
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

GABINETE DA VEREADORA BEATRIZ GOMES DIAS

Proposta n.º 635/2022

Pela garantia do cumprimento da Lei de Bases de Habitação e
suspensão dos despejos em caso de falta de alternativa

habitacional ou outra razão social imperiosa

Considerando que:

a) No  passado  mês  de  abril  foram  levadas  a  cabo  várias  ações  de

despejo  em  freguesias  de  Lisboa  com  a  presença  de  um  grande

contingente  policial,  com  cargas  policiais  sobre  moradores,

principalmente mulheres, e sem a presença de assistentes sociais. 

b) Nesses  despejos  de  casas  municipais,  os  bens  das  famílias  foram

retirados  para a rua,  a  situação dos menores das  famílias  não foi

acautelada e não foi assegurado o bem-estar físico e psicológico das

famílias, tendo mesmo sido postado nas redes sociais o caso de uma

tentativa de suicídio na sequência da intervenção policial.

c) Vários  vereadores  e  vereadoras,  nomeadamente  do  Bloco  de

Esquerda,  questionaram  o  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Lisboa  na  reunião  de  Câmara  Pública  de  27  de  abril  sobre  estes

despejos, exigindo respostas sociais e não intervenção policial para

estas famílias vulneráveis.

d) Na mesma reunião de Câmara, o Sr. Presidente da Câmara Municipal

de  Lisboa  deu  garantias  que  não  se  iriam  repetir  situações

semelhantes.

e) A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou na reunião do passado dia

3 de maio de 2022 a seguinte Recomendação do Bloco de Esquerda:

“1)  Os  serviços  de  apoio  social  acompanhem  o  procedimento  de

despejo e/ou desocupação até ao final  do processo com ligação à

Gebalis,  com a obrigatoriedade de elaboração de relatório sobre a

situação social da pessoa e da família;

1



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

GABINETE DA VEREADORA BEATRIZ GOMES DIAS

2)  Constitua  causa  de  suspensão  do  processo  a  conclusão,  no

relatório  referido  em  1,  da  situação  de  fragilidade  por  falta  de

alternativa habitacional ou outra razão social imperiosa."

f) De facto, esta Recomendação dá provimento ao disposto na Lei de

Bases de Habitação que estabelece no seu artigo 13º o seguinte:

“a) Desde o início e até ao termo de qualquer tipo de procedimento

de  despejo,  independentemente  da  sua  natureza  e  motivação,  a

existência  de serviços  informativos,  de meios  de  ação  e  de  apoio

judiciário; 

b) A obrigação de serem consultadas as partes afetadas no sentido

de encontrar soluções alternativas ao despejo;

c)  O  estabelecimento  de  um  período  de  pré-aviso  razoável

relativamente à data do despejo; 

d) A não execução de penhora para satisfação de créditos fiscais ou

contributivos, nos termos da lei, quando esteja em causa a casa de

morada de família; 

e) A existência de serviços públicos de apoio e acompanhamento de

indivíduos ou famílias vulneráveis alvo de despejo, a fim de serem

procuradas  atempada e ativamente soluções de realojamento,  nos

termos da lei.”

g) De  acordo  com  a  Sra.  Vereadora  da  Habitação,  há  mais  de  800

famílias a ocupar habitações municipais, pelo que a questão deve ser

tratada como um problema de política pública e social e não como

uma intervenção policial;

h) Estas  famílias  são  muitas  vezes  monoparentais  com  a  mulher  a

assumir  sozinha  as  responsabilidades  para  com  os  filhos  e  os

ascendentes, numa situação de flagrante emergência social; 

i) Em alguns casos verifica-se também que estas mulheres fugiram com

os filhos de situações de violência doméstica;

j) Em todos os casos,  verifica-se que estas ocupações de património

municipal devoluto resultam de uma dupla falha das políticas públicas
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de habitação, visto que o Estado central e a autarquia não realizaram

a  necessária  manutenção  das  habitações  municipais  deixando-as

devolutas e degradadas por vários anos; e não foi  construída uma

política de habitação que desse resposta às classes populares;

k) A  resolução  destas  situações  de  fragilidade  social  não  podem

dispensar  uma  visão  integrada  e  logo  deve  envolver  as  várias

entidades que podem contribuir para encontrar soluções para estas

famílias,  nomeadamente,  a  CML,  a  Gebalis,  a  Santa  Casa  da

Misericórdia de Lisboa, as associações de moradores e associações

que apoiem mulheres vítimas de violência doméstica.

Assim, ao abrigo das alíneas h) e i) do n.º2 do artigo 23.º e da

alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias

Locais, aprovado e publicado como Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro, proponho que a Câmara Municipal delibere:

1) Dar seguimento às Recomendações aprovadas na Assembleia

Municipal de Lisboa no dia 3 de maio de 2022:

“1)  Os  serviços  de  apoio  social  acompanhem  o  procedimento  de

despejo e/ou desocupação até ao final  do processo com ligação à

Gebalis,  com a obrigatoriedade de elaboração de relatório sobre a

situação social da pessoa e da família;

2)  Constitua  causa  de  suspensão  do  processo  a  conclusão,  no

relatório  referido  em  1,  da  situação  de  fragilidade  por  falta  de

alternativa habitacional ou outra razão social imperiosa."

2) Criar  um  grupo  de  trabalho  para  a  análise  dos  relatórios

referidos no ponto 1) com os serviços da CML, a Gebalis, a

Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Lisboa,  as  associações  de

moradores  e  associações  que  apoiem  mulheres  vítimas  de

violência doméstica.
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Lisboa, 4 de julho de 2022.

A Vereadora

Beatriz Gomes Dias
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