gaivotas.
Por definir/confirmar localização das instalações provisórias do atual Centro de Saúde.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde da Ribeira Nova

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Projeto

Reabilitação

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)

Reabilitação/ Alteração de edifício da Carris para instalação de uma nova Unidade de Saúde que irá substituir a atual UCSP 
Alcântara, localizada em edifício de habitação. Este edifício também albergará uma Loja do utente da Carris

Consignação da empreitada em 15/02/2021.
Contrato de fiscalização em execução.

3º Trimestre de 2022

Concretização da deslocalização da PSP.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde de Alcântara

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra



Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)

Demolição de um edifício existente e Construção de um novo para instalar a nova Unidade de Saúde
Substitui a atual USF Santo Condestável instalada em edifício de habitação

Finalização Projecto de Execução, Revisão de Projecto e Lançamento de Empreitada de Construção

4º Trimestre de 2022

Conclusão do Projecto e Lançamento da Empreitada

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde de Campo Ourique

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual  Concurso de empreitada

Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)
Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)

Construção de uma nova Unidade de Saúde
Substitui parcialmente a USF Gerações instalada em edifício de habitação e USF Rodrigues Migueis instalada em monoblocos

Obra em curso
Contrato de Fiscalização em execução

1º Trimestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde de Fonte Nova

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra



Reabilitação

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)
Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)

Construção de uma nova Unidade de Saúde integrada no antigo Palácio da Quinta dos Alfinetes (atualmente em ruínas)
Substitui a UCSP Marvila instalada em edifício de habitação

Obra em curso.
Contrato de fiscalização em execução.
Preparação das peças para empreitada da envolvente e parque de estacionamento.

4º Trimestre de 2021

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde de Marvila

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra

Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)
Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)

Construção de uma nova Unidade de Saúde
Substitui UCSP Mónicas, instalada em edifício de habitação

Lançamento do concurso de empreitada.

4º Trimestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde de Sapadores/Graça

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Concurso de Empreitada



Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)

Construção de uma nova Unidade de Saúde

Processo e revisão após emissão de relatório preliminar de revisão.
Temas em desenvolvimento: Alteração das fundações após aprovação da solução pelo Metropolitano de Lisboa.
Em elaboração o relatório fitossanitário (Arvoredo) que irá provocar alterações no projeto de paisagismo.
Necessárias alterações no projeto de iluminação pública, com contactos à DIP e à E-Redes.

1º Trimestre de 2023

Fim do processo de contratação e desenvolvimento da Revisão ao Projecto de Execução.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde de Telheiras

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Projeto

Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)

Construção de uma nova Unidade de Saúde que irá substituir a USF Tílias, a funcionar em instalações arrendadas

Obra em curso.
Contrato de fiscalização em execução.

3º Trimestre de 2021

Atraso no fornecimento do elevador.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde do Alto dos Moinhos

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra



Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)
Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)

Construção de uma nova Unidade de Saúde que irá substituir a atual USF Oriente, a funcionar em prédio de habitação

Obra em curso.
Contrato de fiscalização em execução.
Projeto da Envolvente (Em concurso).

1º Trimestre de 2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde do Beato

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra

Construção Nova

Unidade de Saúde (US)
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)

Construção de uma nova Unidade de Saúde

Obra em curso.
Contrato de Fiscalização em execução.

4º Trimestre de 2021

Necessidade de relocalização do posto de limpeza do Restelo, para construção nesse local da Unidade de Saúde

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Unidade de Saúde do Restelo

Tipo de Intervenção Unidade de Saúde

Fase Atual Obra



Requalificação de Espaço Público

Requalificação do espaço público e infraestruturas da Av. da Liberdade (repavimentação, ciclovia, passagens pedonais 
acessiveis, equipamentos e sistemas de sinalização e segurança, redes de abastecimento de água, de drenagem superficial,  
eletricidade, iluminação pública e telecomunicações)

Intervenção 01 - Requalificação do espaço público e infraestruturas da Av. da Liberdade (Reposição do sentido “natural” do 
trânsito nas faixas laterais, repavimentação, ciclovia, passagens pedonais acessiveis, equipamentos e sistemas de sinalização e 
segurança, redes de abastecimento de água, de drenagem superficial, eletricidade, iluminação pública e telecomunicações)
Intervenção 02 - Recriação de Passeio Público

Conclusão do Projecto de Execução referente à intervenção provisória (Urbanismo tático para as áreas 01 e 02).
Inicio do Anteprojecto para a área de intervenção 01.
Conclusão de três cenários de soluções de espaço público para a área de intervenção 02, desenvolvidos até a fase de estudo 
prévio.
Desenvolvimento da fase de AnteProjecto (entrega prevista para Abril), sem integrar projeto de sinalização (SLAT.
Sinalização Vertical e Marcas Rodoviárias).

2023

Foi cancelada a intervenção provisória para as áreas 01 e 02.
O projecto de Sinalização não avançou na fase de Anteprojecto porque não foi estabelecido se seria a SRU ou a EMEL a 
contratar este projeto.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Av. da Liberdade

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Projeto

Requalificação de Espaço Público

Requalificação do espaço público e infraestruturas da Av. Santos Dumont (pavimentação, sinalética, equipamentos e sistemas 
de segurança e redes de abastecimento de água, drenagem, saneamento, eletricidade, iluminação pública e 
telecomunicações)

Pretende-se garantir duas vias de circulação em ambos os sentidos, complementadas com separador central arborizado
Aassegurar uma ligação viária ao Instituto Português de Oncologia por debaixo do viaduto da Avenida dos Combatentes
Garantir a abertura de um novo arruamento que liga a Avenida dos Combatentes à Rua Dom Luís de Noronha
Arborizar a Rua Actor Alves da Costa, garantindo enquadramento e proteção da Linha de Cintura
Garantir a mobilidade e acessibilidade universal, potenciando pelo desenho e solução construtiva, a adequada circulação 
pedonal, ciclável e rodoviária
Minimizar a presença do estacionamento automóvel, garantido no entanto a oferta adequada
Prever um sistema de iluminação, que funcione também como elemento de valorização arquitetónica

Inicio da fase de estudo prévio.

1º Semestre 2023

Foram fornecidos os cadastros de infraestruturas de subsolo à equipa projetista, bem como os levantamentos topográfico e 
fotográfico e relatório do Arvoredo.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Av. Santos Dumont

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Projeto



Reabilitação

Requalificação do espaço público e infraestruturas (pavimentação, sinalética, equipamentos e sistemas de segurança e redes 
de abastecimento de água, drenagem, saneamento, eletricidade, iluminação pública e telecomunicações)

A presente intervenção visa prolongar o principal eixo central da cidade para norte até ao limite do concelho
Esta operação de renovação urbana é determinante para a assunção de um desígnio fundamental de Lisboa, que passa pelo 
prolongamento do seu principal eixo histórico, conectando o centro antigo com a restante cidade, em grande medida 
funcionando como motor de regeneração urbana e projetando a dinâmica terciária para Norte, até ao seu termo

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Eixo Central Calvanas Expansão Norte

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Estudo

Reabilitação

Reconstrução do espaço publico no interior do HCB Beato incluindo todas as infraestruturas e construção da ligação da Rua da 
Manutenção à Av Infante Dom Henrique

O espaço do futuro HUB, anteriormente utilizado pelo Exército vai ser dotado de uma total renovação do espaço publico, com 
novas infraestruturas de subsolo e uma nova arquitetura para dotar aquilo que é hoje um lugar sem utilização no futuro 
espaço de circulação e acesso aos edifícios deste empreendimento a explorar por diversas entidades publicas e privadas.
Para melhorar o acesso a este espaço do futuro HUB, também se contruirá a ligação entre a Rua da Manutenção (já 
executada) e a Av. Infante Dom Henrique, incluindo uma pequena intervenção nesta Avenida para a criação de passadeiras 
semaforizadas e infraestruturas para a circulação de bicicletas.

