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1 “Imigração no Concelho de Loures” - Câmara Municipal de Loures, 2006. 
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Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

correctamente 57,1 57,1 57,1 

um pouco 38,8 38,8 95,9 

nada 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 69,4 69,4 69,4 

não 30,6 30,6 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

menos 6 6,1 6,1 6,1 

7 a 10 65,3 65,3 71,4 

mais de 10 6,1 6,1 77,6 

ns/nr 22,4 22,4 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

menos de 300 € 10,2 11,9 11,9 

entre 301 e 400 € 8,2 9,5 21,4 

entre 401 e 500 € 14,3 16,7 38,1 

entre 501 e 600 € 22,4 26,2 64,3 

entre 601 e 700 € 4,1 4,8 69,0 

entre 701 e 800 € 8,2 9,5 78,6 

entre 801 e 900 € 2,0 2,4 81,0 

entre 901 e 1000 € 6,1 7,1 88,1 

ns/nr 10,2 11,9 100,0 

Valid 

Total 85,7 100,0  

Missing System 14,3   

Total 100,0   
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em que tipo de espaço 
vive 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

casa completa 89,8 89,8 89,8 

só um quarto 4,1 4,1 93,9 

ns/nr 6,1 6,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

 


23 

 
em que regime vive na sua casa 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

arrendamento com contrato 10 20,4 20,4 20,4 

arrendamento sem contrato 5 10,2 10,2 30,6 

Propriedade 6 12,2 12,2 42,9 

cedida/emprestada 20 40,8 40,8 83,7 

acolhido em casa de 

familiares 

2 4,1 4,1 87,8 

partilha de casa com amigos 1 2,0 2,0 89,8 

Outro 4 8,2 8,2 98,0 

ns/nr 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

http://www.cm-loures.pt/aa_ASocial_Estudos.asp


26

‹‹

Ecran PreenchidoÍndice Zoom+ Zoom Imprimir

27

››

SAIRwww.cm-loures.pt

 


24 

 
como valoriza a sua 

casa 
Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 10,2 10,2 10,2 

Bom 30,6 30,6 40,8 

Médio 34,7 34,7 75,5 

Mau 14,3 14,3 89,8 

muito mau 10,2 10,2 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 





               


 
 

está casado ou vive em união de facto 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

não 49,0 49,0 49,0 

casado 22,4 22,4 71,4 

união de facto 28,6 28,6 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
vive com essa pessoa 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 44,9 88,0 88,0 

não 6,1 12,0 100,0 

Valid 

Total 51,0 100,0  

Missing System 49,0   

Total 100,0   

 

 

 


25 

de que nacionalidade é a pessoa que vive consigo 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

da mesma nacionalidade do entrevistado 36,7 72,0 72,0 

portuguesa 10,2 20,0 92,0 

outra nacionalidade 2,0 4,0 96,0 

ns/nr 2,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 51,0 100,0  

Missing System 49,0   

Total 100,0   
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quantos filhos 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 28,6 48,3 48,3 

2 8,2 13,8 62,1 

3 10,2 17,2 79,3 

4 2,0 3,4 82,8 

5 2,0 3,4 86,2 

6 4,1 6,9 93,1 

8 2,0 3,4 96,6 

9 2,0 3,4 100,0 

Valid 

Total 59,2 100,0  

Missing System 40,8   

Total 100,0   

 

 

 

 
 

vivem aqui ou no país de origem 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

vivem todos em portugal 40,8 69,0 69,0 

uns em portugal e outros no 

país de origem 

2,0 3,4 72,4 

todos no país de origem 10,2 17,2 89,7 

outra 6,1 10,3 100,0 

Valid 

Total 59,2 100,0  

Missing System 40,8   

Total 100,0   
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quais nasceram em Portugal 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

todos 26,5 50,0 50,0 

só alguns 6,1 11,5 61,5 

nenhum nasceu em portugal 18,4 34,6 96,2 

ns/nr 2,0 3,8 100,0 

Valid 

Total 53,1 100,0  

Missing System 46,9   

Total 100,0   
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tem algum amigo português 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 87,8 87,8 87,8 

não 12,2 12,2 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
Associação de 

Imigrantes 
Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 22,4 22,4 22,4 

não 67,3 67,3 89,8 

ns/nr 10,2 10,2 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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a zona onde vive 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 12,2 12,2 12,2 

bom 53,1 53,1 65,3 

médio 24,5 24,5 89,8 

mau 6,1 6,1 95,9 

muito mau 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 

 


