Situação de apreciação e aprovação de financiamentos pelo Fundo
de Reparação Predial
Edifícios
Candidaturas indeferidas
Candidaturas
deferidas intervencionados Número de Principal
(torres)
candidaturas
motivo
Plano de Crédito sem
Juros para Reparação de
Edifícios

0

0

0

---

Montante
aprovado
(patacas)

Principais projectos aprovados

0,00

Reparação da clarabóia do tecto, do
sistema de iluminação pública, das
paredes exteriores do edifício, dos

Plano de Apoio Financeiro
para Reparação de
Edifícios

21

18

0

---

5,368,115.90

revestimentos do átrio, das portas
corta-fogo, das instalações contra
incêndio, das instalações de
abastecimento de água, das instalações
de esgoto e dos elevadores.

Â mbito não

Plano de Apoio Financeiro
para a Administração de
Edifícios

elegível para a

34

31

1

concessão de

73,649.38

apoio

Convocação da assembleia geral do
condomínio

financeiro

Plano Provisório de Apoio
Financeiro para
Reparação das Instalações
Comuns de Edifícios
Baixos

74

69

2

Desistência
da
candidatura

Portões de entrada e saída do edifício,

8,844,196.00

instalações gerais de electricidade,
instalações gerais de abastecimento de
água e instalações gerais de esgoto

Plano de Apoio a Projectos
de Reparação de Edifícios

1

Plano de Apoio Financeiro
para Demolição Voluntária
de Edificações Ilegais

5

Total

35

1

3

0

0

---

---

140,000.00

50,000.00

Elaboração do projecto de reparação
do edifício

Remoção de coberturas de betão ou
de coberturas metálicas no terraço de
cobertura ou plataformas, de
edificação com divisórias no terraço
de cobertura ou plataformas, de
portões em zonas de acesso público
do edifício, de suportes de ar
condicionado ou de estendais de
roupa

122

3

---

14,475,961.28

---

(Dados entre o dia 1 de Janeiro e o dia 30 de Junho de 2020)
Observações:
1.
De acordo com as informações da Conservatória do Registo Predial, cada edifício ou subcondomínio (se houver) constante da descrição
predial é considerado como uma construção;
2.
De entre o total de 122 edifícios supracitados, 2 tiveram aprovação para mais do que um plano do Fundo de Reparação Predial, ou seja
foram aprovadas pelo Fundo de Reparação Predial, candidaturas relativas a 120 edifícios.