Obra desenvolveu-se, embora com atraso nalgumas especialidades.
Em março a obra entrou em fase de acabamentos (integração paisagista e mobiliario urbano/equipamentos.

1º Semestre de 2021

Prorrogação do prazo de execução concedido até dia 1.fev.2021.
CML- DMHU solicitou à SRU o tratamento previo e instalação dos compactadores de residuos solidos, facto que poderá ter 
impacto na conclusão da obra.
Os constragimentos dos PLR's da E-Redes atrasam entrada em serviço das instalaçoes das areas tecnicas.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

HUB BEATO

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Obra



Reconstrução do espaço publico e acessos ao HCB Beato incluindo todas as infraestruturas e construção da ligação da Rua da 
Manutenção à Av Infante Dom Henrique

Medidas de acalmia de tráfego adequadas à futura utilização prevista para este troço da Av. Infante D. Henrique, com a 
redução do perfil em uma faixa do lado do HCB, facilitando o atravessamento ciclavel e criando estacionamento de táxis e 
transporte coletivo
Abertura de um novo arruamento que vai ligar a Av. Infante D. Henrique com a Rua da Manutenção Militar, que deixa de ser 
um impasse
A ciclovia já existe na Av. Infante D. Henrique do lado do rio, pelo que, no âmbito deta Empreitada,foram realizadas dias  
travessia para as bicicletas, integradas em passagens de peões semaforizadas, estão previstas 2 estações de Bike Sharing

2º Semestre de 2020

Fechado processo  que impediu a demolição de contrafortes e a construção do passeio a Poente da Rua da Manutenção.
Em preparação  empreitada para demolição destes elementos.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

HUB do BEATO - Rua da Manutenção

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Obra

Requalificação de Espaço Público

Reabilitação da Trav. do Grilo, incluindo execução de novos pavimentos, infraestruturas de drenagem e Iluminação Pública

A intervenção permitiu recuperar um espaço desqualificado e desvalorizado, através de uma intervenção integrada, 
abrangendo várias componentes da vida urbana – mobilidade, acessibilidades e infraestruturas

A obra foi concluida excepto nas instalações e acabamentos (ver factos relevantes).

1º Trimestre de 2021

Instalações e acabamentos que dependem da anulação do Posto de Transformação ali existente.
Aguarda ligação dos nos Postos de Transformação das areas tecnicas da HUB.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

HUB do BEATO - Travessa do Grilo

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Obra



Requalificação de Espaço Público

Preparação de condições para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude 2023 sobre as áreas sobrantes do PP6 e do 
Aterro Sanitário de Beirolas

Reabilitação da infraestrutura do Aterro Sanitário de Beirolas para recuperação de condições de segurança no funcionamento 
do sistema
Modelação e infraestruturação da área de intervenção com vista à criação de condições para a realização das JMJ 2023 sobre 
as áreas sobrantes do PP6 e do Aterro Sanitário de Beirolas

Contratação da equipa de consultores ambientais que apoiarão à construção do programa de concurso de conceção / 
construção, com base na análise infraestrutural, geológica e ambiental em curso no Aterro Sanitário de Beirolas.
Execução de novo levantamento topográfico que permitirá aferir com maior rigor os assentamentos registados no aterro e 
apoiar ao desenho e dimensionamento da nova modelação.

2º Trimestre 2023

Iniciada a coordenação com o COL (Comité Organizador Local), estando em definição os termos do Concurso de Conceção / 
Construção. Integração nas peças deste procedimento um Estudo Preliminar da modelação de caminhos, consolidações de 
terrenos e de, eventualmente, algumas infraestruturas de apoio.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Jornadas da Juventude

Tipo de Intervenção Parque Urbano

Fase Atual Projeto

Reabilitação

Reconstrução dos arruamento/ Duplicação de carril de electrico/ Zonas de circulação partilhada veiculo-peão/ Passeios/ 
Equipamentos de apoio/ Mobiliário urbano/ Parque infantil/ Quiosque/ Renovação de  infraestruturas de subsolo

Reestruturar e requalificar a rede viária, reorganizando o espaço de circulação e estacionamento
Duplicação do carril da carreira do elétrico para a sua circulação deixar de ser basculada
Melhorar os espaços de circulação pedonal em passeios, dotando-os de larguras adequadas sempre que possível e 
melhorando as travessias pedonais através de rebaixamento de passadeiras e da criação de faixas de aproximação e aviso às 
mesmas para os peões
Renovação de infraestruturas de drenagem, gás, rede elétrica, rede de telecomunicações e iluminação pública
Reabilitação do Largo da Boa Hora, através da instalação de novo parque infantil, criação de zona de estar adjacente
Instalação de infraestruturas para quiosque

Concluída em 2020

Periodo de manutenção de espaços verdes termina em abril de 2021.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Largo da Boa-Hora

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Concluído



Requalificação de Espaço Público

Reabilitação de pavimentos/ Reabilitação da rede de iluminação pública/ Reforço da rede de telecomunicações/ Reabilitação 
da rede de abastecimento de água e da rede de saneamento e drenagem superficial/ Reformulação e melhoria do sistema 
SLAT/ Introdução de novo mobiliário urbano/ Equipamentos urbanos e material vegetal

Reorganização e relocalização da rede viária, de circulação e atravessamento com dominio e imagem de largo Desenvolver o 
compromisso entre uma solução viária funcionalmente estruturada e um espaço público pedonal marcante, que retome a 
leitura do largo como um todo, através do destaque da frente edificada desde a Igreja de São Sebastião da Pedreira até ao 
Palácio Sá da Bandeira e Vilalva; Reforço da continuidade pedonal na envolvente nascente com qualidade patrimonial ( Igreja, 
conjunto de casario e palácio Sá da Bandeira
Disponibilidade de maior espaço público e esplanadas comerciais , na envolvente do Largo e na rua Augusto Santos
Integração de percursos ciclável
Integração de um posto de SBPP no Largo de São Sebastião

Analise de propostas - fase de concurso da empreitada.

1º Semestre de 2022

Analise das propostas e emissão de relatorios preliminares.
Ocorreram reclamações na fase de audiencia previa.
Mantem-se a analise e avalização das propostas para emissão relatorio final.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Largo de São Sebastião

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Concurso de Empreitada

Reabilitação

Renovação total das infraestruturas existentes no local (eletricidade, telecomunicações, gás, águas e esgotos), bem como 
reperfilamento da organização espacial da área e renovação de todos os materiais de revestimento e mobiliário urbano

Promover um “melhor” uso do espaço público, valorizando a sua apropriação por parte do peão e modos de mobilidade ativa, 
procurando deste modo conferir a este ambiente urbano, uma maior dignidade e reforçar e valorizar a sua imagem e 
identidade urbana, sem com isso descurar as necessidades verificadas ao nível da circulação do tráfego rodoviário e da oferta / 
organização de estacionamento para residentes e visitantes

Fim do concurso de empreiatada: visto do TC.
Obra consignada em 2.fev.2021.

