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O PLH é um instrumento de natureza estratégica que pretende fundamentar escolhas nas políticas habitacionais do município. 
Para além das políticas e instrumentos disponíveis, das necessidades e disfunções do mercado e das principais preocupações e 
sugestões dos diferentes actores e dos cidadãos, é função deste relatório apresentar um diagnóstico à escala municipal, incluindo 
uma análise georreferenciada que permita suportar com objectividade as prioridades a definir na matriz estratégica do PLH.

O Atlas do Programa Local de Habitação - Estudo de caracterização, análise e ensaio urbanístico - visou cartografar, em base 
georreferenciada, dados sobre o parque habitacional, a população e alguns indicadores económicos e fiscais relevantes. A
unidade estatística considerada, o quarteirão, corresponde à subsecção dos censos do Instituto Nacional de Estatística.

De facto, para uma análise territorial de questões relacionadas com a habitação na cidade de Lisboa, a interpretação destas
reflexões a uma escala urbana suficientemente capaz de revelar um panorama geral da cidade e da sua relação intra e inter 
concelhia, mas também a uma escala de uma realidade local de bairro.

Esta ferramenta, para além de procurar representar, numa primeira abordagem, um panorama do que é o estado da habitação e 
seus principais problemas, pretende também evidenciar o potencial que a base de dados reunida tem como instrumento de apoio 
à tomada de decisão, no que concerne à implementação de medidas concretas no âmbito do urbanismo, socio-económico e mais 
directamente relacionadas com a habitação.

Para atingir este objectivo, começou-se por reunir um vasto conjunto de indicadores estatísticos que fossem capazes de 
demonstrar espacialmente as implicações que o cruzamento de multi-variáveis têm na cidade de Lisboa, para assim, melhor 
podermos interpretar as suas realidades e recentes transformações sócio-urbanísticas.

A maioria dos mapas tem como base os dados do censo de 2001 do INE, comparando-os, sempre que possível, com os do censo 
de 1991, onde temporalmente poderão estar desfasados da realidade, principalmente no que diz respeito às questões sociais e 
económicas que normalmente são processos bastante dinâmicos e sujeitos a alterações constantes em curtos espaços de 
tempo.

As tabelas que acompanham os mapas incluem os dados por freguesia, em valor absoluto e em percentagem, com indicação do 
ranking quando relevante. As legendas e a graduação cromática identificam o intervalo de ocorrências (ou de percentagens, se se 
tratar de medir concentrações), figurando ainda, entre parêntesis, o número de quarteirões a que cada intervalo corresponde.

Os mapas que cartografam concentrações podem apresentar distorções significativas. Sempre que o número total de situações 
seja muito baixo mas a percentagem de ocorrências elevada, o mapa apresenta valores máximos que no entanto se referem a 
muito poucos casos. Optámos por não corrigir essas distorções, mais visíveis quando a unidade estatística é grande, como no 
caso do aeroporto ou do parque de Monsanto, não alterarando os dados de base.

Cada mapa identifica a fonte e a data a que se referem os dados e deverá ser acompanhado pela leitura da respectiva descrição 
neste volume em que se resumem as suas principais potencialidades e uma análise crítica dos dados.

Os mapas relativos ao valor patrimonial médio baseiam-se em dados de 31 de Dezembro de 2008 da Direcção Geral de 
Informática e de Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros do Ministério das Finanças e foram elaborados a partir das listagens
do valor individual declarado de cada fracção, de acordo com as fórmulas legais do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). As
médias de quarteirão foram calculadas por edifício e por fracção em propriedade horizontal.

O sistema de referência cartográfico utilizado foi o Sistema de Coordenadas Militares Português HGDLx (Hayford Gauss Datum
Lisboa).

INTRODUÇÃO
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EDIFÍCIOS

Edifício
Construção independente, compreendendo um ou mais alojamentos, 
divisões ou outros espaços destinados à habitação de pessoas, coberta
e incluída dentro de paredes externas ou paredes divisórias, que vão das 
fundações à cobertura, independentemente da sua afectação principal
ser para fins residenciais, agrícolas, comerciais, industriais, culturais ou 
de prestação de serviços.

Edifício exclusivamente residencial
Edifício em que toda a área útil estava, no momento censitário, afecta à 
habitação humana.

Edifício principalmente não residencial
Edifício em que a maior parte da área útil estava, no momento censitário, 
afecta a outros fins que não os da habitação humana.

Edifício principalmente residencial
Edifício em que a maior parte da sua área útil estava, no momento 
censitário, destinada à habitação humana.

Época de construção
O período de construção do edifício propriamente dito, ou o período de 
construção da parte principal do edifício, isto é, daquela que corresponde 
à estrutura de suporte, quando diferentes partes de um edifício 
correspondem a épocas distintas. O período de reconstrução, para os 
edifícios que sofreram uma transformação completa.

Estado de conservação
O objectivo foi o de conhecer o estado de conservação dos edifícios 
tendo em atenção o tipo de reparações eventualmente necessárias no 
momento censitário.
O cálculo das modalidades foi realizado através da ponderação das 
respostas obtidas na variável “Necessidade de Reparações”, atribuindo 
determinados pesos às várias alternativas de resposta.

Necessidade de reparações
O tipo de reparações eventualmente necessárias no momento censitário,
sendo as mesmas observadas através da resposta às seguintes 
componentes do edifício: Estrutura, Cobertura, Paredes e caixilharia 
exterior. A observação desta variável baseou-se na caracterização de 
cada necessidade de reparações de acordo com o seguinte: nenhumas, 
pequenas, médias, grandes e muito grandes.

ALOJAMENTOS

Alojamento
Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído,
reconstruído, ampliado ou transformado, se destina à habitação humana 
e, no momento censitário, não está a ser utilizado totalmente para outros 
fins; ou qualquer outro local que, no momento censitário, estivesse a ser 
utilizado como residência de pessoas.

Por distinto e independente entende-se o seguinte:

 Distinto significa que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro 
tipo, que é coberto e permite que um indivíduo ou grupo de indivíduos 
possa dormir, preparar refeições e abrigar-se das intempéries, 
separados de outros membros da colectividade.
 Independente significa que os seus ocupantes não têm que atravessar 
outras unidades de alojamento para entrar ou sair da unidade de 
alojamento onde habitam.

Alojamento familiar ocupado
Alojamento familiar que, no momento censitário, não está disponível no 
mercado de habitação. São consideradas as seguintes situações:
 Residência habitual: alojamento familiar ocupado que constitui a 
residência principal e habitual de, pelo menos, uma família.
 Uso sazonal ou secundário: alojamento familiar ocupado que é utilizado 
periodicamente e onde ninguém tem a sua residência habitual.

Alojamento familiar
Unidade de habitação que, pelo modo como foi construída, ou como está 
a ser utilizada, se destina a alojar, normalmente, apenas uma família.
 Clássico: divisão ou conjunto de divisões e seus anexos que, fazendo
parte de um edifício com carácter permanente ou sendo estruturalmente
separados daquele, pela forma como foi construído, reconstruído ou 
reconvertido se destina à habitação permanente de uma família, não 
estando no momento censitário a servir totalmente para outros fins.

Alojamento familiar vago
Alojamento familiar clássico que, no momento censitário, se encontra 
disponível no mercado de habitação.

RESIDENTES

População residente
Indivíduos que, independentemente de no momento censitário  zero 
horas do dia 12 de Março de 2001  estarem presentes ou ausentes numa 
determinada unidade de alojamento, aí habitavam a maior parte do ano 
com a família ou detinham a totalidade ou a maior parte dos seus 
haveres.

População empregada
População com 15 ou mais anos de idade que, na semana de referência, 
se encontrava numa das seguintes situações:
Tinha trabalhado durante pelo menos uma hora, mediante o pagamento
de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em 
dinheiro ou em géneros;
Tinha um emprego e não estava ao serviço, mas mantinha uma ligação 
formal com o seu emprego;
Tinha uma empresa mas não estava temporariamente ao trabalho por 

uma razão específica.
Os trabalhadores familiares não remunerados foram considerados
população empregada se trabalharam pelo menos 15 horas na semana 
de referência.
Atendendo à situação dos indivíduos na semana de referência, foram
considerados como população empregada:
A população a exercer profissão qualquer que seja a sua situação na 

profissão, os indivíduos a fazer formação profissional e que mantêm um 

vínculo com a entidade empregadora, os militares de carreira, os 
indivíduos a prestar o serviço militar obrigatório (SMO).
Os indivíduos que, na semana de referência, não trabalharam por 
motivos passageiros, tais como doença, maternidade, férias, acidentes 
de trabalho, redução de actividade, por motivos técnicos, condições 
climatéricas desfavoráveis ou outros motivos, foram incluídos na 
população empregada.

ECONÓMICOS

Entidade proprietária
Considera-se que os alojamentos poderão ser propriedade dos seus 
ocupantes ou de outras entidades de acordo com a seguinte 
classificação: ascendentes ou descendentes em 1º ou 2º grau;
particulares ou empresas privadas; Estado ou outras instituições sem 
fins lucrativos; empresas públicas; autarquias locais e cooperativas de 
habitação.