31 

os seus vizinhos 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 4,1 4,1 4,1 

bom 73,5 73,5 77,6 

médio 20,4 20,4 98,0 

mau 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 
 



        
               

 

o seu trabalho 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 10,2 10,2 10,2 

bom 32,7 32,7 42,9 

médio 22,4 22,4 65,3 

mau 2,0 2,0 67,3 

muito mau 2,0 2,0 69,4 

ns/nr 30,6 30,6 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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a gestão da CML 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

bom 51,0 51,0 51,0 

médio 12,2 12,2 63,3 

mau 14,3 14,3 77,6 

muito mau 2,0 2,0 79,6 

ns/nr 20,4 20,4 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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a gestão da sua Junta de Freguesia 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 6,1 6,1 6,1 

bom 61,2 61,2 67,3 

médio 12,2 12,2 79,6 

mau 12,2 12,2 91,8 

muito mau 2,0 2,0 93,9 

ns/nr 6,1 6,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 

 
a gestão do Estado português 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 2,0 2,0 2,0 

bom 44,9 44,9 46,9 

médio 16,3 16,3 63,3 

mau 14,3 14,3 77,6 

muito mau 8,2 8,2 85,7 

ns/nr 14,3 14,3 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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e de ter vindo para Portugal 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito satisfeito 20,4 20,4 20,4 

satisfeito 65,3 65,3 85,7 

pouco satisfeito 8,2 8,2 93,9 

nada satisfeito 2,0 2,0 95,9 

ns/nr 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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em relação ao futuro, que preferiria 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ficar a viver aqui 55,1 55,1 55,1 

voltar para o país de origem 16,3 16,3 71,4 

ir para outro país 10,2 10,2 81,6 

outra situação 4,1 4,1 85,7 

ns/nr 14,3 14,3 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
gostaria de obter a nacionalidade portuguesa 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 98,0 98,0 98,0 

ns/nr 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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antes de viver em loures onde vivia 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

país origem 67,0 67,0 67,0 

outro país 2,1 2,1 69,1 

portugal 30,9 30,9 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Fala Português 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

correctamente 74 76,3 76,3 76,3 

um pouco 17 17,5 17,5 93,8 

nada 6 6,2 6,2 100,0 

Valid 

Total 97 100,0 100,0  

 





 

            
              


              
              



 
Situação Legal 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Regularizada 69,1 70,5 70,5 

Irregular 19,6 20,0 90,5 

Pendente 9,3 9,5 100,0 

Valid 

Total 97,9 100,0  

Missing System 2,1   

Total 100,0   

 
 
 

 


41 

 
 
vive no mesmo sítio em que vivia quando chegou 
ao concelho 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 74,2 74,2 74,2 

não 25,8 25,8 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Número de horas 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

menos 6 8,2 8,2 8,2 

7 a 10 52,6 52,6 60,8 

mais de 10 3,1 3,1 63,9 

ns/nr 36,1 36,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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46 

 
 
em que tipo de espaço vive 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

casa completa 89,7 89,7 89,7 

quarto com direito a serviços 

comuns 

7,2 7,2 96,9 

ns/nr 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
em que regime vive na sua casa 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

arrendamento com contrato 38,1 38,1 38,1 

arrendamento sem contrato 21,6 21,6 59,8 

propriedade 16,5 16,5 76,3 

cedida/emprestada 3,1 3,1 79,4 

acolhido em casa de 

familiares 

2,1 2,1 81,4 

partilha de casa com 

familiares 

1,0 1,0 82,5 

partilha de casa com amigos 2,1 2,1 84,5 

outro 6,2 6,2 90,7 

ns/nr 9,3 9,3 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 

 


47 

 
 

 
 
 
 
 
quanto paga por mês pelo local onde vive 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

nada 15,5 15,5 15,5 

menos de 100 € 7,2 7,2 22,7 

entre 101 e 200 € 16,5 16,5 39,2 

entre 201 e 300 € 13,4 13,4 52,6 

entre 301 e 400 € 15,5 15,5 68,0 

entre 401 e 500 € 10,3 10,3 78,4 

entre 501 e 600 € 4,1 4,1 82,5 

entre 601 e 700 € 2,1 2,1 84,5 

entre 701 e 800 € 1,0 1,0 85,6 

ns/nr 14,4 14,4 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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48 

como valoriza a sua casa 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 9,3 9,3 9,3 

bom 45,4 45,4 54,6 

médio 33,0 33,0 87,6 

mau 5,2 5,2 92,8 

muito mau 3,1 3,1 95,9 

ns/nr 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 







               