4º Trimestre de 2021

Durante desenvolvimento da obra:
 - Atraso na elaboração do PATA;
 - Atraso no pedido de demolição de estruturas em amianto à ACT;
 - As grutas existentes e dentro da area de intervenção apresentam instabilidade. 
Vai ser desenvolvido projeto de estruturas para obras de contenção e estabilização de terrenos, sem impacto relevante no 
prazo da obra.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Largo do Rio Seco - Requalificação

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Obra



Reabilitação

Espaços Verdes/ Equipamentos de apoio (cafetaria e quiosque)/ Parque infantil/ Parque fitness/ Parque canino/ Lago natural

Integração de um jardim com 6 hectares na Unidade de Execução da Praça de Espanha

Mantem-se a execução de estruturas nas especialidade de muros de contenção e edificios.
Iniciaram-se as modelações, plantações.
Pavimentação de caminhos interiores do parque e arruamento da Rua Eduardo Malta com cerca de 60% de execução.

3º Trimestre de 2021

Reuniões tecnicas com o Metropolitando para a execução de projeto de alterações dos novos passadiços.
Lançamento de empreitadas autónomas para a execução dos tabuleiros e para a limpeza e pintura da Sala Nova do Teatro da 
Comuna inserido espacialmente no Parque.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Praça de Espanha - Parque Verde

Tipo de Intervenção Parque Urbano

Fase Atual Obra

Passagem pedonal superior de acesso direto entre Av Antonio Augusto Aguiar e futuro Parque urbano

Passagem pedonal superior de acesso direto entre Av Antonio Augusto Aguiar e futuro Parque urbano permitindo a ligação 
entre jardim da Gulbenkian e Parque e interface de estaços de transportes publicos (estação do Metropolitano de Palhavã)

Analise das propostas do concurso da empreitada e adjudicação.

conclusão da obra no ultimo trimestre de 2021

Projeto alterado em articualação com o Metropolitano e LNEC.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Praça de Espanha - Parque Verde (Ponte Pedonal)

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Concurso de Empreitada



Reabilitação

Espaços Verdes/ Equipamentos de apoio/ Ciclovias/ Renovação de todas as redes de infraestruturas de subsolo

Reestruturar e requalificar a rede viária, como ponto de partida para a  concretização dos desígnios da Unidade de Execução 
da Praça de Espanha
Transformação do Nó rodoviario em dois cruzamentos semaforizados e integração paisagistica associada

Obra concluida e recebida provisoriamente em Fevereiro de 2021.

1º Trimestre de 2021

Aquisição de serviços para realizar pinturas de uma ciclovia, demarcaçoes rodoviarias de destinos e aplicação de Tyregrip nas 
caixas de viragem á esquerda.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Praça de Espanha - Rede Viária

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Concluído

Reabilitação

Requalificação do espaço público e infraestruturas (pavimentação, sinalética, equipamentos e sistemas de segurança e redes 
de abastecimento de água, drenagem, saneamento, eletricidade, iluminação pública e telecomunicações)

Concretização do eixo central da cidade que ligará a Baixa/ Av da Liberdade e Norte, através da Av. da República, 
Entrecampos/Campo Grande, Calvanas e Alta de Lisboa
De uma forma global, pretende-se materializar neste território um conjunto de diretrizes que têm por objetivo promover o 
uso do espaço público, valorizando a sua apropriação por parte do peão e modos de mobilidade ativa conferir a este ambiente 
urbano, uma maior dignidade decorrente do reforço e valorização da sua imagem e identidade urbana
Os principios gerais que norteiam a intervenção são a coesão e inclusão social, promoção da acessibilidade, sustentabilidade e 
melhoria ambiental

Otimização do Anteprojeto, decorrente dos pareceres e contributos recebidos por parte dos serviços técnicos da CML e 
entidades externas.
Inicio da versão preliminar do projeto de execução.

2024

Receção dos pareceres da Altice, EPAL, CARRIS e EMEL.
Preparação de procedimentos para contratação de inspeções às condutas de saneamento (conforme estabelecido pelo DS) e 
contratação de equipa para revisão da versão preliminar do projeto de execução.
Compatibilização com operações urbanisticas a decorrer na área de intervenção.

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

Vias Estruturantes ORU Santa Clara

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Projeto



Requalificação de Espaço Público

Reorganização espacial dos diversos perfis transversais do Largo do Chiado e zona de confluência das Ruas do Alecrim e da 
Misericórdia com a Praça Camões, com renovação dos pavimentos, remodelação do traçado das linhas no carril de electrico 
24, zonas de circulação partilhada veiculo/peão, rebaixamento e sinalização de passadeiras, sinalização rodoviária, mobiliário 
urbano, sistema de drenagem superficial e intervenção em infraestruturas de subsolo afetadas

Valorizar o contexto e o carácter do lugar, potenciando a coesão social, a mobilidade e a acessibilidade, quer seja pedonal, 
quer seja de acesso aos trasportes públicos e aos equipamentos
Garantir segurança e fluidez no transito rodoviário e pedonalPromover a continuidade e legibilidade num local que 
atualmente tem uma leitura espacial confusa; Incrementar a sustentabilidade e melhoria ambiental, nomeadamente através 
do aumento da arborização; renovar a linha do elétrico 24

2022

Tipo de Obra

Valências

Principais objectivos da 
intervenção

Atividades Desenvolvidas

Conclusão Prevista

Factos Relevantes 
Ocorridos

ZER-Baixa Chiado

Tipo de Intervenção Vias e passeios

Fase Atual Projeto
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE 
 

2021 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

2.1. CONTRATO PROGRAMA E CONTRATOS DE MANDATO  

Relativamente às despesas associadas à concretização do Plano de Atividades – Contrato 

Programa 2015 e Contratos de Mandato – com referência ao primeiro trimestre a execução 

foi de 12.113.925 €, que corresponde, no geral, a 135,98% do orçamentado para o período, 

de acordo com a segmentação evidenciada no quadro seguinte. 

 

Da análise dos dados elencados, constata-se que relativamente ao Contrato Programa 2015, 

a taxa de execução foi de 37,25%, apresentando um desvio negativo de 223 mil euros. 

No que respeita aos Contratos de Mandato, verifica-se uma execução acima do estimado 

(140,09 %), com maior ênfase para o desenvolvimento das intervenções empreitadas do 

programa do Programa de “Centros de Saúde e Outros Equipamentos”. Evidenciam-se, em 

fase de execução de obra, a Unidade de Saúde de Marvila, a Unidade de Saúde do Alto dos 

Moinhos, Unidade de Saúde do Restelo, Unidade de Saúde do Beato e o Teatro Variedades 

que apresenta valores na ordem dos 963 mil euros. 

Verificou-se uma execução também bastante elevada face ao estimado, nas intervenções do 

Programa “Escolas e Creches” com uma taxa de execução de 140,07%, correspondendo a 

um valor de 2,663 milhões de euros. Destacam-se neste programa, as empreitadas Escola 
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Básica Actor Vale, Escola Básica Arq. Gonçalo Ribeiro Teles e as empreitadas da Escola 

Básica Teixeira de Pascoais e Escola Básica Jorge Barradas. 

