
 

 

Consulta sobre a proposta de trazer os serviços da Homes for Haringey de volta ao controlo direto 

do Haringey Council 

Segunda-feira, 23 de agosto - Domingo, 17 de outubro de 2021 

Em 2006, o Haringey Council fundou a Homes for Haringey, uma organização de gestão livre e 

independe (ALMO - Arms-Length Management Organisation), para gerir e manter as 15.000 casas do 

conselho e quase 5.000 propriedades onde o conselho é o proprietário livre. Estamos orgulhosos do 

trabalho que a Homes for Haringey realizou nos últimos 15 anos. No entanto, com o município 

comprometido com a construção de pelo menos 3.000 novas residências sociais até 2032, 

acreditamos que é o momento certo para consultar os residentes sobre como trazer os serviços de 

habitação de volta à gestão direta do município.  

Queremos alinhar os serviços de gestão e manutenção de moradias mais de perto com a entrega 

direta de novas moradias. Também queremos unir habitação e outros serviços municipais da linha 

da frente para atender melhor às necessidades dos residentes. Muitos serviços já estão a ser 

integrados de forma a dar uma maior clareza e simplicidade e para resolver os problemas dos 

residentes de forma rápida e fácil. 

A nossa proposta de trazer o Homes for Haringey "de volta para dentro" é baseada em quatro razões 

principais - responsabilidade clara, serviços combinados, custo-benefício e melhoria dos serviços. 

Explicaremos isto com maior detalhe mais adiante neste folheto. A sua opinião é muito importante e 

queremos ouvi-la antes de efetuar qualquer alteração.  

O Gabinete do Conselho de Haringey decidiu em julho de 2021 consultar inquilinos e arrendatários 

sobre esta mudança proposta na gestão de habitação. Pode ler uma cópia do documento do 

Gabinete em www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662.  

 

PODE DIZER O QUE PENSA DAS SEGUINTES FORMAS: 

• Preenchendo o questionário e devolvê-lo gratuitamente no envelope incluso 

• Preenchendo o questionário online em: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Enviando os seus comentários através de e-mail para: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Participando num dos nossos eventos de envolvimento online e partilhando as suas opiniões na 

segunda-feira, 6 de setembro, na quarta-feira, 22 de setembro, ou no sábado, 2 de outubro de 

2021. Encontre mais informações sobre como participar nestes eventos em: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Se precisar aceder aos materiais noutro formato ou idioma, entre em contacto com a equipa através 

do seguinte e-mail: hfhproposal@haringey.gov.uk  

Todos os comentários devem ser recebidos até domingo, 17 de outubro de 2021. 
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Os nossos objetivos e a nossa proposta 

O Conselho de Haringey está a propor encerrar o contrato de gestão com a Homes for Haringey e 

fazer regressar os serviços de habitação ao controlo direto do conselho. 

Na prática, isto significa que: 

• O conselho continuará a ser o seu senhorio 

• Continuará a pagar renda ou taxas de serviço como tem feito até agora 

• Será a mesma equipa que irá gerir e reparar a sua casa e a lhe prestar apoio 

• O conselho responderá diretamente às solicitações de serviço e resolverá quaisquer 

reclamações 

• A equipa para habitação irá trabalhar mais de perto com outros funcionários do conselho 

Estamos a propor esta mudança principalmente por quatro motivos: 

1. Responsabilidade clara 

O conselho é o senhorio legal de mais de 20.000 inquilinos e arrendatários. Desde a tragédia da 

Torre Grenfell, as nossas responsabilidades legais estão em foco, com novas regras de Segurança de 

Prédios a fazerem do conselho a “pessoa responsável”. Regulamentações habitacionais mais rígidas 

trarão de volta as inspeções dos senhorios municipais através do seu Regulador de Habitação Social. 

O conselho leva isto muito a sério e, por isso, queremos retomar a responsabilidade direta pela 

gestão das suas casas. Asseguraremos que este serviço tenha bons recursos e seja bem 

administrado, com uma linha de subordinação clara desde os gestores do conselho aos políticos 

eleitos. 