 


49 

vive com essa pessoa 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 49,5 81,4 81,4 

não 11,3 18,6 100,0 

Valid 

Total 60,8 100,0  

Missing System 39,2   

Total 100,0   

 
de que nacionalidade é a pessoa que vive consigo 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

da mesma nacionalidade do entrevistado 39,2 71,7 71,7 

portuguesa 7,2 13,2 84,9 

outra nacionalidade 5,2 9,4 94,3 

ns/nr 3,1 5,7 100,0 

Valid 

Total 54,6 100,0  

Missing System 45,4   

Total 100,0   
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quantos filhos 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 26,8 39,4 39,4 

2 22,7 33,3 72,7 

3 9,3 13,6 86,4 

4 2,1 3,0 89,4 

5 2,1 3,0 92,4 

7 3,1 4,5 97,0 

10 1,0 1,5 98,5 

24 1,0 1,5 100,0 

Valid 

Total 68,0 100,0  

Missing System 32,0   

Total 100,0   

 

 
vivem aqui ou no país de origem 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

vivem todos em portugal 40,2 58,2 58,2 

uns em portugal e outros no 

país de origem 

12,4 17,9 76,1 

todos no país de origem 14,4 20,9 97,0 

outra 1,0 1,5 98,5 

ns/nr 1,0 1,5 100,0 

Valid 

Total 69,1 100,0  

Missing System 30,9   

Total 100,0   
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tem algum amigo português 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 76,3 76,3 76,3 

não 23,7 23,7 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 
Associação de Imigrantes 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 8,2 8,2 8,2 

não 75,3 75,3 83,5 

ns/nr 16,5 16,5 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 
 



   


  
             
            





professa alguma religião 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 78,4 78,4 78,4 

não 21,6 21,6 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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os seus vizinhos 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 12,4 12,4 12,4 

Bom 58,8 58,8 71,1 

Médio 11,3 11,3 82,5 

Mau 2,1 2,1 84,5 

muito mau 2,1 2,1 86,6 

ns/nr 13,4 13,4 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  









            
            

 

 


55 

o seu trabalho 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 6,2 6,2 6,2 

Bom 34,0 34,0 40,2 

Médio 21,6 21,6 61,9 

Mau 3,1 3,1 64,9 

ns/nr 35,1 35,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 



               



 
a forma como os portugueses o tratam 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 10,3 10,3 10,3 

bom 54,6 54,6 64,9 

médio 21,6 21,6 86,6 

mau 1,0 1,0 87,6 

muito mau 2,1 2,1 89,7 

ns/nr 10,3 10,3 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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a gestão da CML 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 3,1 3,1 3,1 

bom 30,9 30,9 34,0 

médio 11,3 11,3 45,4 

mau 9,3 9,3 54,6 

muito mau 3,1 3,1 57,7 

ns/nr 42,3 42,3 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 

 

 
a gestão da sua junta de freguesia 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 4,1 4,1 4,1 

bom 38,1 38,1 42,3 

médio 11,3 11,3 53,6 

mau 5,2 5,2 58,8 

muito mau 2,1 2,1 60,8 

ns/nr 39,2 39,2 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 

 
a gestão do estado português 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 3,1 3,1 3,1 

bom 27,8 27,8 30,9 

médio 23,7 23,7 54,6 

mau 6,2 6,2 60,8 

muito mau 5,2 5,2 66,0 

ns/nr 34,0 34,0 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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em relação ao futuro, que preferiria 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ficar a viver aqui 44,3 44,3 44,3 

voltar para o país de origem 29,9 29,9 74,2 

ir para outro país 10,3 10,3 84,5 

ns/nr 15,5 15,5 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Porque motivo 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Obtenção de mais direitos 17,5 17,5 17,5 

Maior facilidade em trabalhar 

em Portugal 

12,4 12,4 29,9 

Maior facilidade em trabalhar 

/ viajar noutros países 

4,1 4,1 34,0 

Porque sente-se português / 

está cá a residir com a 

família 

22,7 22,7 56,7 

Evitar burocracia em renovar 

AR 

2,1 2,1 58,8 

Outras razões 19,6 19,6 78,4 

ns/nr 21,6 21,6 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Fala português 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

correctamente 63,2 63,2 63,2 

um pouco 36,8 36,8 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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situação Legal 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Regularizada 78,9 78,9 78,9 