No mesmo sentido, constata-se que o Programa “Habitação Renda Acessível” apresenta 

igualmente um desvio positivo, como resultado de uma taxa de execução de 116,95% face ao 

planeado. 

Verifica-se ainda que a execução das intervenções do “Espaço Público” tiveram um desvio 

positivo de cerca de 115%, fruto do desenvolvimento da intervenção de ‘Requalificação da 

Praça de Espanha’, nomeadamente do Parque Urbano, e ainda as Infraestruturas e Espaços 

exteriores do HUB Criativo do Beato. 

Em termos globais, concluiu-se o primeiro trimestre com uma execução de 135,98% face ao 

estimado para o respetivo período, o que corresponde a uma execução de 12,1 milhões de 

euros, mais 3,2 milhões de euros do que estava previsto. Salienta-se também que as 

estimativas foram superadas, não só relativamente a Obras, mas também à execução de 

Projetos.  
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3. FACTOS RELEVANTES 

 

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a disseminação de doença 

provocada pelo novo coronavírus (“Covid19”) como pandemia, a qual tem vindo a provocar 

um impacto negativo muito significativo na economia mundial., sendo que, os dados 

conhecidos sugerem que o número de infetados em todo o mundo continuará a aumentar. 

Temos presente que a incerteza quanto aos seus impactos económicos e sociais, atuais e 

potenciais, e quanto à data da retoma da economia, não permite determinar, com o rigor 

adequado, quer quantitativa quer qualitativamente, esses efeitos na atividade da empresa.   

Nesta conjuntura, e no sentido de minimizar os efeitos decorrentes desta pandemia, a SRU, 

adotou um conjunto de medidas de contingência previstas e concebidas para assegurar a 

proteção e segurança dos seus colaboradores bem como a continuidade da sua atividade, 

incluindo, entre outras, as recomendações da Organização Mundial de Saúde e das 

autoridades locais, a implementação do teletrabalho e segregação de equipas, procurando 

maximizar a resiliência da organização.  

 

Lisboa, 16 de junho de 2021 

 

O Conselho de Administração, 

 

Presidente                                            Vogal           Vogal                                     

 

           Inês Ucha                                        Jorge Lavaredas                                     António Furtado 

 

 

 

 

 



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, 
ORÇAMENTAIS E ANEXOS
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Montante: Euros

ACTIVO NÃO CORRENTE:

Activos fixos tangíveis 14 069 873.32 14 089 498.32

Propriedades de Investimento 2 357 741.31 2 370 902.79

Activos intangíveis 231 598.00 224 624.54

Outros ativos financeiros 15 975 000.00 15 975 000.00

Total do activo não corrente 32 634 212.63 32 660 025.65

ACTIVO CORRENTE:

Clientes, contribuintes e utentes 4 415 958.95 1 909 383.37

Estado e outros entes públicos 6 068.92 6 068.92

Outras Contas a receber 8 729 960.57 10 816 529.71

Diferimentos - 4 261.52

Caixa e depósitos bancários 6 719 726.77 7 852 928.24

Total do activo corrente 19 871 715.21 20 589 171.76

Total do activo 52 505 927.84 53 249 197.41

PATRIMÓNIO LÍQUIDO:

Património / Capital 2 000 000.00 2 000 000.00

Reservas legais 6 402.73 6 402.73

Resultados transitados (1 156 567.39) (1 156 567.39)

Outras variações no Património Líquido 16 466 082.91 16 487 989.11

17 315 918.25 17 337 824.45

Resultado líquido do período - -

Total do património líquido 17 315 918.25 17 337 824.45

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 194 088.01 194 088.01

Financiamentos obtidos 15 975 000.00 15 975 000.00

Total do passivo não corrente 16 169 088.01 16 169 088.01

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 866 844.23 103.70

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 10 532 362.50 12 629 136.16

Estado e outros entes públicos 531 486.24 660 402.87

Financiamentos obtidos 125 000.00 125 000.00

Outras dívidas a pagar 5 054 278.87 5 749 390.22

Diferimentos 1 910 949.74 578 252.00

Total do passivo corrente 19 020 921.58 19 742 284.95

Total do passivo 35 190 009.59 35 911 372.96

Total do património líquido e do passivo 52 505 927.84 53 249 197.41

O Contabilista Certificado                             Núcleo Administrativo e Financeiro O Conselho de Administração

BALANÇO

ACTIVO 31.03.2021 31.12.2020

EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

      O anexo faz parte integrante destes balanços.

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31.03.2021 31.12.2020
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Montante: Euros

Vendas e serviços prestados 10 099 711.74 1 533 765.03

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 1 151 152.07 2 243 761.50

Fornecimentos e serviços externos (10 191 632.13) (2 799 600.43)

Gastos com pessoal (1 051 950.17) (960 114.49)

Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) - -

Provisões ((aumentos) / reduções) - -

Outros rendimentos e ganhos 33 675.39 29 036.69

Outros gastos e perdas (3 730.00) (2 500.00)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 37 226.90 44 348.30

Gastos de depreciação e amortização (37 225.21) (44 348.30)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.69 0.00

Juros e rendimentos similares obtidos 31 853.25 37 415.99

Juros e gastos similares suportados (31 854.94) (37 415.99)

Resultado antes de impostos (0.00) 0.00

Imposto sobre o rendimento - -

- -

Resultado líquido do exercício (0.00) 0.00

O Contabilista Certificado                                                       Núcleo Administrativo e Financeiro O Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020

RENDIMENTOS E GASTOS 31.03.2021 31.03.2020



 

 

55 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE 
 

2021 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

 

 

Montante: Euros

SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020 2 000 000.00 6 402.73 - - (1 156 567.39) 16 177 121.19 - 17 026 956.53

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2019 - - - - - - - -

Subsídios ao Investimento - Ativos fixos tangiveis - - - - - 321 352.93 - 321 352.93

Subsídios ao Investimento - Ativos fixos intangiveis - - - - - 123 498.39 - 123 498.39

Transferência de Subsídios ao Investimento - PI - - - - - (52 645.92) - (52 645.92)

Transferência de Subsídios ao Investimento - AFT - - - - - (81 337.48) - (81 337.48)

Resultado líquido do exercício de 2020 - - - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 2 000 000.00 6 402.73 - - (1 156 567.39) 16 487 989.11 - 17 337 824.45

Aplicação do resultado líquido do exercício de 2020 - - - - - - - -

Subsídios ao Investimento - Ativos fixos tangiveis - - - - - 2 199.49 - 2 199.49

Subsídios ao Investimento - Ativos fixos intangiveis - - - - - 9 212.70 - 9 212.70

Transferência de Subsídios ao Investimento - PI - - - - - (13 161.48) - (13 161.48)

Transferência de Subsídios ao Investimento - AFT - - - - - (20 156.91) - (20 156.91)

Resultado líquido do exercício de 2021 - - - - - - - -

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021 2 000 000.00 6 402.73 - - (1 156 567.39) 16 466 082.91 - 17 315 918.25

O Contabilista Certificado                                                       Núcleo Administrativo e Financeiro O Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante destas demonstrações

Capital/Património 

Realizado
Reservas Legais

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES DO PATROMÓNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021