Encargo por compra de casa própria
Quantia mensal, correspondente à amortização e juros do capital em 
dívida, paga no mês imediatamente anterior ao momento censitário.

Média de encargos mensais (em Euros) com alojamentos
Fórmula: (alojamentos com encargos até 59,85 * 29,93 + alojamentos 
com encargos entre 59,86 e 99,75* 79,81 + alojamentos com encargos
entre 99,76 e 149,63 * 124,70 + alojamentos com encargos entre 149,64
e 199,51 * 174,58 + alojamentos com encargos entre 199,52 e 249,39 * 
224,46 + alojamentos com encargos entre 249,40 e 299,27 * 274,34 + 
alojamentos com encargos entre 299,28 e 399,03 * 349,16 + alojamentos
com encargos entre 399,04 e 498,79 * 448,92 + alojamentos com 
encargos entre 498,80 e 598,55 * 548,68 + alojamentos com encargos 
superiores a 598,56 * 698,31) /alojamentos ocupados pelo proprietário 
com encargos.

Média das rendas mensais (em Euros) dos alojamentos
Fórmula: (alojamentos com rendas até 14,95 * 7,48 + alojamentos com 
rendas entre 14,96 e 24,93 * 19,95 + alojamentos com rendas entre 24,94 
e 34,91 * 29,93 + alojamentos com rendas entre 34,92 e 59,85 * 47,38 + 
alojamentos com rendas entre 59,86 e 99,75 * 79,81 + alojamentos com 
rendas entre 99,76 e 149,63 * 124,70 + alojamentos com rendas entre
149,64 e 199,51 * 174,58 + alojamentos com rendas entre 199,52 e 
249,39 * 224,46 + alojamentos com rendas entre 249,40 e 299,27 * 
274,34 + alojamentos com rendas entre 299,28 e 399,03 * 349,16 + 
alojamentos com rendas entre 399,04 e 498,79 * 448,92 + alojamentos 
com rendas superiores a 498,80 * 598,55) /alojamentos arrendados.

Fonte: Censos 2001, Resultados Definitivos  XIV Recenseamento Geral 
da População e IV Recenseamento Geral da Habitação.

GLOSSÁRIO - Principais conceitos das varáveis usadas - Instituto Nacional de Estatística
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EDIFÍCIOS:

01 - NÚMERO TOTAL DE EDIFÍCIOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Número Total dos Edifícios

Potencial do mapa
Leitura da distribuição geográfica de todo o parque edificado 
independentemente do seu uso ou estado de conservação e suas 
concentrações. Esta variável foi utilizada como universo de comparação
percentual na representação de fenómenos ou ocorrências sobre o 
edificado em diversos dos mapas seguintes.

Análise Crítica
Decréscimo do número total de edifícios de 62 mil em 1991 para 53 mil 
em 2001. Neste cenário destacam-se 9 freguesias onde houve aumento 
absoluto do número de edifícios, contra as restantes 44 com diminuição. 
Destacam-se as freguesias de Marvila e Lumiar com diminuição de 1263 
e 1368 edifícios, respectivamente entre 1991 e 2001. Este fenómeno 
estará associado aos processos de demolição de barracas.
Este mapa exprime também uma maior densidade urbana na zona 
central da cidade e ao longo do eixo definido pela Av.Almirante Reis.
A leitura deste mapa deverá ter em atenção a distorção induzida pelas 
diferentes dimensões dos quarteirões/subsecções estatísticas como 
acontece neste caso com o número de edifícios por quarteirão na Baixa 
Pombalina.

02 - IDADE MÉDIA DOS EDIFÍCIOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Idade Média dos Edifícios por escalão do INE deduzido a 2001

De acordo com o INE considera-se a época de construção do edifício
propriamente dito, ou a data de construção da maior parte do edifício, 
quando diferentes partes de um mesmo edifício tenham datas distintas
de construção ou de reconstrução.

Potencial do mapa
A idade média do edificado é identificada por intervalos de 6 a mais de 75 
anos.
O mapa permite identificar as zonas de construção recente, e as 
progressivamente mais antigas.
Se cruzada a idade do edificado com o estado de conservação e /ou 
condições de habitabilidade, existência ou não de elevador,
acessibilidade poderão identificar-se as áreas que carecem de 
intervenção urbanística.
Por outro lado se relacionado com o valor patrimonial do edificado 
verifica-se que há uma relação directa com as áreas de valor patrimonial
do edificado mais baixo permitindo avaliar o impacto do coeficiente de 
vetustez no cálculo do IMI.

Análise Crítica
A idade média do edificado passou de 50,9 anos em 1991 para 53,8 anos 
em 2001, correspondendo a uma menor produção de construção nova 
e/ou ao envelhecimento do edificado sem reabilitação.
As zonas de construção mais antiga situam-se nas zonas históricas das 
freguesias da Baixa, Bairro Alto e Castelo, Alcântara, Ajuda, Beato e 
Marvila, e nos núcleos históricos da periferia, Carnide, Ameixoeira,
Charneca.
Este indicador é importante para identificar políticas cirúrgicas de 
recuperação do tecido urbano.

03 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE
RESIDENCIAIS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Edifícios Exclusivamente Residenciais 
Os edifícios exclusivamente residenciais correspondem aqueles em que 
100% das fracções são destinadas à habitação.

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da concentração de áreas 
exclusivamente residenciais na cidade de Lisboa, delimitação dos 
bairros residenciais.
Uma análise complementar a este mapa é a desagregação do destino do 
parque edificado também em áreas principalmente residenciais e áreas 
principalmente não residenciais que naturalmente representam áreas na 
cidade diferenciadas e complementares. Será importante cruzar ainda 
esta informação com a idade do parque habitacional e o estado de 
conservação do edificado, que permitirá definir áreas de intervenção
prioritárias e politicas de reabilitação do parque habitacional em bairros 
residenciais.

Análise Crítica
O número de edifícios exclusivamente residenciais na cidade de Lisboa 
diminuiu na década de 90 em quase cerca de 10000 edifícios. O nº de 
edifícios exclusivamente residenciais era em 2001 de 41295, tendo
diminuído o peso no total de edifícios de 81% para 77%. 
O peso é inferior à média nacional em mais de 10% e mesmo inferior à 
Grande Lisboa Norte (NUTIII). Esta situação deve-se ao elevado peso de 
funções centrais características de uma cidade capital e também à perca 
de residentes nas últimas décadas. 
Existiam em 2001 algumas áreas predominantemente residenciais que
coincidem com alguns bairros consolidados na cidade de Lisboa:
A Ocidente - Restelo, Ajuda e Alcântara, a Norte Benfica, Telheiras,
Lumiar,Ameixoeira e Charneca.
A Oriente - Madre Deus e Olivais.
Que correspondem em muitos casos aos bairros económicos
construídos entre 1940 e 1960.
As áreas centrais apresentam menor concentração de áreas 
exclusivamente residenciais, nomeadamente na Baixa, Marquês de 
Pombal, Saldanha e Avenidas Novas.

04 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Edifícios Principalmente Residenciais (exclusivamente 
e parcialmente)

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação sobre áreas com função residencial e 
parcialmente residencial em contraste com aquelas sem presença de 
alojamentos que nas áreas centrais de Lisboa tenderão a ser terciárias.

Análise Crítica
Destaque particular para a localização das subsecções estatísticas de 
baixa concentração como a Baixa e as Avenidas Novas.

05 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Edifícios Principalmente Não Residenciais

Potencial do mapa
Este mapa fornece informação complementar aos mapas anteriores 
sobre o destino funcional do edifício. Onde a função predominante em 
mais de 50% das fracções do edificado não é habitacional mas coexistem 
outras funções.

Análise Crítica
O concelho de Lisboa detém um peso superior de edifícios não 
residenciais relativo à média nacional e à média da Grande Lisboa que se 
deve à importância da cidade como capital com uma elevada captação
do terciário.
Este mapa é complementar das áreas exclusivamente residenciais. As
áreas não residenciais correspondem como já foi referido à área central,
Baixa, (onde nalguns quarteirões 100% dos edifícios são principalmente
não residenciais) eixo Av. da Liberdade, Marquês de Pombal, Saldanha, 
Avenidas Novas e a alguns quarteirões que correspondem a áreas de 
infra-estruturas, de equipamentos e de serviços públicos.
Este indicador fornece informação importante para a definição de 
políticas de organização e ordenamento do terciário criando regras e 
disciplina na implantação deste sector na cidade compatíveis com a 
função habitacional e que permitam atingir um maior equilíbrio entre as 
diferentes funções urbanas.