Irregular 21,1 21,1 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  

 



 
vive no mesmo sítio em que 
vivia quando chegou ao 
concelho Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

sim 73,7 73,7 73,7 

não 26,3 26,3 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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Quantas vezes voltou ao seu país de origem 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

não voltou 26,3 26,3 26,3 

uma vez 47,4 47,4 73,7 

duas vezes 10,5 10,5 84,2 

quatro vezes 5,3 5,3 89,5 

seis e mais vezes 10,5 10,5 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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ramo actividade 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

indústria, construção 34,6 34,6 34,6 

serviços, comércio 40,2 40,2 74,8 

outra 8,5 8,5 83,3 

ns/nr 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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o seu trabalho 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 7,0 7,0 7,0 

bom 29,8 30,1 37,1 

médio 23,9 24,2 61,3 

mau 5,2 5,3 66,6 

muito mau 1,7 1,8 68,4 

ns/nr 31,3 31,6 100,0 

Valid 

Total 98,9 100,0  

Missing System 1,1   

Total 100,0   

 



            
            

 
a forma como os portugueses o tratam 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muito bom 11,5 11,6 11,6 

bom 53,3 53,5 65,1 

médio 28,9 29,0 94,1 

mau 2,4 2,4 96,5 

muito mau 1,7 1,7 98,3 

ns/nr 1,7 1,7 100,0 

Valid 

Total 99,6 100,0  

Missing System ,4   

Total 100,0   
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nacionalidade 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

angolana 147 23,2 23,2 23,2 

brasileira 36 5,7 5,7 28,9 

búlgara 3 ,5 ,5 29,3 

cabo-verdiana 149 23,5 23,5 52,8 

chinesa 5 ,8 ,8 53,6 

guineense 98 15,5 15,5 69,1 

indiana 16 2,5 2,5 71,6 

moçambicana 19 3,0 3,0 74,6 

moldava 6 ,9 ,9 75,6 

paquistanesa 2 ,3 ,3 75,9 

romena 30 4,7 4,7 80,6 

são - tomense 99 15,6 15,6 96,2 

ucraniana 9 1,4 1,4 97,6 

venezuelana 1 ,2 ,2 97,8 

outra 14 2,2 2,2 100,0 

Valid 

Total 634 100,0 100,0  

 

 
            
   
          


           


            





                                                 
2 http://sefstat.sef.pt/Lisboa.aspx 
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  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

arrendamento com contrato 64,7 64,7 64,7 

arrendamento sem contrato 7,3 7,3 71,9 

propriedade 11,2 11,2 83,1 

cedida/emprestada 5,4 5,4 88,5 

acolhido em casa de familiares 1,1 1,1 89,6 

acolhido em casa de amigos ,5 ,5 90,1 

partilha de casa com familiares 2,2 2,2 92,3 

partilha de casa com amigos ,6 ,6 92,9 

partilha de casa com outras pessoas ,5 ,5 93,4 

outro 3,8 3,8 97,2 

ns/nr 2,8 2,8 100,0 

Valid 

Total 100,0 100,0  
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4 CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES – Diagnóstico dos Equipamentos Colectivos, 2007. 
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5 “Imigração no Concelho de Loures”, 2006, Câmara Municipal de Loures. 
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INQUÉRITO ÀS POPULAÇÕES IMIGRANTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registado na Inspecção-Geral das Actividades Culturais com o número 3504/2008. Qualquer reprodução de 
parte ou todo do inquérito carece de autorização por escrito da Câmara Municipal de Loures. 
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Local de realização da entrevista:  
 

Casa do próprio entrevistado   01) 
Outra casa     02) 
Associação     03) 
Zona de telefones    04) 
Cyber café     05) 
Consulado ou embaixada   06) 
Gabinete da autarquia    07) 
Rua      08) 
Junta de freguesia      09) 
Outro. Qual? _______________ 

 
 
Língua da entrevista: 
 

Português    01) 
Crioulo Cabo Verdeano   02) 
Crioulo Guineense   03) 
Hindi     04) 
Gujarati     05) 
Ucraniano    06) 
Russo     07) 
Castelhano    08) 
Francês    09) 
Chinês     10) 
Urdu     11) 
Romeno    12) 
Inglês     13) 
Outra.   Qual: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inquérito efectuado por: __________________________________________________ 

(nome) 
 

3

 
 

INQUÉRITO ÀS POPULAÇÕES IMIGRANTES 
 
A Câmara Municipal de Loures está a realizar um estudo para saber como vivem os imigrantes no 
Concelho. Caso queira colaborar, agradecemos que me responda a algumas perguntas sobre o assunto. 
 