Outras Variações no 

Património Líquido

Resultado Líquido do 

Período

Total do Património 

Líquido

Reservas 

Estatutárias
Reservas Livres

Resultados 

Transitados
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Montante: Euros

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes, contribuintes e utentes 7 014 505.39 21 139.01

Recebimentos de transferências e subsídios correntes 3 151 393.22 1 769 114.56

Pagamentos a fornecedores (10 152 137.84) (2 282 908.38)

Pagamentos ao pessoal (977 835.24) (888 310.13)

      Fluxos gerados pelas operações (964 074.47) (1 380 964.94)

Pagamento do imposto sobre o rendimento - -

Outros (pagamentos)/recebimentos (125 861.56) 1 001.51

(125 861.56) 1 001.51

      Fluxos das actividades operacionais (1 089 936.03) (1 379 963.43)

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis - -

Activos fixos intangíveis - -

Outros activos - -

- -

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (2 199.49) (134 428.04)

Activos fixos intangíveis (9 212.70) -

Outros activos - -

(11 412.19) (134 428.04)

      Fluxos das actividades de investimento (11 412.19) (134 428.04)

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos respeitantes a:

Realizações de Capital e outros instrumentos de capital - -

Juros e proveitos similares - -

- -

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - -

Juros e gastos similares (31 853.25) (37 415.99)

Amortizações de contratos de locação financeira - -

(31 853.25) (37 415.99)

      Fluxos das actividades de financiamento (31 853.25) (37 415.99)

Variação de caixa e seus equivalentes (1 133 201.47) (1 551 807.46)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 7 852 928.24 2 013 217.40

Saldo gerência anterior de execução orçamental 6 010 188.26 1 064 850.95

Saldo gerência anterior de operações de tesouraria 1 842 739.98 948 366.45

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 6 719 726.77 461 409.94

Saldo gerência seguinte de execução orçamental 4 727 085.47 (509 210.97)

Saldo gerência seguinte de operações de tesouraria 1 992 641.30 970 620.91

O Contabilista Certificado                          Núcleo Administrativo e Financeiro O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

31.03.2021 31.03.2020

      O anexo faz parte integrante destes balanços.

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE MARÇO DE 2020
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1. NOTA INTRODUTÓRIA – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

A Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A. (SRU) é uma 

pessoa coletiva de direito privado, sob a forma de sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos, de responsabilidade limitada, com natureza municipal, constituída 

na sua totalidade pelo Município de Lisboa e dotada de autonomia administrativa, financeira 

e patrimonial. 

A SRU rege-se pelo regime jurídico da reabilitação urbana (Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 

de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), pelo regime jurídico da atividade 

empresarial local e das participações locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

pela Lei Comercial, pelos seus estatutos e, subsidiariamente, pelo regime jurídico do sector 

empresarial do Estado. 

Tem a sua sede na Praça do Município, n.º 31, 2º Piso, 1100-365 Lisboa, número de 

identificação fiscal 507 023 129. 

A SRU é uma empresa local de promoção de desenvolvimento local e regional e tem como 

objeto social principal a promoção de operações de reabilitação urbana, nomeadamente 

através da promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão 

urbana e renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado. 

A SRU pode ainda promover intervenções de reabilitação do espaço público, renovação das 

infraestruturas e reabilitação de edifícios na área de reabilitação urbana de Lisboa das quais 

seja encarregue pela Câmara Municipal. 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros e foram preparadas pelo 

Conselho de Administração para efeitos de aprovação, nos termos da legislação em vigor em 

Portugal. 

O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras refletem de 

forma verdadeira e apropriada as operações da SRU, bem como a sua posição e desempenho 

financeiros e fluxos de caixa 
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2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas com base nos registos contabilísticos 

mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Publicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de 

setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) 

relevantes para a entidade. 

No decurso do exercício não foram derrogadas quaisquer disposições prevista pelo 

SNC – AP, sendo os elementos constantes nas Demonstrações Financeiras comparáveis 

com as do período anterior.  

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas são as seguintes: 

 3.1.  Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da SRU, de acordo com as Normas de 

Contabilidade Pública (NCP). 

 3.2.  Ativos e Passivos correntes e não correntes 

Um ativo é classificado como “corrente” quando satisfaz um dos seguintes critérios: 

• Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido, no decurso 

normal do ciclo operacional da SRU; 

• Seja detido essencialmente com a finalidade de ser negociado; 

• Espera-se que seja realizado num período até doze meses após a data do 

balanço; ou 

É caixa ou equivalente de caixa, a menos que lhe seja limitada a troca ou uso para liquidar 

um passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço. 

Todos os outros ativos são classificados como não correntes (ativos fixos tangíveis e ativos 

intangíveis). 
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Um passivo é classificado como “corrente” quando satisfaz um dos seguintes critérios: 

• Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da SRU; 

• Exista essencialmente para a finalidade de ser negociado; 

• Deva ser liquidado num período até doze meses após a data do balanço; ou 

• A entidade não tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 

durante pelo menos doze meses após a data do balanço. 

Todos os outros passivos são classificados como não correntes. 

 3.3.  Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo 

de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar 

os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido 

de depreciações acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições 

de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o 

período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As vidas úteis são revistas anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é 

reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis 

de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registados como gastos no período em 

que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado 

como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a 

quantia líquida de depreciações acumuladas, escriturada do ativo e é reconhecido em 

resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

3.4.  Ativos Intangíveis 

Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações 

acumuladas.  

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil 

estimada dos ativos intangíveis, que corresponde a três anos, por se tratar de programas de 

computador, licenças e software.  
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As vidas úteis são revistas anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é 

reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

3.5.  Propriedades de Investimento 

As propriedades de investimento compreendem os imoveis detidos para auferir rendimento. 

São registadas ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por 

imparidade acumuladas.  

Para efeitos de determinação do justo valor foi considerado o valor patrimonial tributário 

(VPT). 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições 

de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o 

período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As vidas úteis são revistas anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é 

reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis 

de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registados como gastos no período em 

que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de uma propriedade de investimento 

é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a 

receber e a quantia líquida de depreciações acumuladas, escriturada do ativo e é reconhecido 

em resultados no período em que ocorre a alienação. 

3.6.   Imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de 

investimento 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos 

tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento da SRU com vista a determinar se existe 

algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada 

a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por 

imparidade.  

A quantia recuperável do ativo consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos 

para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros 

estimados são descontados usando uma taxa de desconto que reflita as expectativas do 
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mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo 

relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas. 

Sempre que a quantia escriturada do ativo seja superior à sua quantia recuperável, é 

reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na 

demonstração dos resultados. A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em 

exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade 

reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por 

imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados. A reversão da perda por 

imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 

amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.  

3.7.    Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a SRU torna parte 

das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCP 

18 – “Instrumentos financeiros”. 

(i) São mensurados ao custo ou ao custo amortizado os ativos e os passivos 

financeiros que apresentem as seguintes características: 

• Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 

• Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 

• Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um 

instrumento financeiro derivado. 

O custo amortizado corresponde ao valor pelo qual um ativo financeiro ou passivo financeiro 

é mensurado no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a 

amortização cumulativa, usando o método da taxa de júri efetiva, de qualquer diferença entre 

esse montante na maturidade.  

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos 

futuros estimados no valor líquido contabilístico do ativo ou passivo financeiro. 

