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Enquadramento
A Bragahabit, E.M. – Empresa municipal de Habitação de Braga, E.M., rege-se pelo regime
jurídico da atividade empresarial local constante na Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto, e
integra-se no sector público empresarial, cujos princípios e regras aplicáveis constam no
Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de Outubro.
O artigo 54º do referido Decreto-Lei e a alínea b) do n.º 2 do artigo 70º do Código das
Sociedades Comerciais prevê a existência de um Relatório anual de Boas Práticas do
governo societário, relatório esse onde consta informação atual e completa sobre todas
as matérias reguladas no capítulo II do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de Outubro.
Este relatório será submetido à apreciação do fiscal único para efeitos do cumprimento
das suas competências legais estatutárias.

Função Acionista -Estrutura de Capital
Estrutura do Capital Social da Bragahabit, E.M. A empresa BRAGAHABIT – EMPRESA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BRAGA – E. M., contribuinte n.º 504537784, com o CAE
principal 41100 e secundário 68322, capital social de €12 500 000, foi constituída como
empresa pública municipal nos termos da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, em 21 de Junho
de 1999, com capitais totalmente detidos pela Câmara Municipal de Braga, contribuinte
n.º 506901173, com sede na Praça do Município 4704-514 Braga.
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Empresa Municipal- Historial
Em meados dos anos 70, a Câmara Municipal de Braga encetou os primeiros programas
habitacionais, através da alienação de fogos construídos para o efeito e do arrendamento
de habitações em bairros de habitação social, que durou até meados dos anos 80.
Em 1986 foi criado o Subarrendamento, que consiste na atribuição de um subsídio de
renda mediante celebração de contrato de arrendamento com o proprietário e de
subarrendamento com o beneficiário, pagando este apenas uma parte do valor global da
renda.
Em 1997, a autarquia adquiriu 128 fogos dispersos pela cidade para arrendamento social.
Em 1999, adquiriu três bairros sociais ao IGAPHE (B. S. Santa Tecla, B. S. Andorinhas e B.
S. Enguardas), para que a gestão do parque habitacional fosse feita numa lógica de
proximidade e de intervenção integrada.
A BragaHabit – Empresa Municipal de Habitação de Braga, E.M. foi criada em 1999, dando
continuidade às atividades que vinham sendo desenvolvidas pela antiga Divisão de Acção
Social e Habitação da Câmara Municipal.
Em 2000 iniciou-se a recuperação arquitetónica dos bairros adquiridos ao IGAPHE.
Em 2002 foi criado o Regime de Apoio Direto ao Arrendamento, um subsídio concedido
mediante entrega de recibo de renda paga ao senhorio, segundo escalão correspondente
aos rendimentos.
Em 2002 a Bragahabit foi pioneira na criação da modalidade “Residência Partilhada”. São
habitações atribuídas em regime de espaço partilhado. Destinam-se a pessoas isoladas ou
casais de baixos rendimentos. As Residências Partilhadas podem geridas pela Bragahabit
ou por outra entidade mediante celebração de protocolo (no âmbito de problemáticas
específicas).
Em 2006 a Bragahabit celebrou com a Câmara Municipal de Braga protocolos delegando
nesta Empresa Municipal a competência do serviço de fornecimento de refeições a alunos
do 1º Ciclo.
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Em 2008 estabelece protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de Braga para
desenvolver as Atividades de Animação e Apoio à Família, que visa proporcionar às
crianças dos Jardim-de-infância um conjunto de apoios, atividades formativas e
ocupacionais em tempo extraescolar.
Nos últimos anos a Bragahabit tem vindo a intensificar o trabalho em rede, através da
celebração de protocolos e do estabelecimento de parcerias.
Tem também encetado projetos de intervenção social e comunitária, como é caso do
Brag@brinca, em funcionamento desde 2004, e que consiste numa unidade móvel dotada
de equipamentos multimédia, livros, jogos pedagógicos e outros materiais, dirigido a
crianças e jovens e que se desloca aos bairros sociais do concelho.
Com o objetivo de incutir hábitos de preservação dos espaços comuns do prédio e ativar
a participação cívica e associativa nos bairros sociais, em 2003 iniciou ações de
mobilização popular para que fossem constituídos condomínios informais. Em 2010
constituiu os primeiros condomínios formais e bairro social.
A Bragahabit tem também promovido sessões de formação e educação organizadas no
sentido de dotar os beneficiários de apoio habitacional de competências ao nível
individual, familiar e social.
Em 2014 concluiu a reabilitação de 3 apartamentos, no centro histórico de Braga, com
vista ao acolhimento de vítimas de violência doméstica, tendo em 2016 Ações de
implementação da colocação em funcionamento da estrutura/resposta social para
vítimas de violência doméstica (GIAPI);

