Câmara Municipal de Lisboa
Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local

COVID-19
PLANO DE ACÇÃO HABITAÇÃO
Estamos a viver um momento difícil, crítico, excecional e inédito nas nossas vidas.
As crises não são democráticas. São profundamente assimétricas.
Atingem toda a população, é certo, mas em particular os mais vulneráveis serão os mais sacrificados no presente e
no futuro próximo.
O impacto de tudo isto na vida das famílias será crítico, sem dúvida. Ao nível da saúde mas também ao nível económico e social. São os trabalhadores precários, assalariados de pequenas e médias empresas, com baixos rendimentos, ou mesmo pequenos comerciantes que vêem a sua sustentabilidade posta em causa. São as famílias de
rendimentos médios e médios-baixos que mais sentirão este sufoco.
Para combater tudo isto são fundamentais as medidas que temos estado a tomar individualmente, colectivamente
como sociedade civil, e como governo da cidade.
É fundamental garantir estabilidade às famílias, às comunidades. Condições de vida e de habitação dignas. Acesso
a bens de primeira necessidade. Abastecimento da comunidade.
As redes de solidariedade em cada comunidade são absolutamente fundamentais. As associações de Moradores
têm um papel fulcral neste momento, bem como as Juntas de Freguesia, os parceiros locais e o comércio de
proximidade.
Assim, no que toca à Habitação e Desenvolvimento Local, elaborámos o Plano de Acção de Combate à Pandemia
COVID-19, estando em curso, até à data, as seguintes medidas, sem prejuízo da criação de novas ou mesmo da
adaptação destas:
APOIO ÀS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
—— Suspensão do pagamento das rendas em todos os fogos municipais até 30 de junho de 2020. Esta medida
abrange cerca de 24 mil famílias e 70 mil pessoas. Após essa data, o valor que não foi cobrado poderá ser liquidado durante 18 meses sem qualquer juro ou penalização. As famílias que se encontrem no regime de renda
apoiada podem, a qualquer momento, solicitar a reavaliação do valor das rendas, nomeadamente por diminuição
de rendimentos do agregado, por razão de desemprego ou de acentuada quebra de rendimentos.
APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES E COMÉRCIO LOCAL NOS BAIRROS:
—— Isenção integral do pagamento de rendas de todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais
(Câmara ou Empresa Municipal) que se encontrem encerrados. Esta medida vigorará até ao próximo dia 30 de
junho e abrange também todos os quiosques e lojas instalados em bairros municipais que permaneçam abertos.
Linha de atendimento para esclarecimento de dúvidas sobre estas medidas:
217 989 788, municipe@cm-lisboa.pt ou contactos dos Gabinetes de Bairro da GEBALIS.
CRIAÇÃO DA LINHA “É HABITAÇÃO!”
—— Número gratuito 800 919 075 para esclarecer a população sobre as medidas em vigor em matéria de arrendamento e contratos no arrendamento privado. Servirá também para recolha de informações sobre o impacto da
crise na habitação.
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REDE CONTACTO BAIRROS MUNICIPAIS
desenvolvida com Associações de Moradores, Juntas de Freguesia e parceiros BIP/ZIP.
—— Contacto diário com as Associações de Moradores para avaliação e monitorização da situação de carência
económica, situação sanitária, e acompanhamento de casos de aumento da violência doméstica.
—— Divulgação da linha “No Isolamento estamos consigo. Escreva quando não puder falar: SMS 3060” — apoio às
situações de violência doméstica da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade.
—— Distribuição de informação sobre as medidas de proteção da Direcção Geral de Saúde.
—— Distribuição de informação e apelo a medidas de solidariedade e organização da comunidade:
• ficar em casa o mais possível;
• organizar escalas de limpeza dos espaços comuns dos lotes;
• ir às compras pelos vizinhos mais debilitados;
• apoiar os mais vulneráveis sinalizando-os às Associação de Moradores, Junta de Freguesia, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa ou GEBALIS. Distribuição feita pelas Associações de Moradores.
MERCADO SOLIDÁRIO
—— Ação solidária de distribuição de bens alimentares em Bairros Municipais, em colaboração com associações
de moradores, mercados e feiras de Lisboa e produtores. Medida conjunta com Habitação, Espaço Público e
Mercados e Feiras.
CRIAÇÃO DA PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO BIP/ZIP — EMERGÊNCIA COVID-19
—— Plataforma de partilha de informação e recursos (materiais e imateriais) interligando as necessidades a respostas
potencias e/ou já existentes no universo da energia BIP/ZIP (centro de recursos BIP/ZIP).
ALARGAMENTO DE PRAZOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS
—— Alargamento de prazo de entrega dos documentos do 1º Concurso de Renda Acessível com garantia da continuidade do processo.
GABINETES DE BAIRRO DA GEBALIS EM ATENDIMENTO TELEFÓNICO
para monitorização e apoio aos moradores isolados e vulneráveis, em articulação com o Projecto RADAR da Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa e Juntas de Freguesia.

A nossa vida colectiva não será a mesma depois disto, mas só em solidariedade poderemos resistir.
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