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros: 

a) Clientes e outras contas a receber 

Os saldos de clientes e de outras contas a receber são registados 

inicialmente ao justo valor, sendo posteriormente mensurados ao custo 

amortizado, deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas.  
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Entende-se que a mensuração ao custo amortizado é substancialmente 

idêntica ao custo de aquisição. 

b) Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” 

correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários que possam ser 

imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 

c) Fornecedores e outras dívidas a pagar 

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar constituem 

obrigações a pagar pela aquisição de bens e serviços e são registados 

inicialmente ao justo valor, sendo posteriormente mensurados ao custo 

amortizado, deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas.  

Entende-se que a mensuração ao custo amortizado é substancialmente 

idêntica ao custo de aquisição. 

d) Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são registados inicialmente ao justo valor, líquido 

de custos de transação e montagem incorridos. Os financiamentos são 

subsequentemente apresentados ao custo amortizado, sendo a diferença 

entre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na demonstração 

dos resultados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da 

taxa de juro efetiva.  

Para os financiamentos existentes atualmente entende-se que, dado que a 

taxa de juro paga é a de mercado e que é imaterial a diferença temporal do 

valor do dinheiro, não existe diferença entre a taxa de juro de mercado e a 

taxa efetiva. 

Os Financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se 

a SRU possuir um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo 

por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço, sendo neste caso 

classificados no passivo não corrente. 

Os encargos financeiros relacionados com os financiamentos obtidos são 

reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. 
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(ii) Imparidade de ativos financeiros 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por 

imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do 

ativo e a melhor estimativa do valor recuperável do ativo na data de relato. 

As contas a receber individualmente significativas são avaliadas individualmente 

para efeitos de imparidade.  

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Imparidade 

de dívidas a receber (perdas/reversões)” no período em que são determinadas.  

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui, 

essencialmente por cobrança de valores vencidos, esta é revertida por 

resultados. A reversão é efetuada até ao limite da quantia que estaria 

reconhecida (custo) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A 

reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica 

“Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)”. 

(iii) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros 

A SRU desreconhece os ativos financeiros apenas quando os direitos 

contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere 

para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e 

benefícios significativos associados à respetiva posse. 

A SRU desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente 

obrigação seja liquidada, cancelada ou expire. 

3.8.  Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, deduzido do 

montante de devoluções, descontos e outros abatimentos. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transação/serviço à data de relato, desde que todas as seguintes condições 

sejam satisfeitas: 

• O montante do rédito possa ser mensurado com fiabilidade; 

• Seja provável que benefícios económicos futuros associados às 

transações/serviços fluam para a SRU; 
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• Os custos incorridos ou a incorrer com as transações/serviços possam ser 

mensurados com fiabilidade; 

• As fases de acabamento das transações/serviços à data de relato possam 

ser mensuradas com fiabilidade. 

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método da taxa de juro efetiva, desde que seja 

provável que benefícios económicos fluam para a SRU e o seu montante possa ser 

mensurado com fiabilidade. 

3.9.  Subsídios e Apoios do Governo 

Os subsídios são reconhecidos pelo seu justo valor quando existe segurança quanto ao seu 

recebimento e cumprimento por parte da entidade das condições a eles associados.  

Os subsídios à exploração relacionados, fundamentalmente, com os contratos-programa, são 

reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.  

Os valores dos subsídios recebidos para fazer face aos gastos de financiamento são 

classificados na demonstração de resultados como “juros e rendimentos similares obtidos”, 

de modo a dar uma imagem mais apropriada das demonstrações financeiras. 

Em caso de o valor do custo efetivo ser inferior aos valores atribuídos anualmente, deve a 

diferença ser utilizada como contrapartida pelo exercício das mesmas incumbências nos anos 

subsequentes (conta de rendimentos a reconhecer). 

Os subsídios atribuídos não reembolsáveis para financiamento de ativos fixos tangíveis, 

intangíveis e propriedades de investimento com vida útil definida são inicialmente 

reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente, imputados numa base sistemática 

como rendimento do período, proporcionalmente às amortizações/depreciações dos 

respetivos bens. 

3.10.  Benefícios dos empregados 

Os benefícios dos empregados, a curto prazo, são reconhecidos como gastos do período. Os 

gastos a curto prazo incluem os vencimentos e respetivas contribuições para os diversos 

regimes contributivos (Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações). 

De acordo com a legislação aplicável o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, 

vence-se a 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, 

pelo que os gastos correspondentes encontram-se devidamente especializados.  
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Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral, quer por 

mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorreram. 

3.11.  Provisões e passivos contingentes 

As provisões são registadas quando a SRU tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação 

ocorra uma saída de recursos e o valor da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 

O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa dos recursos necessários 

para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista anualmente, é determinada tendo em 

consideração os riscos e incertezas associados a cada obrigação.  

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 

divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos económicos não seja 

remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 

divulgados quando for provável a existência de uma entrada económica futura de recursos. 

 

 

3.12.  Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do exercício registado na demonstração dos resultados 

corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os impostos 

correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se relacionam 

com itens registados diretamente no capital próprio, caso em que são também registados no 

capital próprio.  

O imposto corrente a pagar é calculado com base no lucro tributável da SRU. Dado a SRU 

ser manifestante uma sociedade não comercial que tende para um resultado líquido nulo, o 

imposto a pagar no período respeita apenas ao valor da tributação autónoma a liquidar. 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e 

passivos para efeitos de relato contabilístico e os respetivos montantes para fins de tributação.  

Não foram reconhecidos ativos ou passivos por impostos diferidos, uma vez que não foram 

identificadas quaisquer diferenças temporárias. Por outro lado, dado a SRU ser manifestante 

uma sociedade não comercial que tende a um resultado líquido nulo, é entendimento do 
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Conselho de Administração não haver lugar ao reconhecimento de ativos ou passivos por 

impostos diferidos. 

3.13.  Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a 

estimativas  

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e 

estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e 

passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de 

relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações 

financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos 

passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes 

que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram 

consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente 

à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo, 

e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão 

diferir das correspondentes estimativas. 

 

 

3.14.  Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 

condições que existiam à data do balanço (“eventos ajustáveis”) são refletidos nas 

demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação 

sobre condições que ocorram após a data do balanço (“eventos não ajustáveis”) são 

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

3.15.  Regime de acréscimo/periodização económica 

As demonstrações financeiras da SRU são preparadas de acordo com o regime contabilístico 

do acréscimo (ou da periodização económica). Através deste regime, os efeitos das 

transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (e não quando 

caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. 
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3.16.  Resultado líquido do exercício 

A SRU é uma entidade detida na sua totalidade pelo Município de Lisboa, bem como deve, 

de acordo com os seus estatutos, articular-se com os objetivos e princípios orientadores 

definidos e prosseguidos pelo Município, com respeito pelo disposto nas orientações 

estratégicas aprovadas pela Câmara Municipal de Lisboa, visando o cumprimento do seu 

objeto social e assegurando a viabilidade económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro. 

Por outro lado, os contratos programa de exploração referem que o objeto social e a atividade 

prosseguida pela SRU revestem-se de natureza manifestamente não comercial, bem como 

refere expressamente que em caso do valor do custo efetivo ser inferior aos valores atribuído 

anualmente, deve a diferença ser utilizada como contrapartida pelo exercício das mesmas 

incumbências nos anos subsequentes. 