Em 2016,procedeu-se à preparação da ação de sensibilização “Alimentar Pombos:
consequências para a saúde pública e ambiente”, realizada no bairro das Andorinhas, com
produção de cartazes distribuição de brochuras informativas fornecidas pelo pelouro do
Ambiente da CMB e planeamento da ação informativa com a Querqus.
A Bragahabit teve representação na CPCJ e no Núcleo Local de Inserção do RSI, na
avaliação e validação dos planos de inserção.
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Integramos em vários projetos de intervenção comunitária, voltados maioritariamente
para públicos beneficiários de apoio habitacional da bragahabit,”T3tris” e Geração Tecla”:
representando a Bragahabit nas reuniões de consórcio, na definição de estratégias
conjuntas e aprovação dos planos mensais de atividades e avaliação dos relatórios
intercalares; acompanhando, com afetação horária de um dia por semana, as atividades
do “Geração Tecla”, nomeadamente no Atelier de Costura ”Roma +”;
Desenvolvimento de ações no âmbito da candidatura ao “Norte 2020”- “Abordagens
Integradas para a Inclusão Ativa - (Re) escrever o nosso bairro “,com conceção,
orçamentação e elaboração do caderno de encargos para ações do projeto em que a
Bragahabit é beneficiária.
A Bragahabit e a Associação Comercial de Braga (ACB) assinaram, em 2016, um protocolo
de parceria com o intuito de dinamizar e reforçar a campanha solidária “Lar com +”, que
se destina a melhorar as condições de vida das pessoas que residem nas habitações
sociais, com especial enfoque nas do Regime de Residência Partilhada.
O objetivo desta campanha é apelar às empresas associadas da ACB para contribuírem
com a oferta de bens que dispõem em stock, por difícil comercialização, como
equipamentos, eletrodomésticos e mobiliário, para ofertar aqueles que pouco o nada têm
nas suas residências.
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Contactos
Rua D. Paio Mendes - nº51
4700-424 Braga
Portugal

Email info@bragahabit.pt.
Telefone 253268666 \ 253268667 \ 253268669
Fax 253268668
www.bragahabit.pt

Horário
9h – 12.30h e 14h – 17.30h.
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Objetivos
A Empresa tem como objeto social a promoção e gestão de imóveis de habitação social
bem como a gestão de apoios ao arrendamento e a recuperação de habitação degradada;
a prestação de serviços na area da educação e ação social, como se afere das atribuições
dos estatutos da empresa em anexo.

Objetivos Estratégicos
Melhorar a eficiência e a eficácia das respostas aos pedidos de apoio dos cidadãos,
modernizando a estrutura organizacional da empresa;
Diminuir as situações de incumprimento contratual, potenciando o aumento das receitas
financeiras necessárias à sustentabilidade da Bragahabit, E.M., independentemente das
variações do valor das rendas;
Criar e implementar a gestão por objetivos na Bragahabit, E.M.
Aumentar as respostas sociais, fomentando e promovendo iniciativas de combate à
pobreza e ao isolamento, procurando soluções para uma inclusão sustentável em parceria
com outras instituições.
Reabilitar e conservar o património municipal sob nossa gestão;
Aumentar e alargar a prestação dos serviços sociais e educativos no concelho.
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Visão
Diminuir as dificuldades sociais e económicas dos cidadãos mais desfavorecidos, fazendo
da Bragahabit a entidade de referência social do concelho.

Missão
Gerir os apoios sociais à habitação do Município de Braga.
Diagnosticar os problemas socioeconómicos das famílias que apoiamos, acompanhandoas e orientando-as em conjunto com outras entidades.
Conservar e reabilitar o património municipal edificado, designadamente os bairros
socais.
Prestar os apoios sociais e educativos delegados pelo Município, tais como os serviços de
refeições e de ocupação de tempos livres.

Valores
Pautamos a nossa conduta por princípios de humanidade, universalidade, equidade,
transparência e independência, respeitando as diferença.
Valorizamos o trabalho em equipa, envolvendo-nos com os cidadãos e outras instituições,
na busca das soluções para os mais desfavorecidos e excluídos
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Órgãos Sociais
Assembleia Geral:
A Assembleia Geral é constituída pelo membro que se segue:
- Dr. Firmino José Rodrigues Marques, Presidente da mesa da Assembleia Geral.
A presença e participação na Assembleia Geral do membro acima identificado, não é
remunerada nem objeto de qualquer tipo de compensação financeira ou outra.

Conselho de Administração:
O Conselho de Administração, cujo mandato teve início a 2 de dezembro de 2013, é
composto pelos membros a seguir indicados:
- Presidente: Miguel Sopas Melo Bandeira, Administrador sem funções executivas e sem
remuneração;
- Administrador: Vítor Manuel Esperança Ribeiro, Administrador Executivo remunerado;
- Administrador: Nuno Gil de Oliveira Dias, Administrador sem funções executivas e sem
remuneração.