 

DADOS DE CONTROLO: 
 
 
(v1)  P 1 - Para começar poderá dizer-me se vive no Concelho de Loures? 

 
Sim  01) 
Não  02)  Caso responda não, o inquérito termina aqui. 

 
 
 

(v2)  P 2 - Nacionalidade (confirmar que não tem dupla nacionalidade) 
 
Angolana  01) 
Brasileira  02) 
Búlgara   03) 
Cabo Verdeana  04) 
Chinesa  05) 
Guineense     06) 
Indiana   07) 
Moçambicana  08) 
Moldava  09) 
Paquistanesa  10) 
Romena  11) 
São Tomense  12) 
Timorense  13) 
Ucraniana  14) 
Venezuelana  15) 
Outra   16)  Qual? ____________________  

 
(v3)  P 3 - Sexo 
 

Masculino  01) 
Feminino  02) 
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 (v4)  P 4 - Idade 

 
________________ 

 
(v5)  P 5 - Freguesia de residência 

 
Apelação     01) 
Bobadela     02) 
Bucelas     03) 
Camarate     04) 
Fanhões     05) 
Frielas      06) 
Loures      07) 
Lousa      08) 
Moscavide     09) 
Portela      10) 

 Prior Velho     11) 
Sacavém     12) 
Santa Iria da Azóia    13) 
Santo Antão do Tojal   14) 
Santo António dos Cavaleiros  15) 
São João da Talha   16) 
São Julião do Tojal  17) 
Unhos    18) 
ns/nr    99) 
 

 
 

 
P 6 - Poderá dizer-me há quantos anos chegou a Portugal? E ao concelho de Loures? 
 

 
(v6)  Portugal __________ 

NS/NR   (99)   
 

  
(v7)  Loures ___________ 

NS/NR      (99)   
 

 
 
(v8)  P 7 - Antes de viver no concelho de Loures, onde vivia? 
 

País de Origem    01) 
Outro País. Qual? _______________   02) 
Em Portugal. Onde? ______________   03) 

 
(v9)  P 8 - Que idade tinha quando chegou a Portugal? (anotar a idade exacta) 
 
 Idade ________  01) 

Nasceu em Portugal  02) 
Menos de 16 anos  03) 

 
 

(v10)  P 9 - Há quantos anos saiu do seu país? 
 

________  01) NS/NR    99) 
 

5

(v11)  P 10 - Porque motivos decidiu sair do seu país? (espontânea) 
 
 
 
 
 
 
(v12)  P 11 - Porque motivos escolheu viver em Portugal? (espontânea) (multiresposta) 
 
 
 
 
 
 
(v13)  P 12 - Antes de viver no concelho de Loures, conhecia alguém que já vivesse aqui? 
 Quem? (multiresposta)  
 

Não conhecia ninguém    01) 
Familiares a viverem em Portugal  02) 
Familiares portugueses    03) 
Outros familiares    04) 

 

 Amigos  a viverem em Portugal    05) 
Amigos portugueses     06) 
Amigos de outros países.         07  
Quais: _________________________ 
NS/NR          99) 
 

 
 

(v14)  P 13 - Quando chegou ao concelho de Loures com quem foi viver?  
 

Sozinho(a)      01) 
Com outras pessoas que não são família  02) 
Com família / união de facto     03) 
Com família e outras pessoas não conhecidas  04) 
 

 Com duas ou mais famílias conhecidas   05) 
Com amigos do mesmo país    06) 
Com amigos portugueses    07) 
Com amigos de outros países.      08) 
Quais: ______________________________ 
NS/NR       99) 
 

 
(v15)  P 14 - E em que lugar foi viver? 
 

Pensão   01) 
Apartamento   02) 
Casa    03) 
Quarto num apartamento  04) 
Albergue    05) 
Instituição    06) 
 

 Parque de campismo   07) 
Rua     08) 
Quarto pago por horas utilizadas  09) 
Barraca    10) 
NS/NR     99) 
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(v16)  P 15 - Está recenseado em Loures, para votar nas eleições autárquicas? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR   99) 

 
(v17)  P 16 - E está recenseado na sua morada actual ou em outro lugar? 
 