O Haringey Council leva o seu papel de senhorio a sério e queremos demonstrar o nosso 

compromisso e responsabilidade para com os nossos residentes, retomando o controlo direto da 

nossa oferta habitacional. Uma parte importante disto será dar uma voz mais forte aos residentes 

sobre como as suas casas são administradas e mantidas. Queremos trabalhar com os residentes para 

conceber e criar novas formas de nos fazer chegar a sua opinião, proporcionando um diálogo direto 

com os funcionários do conselho e políticos eleitos. Isto irá alinhar-se com a forma como o conselho 

está envolvido e a envolver as comunidades em todo o distrito, para que tenha um impacto real na 

forma como os serviços são concebidos e prestados. 

2. Serviços conjuntos 

O conselho vê voltar a ter o controlo como uma oportunidade de unir a habitação a outros serviços 

de que nossos residentes dependem no seu dia-a-dia.   

Por exemplo, uma casa segura e protegida pode ajudar a garantir que as famílias e os adultos 

vulneráveis recebam os cuidados e o apoio de que necessitam. A equipa para a habitação pode ser a 

primeira a obter o apoio certo para as pessoas que sofrem de violência doméstica ou de 

comportamentos anti-sociais e, em seguida, obter rapidamente a ajuda e o apoio certos. 

Provavelmente, pode pensar em outros exemplos em que uma resposta conjunta de habitação e 

outros serviços o ajudaria. 

Estamos a começar a explorar uma ampla gama de oportunidades de integração de serviços: 

• Responder a famílias e pessoas solteiras quando sob a ameaça de ficarem sem teto 



 

 

• Combater a atividade criminosa e o comportamento anti-social em propriedades do 

conselho 

• Manter as propriedades limpas, recolher lixo, cortar a relva, gerir o espaço para brincar 

• Fazer reparações, melhorias e manter os edifícios seguros 

• Consulta e envolvimento dos residentes 

 

 

3. Custo-benefício 

Manter uma organização separada para gerir as suas casas pode significar custos extras. Por 

exemplo, ter equipas separadas de TI ou Recursos Humanos e ter uma equipa do conselho para 

monitorizar o que a Homes for Haringey está a fazer. A adesão à habitação e a outros serviços 

municipais eliminará a duplicação e poupará tempo, esforço e energia. Acreditamos que administrar 

os serviços internamente pode ser mais eficiente e libertar dinheiro para gastar na melhoria das 

vossas casas e propriedades. 

 

4. Melhoria de serviço 

O conselho quer melhorar os resultados para os residentes em habitação e outros serviços, 

apoiando indivíduos, famílias e comunidades de forma mais eficaz. Trazer a Homes for Haringey de 

volta a casa irá combinar a forma como prestamos serviços e como transformamos a nossa 

organização; por exemplo, fazendo melhor uso de novas tecnologias e apoiando a nossa equipa para 

trabalhar de novas maneiras. Acreditamos que o fortalecimento da voz dos residentes, incluindo o 

seu envolvimento na coprodução de serviços de habitação, aumentará a satisfação do cliente. 

Iremos contactá-lo novamente para lhe dizer mais sobre como se pode envolver enquanto 

começamos a desenvolver novas maneiras de envolver os residentes em como os serviços serão 

executados no futuro. 

---- 

Questionário de consulta 

A sua informação pessoal e o seu ponto de vista em relação a propostas de trazer os serviços da 

Homes for Haringey de volta ao controlo direto do Haringey Council 

• Preenchendo o questionário e devolvê-lo gratuitamente no envelope incluso 

• Preenchendo o questionário online em: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Enviando os seus comentários através de e-mail para: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Participando num dos nossos eventos de envolvimento online e partilhando as suas opiniões na 

segunda-feira, 6 de setembro, na quarta-feira, 22 de setembro, ou no sábado, 2 de outubro de 

2021. Encontre mais informações sobre como participar nestes eventos em: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Se precisar aceder aos materiais noutro formato ou idioma, entre em contacto com a equipa através 

do seguinte e-mail: hfhproposal@haringey.gov.uk  ou telefone para on número xxxxx xxxxxxx 

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk
http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Todos os comentários devem ser recebidos até domingo, 17 de outubro de 2021. 