Condições remuneratórias do Administrador Executivo:
- Uma remuneração base de 3.052,80 € sujeita às reduções no Art. 12º da Lei 12-A/2010,
a ser paga 14 vezes ao ano, e que corresponde ao valor da remuneração de Vereador a
tempo inteiro na Câmara Municipal de Braga. A esta remuneração acrescem despesas de
representação no valor de 610.56€, a serem pagas 12 vezes ao ano;

- O uso de uma viatura de serviço, indispensável ao normal desempenho do cargo
em exercício, com possibilidade de consumir, mensalmente, em combustíveis e
portagens;
- Subsídio de alimentação, no montante de 4,27€ por dia útil de trabalho.
O Conselho de Administração assina um contrato de gestão, tal como determinado pelos
artigos 18º e 30º do estatuto do gestor público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007,
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de 27 de março e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012 de 18 de janeiro, aplicado por
força do previsto no n.º 4 do Art. 30º da Lei 50/2012 de 31 de agosto. Este contrato de
gestão define os termos e as condições do exercício, enquanto gestor público, do seu
mandato no Conselho de Administração da empresa.
Os Administradores depositaram na Procuradoria-Geral da Republica, nos 60 dias
subsequentes à respetiva tomada de posse, uma declaração de inexistência de
incompatibilidades ou impedimento, nos termos e em conformidade com o disposto no
artigo 22º, n.º 8 do Decreto-lei 71/2007 de Março, e artigo 11º da Lei n.º 64/93 de 26 de
Agosto.

Fiscal Único:
A fiscalização da empresa cabe ao Fiscal Único designado pela Assembleia Municipal de
Braga, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 26º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto,
a quem cabe, a par do cumprimento das obrigações gerais consignadas no Código das
Sociedades Comerciais, as obrigações específicas estabelecidas no n.º 6 do artigo 25º do
regime jurídico das empresas locais.
O Fiscal Único da Bragahabit – Empresa Municipal de Habitação de Braga, E.M. é a
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Gaspar Castro, Romeu Silva & Associados –
SROC, Ld.ª, representada por Dr. Gaspar Vieira Castro, e como Fiscal Único suplente a Dr.ª
Fátima Cristina dos Santos Amorim Barroso Gonçalves.
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Organograma:
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ORGANIZAÇÃO INTERNA
Estatutos
Ver anexo I
Regulamentos
Ver anexo II

Apoios habitacionais
1. Regime de Arrendamento Apoiado para habitação
Pagamento de rendas sociais bonificadas conforme lei 81/2014 de 19 de dezembro e
alterada pela Lei 32/2016, de 24 de agosto.
•

Atribuição de direitos de habitação temporários em habitações detidas, direta ou
indiretamente, pelo município de Braga ou pela Bragahabit.

•

Atribuição de direitos de habitação temporária em habitação subarrendada,
objeto de arrendamento pelo município de Braga ou pela Bragahabit.

2. Regime de Apoio Direto ao Arrendamento
Atribui um subsídio à renda, calculado em função do rendimento corrigido dos agregados,
de acordo com a tipologia adequada à composição do agregado.
3. Regime de Residências Partilhadas
Atribuição de direito de habitação gratuito a pessoas isoladas de baixos rendimentos, em
habitações detidas ou arrendadas pela Bragahabit, e que partilham com outros utentes
deste regime.
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Protocolos para habitação
A Bragahabit tem protocolada com a Cruz Vermelha Portuguesa, Centro de Solidariedade
Braga – Projecto Homem, Casa de Saúde do Bom Jesus e a Caritas Arquidiocesana, a gestão
de habitações detidas pelo município ou pela Bragahabit, dirigidas a indivíduos com
problemáticas específicas, que necessitam de maior acompanhamento e supervisão por
parte das entidades envolvidas.

Apoios Sócio Educativos
A Bragahabit é responsável pelo serviço de refeições nas escolas básicas e jardins-deinfância do concelho de Braga ao abrigo de protocolos anualmente assinados com o
Município.
Escolas básicas abrangidas no ano letivo 2016/2017:
•

EB1 Bairro da Alegria

•

EB1 Bairro Económico

•

EB1 S. Vitor

•

EB1 Enguardas

•

EB1 São João do Souto

•

EB1 Centro Escolar Lamaçães

•

EB1 Centro Escolar Maximinos

•

EB1 Ponte Pedrinha

•

EB1 Centro Escolar da Naia

•

EB1 Sé (refeição + prolongamento de horário)

RELATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS
Artigo 54º do 133/2013 de 3 DE Outubro

14

Jardins-de-infância abrangidos no ano letivo 2016/2017 (refeição +
prolongamento de horário):
•

JI Centro Escolar da Naia

•

JI Centro Escolar Lamaçães

•

JI Centro Escolar Maximinos

•

JI Ponte Pedrinha

•

JI Parada de Tibães

•

JI Quinta das Hortas

Política de Comunicação
Transparência
A empresa, obedecendo ao previsto no artigo 43º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, tem
disponível no sítio da Internet a seguinte informação: Estatutos; Estrutura do capital
Social; Membros dos órgãos sociais e nota curricular; Remuneração do Administrador
executivo; Número de trabalhadores desagregados por vinculo; Prestação de contas;
Instrumentos de gestão previsional; Plano de prevenção da corrupção e dos riscos de
gestão; Pareceres do Fiscal único.

