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O censo foi elaborado pela Associação de Moradores da Quinta da Lage com o apoio da Habita65 – Associação pelo Direito à 
Habitação e à Cidade (Portugal) e da APPUII - Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International (França).

O objetivo deste censo é conhecer melhor o bairro e os seus habitantes no sentido de defender os direitos e as 
vontades dos mesmos.

Os dados recolhidos pelo censo serão utilizados de forma agregada e em diálogo com os moradores. 
O envio de dados individuais a qualquer entidade terceira carece de autorização expressa dos próprios para esse efeito.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Entrevista: 
38 habitações

Idade média: 
57,4 anos

Nacionalidade: 
Portugal: 37 pessoas 
S. Tomé e Príncipe: 1 pessoa

Permanência média no bairro: 
46,2 anos 

Média de habitantes por casa:
3,6 habitantes
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PROPRIEDADE
Proprietário: 33 habitações
Ocupação: 2 habitações
Outro regime: 2 habitações

Paga IMI: 18 habitações
Não paga IMI: 19 habitações

Quer permanecer na casa: 34 habitações
Quer mudar de casa: 2 habitações 

Horta para uso privado: 6 habitações

Atividade comercial dentro do bairro: 2 habitações

Alguns moradores referiram a existência de animais de estimação 
ou que fazem criação de animais [galinhas / coelhos]
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O QUE GOSTA NA SUA CASA?

O QUE MUDAVA NA SUA CASA?

“Tudo”
“Fui eu que construí”
“Foi onde os meus filhos cresceram”

Espaço exterior privado
Comunidade
Acessibilidade (escola, transportes, trabalho, parque)

mais quartos 
mais casas de banho

telhado
canalização

luz
humidade

habitações insalubres // sem espaço de convívio comum
quartos sem privacidade // sobrelotação //  casas de banho insuficientes

Releva-se que muitos gostariam de melhorar a casa mas 
com a ameaça de demolição não o vão fazer



COMO CHEGOU AO BAIRRO?
14 inquiridos vieram com os pais ou já lá nasceram

3 vieram porque tinham familiares no bairro
4 são migrantes do Norte de Portugal

1 morador já vem desalojada do bairro de Santa Filomena, 
Amadora

O QUE MUDARIA NO BAIRRO?
Higiene urbana // Recolha de lixo
Iluminação pública
Recuperação dos espaços públicos // Casas degradadas
Espaços de convívio coletivo 
Espaços para as crianças // Parque infantil // Creche 
Segurança // Criminalidade

COMUNIDADE
A maioria têm relações de entreajuda fortes com a comunidade // em particular de apoio aos idosos e às crianças

Alguns fazem biscates dentro do bairro // ama, passar a ferro, fazer recados, ajudar a carregar compras

5 inquiridos disseram que não ajudam nem são ajudados



PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO [PER]
PER atualizado: 27 habitações

PER desatualizado: 4 habitações

Sem PER: 2 habitações 
Proprietário recebeu indemnização e atuais moradores (familiares) não têm direito a PER 

Família em regime de arrendamento no qual o PER está no nome do proprietário

Alternativas apresentadas pela CMA:
Realojamento em bairro social // Casal da Mira, Casal da Boba, Casal do Silva

Indemnização // de 24 a 49 mil euros

Segundo os moradores inquiridos, a CMA não está a aceitar 
desdobramentos e os moradores estão preocupados com sobrelotação 

das habitações

2 habitações não foram notificadas para reunião com CMA



FUTURO DO BAIRRO
A maioria dos moradores prefere a requalificação do bairro ou a construção de um novo bairro com realojamento coletivo desde 
que mantenham as mesmas condições de habitação (com espaço exterior privado // mesma tipologia de casa)

Algumas pessoas indicaram que o bairro está bem como está e não querem mudar nada

2 famílias, que habitam casas mais precárias, consideram o realojamento dependendo das condições/locais. 

1 família indicou que vai aceitar a indemnização e que não quer ficar no bairro

Em caso de realojamento há clara preferência pelo realojamento coletivo

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
O objetivo da associação de moradores é defender os direitos de todos os habitantes, independentemente das 
vontades individuais. Isto é, de quem quer sair do bairro (seja via indemnização ou realojamento individual) e de 

quem quer permanecer no bairro ou ser realojado coletivamente

Este censo permite à Associação de Moradores da Quinta da Lage ter os seus próprios dados e fazer a sua pró-
pria análise de caso para, no final, defender os direitos e vontades de cada um.

PARTICIPE! 



O BAIRRO, UNIDO, 
JAMAIS SERÁ VENCIDO 
JUNTOS/AS SOMOS MAIS FORTES!


