


• Plano de Acção 2014-2017 do Pelouro dos Direitos Sociais - Execução da Missão 
5.a.2.2. - criação do “Atlas Social de Lisboa”; 
 

• Retrato abrangente de caracterização e análise estatística sobre as realidades 
sociais do Município de Lisboa; 
 

• Informação georreferenciada e detalhada (freguesia e subsecção estatística INE, 
2011), permite a consulta dos dados e a visualização dos respectivos mapas 
online em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG); 

  
• Percursor de um importante pacote de dados abertos sobre as realidades sociais 

do Município de Lisboa, disponibilizados publicamente; 
 

• Ferramenta de apoio à tomada de decisão e ao desenho de políticas de fomento 
da sustentabilidade e da coesão social e territorial no Município de Lisboa; 
 

• Um novo olhar, na continuidade do trabalho iniciado com o Atlas do Programa 
Local da Habitação de Lisboa , publicado Abril de 2009, agora com uma temática 
social mais abrangente, baseado no Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016  e 
no quadro do Protocolo de colaboração entre a CML, o IGOT-UL e a PUC-SP. 

O que é ? 



9 Secções  
Temáticas 



Área central consolidada e densamente edificada de 
uma vasta Área Metropolitana, em torno do Estuário do 
Tejo. O número de freguesias foi reduzido das 
anteriores 53 para as actuais 24.  Área total = 85,87 
Km2.   



Área central consolidada e densamente edificada de 
uma vasta Área Metropolitana, em torno do Estuário do 
Tejo. O número de freguesias foi reduzido das 
anteriores 53 para as actuais 24.  Área total = 85,87 
Km2. 



A proporção de crianças dos 0 aos 14 anos 
evidenciava o padrão de rejuvenescimento nas 
freguesias da coroa Norte, como por exemplo na 
freguesia de Parque das Nações, logo seguida de 
Santa Clara, Lumiar, Carnide Marvila, assim como 
Estrela e Belém. 



A proporção da população idosa (65 e mais anos) 
confirma a realidade do envelhecimento em quase 
toda a cidade, embora seja mais marcada nas 
freguesias de Olivais e Alvalade, Benfica, Ajuda e 
Alcântara, com valores superiores a 28%. 



A proporção de idosos (65 e mais anos) em cada 
100 jovens menores de 15 anos, designada por 
Índice de Envelhecimento, era em 2011 em Lisboa 
de 183. Benfica, Ajuda, Santa Maria Maior e São 
Vicente  surgem destacadas com valores acima de 
250. 



Houve um forte aumento dos “grandes idosos” (75 e 
mais anos), segmento da população idosa 
caracterizado por uma maior vulnerabilidade, 
traduzido pelo elevado Índice de Longevidade, 
superior a 55 (base 100) em 11 das 24  freguesias. 



O isolamento social dos idosos traduz-se pela 
existência de mais de 35 000 pessoas com 65 e mais 
anos a viverem sós, sobretudo nas freguesias de 
Benfica, S. Domingos de Benfica, Alvalade, Olivais, 
Arroios, Penha de França e Campo de Ourique. 



O parque habitacional com ausência de elevador está 
desajustado das necessidades de uma população em 
envelhecimento, condicionando a mobilidade e 
fomentando o isolamento, em particular dos mais 
velhos ou da população com mobilidade reduzida. 



Em 2011 Lisboa tinha 35% das famílias constituídas por uma 
única pessoa, o que representava mais 10p.p. do que AML. É 
sobretudo nas freguesias do centro histórico como Santa 
Maria Maior, Misericórdia, Arroios, Santo António, São Vicente 
e Campo de Ourique onde se concentravam mais essas 
famílias. 



As famílias de maior dimensão, com 5 ou mais pessoas, 
encontram-se a Norte e a Oriente, respectivamente nas 
freguesias de Santa Clara e Marvila, estando estes agregados, 
sobretudo aqueles com 3 ou mais dependentes a cargo, em 
situação de maior carência económica e risco de pobreza. 



A população com ensino superior completo concentrava-
se, em 2011, nas freguesias ao longo do eixo central (S. 
António, Avenidas Novas, S. Domingos de Benfica 
Areeiro, Alvalade e Lumiar), e na periferia Oeste (Belém) e 
Este (Parque das Nações), com uma proporção mais 
elevada, bastante acima da média de Lisboa (27,3%). 



Persistem situações de analfabetismo na população 
idosa e a Taxa de Abandono Escolar evidencia a 
realidade social das crianças e jovens que abandonam a 
escola sem concluir o 9º ano, e que residem sobretudo 
nas freguesias de Ajuda, Santa Clara, Olivais, S. Maria 
Maior e Beato. 



Em Lisboa, segundo os Censos, havia em 2011 perto 
de 31000 desempregados. Santa Clara a Norte, 
seguida de Marvila e Beato a Este, tinham os valores 
mais elevados de taxa de desemprego, comuns ainda 
à freguesia da Ajuda a Oeste, todas com mais de 15%.  



Na freguesia de Belém, logo seguida das freguesias de 
Avenidas Novas e de São Domingos de Benfica, cerca 
de 40% dos desempregados, em 2011, possuíam 
habilitação superior. Lumiar, Alvalade, Santo António 
e Areeiro, todas possuíam valores superiores a 30%. 



As freguesias de Santa Clara, Marvila e Beato 
apresentavam, em 2011, maior concentração de jovens 
que não se encontravam a estudar ou em qualquer 
processo de aprendizagem ou de formação (Nem-Nem). 
Também Ajuda, Campolide e Santa Maria Maior se 
destacam aqui. 



Em 2013 foram contabilizados 852 indivíduos 
sem tecto , número que decresceu em 2015 para 
818, localizando-se sobretudo na freguesia de 
Parque das Nações, e nas freguesias de Santa 
Maria Maior, Santo António, Misericórdia e 
Arroios.  



Em 2009 cerca de 10 500 agregados familiares 
beneficiavam do Rendimento Social de Inserção (RSI), 
número que diminuiu para cerca de 9 900 em 2014 (-
6%). Quanto aos beneficiários isolados , Marvila e Santa 
Clara registavam o maior número (cerca de 3000 cada), 
de um total de 22 209). 



O nº de beneficiários do Complemento Solidário de Idosos 
(CSI), decresceu entre 2009 e 2014 cerca de 20%, tendo 
sido beneficiadas sobretudo as mulheres entre 75 e 79 
anos. Em proporção do nº de idosos, Marvila, Santa Clara, 
S. Maria Maior e Misericórdia, registavam o maior nº de 
beneficiários. 



Em 2011, a população estrangeira residente em 
Lisboa era de cerca de 35 000 indivíduos, 
localizando-se principalmente nas freguesias de 
Santa Maria Maior e de Arroios, destacando-se 
claramente esta última freguesia, com perto de 5 
000 residentes estrangeiros. 



Lisboa é uma cidade envelhecida e com uma zona 
histórica alargada, onde a mobilidade universal surge 
como um desafio, tendo em conta que em 2011, cerca 
de metade dos 52 696 edifícios não tinha elevador 
e/ou acessibilidade a pessoas com mobilidade 
condicionada. 



O proporção do arrendamento em Lisboa continua a ser 
superior à do País (40%.) É sobretudo nas zonas 
históricas de Santa Maria Maior, Misericórdia e São 
Vicente, que a proporção é maior, diminuindo 
progressivamente para a coroa Norte, com excepção da 
freguesia de Santa Clara.  



Obrigado a todos ! 
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