O SEU PONTO DE VISTA 

Sobre si 

O seu nome 

A sua morada 

É: 

- Inquilino seguro do conselho  

- Inquilino residente  

- Inquilino não residente 

- Inquilino não seguro do conselho  

- Outro (especifique) 

Responsabilidade clara 

1. Concorda que retomar o controlo direto da habitação deve garantir que o Conselho seja 

mais responsável perante os seus residentes e lhes dê uma voz mais forte? 

Concordo plenamente 

Concordo 

Não tenho opinião 

Discordo 

Discordo plenamente 

Explique o porquê ou adicione quaisquer outros comentários abaixo 

 
 
 
 

 

Serviços conjuntos  

2. Concorda que trazer a gestão habitacional de volta ao Conselho deve nos ajudar a atender às 

necessidades dos residentes de uma forma mais integrada? 

Concordo plenamente 

Concordo 

Não tenho opinião 

Discordo 

Discordo plenamente 



 

 

Explique o porquê ou adicione quaisquer outros comentários abaixo 

 
 
 
 

 

 

 

 

Custo-benefício 

3.  Concorda que os serviços internos de habitação devem oferecer uma melhor relação custo-

benefício? 

Concordo plenamente 

Concordo 

Não tenho opinião 

Discordo 

Discordo plenamente 

Explique o porquê ou adicione quaisquer outros comentários abaixo 

 
 
 
 

 

Melhoria de serviço  

4. Concorda que a integração de habitação e outros serviços do Conselho deve ajudar a melhorar 

os serviços e resultados para os residentes? 

Concordo plenamente 

Concordo 

Não tenho opinião 

Discordo 

Discordo plenamente 

Explique o porquê ou adicione quaisquer outros comentários abaixo 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O futuro dos serviços de habitação 

Pergunta cinco 

Concorda que o Conselho deve transferir os serviços de habitação atualmente fornecidos pela 

Homes for Haringey de volta ao seu controlo direto? 

Concordo plenamente 

Concordo 

Não tenho opinião 

Discordo 

Discordo plenamente 

Explique o porquê ou adicione quaisquer outros comentários abaixo 

 
 
 
 

 

 

Ficar envolvido no futuro dos serviços de habitação 

Pergunta seis 

Está interessado em ser contactado sobre como pode se envolver em ajudar o município a 

conceber e a produzir melhorias futuras nos serviços de habitação? 

Sim - diga-me mais sobre como posso estar envolvido 

Não - não estou interessado em me envolver mais no momento 

 

Se precisar de ajuda ou apoio para se envolver, ou se tiver algum outro comentário, explique abaixo 



 

 

 
 
 
 

 

Morada de correio eletrónico 

Número de telefone 

 

Formulário de monitorização de igualdade 

 

A monitorização de igualdade refere-se à prática de recolher, armazenar e analisar dados 

sobre as "características protegidas" dos residentes e utilizadores do serviço para medir o 

seu desempenho e eficácia de igualdade. De acordo com a Lei da Igualdade de 2010, 

incluem: idade; incapacidade; redesignação de género; casamento e parceria civil; gravidez 

e maternidade; raça ou etnia; religião ou crença; sexo; e orientação sexual. Embora não 

esteja declarado na legislação como uma característica protegida, em Haringey, também 

reconhecemos os impactos profundos e de longo alcance da baixa renda e nos 

comprometemos a incluir o estatuto socioeconómico como características locais 

protegidas. 

A recolha, analise e uso de informações de igualdade ajuda-nos a entender como as 

nossas políticas e atividades estão a afetar os vários setores das nossas comunidades e 

ajuda-nos a identificar quaisquer desigualdades que possam ter de ser abordadas. 

Ficaremos gratos se puder preencher e devolver este formulário. As informações 

fornecidas neste formulário serão mantidas na mais estrita confidencialidade e apenas 

serão utilizadas para os fins acima indicados. 