06 - NÚMERO DE EDIFÍCIOS DEVOLUTOS

Legenda Técnica
Fonte: Câmara Municipal de Lisboa 2007
Periodicidade de actualização: não regular
Número de edifícios devolutos
(tipologia diversa)
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Salientam-se por ordem decrescente as freguesias de Santa Justa, São 
Nicolau, Socorro, Castelo e Mártires com entre 28% e 20% dos edifícios 
com necessidades de reparação grandes.
Ao mapeamento foram sobrepostos os polígonos edifícios devolutos 
pelo levantamento CML 2007, de modo a avaliar a relação de 
correspondência entre os fenómenos analisados.

08 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUITO DEGRADADOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001; CML, devolutos 2007
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de edifícios muito degradados

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da distribuição dos edifícios muito 
degradados e da sua relevância no total dos edifícios.
O cruzamento do elevado grau de degradação dos edifícios com a 
localização dos edifícios devolutos e com a idade do edificado, poderá
revelar as zonas da cidade onde é mais urgente intervir.

Análise Crítica
Enquanto que os edifícios devolutos de encontram espalhados
amplamente pelas zonas consolidadas do centro e periferia, a 
concentração de edifícios degradados ocorre principalmente no centro.
Salientam-se por ordem decrescente as freguesias de São Miguel, 
Castelo, Mártires, São Paulo e Santiago com entre 33% e 18% dos 
edifícios muito degradados.
Alerta-se para o facto de as freguesias do Castelo e Mártires associarem
a maior concentração de edifícios com necessidades de reparação
grandes e de muito degradados.
Ao mapeamento foram sobrepostos os polígonos edifícios devolutos 
pelo levantamento CML 2007, de modo a avaliar a relação de 
correspondência entre os fenómenos analisados.

09 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM COBERTURA EM 
TERRAÇO

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de edifícios com cobertura em terraço

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da distribuição dos edifícios com 
cobertura em terraço na cidade de Lisboa e da sua relevância no total dos 
edifícios.
Tendo em atenção a intervenção nas coberturas para a instalação de 
equipamentos alternativos de produção de energia, nomeadamente a 
instalação de painéis solares ou ao nível do isolamento as coberturas em 
terraço apresentam, em relação a outro tipo de coberturas, particulares
facilidades de acesso e aproveitamento.

Análise Crítica
A construção com cobertura em terraço não é um tipo de construção

Potencial do mapa
O mapa fornece a localização do número de edifícios devolutos em cada 
quarteirão, agrupados em 10 escalões.
O cruzamento deste mapa com o da concentração de edifícios 
degradados e com a idade do edificado, poderá revelar as zonas da 
cidade onde é mais urgente intervir.
Apesar do mapeamento e dos valores apresentados serem totais,
salienta-se o potencial de aplicação, dos dados levantados pela Câmara 
Municipal de Lisboa, por identificar:
1 - A ocupação predominante (entre parcialmente desabitado,
vago/desabitado e entaipado/emparedado/selado);
2 - Quais as fracções devolutas;
3 - Tipo de propriedade (freguesia e matriz);
4 - Proprietários: nome, número e tipo de proprietários, tipo de 
contribuinte (pessoal ou empresa), Número de Identificação Fiscal e 
morada do proprietário;
5 - Propriedade (Santa Casa da Misericórdia, particular/empresa privada, 
parcialmente Municipal, outra entidade, Instituição sem fins lucrativos,
Estado e afins, EPUL, Empresa Pública, Cooperativa de habitação);
7  Observações 1 (como vago, que fracções vagas ou devolutas, vende-
se, vende-se fracção, vende-se comércio, vende-se/arrenda-se
fracção/café, segundo ficha Departamento de Conservação de Edifícios 
Par t icu lares de 2004,  propr iedade CML,  parc ia lmente
emparedado/desabitado, obra recente, obra parada, desocupado,
demolido, apenas 1 fracção ocupada, aparentemente devoluto);
8 - Observações 2 (como proprietário desconhecido, devoluto ou com 
registo de consumo segundo EPAL).

Análise Crítica
Com excepção das zonas de construção recente, onde não ocorrem, os 
edifícios devolutos encontram-se espalhados pelas zonas consolidadas 
do centro e periferia da cidade, enquanto que os edifícios degradados se 
encontram concentrados principalmente no centro.
Salientam-se por ordem decrescente as freguesias de Santa Justa,
Mártires, Santo Estêvão, Madalena e Sé com entre 58% a 32% dos 
edifícios devolutos.

07 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM NECESSIDADE DE 
REPARAÇÃO

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001; CML, devolutos 2007
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de edifícios com necessidades de reparação grandes

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação sobre a distribuição dos edifícios com 
necessidade de grandes reparações na cidade de Lisboa e da sua 
relevância no total dos edifícios. 

Análise Crítica
As áreas de concentração de edifícios, com necessidade de grandes 
reparações, aparecem distribuídas por toda a zona central consolidada, 
com excepção das zonas de construção recente, sendo a predominância
concentrações entre 0 e 14% de edifícios nessas condições por
quarteirão.

corrente em Lisboa.
O maior número de edifícios em terraço situa-se em zonas de construção 
recente.

10 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM COBERTURA EM 
TELHA

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de edifícios com cobertura inclinada revestida a telha

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da distribuição dos edifícios com 
cobertura em telha na cidade de Lisboa e da sua relevância no total dos 
edifícios.
Tendo em atenção a possibilidade de utilização das coberturas para a 
instalação de equipamentos alternativos de produção de energia, 
nomeadamente a instalação de painéis solares, as coberturas em telha 
poderão apresentar, em relação a outro tipo de coberturas, 
desvantagens quanto ao acesso e aproveitamento.

Análise Crítica
A construção com cobertura em telha é o tipo de construção mais 
corrente em Lisboa, seja em edifícios residenciais em zonas históricas e 
centrais ou em zonas de construção recente, seja em tipologias térreas 
familiares ou colectivas em altura.
Muitas das construções não residenciais são também de cobertura em 
telha.
É de realçar que dos 3014 quarteirões com pelo menos um edifício com
cobertura em telha, 2029 têm acima de 84% dos edifícios com telha. Este 
fenómeno caracteriza de forma muito clara a tipologia construtiva e a sua 
grande unidade por quarteirão, demonstrando ainda o grande potencial 
de intervenção, em particular nesta tipologia de edifícios, à escala do 
quarteirão.
Note-se ainda que é nas freguesias com 100% das coberturas em telha
que se encontram a maioria dos edifícios muito degradados e com 
necessidades de reparação.

11 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM COBERTURA
INCLINADA

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de edifícios com cobertura inclinada revestida a outros
materiais

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da distribuição dos edifícios com 
cobertura inclinada revestida a outros materiais que não a telha na
cidade de Lisboa e da sua relevância no total dos edifícios. 
O cruzamento do tipo de cobertura com a idade e estado de conservação 
do edificado poderá fornecer informação sobre a estimativa de custos de 
intervenção para introdução de isolamento térmico.
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Em número absoluto ou em percentagem, o número de alojamentos 
vagos por secção estatística pode ser cruzado com a idade do 
alojamento e o estado de conservação do edificado por exemplo, para
identificação dos indícios de prioridade de intervenção.
A análise espacial dos fogos fora do mercado, cruzada com o estado de 
conservação, pode revelar quer as zonas de especulação imobiliária, 
quer as expectantes em relação à renovação urbana.

Análise Crítica
De acordo com os Censos de 2001, o total de alojamentos vagos no 
concelho de Lisboa era de 40 346, cerca de 14% do total de alojamentos. 
Este número sofreu um aumento, significativo relativo a 1991 (25003), 
mais de 60%.
Do total de alojamentos vagos, cerca de 30% encontravam-se para
venda ou arrendamento, apenas 3% era identificado para demolição, 
encontrando-se os restantes identificados como “outros casos” ou seja 
fora do mercado.
Um elevado n.º de alojamentos vagos fora do mercado, 67%, pode ter
várias causas, sendo uma delas a da aquisição para aforro ou 
especulação, mas também o aguardar as condições de renovação 
urbana.
Sem diferenciação dos fogos vagos, a maior concentração situa-se nas 
zonas centrais de Lisboa, da frente ribeirinha a Alvalade, mas ainda de 
forma significativa algumas zonas em Alcântara, Ajuda, Prazeres, 
Santos, Castelo, São João, Marvila e Benfica. De salientar a primeira 
fase do Bairro Padre Cruz, que apresenta uma percentagem de fogos 
vagos entre 10 a 20% e o Bairro da Encarnação entre 10 e 30%.
A existência de fogos vagos conduz à degradação do parque
habitacional, e a prazo a sua concentração agrava as condições de 
segurança, a imagem da cidade.
Ao mapeamento foram sobrepostos os polígonos edifícios devolutos 
pelo levantamento CML 2007, de modo a avaliar a relação de 
correspondência entre os fenómenos analisados.

16 - CONCENTRAÇÃO DE ALOJAMENTOS SEM RETRETE

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Alojamentos sem retrete 

Potencial do mapa
Perceber algumas situações persistentes de condições de habitabilidade
que requerem uma análise de intervenção prioritária.