Perante o exposto, entende o Conselho de Administração que as transferências efetuadas 

pela Câmara Municipal de Lisboa para efeitos de cobertura dos custos de estrutura (contrato 

programa de exploração) são determinadas depois de esgotadas as receitas próprias, 

devendo o resultado do exercício ser tendencialmente zero.  
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4. EVOLUÇÃO DO ATIVO E PASSIVO 

O Ativo e Passivo corrente e não corrente à data de 31 de março de 2021 e 31 de dezembro 

de 2020 tem o seguinte detalhe: 

 

 

O Ativo teve uma evolução negativa na ordem dos 743 mil euros, sendo que o Ativo Não 

Corrente regista uma diminuição de 25 mil euros, basicamente relacionado com a depreciação 

dos “Ativos Fixos Tangíveis” e o ativo corrente uma diminuição de 717 mil euros, 

essencialmente relacionado com o aumento verificado na rubrica de “Clientes” que resulta da 

ACTIVO NÃO CORRENTE:

Activos fixos tangíveis 14 069 873.32 14 089 498.32 (19 625.00)

Propriedades de Investimento 2 357 741.31 2 370 902.79 (13 161.48)

Activos intangíveis 231 598.00 224 624.54 6 973.46

Outros ativos financeiros 15 975 000.00 15 975 000.00 -

Total do activo não corrente 32 634 212.63 32 660 025.65 (25 813.02)

 -

ACTIVO CORRENTE:  -

Clientes, contribuintes e utentes 4 415 958.95 1 909 383.37 2 506 575.58

Estado e outros entes públicos 6 068.92 6 068.92 -

Outras Contas a receber 8 729 960.57 10 816 529.71 (2 086 569.14)

Diferimentos - 4 261.52 (4 261.52)

Caixa e depósitos bancários 6 719 726.77 7 852 928.24 (1 133 201.47)

Total do activo corrente 19 871 715.21 20 589 171.76 (717 456.55)

Total do activo 52 505 927.84 53 249 197.41 (743 269.57)

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 194 088.01 194 088.01 -

Financiamentos obtidos 15 975 000.00 15 975 000.00 -

Total do passivo não corrente 16 169 088.01 16 169 088.01 -

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 866 844.23 103.70 866 740.53

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 10 532 362.50 12 629 136.16 (2 096 773.66)

Estado e outros entes públicos 531 486.24 660 402.87 (128 916.63)

Financiamentos obtidos 125 000.00 125 000.00 -

Outras dívidas a pagar 5 054 278.87 5 749 390.22 (695 111.35)

Diferimentos 1 910 949.74 578 252.00 1 332 697.74

Total do passivo corrente 19 020 921.58 19 742 284.95 (721 363.37)

Total do passivo 35 190 009.59 35 911 372.96 (721 363.37)

Variação

VariaçãoPASSIVO 31.03.2021 31.12.2020

ACTIVO 31.03.2021 31.12.2020
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faturação dos contratos de mandato à CML por receber à data de 31 de março de 2021 (4.415 

mil euros); a redução nas “Outras Contas a Receber” essencialmente relacionado com 

“Adiantamentos a Fornecedores” e “Acréscimos de Rendimentos” relativos aos Contratos 

Mandato e a diminuição do valor em “Caixa e depósitos bancários”.   

Do ponto de vista do Passivo a variação no passivo corrente foi de 721 mil euros e as 

variações mais expressivas estão relacionadas com a rubrica de adiantamentos de clientes 

no montante de 10.532 mil euros e a rubrica de “Diferimentos”, com uma variação de 1.332 

mil euros 

De salientar, no passivo a rubrica de “Financiamentos Obtidos” (não corrente e corrente), que 

está relacionada com o pagamento do valor do financiamento obtido contraído pela SRU junto 

do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, sob a forma de abertura de crédito para 

financiar, na sua Zona de intervenção, a reabilitação de infraestruturas e espaços públicos e 

de edifícios destinados ao mercado de arrendamento com um valor total de 16.100.000 euros. 

A rubrica de “Outros Ativos Financeiros” (não corrente) e “Outras Contas a receber” (corrente), 

no ativo, respeitam à garantia de reembolso por parte da Câmara Municipal de Lisboa nas 

datas de liquidação. 

 

5. DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 

A Demonstração do Desempenho Orçamental permite a análise do desempenho orçamental 

da SRU e apresenta as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos que 

ocorreram no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a 

operações de tesouraria. Nesta demonstração também se evidenciam os correspondentes 

saldos (da gerência anterior e para a gerência seguinte, saldo global, saldo corrente, saldo de 

capital e saldo primário, sendo a informação organizada pela fonte de financiamento e por 

classificação económica da execução orçamental. 

Na receita orçamentada as prestações de serviços, onde se incluem os montantes relativos 

aos contratos de mandato, representaram 72,98% do total da receita efetiva; as transferências 

e subsídios correntes, onde se incluem os montantes relativos ao contrato programa de 2015 

com a CML, representaram 26,76%; e as transferências de capital que são provenientes de 

apoios comunitários representaram 5,79% do total da receita efetiva. 

Na despesa orçamentada as despesas com pessoal representaram 9,26% do total da 

despesa efetiva; a aquisição de bens e serviços representaram 90,28%; a despesa com juros 
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e outros encargos, relativa ao financiamento de 16.100.000 euros do IHRU, representou 

0,28%; e as despesas de capital representaram os restantes 0,17% da despesa efetiva. 

 

6. REGISTOS CONTABILISTICOS MAIS RELEVANTES 

No primeiro trimestre os registos contabilísticos verificados com maior relevância foram os 

seguintes: 

Fornecimentos e Serviços Externos 

No primeiro trimestre do exercício de 2021 e 2020 esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

A rubrica de subcontratos está relacionada com os gastos relativos à execução do contrato 

programa CML/SRU 2015 no montante de 51 mil euros que posteriormente serão foram alvo 

de pedido de reembolso à CML e despesa executada com os contratos de mandato no 

montante de 10.075 mil euros. 

Prestação de Serviços 

No primeiro trimestre do exercício de 2021 e de 2020, a SRU registou as seguintes prestações 

de serviços: 

 

31.03.2021 31.03.2020 Variação

Subcontratos 10 127 883.90 2 745 678.00 7 382 205.90

Serviços especializados 37 616.01 37 967.18 (351.17)

Materiais 64.95 8 676.55 (8 611.60)

Energias e fluídos 907.31 908.57 (1.26)

Deslocações, estadas e transportes 3 193.64 899.26 2 294.38

Serviços diversos 21 966.32 5 470.87 16 495.45

10 191 632.13 2 799 600.43 7 392 031.70

31.03.2021 31.03.2020 Variação

Prestação de Serviços - Contratos de Mandato

   Espaço público 2 108 634.54 922 963.73 1 185 670.81

   Habitação 2 001 688.44 373 387.94 1 628 300.50

   Creches/Escolas 2 183 477.90 25 408.27 2 158 069.63

   Equipamentos Sociais 3 782 099.95 185 897.80 3 596 202.15
-

Arrendamento 23 810.91 26 107.29 (2 296.38)

Outros - - -
-

10 099 711.74 1 533 765.03 8 565 946.71
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Os contratos de mandato totalizam ao final do primeiro trimestre de 2021 o montante de 

10.075 mil euros.  