1. Idade  Escolha um intervalo de idade 

Menos de 16 

17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

Mais de 75 

Prefiro não dizer  

 



 

 

2. O que melhor descreve o seu sexo? Escolha a resposta que melhor descreve o seu 
sexo: 

Masculino  

Feminino 

Prefiro outro termo _____________ (especifique) 

Prefiro não dizer 

 

3. Considera-se trans?  (Trans é um termo genérico para descrever pessoas cujo sexo 
não é o mesmo ou não se sente confortável com o sexo que lhes foi atribuído no 

nascimento.) Escolha uma resposta: 
Sim 

Não 

Prefiro não dizer 

 

4. Deficiência De acordo com a Lei da Igualdade de 2010, uma pessoa é considerada 

portadora de deficiência se tiver uma deficiência física ou mental que tenha um efeito 

adverso substancial e de longo prazo na sua capacidade de realizar as atividades 
normais do dia-a-dia.  

 

4a. É uma pessoa com deficiência? Escolha uma resposta 

Sim  

Não  

Prefiro não dizer  

 

4b. Se for uma pessoa com deficiência, diga-nos quais dos seguintes grupos de 

deficiência se aplicam a si, pode escolher mais de uma resposta: 

Deficiência visual  

Deficiência física 

Surdo/utilizador da linguagem sudo-mudo britânica  

Deficiência auditiva  

Problemas de saúde mental/sofrimento mental/dificuldades de aprendizagem/neurodiverso 

Condição de saúde de longo prazo/deficiência oculta  

Especifique  

Prefiro não dizer  



 

 

 

5. Etnia Escolha o que melhor descreve o seu idioma preferido 
Asiático ou anglo-asiático   

Bengali 

Chinês  
Indiano 
Paquistanês  

Qualquer outra origem asiática (especifique abaixo)   

 

Árabe ou qualquer outro grupo étnico 

Árabe ou anglo-árabe  

Qualquer outro grupo étnico, especifique __________________ 

 

Negro ou Negro Britânico 

Africano  

Caribenho 

Qualquer outro antecedente negro, especifique __________________ 

 
Misto 

Branco e asiático  

Branco e negro africano  

Branco e negro do caribe 
Qualquer outro antecedente misto, especifique __________________ 

 
Branco 

Britânico  

Irlandês  

Cigano/Viajante 

Qualquer outro antecedente branco, especifique __________________ 
 

Branco, outro 

Viajante irlandês ou cigano  

Romani 
Curdo 

Qualquer outro antecedente branco, especifique __________________ 

 

Prefira se descrever-se a si próprio: _______________________ 

Prefiro não dizer  

 

6. O que melhor descreve a sua orientação sexual? Escolha uma resposta 



 

 

Heterossexual/Hetero 

Bissexual 

Gay 

Lésbica 

Prefiro não dizer 

Utilizo outro termo: (especifique) _______________________ 

 

7.  Religião Qual é a sua religião tique conforme apropriado  

Ateu 

Hindu 

Rastafari 

Budista 

Judeu  

Sikh 

Cristão (incluindo Igreja da Inglaterra, Católico, Protestante e todas as outras 

denominações Cristãs)  

Muçulmano 

Prefiro não dizer 

Prefira se descrever-se a si próprio: ______________________   

Não tenho religião 

 

8. Gravidez e maternidade Escolha uma resposta 
Está grávida? 

Sim  

Não  

Prefiro não dizer 

 

Teve um bebé nos últimos 12 meses?   

Sim  

Não   

Prefiro não dizer  



 

 

 

9. Casamento e parceria civil Escolha a que melhor o descreve 
Solteiro         

Casado 

Junto 

União de facto 

Separado    

Divorciado  

Viúvo  

Prefiro não dizer 

10. Qual é o seu idioma preferido? Escolha o que melhor descreve o seu idioma preferido  
 

Albanês      

Árabe 

Búlgaro 

Português     

Francês   

Grego    

Curdo  

Polaco    

Português    

Romeno  

Somali    

Espanhol  

Turco    

Twi    

Iídiche  

Qualquer outro idioma (especifique): __________________________________ 

 

Obrigado por preencher e devolver este formulário. 

 