Análise Crítica
Embora se tenha continuado a assistir a um esforço significativo de 
melhoria das condições de habitabilidade entre 1991 e 2001, e desta
realidade em Lisboa ser bastante melhor do que a média nacional, é de 
realçar que em 1991 o concelho equiparava-se à grande Lisboa com 
1.6%, e em 2001 o concelho encontrava-se abaixo da grande Lisboa, 
com 0.6% para 0.5%. Esta concentração traduz-se em cerca de 1300 
fogos sem instalações sanitárias.
Em algumas freguesias como Marvila, Campolide e Ajuda existiam 
respectivamente 130, 122 e 119 fogos sem instalações sanitárias.
Embora existam igualmente freguesias de menor dimensão com 

cerca de 8654, estará associado à substituição de barracas por edifícios 
de habitação colectiva entre 1991 e 2001. Enquanto que o aumento do 
número de alojamentos associado à diminuição do número de 
residentes, estará relacionado com fenómenos como a evolução da 
tipologia dos agregados familiares, o aumento da exigência de conforto e 
o aumento do poder de compra. Estes factores deverão ser tidos em 
conta na leitura deste e dos mapas seguintes.

14 - NÚMERO TOTAL DE ALOJAMENTOS DE RESIDÊNCIA
HABITUAL

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Número Total de Alojamentos Familiares de Residência Habitual

Potencial do mapa
Leitura da distribuição geográfica dos alojamentos ocupados
independentemente do seu estado de conservação e suas 
concentrações.
O número de alojamentos mais elevado corresponde a áreas 
predominantemente residenciais.
Esta variável foi utilizada como universo de comparação percentual na 
representação de fenómenos ou ocorrências como o arrendamento, sem 
retrete, número médio de residentes sobre os alojamentos ocupados em 
alguns dos mapas seguintes.

Análise Crítica
A diminuição do número total dos alojamentos de residência habitual, 
cerca de 9366, contra o aumento do número total de alojamentos 
apresentado no mapa anterior, reforça a leitura da evolução da tipologia 
média dos agregados familiares eventualmente associado à evolução do 
número de alojamentos vagos.
Entre 1991 e 2001 destaca-se apesar da diminuição geral, o aumento 
nas freguesias da coroa exterior como Ameixoeira, Benfica, C. Grande, 
Carnide, Charneca, Lumiar, Olivais, S. Francisco Xavier e S. Domingos
de Benfica e na zona central da cidade a excepção da freguesia da 
Encarnação.

15 - CONCENTRAÇÃO DE ALOJAMENTOS VAGOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001; CML, devolutos 2007
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Alojamentos Vagos

Potencial do mapa
O número de alojamentos vagos inclui os fogos disponíveis para venda 
ou arrendamento, devolutos ou novos colocados no mercado, os para
demolição e ainda os fogos fora do mercado.
Será importante a produção de mapas que resultam da desagregação 
deste indicador por tipo de alojamento vago, como fogos vagos para
arrendar, ou fogos para venda, fogos devolutos, ou mesmo os que se 
encontram fora do mercado de modo a identificar problemas que 
requerem diferentes formas de abordagem.

Análise Crítica
A construção com cobertura inclinada revestida a outros materiais que 
não a telha é o tipo de construção menos corrente em Lisboa.

12 - CONCENTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM COBERTURA MISTA

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de edifícios com cobertura mista (telhado e terraço),

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da distribuição dos edifícios com 
cobertura mista e da sua relevância no total dos edifícios. 
Tendo em atenção a possibilidade de utilização das coberturas para a 
instalação de equipamentos alternativos de produção de energia, 
nomeadamente a instalação de painéis solares, as coberturas mistas
poderão apresentar, em relação a outro tipo de coberturas, vantagens
quanto ao acesso e aproveitamento.

Análise Crítica
A construção com cobertura mista é um tipo de construção pouco 
frequente em Lisboa.

ALOJAMENTOS:

13 - NÚMERO TOTAL DE ALOJAMENTOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Número Total deAlojamentos

Potencial do mapa
Leitura da distribuição geográfica de todos os alojamentos existentes
independentemente da sua ocupação ou estado de conservação e suas 
concentrações.
O número de alojamentos mais elevado corresponde a áreas 
predominantemente habitacionais.
Esta variável foi utilizada como universo de comparação percentual na 
representação de fenómenos ou ocorrências sobre os alojamentos em 
diversos dos mapas seguintes.

Análise Crítica
Os quarteirões com maior número de alojamentos correspondem a áreas 
de construção mais recente com maior densidade de construção.
Em 2001 a freguesia dos Olivais apresentava um maior número de 
alojamentos ultrapassando a de Benfica, provavelmente já pelo efeito de 
urbanização do Parque das Nações. Com fenómeno inverso revelam-se
as pequenas freguesias históricas com perda de alojamentos e de 
população.
De uma forma geral poder-se-á avaliar que o aumento do número total de 
alojamentos, cerca de 13830,contra a diminuição do número de edifícios
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elevadas concentrações como: Socorro, Santo Estêvão, Santiago, Sé, 
São Cristóvão e São Lourenço com respectivamente 2.8%, 2.7%, 2.7%, 
2.3%, 2.2.
17 - CONCENTRAÇÃO DE ALOJAMENTO PÚBLICO

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Alojamentos de propriedade pública
(Estado, Institutos Públicos, Segurança Social, Empresas Públicas, 
Autarquias Locais, e outras Instituições sem fins lucrativos)

Potencial do mapa
É importante elaborar os mapas com a desagregação do tipo de 
propriedade do alojamento em proprietário ocupante, alojamento 
arrendado e alojamento público nos (mapas seguintes). A sua análise é 
complementar.
Este mapa permite identificar áreas de alojamento social em Lisboa e a 
importância da oferta do sector público no concelho e a sua comparação
com os valores regionais e nacionais.
Será de considerar cruzar esta informação com o valor patrimonial.

Análise Crítica
A cidade de Lisboa detinha em 2001 uma proporção de alojamento de 
propriedade pública muito superior à média nacional e mais do dobro da 
proporção da Grande Lisboa (NUTIII). Esta proporção correspondia a 
28251 alojamentos, cerca de 12,5% do total de alojamentos do concelho 
de Lisboa.
Tendo em conta o número de alojamentos municipais geridos pela 
Gebalis em 2001 de 14342, e o número de residentes autorizados de 
50187 (média de 3,5 de residentes por fogo) e considerando a dimensão 
média da família em 2001 de 2,4, poder-se-á deduzir que a população 
residente em propriedade pública em Lisboa seria perto de 20%.
Em 2007 a Gebalis registava já 82310 residentes autorizados para 23517 
alojamentos.

18 - CONCENTRAÇÃO DE CASA PRÓPRIA

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Alojamentos de propriedade própria

Potencial do mapa
Este mapa resulta da desagregação do tipo de propriedade e permite 
avaliar áreas em que o proprietário é o ocupante. É importante cruzar 
esta informação com a data de construção do edificado para se 
percepcionar a correspondência com as áreas urbanas de expansão da 
cidade das décadas anteriores.
Poderá ser efectuada uma avaliação em conjunto com os encargos na
aquisição da casa própria e datas de construção do edificado.

Análise Crítica
A proporção de alojamentos clássicos de proprietário ocupante é mais 
elevada nas áreas de expansão da cidade, que correspondem ao 
período de crescimento em finais da década de 80, facto relacionado com 

a política de incentivo e acesso ao crédito da habitação e a bonificação do 
crédito para jovens.
A coroa da cidade revela-se predominantemente de propriedade própria 
por oposição ao centro.
Analisando a expansão da cidade, diferenciam-se nesta variável, as 
urbanizações de planeamento, privado (por exemplo Telheiras), público 
de propriedade pública como Marvila ou público de propriedade resolúvel 
como Olivais.
De 1991 para 2001 o concelho de Lisboa evoluiu de 33% para 47% do 
total de alojamentos, contra 64% na grande Lisboa e 75% no país.
Como exemplos deste fenómeno na coroa realçam-se as freguesias de:
- São Francisco Xavier, 74% com 2264 fogos;
- Olivais, 72% com 12467 fogos;
- Lumiar, 72% com 9858 fogos;
- São Domingos de Benfica, 72% com 8507 fogos;
- Benfica, 60% com 10046 fogos.
Por oposição às freguesias do centro em que se realçam as freguesias
de:
- Castelo, 12% com 31 fogos;
- Santiago, 15% com 57 fogos;
- Madalena, 15% com 25 fogos;
- Charneca, 16% com 510 fogos;
- São Miguel, 18% com 142 fogos;

19 - CONCENTRAÇÃO DE ARRENDAMENTO

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de Alojamentos Arrendados 

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação da distribuição do mercado de 
arrendamento para habitação na cidade de Lisboa, e da sua relevância 
no total da construção para habitação.
Poderão ser produzidos outros indicadores compostos que permitam
analisar a relação entre a idade do parque, a data do arrendamento e as 
condições de habitabilidade ou a relação do arrendamento com a 
existência de ocupantes com mais de 65 anos. Estes serão factores a ter 
em conta na avaliação do dinamismo do mercado de arrendamento.