Prevenção da Comunicação
Com vista à prevenção da corrupção, a empresa elabora, anualmente, um plano de
prevenção da corrupção e dos riscos de gestão (anexoIII). Este relatório é divulgado no
site da empresa.
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Sitio da internet
Poder-se-á aceder a página da empresa em www.bragahabit.pt, estando neste momento
uma página de internet bastante versátil e prática.
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Legislação
Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais
(Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto)
Arrendamento Apoiado
(Lei 81/2014 de 19 de Dezembro e posteriormente alterada pela Lei 32/2016 de 24 de
Agosto)
Condição de Recursos
(DL n.º 70/2010 de 16 de Junho)
Lei do Arrendamento Urbano
(Lei 31/2012 de 14 de Agosto)
Balcão Nacional do Arrendamento (DL n.º 1/2013 de 7 de Janeiro)
Procedimento especial de despejo (Portaria n.º9/2013 de 10 de Janeiro)
Legislação dos condomínios
(Código Civil – Capítulo IV)
Programa de generalização de fornecimento de refeições escolares
(Despacho n.º 22 251/2005, de 30 de setembro, posteriormente alterado pelo Despacho
n.º 12 037/2007, de 18 de maio, e revogados pelo Despacho n.º 18 987/2009, de 06 de
Agosto)
Regulamento de Apoio à Habitação do Município de Braga
(Regulamento nº. 479/2016)
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Responsabilidade Social
Pelo objeto que prossegue, a Bragahabit, ao explorar o parque habitacional, apoia o
municipio de Braga, no cumprimento das suas atribuições, designadamente, no sentido
de facilitar a integração das populações realojadas nas várias localidades de acolhimento
e ser um factor de promoção de maior justiça e equidade social.
A Bragahabit está envolvida em diversos projetos, participando activamente em diversos
grupos de parceiros, com o objetivo de discutir as situações relativas aos agregados
familiares, planear e intervir de forma concertada entre os diferentes atores.

Brag@brinca
O Brag@brinca consiste numa unidade móvel (miniautocarro) dotada de equipamentos
multimédia, livros e jogos pedagógicos, onde são dinamizadas atividades lúdico
pedagógicas, de apoio ao estudo, de inclusão digital e educação ambiental, e que abrange
as crianças e jovens de zonas carenciadas do Concelho de Braga. Atualmente desloca-se
ao Bairro Social de Santa Tecla, e em parceria com o projeto T3tris ao Complexo
Habitacional do Picoto, Bairro Social Ponte dos Falcões, Escolas EB1 do Fujacal e da Naia,
e Monte de São Gregório.
São objetivos desta unidade:
• O combate ao analfabetismo, ao baixo nível de escolaridade e absentismo escolar;
• A promoção da integração e permanência escolar das crianças e jovens;
• A promoção de estratégias preventivas no combate da incidência de patologias sociais;
• O desenvolvimento de atividades temáticas, pedagógicas e lúdico-construtivas;
• O favorecimento da integração socioprofissional das crianças e jovens;
• A educação cívica e a participação dos jovens na vida pública e social;
• A melhoria da qualidade de vida da população.
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Parcerias e protocolos com instituições
Protocolos para Residências no âmbito de problemáticas específicas:
Cruz Vermelha Portuguesa
Cruz Vermelha Portuguesa e Centro de Solidariedade Braga – Projecto Homem
Casa de Saúde do Bom Jesus
Caritas Arquidiocesana de Braga
Parcerias de Intervenção Comunitária:
Consórcio do projeto T3tris.2 do Centro Social e Cultural de Santo Adrião
Consórcio do projeto Geração Tecla da Juventude Cruz Vermelha
Protocolo com a Associação Comercial de Braga (ACB)

Representações:
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
NLI – Núcleo Local de Inserção do RSI

Protocolos no âmbito dos Apoios Socioeducativos
Câmara Municipal de Braga

Protocolos com Associações
Cedência de instalações às seguintes Associações:
Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas
Associação Ida e Volta
Quercus (delegação de Braga)
Associação de Surdos de Braga
Associação Aventura da Saúde
Associação Famílias (ATL)
Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas
Sporting Clube Leões das Enguardas
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