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Santo Condestável 

Zona centro ocidental de Lisboa 



 70.748  45% 
 

 87.019  55% 

A zona centro ocidental (a par com a zona norte), é aquela onde reside uma 
percentagem mais elevada da população de Lisboa: 29% 

157.767 
(29%) 

… apesar de ter perdido 6% da população em relação a 2001 (-10.877 residentes), mais 
do que o registado no concelho (-3%) 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



A perda de população verificou-se em todas as faixas etárias, com excepção 
das faixas etárias dos 0-14 anos,  dos 30-39  anos e acima dos 80 anos 

+ 

+ 

+ 

10% 

15% 

31% 

2011 
2001 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



A idade média da população da zona centro ocidental de Lisboa entre 2001 e 
2011 sofreu uma ligeira redução, ao contrário do registado no concelho  

Idade Média 2001-2011  

Idade média 2011: 42,6 anos 

Idade média 2011: 44,4 anos 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



7 freguesias da zona ocidental adquiriram novos habitantes provenientes 
de outros concelhos em proporção superior à registada no concelho 

Média zona ocidental: 10,4% 

Concelho Lisboa: 11,2% 

Alcântara: 12,2 

Campo Grande: 11,6 

Campolide: 11,6 

Nª Senhora de Fátima: 13,2 

Prazeres: 12,7 

S. Francisco Xavier: 12,1 

S. Sebastião Pedreira: 12,9 

… estes novos habitantes não impediram a redução do número de residentes, com 
excepção de São Sebastião da Pedreira que assistiu a um aumento de 8%   

% 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



27% da população residente na zona centro ocidental tem =>65 anos, mais 
3% do que o registado no concelho 

 36%  
 
 
 

64% 

… ao contrário do que acontece nas restantes faixas etárias, cujo peso percentual é inferior  
ao que o concelho regista. 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



Contudo, tal como no concelho, na população com => 65 anos regista-se 
perda de população até aos 79 anos, havendo crescimento nos 80 e + anos 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



A média do Índice de Envelhecimento na zona centro ocidental é de 217,2, 
valor superior ao do concelho de Lisboa (187,3 ) 

217,2 187,3 

Zona Ocidental Concelho Lisboa 

Apesar de 11 das 14 freguesias terem apresentado uma redução do IE, apenas 3 (Campo 
Grande, Prazeres e S.F. Xavier) possuem um valor inferior ao do Concelho. 
 
Ajuda, Alto do Pina e São Francisco Xavier apresentam mesmo  índices superiores  aos 
registados em 2001, apresentando uma tendência de envelhecimento, ao contrário da maioria 
das freguesias. 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



… Alvalade e São João de Deus foram as freguesias que sentiram uma maior redução do 
Índice de Envelhecimento. 

Contudo,  e apesar de apresentar um IE superior ao concelho, a zona ocidental 
regista em 10 anos e face ao concelho uma diminuição maior, cerca de 19%  

-19% - 8% 

Zona Ocidental 
2001-2011 

Concelho Lisboa 
2001-2011 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



Em 10 anos a zona ocidental viu aumentar o nº de jovens e reduzir o nº de 
população em idade activa, bem como a população com 65 e mais anos 

Índice Dependência 
Idosos 

Índice 
Dependência 

Jovens 

Índice Dependência 
Total 

… Aumentando o Índice de Dependência de Jovens  e diminuindo o  Índice de 
Dependência de Idosos. 

2001  

2011  44,9 

45,5 

65,7 

62,8 

20,9 

17,2 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



Ocidental 
6% 

Em 2012, 6% da população com =>65 anos residente na zona centro 
ocidental era beneficiária do CSI 

Fonte: ISS, IP 

Cálculos: OLCPL 



São 29% os alojamentos familiares (de residência habitual) da zona ocidental em 
que todos os seus habitantes possuem 65 ou mais anos 

29% 

42.467 

27% 

Concelho Lisboa 

24% 

Zona Norte 

31% 

Zona Sul 
22% 

Zona Oriental 

Fonte: INE, Censos 

Cálculos: OLCPL 



Áreas a ter em conta no diagnóstico 

    Saúde Habitação 

Participação 
Apoios 
Sociais 

Rendimento 

 Bem-Estar 



Exemplos de indicadores  

Nº avisos de corte de água/luz/gás em clientes com =>65 anos 

Nº clientes com =>65 anos que recorrem a protocolo entre EPAL e JF 

Nº pedidos de carência económica de inquilinos com =>65 anos (para limitar a actualização 
dos valores da renda ao abrigo da nova lei) 

H 

Nº de isenções de taxas moderadoras pedidas e concedidas e motivo S 

Nº de idosos referenciados no programa SÓS  BE 

Nº de pessoas com => 65 anos apoiadas pelo Banco Alimentar 

Nº beneficiários do CSI 

AS 

P 

R Valor médio das pensões por velhice 

Nº de voluntários com =>65 anos 
Nº de dirigentes associativos com  =>65 anos 



  Existe em 10 anos, tal como no concelho de Lisboa, um aumento da população residente na zona 

ocidental pertencente à 4ª Idade 

 Apesar de um Índice de Envelhecimento superior ao do concelho, a zona ocidental em 10 anos registou 

uma maior diminuição deste Índice 

Zona Ocidental – pontos em destaque e reflexão: 

 É uma zona envelhecida, contudo, apresenta sinais de rejuvenescimento da população (aumento IDJ, 

redução IDI, redução população em idade activa) 

 Apesar da perda de população, existe um crescimento nas faixas etárias mais jovens (0-14 anos) 

 A idade média da população em 10 anos diminuiu, ao contrário do que se passou no concelho 

Sinais de rejuvenescimento? 
Que medidas para a fixação das populações mais jovens, a par com as 
políticas de apoio à população idosa? 
Que estratégia para o futuro?  



2 tendências a acompanhar:  
- crescimento da 4ª idade 
- crescimento dos jovens 

Análise e intervenção integrada  
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