Análise Crítica
O peso dos alojamentos arrendados diminuiu na última década, tendo 
passado de 60% para 47% em 2001, o que correspondia a 105869 
alojamentos.
Esta diminuição é certamente devida ao forte incremento na atribuição de 
crédito por parte das instituições bancárias para aquisição de casa 
própria nos últimos 20 anos.
A cidade de Lisboa detém a mais relevante oferta de arrendamento face à 
média nacional (21%) quer mesmo face à região de Lisboa, que inclui a 
Península de Setúbal, (30%) ou mesmo face à Grande Lisboa (32%).
Loures, que se encontrava mais próximo no ranking, apresentava em 
2001 cerca de 30% de casas arrendadas, quase menos 20%.
Numa análise geral, a distribuição dos alojamentos arrendados 
concentra-se na área central, centro histórico e arco ribeirinho, e reflecte 
uma relação entre a idade do parque e o regime de propriedade. Existiam 

contudo alguns casos pontuais, nalgumas áreas das freguesias de
Alcântara, Ajuda, Benfica, Lumiar e Marvila, com um elevado peso de 
alojamentos arrendados, correspondendo em parte as áreas de 
realojamento.
Este indicador permite identificar obstáculos ou áreas problema para
promover políticas de incentivo ao arrendamento e permitir uma maior 
ocupação dos fogos vagos combatendo quer o despovoamento quer a 
degradação do parque habitacional.

20 - DATA MÉDIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Data Média do Contrato de Arrendamento Urbano
(Deduziu-se a 2001 os escalões das datas do arrendamento do INE)

Potencial do mapa
Este mapa permite avaliar se o mercado de arrendamento existente em 
Lisboa é ainda principalmente decorrente das políticas de incentivo e de 
proteccionismo ao arrendamento que ocorreu em Lisboa no período do 
Estado Novo e que teve como consequência a degradação do parque
habitacional e a degradação e despovoamento dos centros históricos.
Será importante interpretar esta informação em conjunto com a 
degradação do parque edificado, nomeadamente os edifícios com 
necessidades de reparação e edifícios muito degradados e devolutos, 
permitindo uma avaliação do dinamismo do mercado habitacional e 
degradação do parque edificado.
A tabela de valores apresenta para comparação, a data média por 
freguesia, concelho, região e nacional, e o número absoluto dos 
contratos de arrendamento vigentes por freguesia e no concelho,
celebrados antes de 1975, entre 1975 e 1986, 1987 e 1990, e ainda 1991 
e 2001.

Análise Crítica
A data média do arrendamento em Lisboa era em 2001 de 1973 é inferior 
à média nacional e mesmo da Grande Lisboa em cerca de menos 3 anos. 
A média dos contratos de arrendamento era portanto de mais de 30 anos. 
É nas áreas centrais e arco ribeirinho onde se manifestam com mais 
expressão os contratos de arrendamento antigos, anteriores ao 25 de 
Abril, que correspondem ás de maior envelhecimento populacional e 
menos povoadas. 
Por outro lado é também principalmente no centro histórico e também
nas áreas centrais que se manifesta a concentração de imóveis 
devolutos, degradados e com necessidades elevadas de reparação que 
coexistem com as áreas de concentração do parque habitacional
arrendado com contratos antigos.
No ranking das freguesias temos por ordem decrescente de antiguidade,
Santiago, São João de Deus, Castelo, Mártires, Coração de Jesus e 
Ajuda.
A Reforma do Arrendamento Urbano (RAU) aprovada em 1990, previa 
actualizações das rendas muito limitadas que não motivava os 
proprietários à manutenção dos prédios. O diploma em vigor que aprova
o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) Lei número 6/2006 de 
27 de Fevereiro estabelece um novo regime especial de actualização de 
rendas antigas, mais concretamente em contratos de arrendamento 
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anteriores a 1990.

21 -NÚMERO MÉDIO DE RESIDENTES POR ALOJAMENTO

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Número Médio de Residentes por Alojamentos

Potencial do mapa
Este mapa permite avaliar a dimensão média de residentes por 
alojamento e a sua distribuição na cidade de Lisboa. 
Importa perceber quais as áreas da cidade onde a dimensão média de 
residentes é de uma a duas pessoas e com idade superior a 65 anos. 
Relacionar esta informação com as áreas onde se concentram famílias
unipessoais com mais de 65 anos. Relacionar ainda com o estado de 
degradação do parque edificado, as condições de acessibilidade e a 
existência de serviços de apoio a idosos.
Quais as subsecções estatísticas onde predominam os residentes com 
mais de 65 anos, número médio de residentes inferior a dois, existência
de uma elevada percentagem de edifícios muito degradados em regime 
de arrendamento e datas de arrendamento inferiores a 1974. A análise 
desta informação permitirá avaliar potenciais áreas críticas para uma 
intervenção urbanística.

Análise Crítica
O número médio de residentes por alojamentos clássicos de residência
habitual era em 2001 de 2,5 valor inferior à média nacional (2,9) e mesmo
inferior à média da Lisboa (NUTII) e Grande Lisboa (NUTIII) ambas com 
2,7. O valor inferior na cidade de Lisboa dever-se-á ao maior 
envelhecimento face à sua área metropolitana e mesmo à média 
nacional.
A dimensão média dos residentes baixou nessa década num modo 
generalizado resultado quer do envelhecimento populacional quer da 
diminuição do número médio de filhos, que resulta numa diminuição da 
importância da família alargada.
Numa avaliação da distribuição deste indicador na cidade constata-se
um binómio centro/coroa em que no centro, principalmente na Baixa, 
Bairros históricos como Castelo, Alfama, mas também Alcântara, Ajuda,
Benfica existem muitos subsecções estatísticas em que a média de 
residentes é de 1 a 2 indivíduos e que simultaneamente detêm mais de 
60% de residentes com mais de 65 anos. Seria importante ainda avaliar 
nestas subsecções a predominância de famílias unipessoais.
É também nas áreas centrais que o parque habitacional se encontra mais 
envelhecido e mais degradado.
A coroa periférica detém um número médio de residentes superior, com 
população mais jovem e um parque habitacional menos envelhecido.

RESIDENTES:

22 - NÚMERO TOTAL DE RESIDENTES

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Número Total de Residentes 

Potencial do mapa
Este mapa, para além de ilustrar a distribuição do número de residentes 
pela cidade, permite identificar as áreas de maior densidade 
populacional, sendo contudo necessário ter em conta a dimensão das 
subsecções estatísticas/quarteirões.

Análise Crítica
Observa-se a diminuição do número absoluto de residentes no concelho 
de Lisboa em cerca de 100000, e também do peso deste face a 
população nacional, de 6,7% para 5%.
No universo das 53 freguesias do concelho de Lisboa, apesar da 
tendência geral, 4 freguesias aumentaram o número de residentes: 
Carnide, Charneca e Lumiar na periferia da cidade, e em oposição a esta
tendência a freguesia da Encarnação (Bairro Alto).

23 - CONCENTRAÇÃO DE RESIDENTES INFANTIS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Mapa com representação dos indivíduos dos 0 aos 13 anos inclusive e 
tabela com representação dos indivíduos dos 0 aos14 anos.

Potencial do mapa
Este mapa permite avaliar a concentração de áreas de população Jovem.
Relacionar a dimensão média dos alojamentos com a data de construção 
dos edifícios e com a forma de propriedade dos alojamentos dominante
irá permitir percepcionar áreas distintas na cidade com problemáticas 
diferenciadas.

Análise Crítica
A proporção de jovens diminuiu de 1991 para 2001 na média nacional, e 
na região de Lisboa e mesmo na Grande Lisboa que corresponde a um 
envelhecimento generalizado da população. Contudo, o concelho de 
Lisboa é mais envelhecido porque detinha a menor proporção de Jovens, 
11,6%. Este facto deve-se em parte à saída nas últimas décadas de 
população activa jovem para os concelhos limítrofes e ao 
envelhecimento natural da população da cidade.
A nível geográfico, as áreas de crescimento da cidade, com datas de 
construção mais recente, correspondem a uma maior concentração de 
população jovem com uma dimensão média de residentes por 
alojamento superior, em que predomina a forma de aquisição casa 
própria ou o arrendamento em áreas de recente realojamento social.
À excepção de alguns casos pontuais como o bairro de Benfica e de 
Olivais, áreas predominantemente residenciais com um parque edificado 
com mais de 30 anos, os quarteirões da coroa periférica eram os que em 

2001 apresentavam mais população jovem.
De entre as freguesias de Lisboa destacam-se com maior concentração 
de residentes infantis, as freguesias: Charneca 20,4%, Carnide 17,4%, 
Lumiar 16,1%, Marvila 15,4% e Ameixoeira 14,6%

24 - CONCENTRAÇÃO DE RESIDENTES IDOSOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos de 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de residentes com mais de 65 anos.

