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1. Missão 
A Unidade de Projecto “Programa Local de Habitação”, adiante designada por 
UP- ProHab, é uma equipa multidisciplinar que tem como missão conceber e 
implementar, segundo uma metodologia particpativa, o Programa Local de 
Habitação de Lisboa ( PLH ), documento estratégico de definição da política de 
habitação do município de Lisboa para os próximos 4-5 anos, no âmbito do 
Plano Estratégico de Habitação 2008/2013, da responsabilidade do Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana. 
 
2. Duração 
2.1 A Unidade de Projecto UP-PROLHAB termina quando finalizar a aprovação 
do Programa Local de Habitação ( prevista para o final do segundo trimestre de 
2009 ). 
2.2 Os órgãos municipais competentes poderão prorrogar a duração da UP-
PROHAB para acompanhar a implementação do PLH. 
 
3. Dependência hierárquica e orgânica 
A UP-ProHab é criada no âmbito do Departamento de Planeamento Estratégico 
e depende do(a) vereador(a) responsável pelo Programa Local de Habitação. 
 
4. Multidisciplinariedade, transversalidade e mobilidade interna 
4.1 Os recursos humanos a afectar à UP-ProHab deverão contemplar as 
seguintes competências profissionais: urbanismo, arquitectura, reabilitação 
urbana, sociologia, geografia, economia, planeamento, sistemas de informação 
geográfica e comunicação. 
4.2 A lógica matricial inerente à concepção e gestão do PLH implica que 
estejam presentes na UP-ProHab, desde a sua constituição, recursos humanos 
provenientes prioritariamente das seguintes áreas orgânicas municipais: DPE, 
DMH, DAS, DMPU, DMCRU, DMGU e DPI. 
4.3 A UP-Prohab deverá ser constituída, sempre que possível, pela afectação 
de recursos humanos da própria Câmara Municipal, ao abrigo dos mecanismos 
legais de mobilidade interna. 
 
5. Competências genéricas 
A UP-ProHab tem as competências genéricas necessárias para cumprir os 
objectivos específicos do PLH, que são os seguintes: 
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5.1 Proceder ao levantamento da informação e saber disponível sobre a 
situação da habitação em Lisboa 
5.2 Identificar, em colaboração com as freguesias e com os parceiros sociais, a 
dimensão das carências quantitativas e qualitativas de habitação, 
seleccionando áreas críticas ou estratégicas de intervenção prioritária 
5.3 Aprofundar o conhecimento e a informação sobre o mercado, identificando 
potencialidades, bloqueios e falhas, numa óptica metropolitana e municipal, 
que inclua a habitação, o transporte e o acesso aos equipamentos urbanos  
5.4 Identificar as principais dinâmicas da evolução da oferta e da procura de 
habitação em Lisboa e respectivas tendências de evolução 
5.5 Articular a intervenção directa e indirecta no mercado da habitação com as 
outras políticas municipais, nomeadamente a política urbanística, a política 
fiscal, a política de acção social e a gestão do património municipal 
5.6 Integrar na estratégia municipal de habitação os vários programas e 
projectos desenvolvidos ou a desenvolver no âmbito dos pelouros municipais 
envolvidos, como por exemplo o PRDIM – Programa de reabilitação e 
desenvolvimento integrado de Marvila 
5.7 Desenvolver um processo participativo, envolvendo todos os parceiros e 
aberto aos cidadãos, para definir os objectivos estratégicos, as prioridades e as 
medidas a implementar  
5.8 Acompanhar a aplicação do novo regime de arrendamento urbano e o seu 
impacto na habitação em Lisboa 
5.9 Identificar os recursos financeiros, técnicos, sociais e de informação 
disponíveis e mobilizáveis para a estratégia local de habitação 
5.10 Identificar práticas, técnicas ou metodologias inovadoras, nomeadamente 
nas áreas da mobilidade, eficiência energética, conservação de edifícios e 
gestão do parque habitacional 
5.11 Acompanhar e divulgar as experiências de inovação e boas práticas 
nacionais e internacionais 
5.12 Preparar ou acompanhar as candidaturas e parcerias necessárias à 
mobilização de recursos, quer através do PEH 2008/2013, quer de outros 
programas, iniciativas ou financiamentos nacionais ou comunitários ( 
PROHABITA, Porta 65, empréstimo ao BEI para reabilitação urbana, etc. ) 
5.13 Definir e calendarizar as medidas propostas, quantificando-as quando 
possível ou pelo menos identificando as condições da sua exequibilidade e 
garantindo a sua integração nos instrumentos de gestão municipal 
5.14 Implementar um processo de monitorização e avaliação sistemático, que 
inclua a acessibilidade on-line aos documentos e informações gerados no 
processo do PLH e a publicação periódica de indicadores actualizados. 
 
6. Competências disciplinares e funcionais específicas 
Os recursos humanos a afectar à UP-ProHab deverão ter as qualificações e 
aptidões indispensáveis ao desempenho das seguintes tarefas: 
6.1 planear, organizar e produzir todos os eventos necessários à concretização 
do processo participativo do PLH 
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6.2 promover reuniões de articulação com os serviços e entidades empresariais 
municipais ou participadas pela CML que estejam envolvidos na política de 
habitação do município 
6.3 promover debates e sessões de trabalho com todos os agentes, privados, 
institucionais e públicos, envolvidos e a envolver no processo do PLH 
6.4 preparar materiais de apresentação e divulgação do PLH 
6.5 preparar exposições e apresentações públicas 
6.6 elaborar informações, relatórios técnicos, relatórios de progresso e o 
relatório final do PLH 
6.7 definir os conteúdos e gerir a plataforma informática do PLH, de acesso 
público 
6.8 preparar candidaturas a financiamentos nacionais ou comunitários 
 
7. Composição  
7.1 Equipa permanente 
A UP-ProHab terá a seguinte composição:  
 - 1 Director de Projecto 
 - 6 Técnicos superiores, em tempo inteiro, com formação nas seguintes 
áreas: urbanismo, sociologia, arquitectura, Sistemas de Informação Geográfica 
e Relações Públicas 
 - Secretariado: 1 técnico administrativo e 1 auxiliar 
 
7.2  Serviços de apoio 
A UP-Prohab disporá do apoio, em tempo parcial, de 1 jurista e poderá dispor 
do apoio, em tempo parcial, de outras valências profissionais, caso haja 
disponibilidade de afectação por parte dos serviços municipais envolvidos e de 
acordo com os vereadores dos respectivos pelouros.  
 
7.3 Pontos de contacto 
Os seguintes serviços municipais indicarão um técnico, designado “ponto de 
contacto” que acompanhará sistematicamente a elaboração do PLH e garantirá 
a circulação da informação: a DMH, DAS, DMPU, DMCRU, DMGU e DPI. 
Também a EPUL, a GEBALIS, a SRU Ocidental e as comissões liquidatárias 
da SRU Baixa Pombalina e da SRU Oriental indicarão, para o mesmo efeito, 
“pontos de contacto”. 
Os “pontos de contacto” participarão nas reuniões periódicas de coordenação 
mediante convocatória do Director de Projecto do PLH.  
 
 
 
 
 