Subsídios à Exploração 

No primeiro trimestre do exercício de 2021 e de 2020 a SRU registou os seguintes subsídios 

à exploração: 

 

O montante apresentado referente ao contrato programa CML/SRU 2015 está relacionado 

com os encargos suportados no âmbito da execução do referido contrato programa de 2015 

e respetivos pedidos de reembolso à CML, que apresentam uma variação negativa de 1.186 

mil euros em relação ao mesmo período de 2020.  

O contrato programa de funcionamento relativo ao exercício de 2021, com um valor total de 

7.600.000 euros, foi executado até ao final do primeiro trimestre de 2021 pelo valor de 1.099 

mil euros. 

7. GASTOS COM O PESSOAL 

No primeiro trimestre do exercício de 2021 e de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

No final do primeiro trimestre de 2021 a SRU manteve ao seu serviço 102 funcionários (100 

funcionários no final do primeiro trimestre de 2020). A distribuição dos funcionários era a 

seguinte: 

31.03.2021 31.03.2020 Variação

Câmara Municipal de Lisboa:

   Contrato programa CML/SRU 2015 51 983.07 1 238 020.28 (1 186 037.21)

Contratos programa de funcionamento:

   Contrato programa exploração 1 099 169.00 1 005 741.22 93 427.78

Outros - - -

1 151 152.07 2 243 761.50 (1 092 609.43)

31.03.2021 31.03.2020 Variação

Remunerações 798 620.92 773 644.27 24 976.65

Encargos sobre as remunerações 177 481.03 171 960.13 5 520.90

Seguro acidentes de trabalho 58 836.63 2 218.96 56 617.67

Outros 17 011.59 12 291.13 4 720.46

1 051 950.17 960 114.49 91 835.68
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O aumento de pessoal verificado justifica-se pela necessidade de preencher funções que no 

ano de 2021, a esta data, não existiam na SRU e que estão relacionadas com o aumento da 

atividade e de responsabilidades em resultado das novas incumbências, nomeadamente as 

decorrentes dos Contratos de Mandato, emanadas pelo acionista Câmara Municipal de 

Lisboa, para os exercícios de 2021 e seguintes. 

 

8. CONTRATOS PROGRAMA E CONTRATOS DE MANDATO 

Os contratos programa a decorrer no exercício de 2021 são os seguintes: 

Contrato Programa CML/SRU 2015 

Este contrato programa tem por objeto a realização por parte da SRU de dezassete (17) 

intervenções de reabilitação urbana de edifícios e espaços e engloba todas as atividades 

indispensáveis à reabilitação dos referidos edifícios e espaços públicos, nomeadamente, a 

elaboração de projetos e execução, gestão e fiscalização das obras de reabilitação. 

Contrato Programa SRU/2021 

Este contrato programa visa dotar a SRU dos recursos necessários para o cabal cumprimento 

da incumbência de promover um conjunto de intervenções de reabilitação urbana na área de 

reabilitação urbana de Lisboa. Pela assunção das obrigações assumidas no referido contrato 

programa o Município acordou a atribuição de um subsídio à exploração no montante de 

7.600.000 euros (sete milhões seiscentos mil euros).  

Os movimentos ocorridos com os referidos contratos programa estão apresentados na nota 6 

do presente anexo, na parte relativa ao registo dos subsídios à exploração.  

Contratos de Mandato 

Através dos Contratos de Mandato, a Câmara Municipal de Lisboa encarrega a SRU da 

promoção das intervenções de reabilitação urbana, consubstanciadas em empreitadas de 

bens imóveis em espaço público, habitação, creches/escolas e equipamentos sociais e outros. 

31.03.2021 31.03.2020

Conselho de Administração 3 3

Diretores de Serviço 15 8

Restante pessoal 84 89

102 100
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Os movimentos ocorridos com os referidos Contratos de Mandato estão apresentados na nota 

6 do presente anexo, na parte relativa ao registo das prestações de serviços.  

 

9. PARTES RELACIONADAS – CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA e EMPRESAS 

MUNICIPAIS 

Identificação de partes relacionadas 

As demonstrações financeiras anuais da SRU serão objeto de inclusão nas demonstrações 

financeiras consolidadas da Câmara Municipal de Lisboa, com sede nos Paços do Concelho, 

Praça do Município, Lisboa.  

Os saldos e transações ocorridas até ao primeiro trimestre do exercício de 2021 com Câmara 

Municipal de Lisboa e as empresas municipais que integram o perímetro de consolidação 

foram os seguintes: 

Saldos com acionistas e partes relacionadas: 

 

Transações com acionistas e partes relacionadas 

 

 

 

 

Outras contas Adiantamentos Acionistas Acionistas

a receber Cliente (a receber) (a pagar)

Acionista:

Câmara Municipal de Lisboa 16 100 000.00 4 286 482.29 (10 532 362.50) 35.65 (2 514 703.67) 7 339 451.77

16 100 000.00 4 286 482.29 (10 532 362.50) 35.65 (2 514 703.67) 7 339 451.77

Outras contas Adiantamentos Acionistas Acionistas

a receber Cliente (a receber) (a pagar)

Acionista:

Câmara Municipal de Lisboa 16 100 000.00 2 245 874.37 - 35.65 (2 514 703.67) 15 831 206.35

16 100 000.00 2 245 874.37 - 35.65 (2 514 703.67) 15 831 206.35

Clientes Total

31.03.2020

31.03.2021

Clientes Total

Contrato Programa Contrato Programa Contrato Juros e rendimentos

CML/SRU 2015 Exploração 2021 Mandato similares 

Acionista:

Câmara Municipal de Lisboa 51 983.07 1 099 169.00 10 075 900.83 31 853.25 11 258 906.15

51 983.07 1 099 169.00 10 075 900.83 31 853.25 11 258 906.15

Contrato Programa Contrato Programa Contrato Juros e rendimentos

CML/SRU 2015 Exploração 2020 Mandato similares 

Acionista:

Câmara Municipal de Lisboa 1 238 020.28 1 005 741.22 1 507 657.74 37 415.99 3 788 835.23

1 238 020.28 1 005 741.22 1 507 657.74 37 415.99 3 788 835.23

31.03.2021

31.03.2020

Total

Total
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2021 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Nota: Ao valor apresentado do contrato programa de exploração 2021 (1.099.169,00 euros), 

acresce o valor de 11 mil euros relativos a verbas recebidas para fazer face à aquisição de 

bens de investimento registadas no património líquido.  

 

10. EVENTOS SUBSEQUENTES 

O surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 

11 de março de 2020 e alastrou também ao nosso país onde foi declarado o Estado de 

Emergência em 18 de março de 2020. Este surto tem vindo a provocar. nesta fase, um impacto 

social e económico negativo, muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza, sendo 

muito difícil quantificar quais as eventuais implicações deste acontecimento na realidade 

económica e financeira da SRU. 

Não são conhecidos à data de emissão do anexo às demonstrações financeiras do primeiro 

trimestre de 2021 quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras a 31 de março de 2021. 

Após o encerramento do primeiro trimestre, e até à elaboração do presente relatório, não se 

registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, conforme 

disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

Lisboa, 16 de junho de 2021 

 

O Contabilista Certificado         O Núcleo Administrativo e Financeiro       O Conselho de Administração 
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