Potencial do Mapa
Este indicador permite uma análise da estrutura demográfica da 
população sobre o grupo funcional dos idosos  análise do 
envelhecimento de topo.
Numa análise espacial ao nível da subsecção estatística, este indicador 
apresenta um forte potencial quando cruzado com outros indicadores 
disponíveis como características da edificação, (como a existência ou 
não de elevador, a acessibilidade dos edifícios à população com 
mobilidade condicionada, como seja a existência de rampas, entre 
outros) ou a proximidade de equipamentos ou serviços para idosos. 
Constitui assim um alerta na identificação de potenciais problemas 
apoiando a tomada de decisão.

Análise Crítica
Na década de 90, a cidade envelheceu, tendo a proporção de idosos 
aumentado de 18,8% para 23,6% em 2001. Segundo ainda o INE, 
estima-se que em 2007 essa proporção seja de 24,2%.
A média da cidade era bastante superior à média nacional - 16,4% em 
2001, e é ainda superior quer à média da região de Lisboa, 15,4%, quer à 
média da Grande Lisboa, 15,7%. Lisboa era em 2001, o concelho mais 
envelhecido da Grande Lisboa, constatando-se assim um 
envelhecimento acentuado do centro da grande área Metropolitana.
As freguesias que em 2001 detinham uma proporção de idosos superior 
a 30% e igualmente superior à média do concelho, foram algumas 
freguesias das Avenidas Novas (freguesias de Alvalade, São João de 
Brito, São João de Deus) e na área histórica da Baixa (Santa Justa, São 
Nicolau e Santiago).
As freguesias de Santa Maria de Belém e Alcântara a Ocidente, bem 
como algumas freguesias da coroa central como Santo Condestável,
Santa Isabel, São Sebastião da Pedreira, São Jorge de Arroios, Penha de 
França, Graça, Anjos, Santo Estêvão, São Vicente de Fora e Sé 
encontram-se acima da média do concelho já com valores muito próximo
dos 30%.
Inversamente as freguesias menos envelhecidas correspondem a 
algumas freguesias limítrofes, da coroa periférica da cidade.
Numa análise geográfica mais desagregada, destaca-se uma 
concentração de idosos em alguns quarteirões das áreas históricas da 
Baixa e na área das Avenidas Novas entre os eixos da Av. Roma e Av.
Gago Coutinho, em outras áreas pontuais da cidade como Pedrouços e 
Ajuda, no Centro da freguesia de São Domingos de Benfica, ou em 
alguns quarteirões de Olivais Sul.
Dado o acentuado envelhecimento da população, para além das 
medidas de apoio à população idosa será urgente prever políticas que 
permitam incentivar a natalidade e atrair casais jovens para Lisboa 
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permitindo o rejuvenescimento populacional.

25 - CONCENTRAÇÃO DE RESIDENTES EMPREGADOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de População Residentes empregados

Potencial do mapa
Este mapa permite quantificar e avaliar a concentração de áreas de 
população residente empregada, comparar estes dados com o valor total
dos postos de trabalho no concelho. Uma vez localizadas estas variáveis, 
pode-se identificar movimentos pendulares mais relevantes, identificá-
los por grupo profissional ou de actividade, e ainda associá-los a 
informação disponível sobre meios de transporte utilizados, distâncias e 
tempos.

Análise Crítica
A proporção da população activa empregada no concelho de Lisboa 
aumentou na década de 90, representando em 2001 cerca de 44,5% do 
total da população do concelho. Contudo esta proporção é ligeiramente 
inferior à média nacional e aquém da média da Grande Lisboa. A saída de 
residentes em idade activa e o envelhecimento populacional contribui 
para este desajustamento.
Na distribuição geográfica das subsecções estatísticas com uma 
proporção de população empregada inferior à média do concelho, é 
relativamente uniforme porque enquanto que na coroa periférica há mais
residentes dependentes jovens, nas áreas centrais da cidade 
encontram-se mais dependentes idosos.
Contudo as áreas de construção mais recente, com menos de 20 anos, 
coroa periférica, correspondem de um modo geral a áreas de maior 
concentração de população empregada, incluído algumas áreas centrais
pontuais que correspondem a operações de renovação urbana lote a lote 
ou de conjunto.
Tendo em consideração a evolução do número de residentes 
empregados e a do número total de residentes, pode-se deduzir que o 
facto de trabalhar em Lisboa é factor relevante na permanência destes.

26 -CONCENTRAÇÃO DE RESIDENTES MENOS QUALIFICADOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de População com até 4º ano de escolaridade 

Potencial do mapa
Este mapa permite avaliar a concentração de população residente com 
menor qualificação.
Importa avaliar a correspondência com a idade dos residentes e a idade 
do parque habitacional, a sua ou mesmo com o valor médio patrimonial
das fracções.
Na ausência de indicadores mais directos, poder-se-á utilizar este como 
referência da capacidade económica dos residentes, complementado
com os indicadores de residentes mais qualificados e valor patrimonial

das fracções em propriedade horizontal.

Análise Crítica
Na década de 90, assistiu-se globalmente a uma maior qualificação dos 
indivíduos, diminuindo de 48% para 38% a percentagem dos residentes 
com até ao quarto ano de escolaridade.
A cidade de Lisboa, enquadrada na média do país e nas NUT II e NUTIII, 
detinha um nível médio de qualificação mais elevado.
As áreas com concentração de população residente menos qualificada
correspondem aos Bairros Históricos, a bairros de realojamento social na 
freguesia de Marvila, nalgumas áreas limítrofes da cidade, e a alguns 
quarteirões históricos do arco ribeirinho. A Ocidente, verifica-se ainda 
este tipo de concentração em freguesias como Ajuda e Alcântara, com 
excepção de algumas áreas objecto de renovação urbana.

27 - CONCENTRAÇÃO DE RESIDENTES MAIS QUALIFICADOS

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de População com curso superior completo

Potencial do mapa
Este mapa permite avaliar a concentração de população residente com 
maior qualificação.
Importa avaliar a correspondência com a idade dos residentes e a idade 
do parque habitacional a degradação do parque habitacional ou mesmo 
com o valor médio patrimonial das fracções.
Na ausência de indicadores mais directos, poder-se-á utilizar este como 
referência da capacidade económica dos residentes, complementado
com os indicadores de residentes menos qualificados e valor patrimonial
das fracções em propriedade horizontal.

Análise Crítica
A cidade de Lisboa, supera as médias do país e das NUT II e NUTIII, a 
nível de qualificação superior. Comparativamente ao País, o concelho de 
Lisboa ultrapassa em 10%, totalizando cerca de 100.000 residentes com 
curso superior completo.
As áreas com concentração de população residente mais qualificada
correspondem às freguesias de S. Francisco Xavier, Lumiar, S. 
Sebastião da Pedreira e S. João de Deus e Alvalade, variando nestas
freguesias entre os 34% e 29% de residentes com curso superior.
Contrariamente os bairros históricos, bairros de realojamento social na 
freguesia de Marvila, algumas áreas limítrofes da cidade e quarteirões 
históricos do arco ribeirinho concentram o menor número de residentes
com curso superior completo, exactamente o comportamento inverso ao 
do mapa anterior.
Inversamente ao mapa anterior, encontram-se na Coroa Periférica, 
níveis de qualificação elevados em áreas de população mais jovem, mais
densamente povoadas e com maior proporção de empregados, que 
frequentemente correspondem a áreas de construção mais recente e de 
crescimento da cidade, com valores patrimoniais das fracções mais 
elevados.
Paralelamente encontram-se áreas de elevada qualificação no eixo 
central, em áreas mais envelhecidas como os eixos Marquês de
Pombal /Saldanha/Avenida da Republ ica e Marquês de 

Pombal/Amoreiras/Campo de Ourique/Estrela, também com um elevado 
valor patrimonial.

28 - CONCENTRAÇÃO DE RESIDENTES IMIGRANTES

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Percentagem de residentes imigrantes de nacionalidade não comunitária 
(EU-15)
Soma dos Imigrantes de Leste, Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP), Ásia, Outros África, Brasil, Outros América, e 
restantes (resto da Europa mais Oceania mais outras situações)

Potencial do mapa
Este mapa permite perceber a distribuição de imigrantes na cidade de 
Lisboa e a sua concentração em determinados quarteirões.

Análise Crítica
Lisboa acolhe actualmente cidadãos das mais diferentes nacionalidades 
que escolheram a cidade para viver, trabalhar, estudar ou simplesmente 
visitar, o que lhe confere um carácter cosmopolita, enriquecido com os 
diferentes valores culturais, tradicionais e linguísticos, resultantes dessa 
diversidade.
Segundo os dados gerais do censo de 2001 o concelho de Lisboa 
apresenta um total de população residente de 564.657 indivíduos, dos 
quais 537.963 (95,2%) são de nacionalidade portuguesa, e 18.736 
(3,3%) são de nacionalidade estrangeira; os restantes cerca de 7.873 
(1,3%), 85 dos quais são apátridas e os restantes têm mais de uma 
nacionalidade.
Na comparação da realidade entre o concelho de Lisboa com a Área 
Metropolitana de Lisboa, a Região de Lisboa e o País, salienta-se que os 
valores do concelho são superiores aos nacionais, mas muito inferiores
aos da AML e da Região, que são superiores ao dobro da média nacional. 
Repara-se também que entre os censos de 1991 e 2001 estes valores 
mais que duplicaram e se acentuou a diferença de concentração entre a 
AML e as restantes.

1991 2001
Portugal 106.644 1,08% 226.715 2,19%
Região de Lisboa (NUT II) 45.567 1,81% 125.446 4,71%
Grande Lisboa (NUT III) 37.441 1,99% 99.304 5,10%
Lisboa (concelho) 10.802 1,63% 18.736 3,32%

Estimou-se em 14.250 (cerca de 2,5% da população residente) o total de 
imigrantes residentes de nacionalidade não comunitária (EU-15) e sem
dupla nacionalidade no concelho de Lisboa. 
Na representação da distribuição destes 14.250 imigrantes pela cidade, 
verificam-se algumas freguesias de eleição, sendo elas, classificadas
segundo o ranking percentual: Charneca, Madalena, Pena, São 
Cristóvão e São Lourenço, e Mártires, onde as concentrações de 
população imigrante variam desde os 8,9% aos 5,6%. No entanto as 
freguesias que acolhem mais imigrantes em número absoluto são:
Charneca, Marvila, Benfica, São Jorge de Arroios e Olivais (Entre 931 e 
634).
Na cidade de Lisboa, a população com nacionalidade dos PALOP é 
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dominante, com 7.355 mil indivíduos; segue-se a população de 
nacionalidade brasileira, com 2.562 indivíduos, de nacionalidade 
asiática, com 1.568 indivíduos e da Europa de leste, como a Ucrânia, 
Roménia, Rússia ou a Moldávia, com 1.271.
Apesar de aparecerem distribuídos por toda a cidade, existem conjuntos
de quarteirões onde a concentração total de imigrantes se regista entre 
os 10 e os 50% de residentes.
Na análise da distribuição dos imigrantes segundo agrupamento de 
nacionalidades, podem-se destacar as freguesias que ocupam lugares 
de destaque no ranking: 
- Países Africanos Língua Portuguesa: destacam-se as freguesias de 
Charneca, Carnide, Santo Estêvão, Marvila, Ameixoeira;
- Brasil: destacam-se as freguesias de Mártires, Sacramento, São João 
de Deus, Alvalade e São Miguel; 
- Ásia: destacam-se as freguesias de Santa Justa, São Cristóvão e São 
Lourenço, Pena, Socorro, Sé.
- Europa de Leste: destacam-se as freguesias de Castelo, São Miguel, 
Graça, São Sebastião da Pedreira e São Paulo.

Nota: na análise desta variável deverá ter-se em atenção o facto, de o 
apuramento deste fenómeno ser particularmente susceptível à não 
contabilização de muitos dos imigrantes clandestinos. Sabe-se ainda 
que a maioria destes, apesar de não fazerem parte das estatísticas
oficiais, se encontrarão inseridos nas suas comunidades.

ECONÓMICOS:

29 - COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃO

Legenda Técnica
Fonte: Direcção Geral de Contribuição e Impostos  DGCI (Ministério das 
Finanças)
Data e Periodicidade de actualização: 2003, anual ou trienal
Coeficiente de Localização da fórmula de cálculo do valor patrimonial
tributável para efeitos de Imposto Municipal sobre o Imóvel  IMI
(publicado pela DGCI sob proposta anual ou trienal do município)

Potencial do mapa
O mapeamento deste coeficiente ilustra a política, segundo o único factor 
administrativo da fórmula de cálculo do valor patrimonial tributável, de 
promoção ou desincentivo à apropriação do território pelo imobiliário.
Deduzindo este coeficiente ao valor patrimonial final apresentado nos 
mapas seguintes, poder-se-á obter um mapeamento do valor patrimonial
“limpo” e a partir deste avaliar e ensaiar estratégias diferentes com este 
instrumento fiscal.

Análise Crítica
A última reforma da tributação municipal sobre imóveis (DL 287/ 2003 de 
12 de Novembro) aprovou os novos códigos de IMI, um conjunto de 
disposições transitórias, com a fixação de um prazo máximo para
promover a avaliação geral dos prédios urbanos, e a definição de regras 
de actualização enquanto não for efectuada essa avaliação.
Nesta legislação é efectuada uma diferenciação entre imóveis 
arrendados ou não, e são definidas novas regras de incentivos fiscais
para habitação, bem como a possibilidade de solicitar a isenção de IMI 

por famílias de baixo rendimento.
Na definição do valor patrimonial tributável em sede de IMI é tido em 
conta o valor de construção, e para além deste coeficiente, o de 
afectação (uso), o de qualidade e conforto e o de vetustez.
Ao nível local está definido na lei, a competência de elaboração anual ou 
trienal de uma proposta de zonamento pelo município.
O coeficiente de localização varia nacionalmente entre 0,35 e 3,0, sendo 
que no concelho de Lisboa este valor varia actualmente entre 1,2 e 3,0.
Este índice é mais elevado nas seguintes áreas:
- Na área central da cidade: Bairro Alto / Príncipe Real, eixo Avenida da 
Liberdade / Av. da República, eixo Braamcamp / Lapa, Amoreiras / Av.
José Malhoa;
- A ocidente: área ribeirinha histórica e monumental, Belém e Restelo, 
Calçada da Tapada / Alto de Santo Amaro;
-A Oriente: parte do Parque das Nações.
Inversamente os valores mais baixos correspondem a áreas de 
realojamento e antigos bairros sociais em algumas freguesias periféricas
e a oriente.
À excepção de casos pontuais, que correspondem a operações de 
renovação urbana lote a lote e de conjunto, constata-se que à medida 
que nos afastamos do centro para a periferia, e de ocidente para oriente, 
se assiste a uma diminuição dos valores do IMI.
A análise deste indicador é crucial para permitir a definição de uma 
política habitacional para atracção/manutenção da população jovem, em 
que a habitação corresponde frequentemente a uma elevada fatia do 
rendimento e condiciona fortemente a natalidade com elevadas 
repercussões no sistema económico.
Poderá ser equacionado a ponderação deste imposto no âmbito de uma 
política de incentivos fiscais, tendo em consideração entre outros 
factores a idade do agregado familiar, a sua dimensão e a situação 
perante o emprego, facilitando quer a sua manutenção e fixação em 
determinadas zonas da cidade, quer a sua mobilidade.
A mobilidade habitacional é muitas vezes inerente ao começo de vida nos 
casais jovens, que requerem progressivamente um alojamento maior à 
medida do crescimento do agregado.
Inversamente, as pessoas idosas deveriam poder adequar a tipologia da 
habitação, à medida que o agregado vai diminuindo, tendo em atenção 
outros factores como a proximidade à família, um maior conforto da 
habitação (por exemplo a existência de elevador), ou a proximidade a 
serviços de apoio, etc.
A oferta de condições para uma maior mobilidade geográfica e 
habitacional, de acordo com a evolução da “conjuntura” familiar, poderia 
ser equacionada em conjunto com os incentivos ao mercado de 
arrendamento.
Por outro lado a atribuição de diferentes valores de IMI para áreas do 
centro histórico, poderá incentivar a sua reabilitação contrariando a 
tendência de despovoamento e degradação do centro histórico.
A coincidência deste mapeamento com a concentração dos residentes
mais qualificados poderia demonstrar que a população se estabelece
segundo a sua condição económica, mas também poderá revelar o 
inverso porquanto se taxará em função da capacidade de esforço mais 
do que em função da promoção de uma determinada estratégia urbana e 
territorial.

30 - VALOR PATRIMONIAL MÉDIO DOS EDIFÍCIOS 

Legenda Técnica
Fonte: Direcção Geral de Informática e de Apoio aos Serviços Tributários
eAduaneiros (DGITA) - Ministério das Finanças, Dezembro de 2008 
Periodicidade de actualização: permanente
Valor médio do valor patrimonial dos edifícios
(Somatório do valor patrimonial das fracções em propriedade horizontal e 
arrendados por edifício e os edifícios em propriedade indivisa)

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação do valor patrimonial médio dos 
edifícios por quarteirão. Será importante cruzar a leitura deste indicador 
com a idade do parque edificado (enquanto referência para o coeficiente 
de vetustez) e com o coeficiente de localização do IMI.

Análise Crítica
O escalonamento do valor patrimonial dos edifícios empregue neste 
mapeamento foi de entre menos de 100 000 euros e 306 700 000 euros.
Ao relacionarmos com a idade média dos edifícios poderá deduzir-se que 
estes valores estão directamente relacionados com a idade do parque,
edifícios antigos correspondem, de grosso modo, a valores patrimoniais
médios mais baixos.
Por outro lado ao relacionarmos a distribuição deste indicador com os 
coeficientes de localização, verifica-se uma deslocalização dos valores 
elevados ao centro para a periferia da cidade, onde maioritariamente se 
encontra mais construção recente, indiciando em parte quer a 
desactualização dos valores prediais, quer a diminuição do valor da 
propriedade com a idade do parque.
Deve ter-se em conta a distorção na leitura provocada pela densidade de 
construção nomeadamente no que diz respeito à dimensão dos edifícios,
número de pisos e número de fracções. Exemplos deste facto são zonas 
de construção mais recentes, com edifícios mais altos e de maior 
dimensão, como Avenidas Novas, Telheiras e Expo.
Destacam-se com valores patrimoniais médios superiores as freguesias 
do Lumiar, Olivais, São Domingos de Benfica, São Sebastião da Pedreira
e Carnide, variando entre os 2.501.462 € e os 1.388.950€
Com valores médios inferiores, são destacadas as freguesias de:
Castelo, São Miguel, Santo Estêvão, Socorro, Santiago, oscilando entre 
os 51.189 € e os 102.301 €, respectivamente.
Como referência geral a média do valor patrimonial do edifício no 
concelho de Lisboa, é de 616627€.

31 - VALOR PATRIMONIAL MÉDIO DAS FRACÇÕES

Legenda Técnica
Fonte: Direcção Geral de Informática e de Apoio aos Serviços Tributários
eAduaneiros (DGITA) - Ministério das Finanças, Dezembro de 2008 
Periodicidade de actualização: permanente
Valor patrimonial médio das fracções em propriedade horizontal

Potencial do mapa
Este indicador fornece informação do valor médio patrimonial das 
fracções em propriedade horizontal por quarteirão.
Esta informação está a ser coligida de forma a permitir aferir resultados

2por m  que dará informações mais rigorosas sobre a distribuição do valor
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da propriedade.
Excluíram-se propositadamente os edifícios indivisos e também das 
fracções com regime de arrendamento, de modo a não distorcer os 
valores da fórmula de cálculo. De facto, dentro dos regimes de 
arrendamento o proprietário pode ter optado pela contabilização do valor 
patrimonial de 12,5 (anos)x12 vezes o valor da renda actual, substituindo
assim o modo normal de cálculo, distorcendo novamente os valores.
Será importante cruzar a leitura deste indicador com a idade do parque
edificado (enquanto referência para o coeficiente de vetustez) e com o 
coeficiente de localização do IMI.

Análise Crítica
O Valor patrimonial das fracções varia entre menos de 10 000 euros e 25 
500 000 euros.
Destacam-se com valores patrimoniais médios superiores as freguesias 
de Mártires, São Francisco Xavier, São Sebastião da Pedreira, Santa
Isabel e Charneca respectivamente com valores variáveis entre 150.648 
€ e 96.979 €.
Com valores médios inferiores, são destacadas as freguesias de:
Socorro, São Miguel, Santo Estêvão, Graça e Penha de França com 
valores entre 13.622€ e 23.088€.
Este mapa traduz uma representação da realidade do valor patrimonial
do edificado mais fidedigna do que o mapa anterior, anulando distorções 
quando se reduz esta análise às fracções em propriedade horizontal, e 
permitindo uma melhor leitura face à familiarização com os valores
apresentados. Contudo, deve ter-se em conta a distorção relacionada 
com a dimensão das fracções, onde por exemplo em zonas históricas
com fracções de dimensão média mais baixa, apresentarão valores 
patrimoniais médios igualmente mais baixos.
Pela análise do mapa, destaca-se uma zona muito clara (entre a 
Almirante Reis e o rio) onde o preço médio da fracção é muito mais baixo.
Interessa neste caso saber, se este fenómeno é devido apenas à 
distorção provocada pela pequena dimensão média da área nestas

2zonas, ou se, apesar desta, o valor médio do m  de habitação é mais 
baixo. Ao mesmo tempo, que factores poderiam determinar a menor
procura ou atractividade desta zona, de modo a conjecturar sobre a sua 
possibilidade de reabilitação para captação de nova população. Um dos 
motivos desta hipótese é a coincidência do baixo valor patrimonial com o 
elevado número de edifícios devolutos, sobrepondo-se ainda uma 
grande concentração de edifícios muito degradados e/ou a necessitar de 
grandes reparações.
Ao relacionarmos com a idade média dos edifícios poderá deduzir-se que 
estes valores estão directamente relacionados com a idade do parque,
edifícios antigos correspondem, de grosso modo, a valores patrimoniais
médios mais baixos.
Por outro lado ao relacionarmos a distribuição deste indicador com os 
coeficientes de localização, verifica-se uma deslocalização dos valores 
elevados ao centro para a periferia da cidade, onde maioritariamente se 
encontra mais construção recente, indiciando em parte quer a 
desactualização dos valores prediais, quer a diminuição do valor da 
propriedade com a idade do parque.

32 - VALOR MÉDIO DE ENCARGO MENSAL CASA PRÓPRIA

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Valor médio de encargo mensal de casa própria 

Potencial do mapa
Este mapa permite analisar a distribuição dos valores médios de 
encargos de casa própria. Deverá ser cruzado com as idades médias dos 
edifícios de modo a aferir a data de aquisição e analisar a relação entre 
estes.
Esta informação será particularmente relevante para deduzir a taxa de 
esforço das famílias e a sua capacidade de suportar ou investir na 
conservação dos edifícios, cruzado com as necessidades de reparação
dos edifícios, também consistiria num índice interessante para a 
identificação de zonas problemáticas mas com capacidade de 
recuperação por parte dos proprietários. Do mesmo modo, residentes 
sem encargos mensais serão potenciais proprietários com maior
disponibilidade financeira para a reabilitação.

Análise Crítica
As freguesias onde em média os proprietários pagam um maior valor de 
prestação mensal são as freguesias de Mártires, Madalena, S. Sebastião 
da Pedreira, S. Mamede e Santa. Isabel, variando entre 435€ e 404€. Em 
oposição tem-se as freguesias de Charneca, Santiago, Marvila, Ajuda,
Santo Estêvão, com variações entre 207€ e 256€.
As zonas com encargos mais baixos não representarão apenas aquelas 
com valor patrimonial mais baixo, mas também as com maior grau de 
amortização.

33 - VALOR MÉDIO DE ENCARGO MENSAL CASAARRENDADA

Legenda Técnica
Fonte: INE, Censos 2001
Periodicidade de actualização: decenal
Valor médio de encargo mensal de casa arrendada

Potencial do mapa
É importante o cruzamento deste mapa com a data de arrendamento e 
com a propriedade pública, nomeadamente onde datas mais antigas e os 
alojamentos de propriedade pública, irão quase sempre reflectir valores
mais baixos.
Será particularmente interessante mapear a agregação dos dados do 
valor de renda por data de arrendamento.
Este mapa demonstra os valores que os residentes pagavam em 2001 o 
que será muito diferente do disponível no mercado actual de 
arrendamento. Do mesmo modo, os valores dos contratos mais 
recentes, que o INE disponibiliza agregados entre 1991 e 2001estarão já 
também muito desactualizados.

Análise Crítica
As freguesias que apresentam renda média mais alta são: S. Francisco 
Xavier, S. Mamede, S. Sebastião da Pedreira, S. João de Deus, Nossa 
Senhora de Fátima, com valores a oscilar entre os 214€ e 161€.
As freguesias com renda mais baixa assumem valores entre os 54€ e os 

79€, sendo respectivamente Castelo, Marvila, Carnide, Charneca e 
Santa Maria dos Olivais.
Constatar-se-á uma grande relação entre o valor médio de renda e a data
de arrendamento. Igualmente, bairros geridos pela Gebalis terão
também valores médios não comparáveis aos do mercado disponível, 
neste caso bastante mais baixos.
Será importante quantificar os valores reais e actuais, para os mercados 
de arrendamento livre e social em cada zona da cidade
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1 Ajuda
2 Alcântara
3 Alto do Pina
4 Alvalade
5 Ameixoeira
6 Anjos
7 Beato
8 Benfica
9 Campo Grande

10 Campolide
11 Carnide
12 Castelo
13 Charneca
14 Coração de Jesus
15 Encarnação
16 Graça
17 Lapa
18 Lumiar
19 Madalena
20 Mártires
21 Marvila
22 Mercês
23 Nossa Senhora de Fátima
24 Pena
25 Penha de França
26 Prazeres
27 Sacramento
28 Santa Catarina
29 Santa Engrácia
30 Santa Isabel
31 Santa Justa
32 Santa Maria de Belém
33 Santa Maria dos Olivais
34 Santiago
35 Santo Condestável
36 Santo Estêvão
37 Santos-o-Velho
38 S. Cristóvão e S. Lourenço
39 S. Domingos de Benfica
40 S. Francisco Xavier
41 S. João
42 S. João de Brito
43 S. João de Deus
44 S. Jorge de Arroios
45 S. José
46 S. Mamede
47 S. Miguel
48 S. Nicolau
49 S. Paulo
50 S. Sebastião da Pedreira
51 S. Vicente de Fora
52 Sé
53 Socorro
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