Morada actual  01) 
Outro lugar  02) 
NS/NR   99) 

 
(v18)  P 17 - Se em outro lugar, porquê? 
 
 
 
 
(v19)  P 18 - Actualmente vive no mesmo sítio em que vivia quando chegou ao concelho? 
 

Sim      01) 
Não      02) 
NS/NR   99) 

 
 

Nota: Quando vive na rua saltar para a pergunta 27 após a 18.  
 
 (v20)  P 19 - Quantas pessoas vivem actualmente na sua casa? Contando consigo. 
 

Uma   01) 
Duas   02) 
Três   03) 
Quatro   04) 
Cinco   05) 

 De seis a dez  06) 
Mais de dez  07) 
Não tem casa  08) 
NS/NR   99) 

 
 
(v21)  P 20 - Que relação tem com as pessoas com as quais vive actualmente? (multirespostas) 
 

Família directa (pais, filhos, cônjuge/união de facto)   01) 
Outros membros da família (tios, primos, sobrinhos)   02) 
Pessoas do país de origem não familiares   03) 
Portugueses não familiares     04) 
Pessoas de outros países     05) 
Amigos        06) 
Outros.  Quais: ________________________   07) 
NS/NR        99) 

 
7

(v22)  P 21 - Quantos quartos de dormir tem a casa onde vive? 
 

nenhum  01) 
um   02) 
dois   03) 
três   04) 
quatro   05) 
mais de quatro  06) 
NS/NR   99) 

 
 
(v23)  P 22 - Em que regime vive na sua casa? 
 

Arrendamento com  contrato   01) 
Arrendamento sem  contrato   02) 
Propriedade     03) 
Cedida/Emprestada    04) 
Acolhido em casa de familiares   05) 
Acolhido em casa de amigos   06) 
 

 Acolhido em casa de outras pessoas  07) 
Partilha de casa com familiares   08) 
Partilha de casa com amigos   09) 
Partilha de casa com outras pessoas  10) 
Outro. Qual? ___________________    11) 
NS/NR      99) 
 

 
 
(v24)  P 23 - Em concreto, em que tipo de espaço vive? (Multirespostas) 
 

Uma casa completa     01) 
Um quarto com direito a serviços comuns  02) 
Só um quarto      03) 
Parte de um quarto     04) 
Outro.  Qual? _______________________  05) 
NS/NR       99) 

 
 
 (v25)  P 24 - Aproximadamente quanto paga por mês pelo local onde vive? 
 

Nada    01) 
Menos de 100 €  021) 
entre 101 e 200 €  03) 
entre 201 e 300 €  04) 
entre 301 e 400 €  05) 
entre 401 e 500 €  06) 

 

 entre 501 e 600 €  07) 
entre 601 e 700 €  08) 
entre 701 e 800 €  09) 
mais de 801 €   10) 
nem sempre paga  11) 
NS/NR    99) 
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(v26)  P 25 – Na zona onde vive, relaciona-se mais: 
 

Com pessoas do seu país       01) 
Mais com pessoas do seu país do que com pessoas daqui   02) 
Mais com pessoas daqui do que com pessoas do seu país   03) 
Igual modo com pessoas do seu país que com pessoas de aqui   04) 
Só com pessoas daqui        05) 
Com pessoas de outros países.  Quais: _________________   06) 
NS/NR          99) 

 
(v27)  P 26 - Em que lugar ou lugares se relaciona com as pessoas do seu país? (Multirespostas) 
 

Trabalho   01) 
Local de culto/oração  02) 
Escola    03) 
Escola dos filhos(as)  04) 
Associação   05) 
Parques   06) 
Comércios   07) 
Centros telefónicos  08) 
 

 Cyber cafés   09) 
Cafés/restaurantes  10) 
Outros locais de divertimento (discotecas, bares)  11) 
Instalações desportivas   12) 
Nas casas    13) 
Rua     14) 
Não se reúne   15) 
Outros locais.  Quais: _______________________   16) 
NS/NR    99) 
 

 
 

(v28)  P 26a – Esses locais situam-se no concelho de Loures? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
Alguns sim, outros não   03) 
NS/NR   99) 

 
 
(v29)  P 27 - Faz ou fez parte de alguma associação de defesa e/ou apoio de/a populações 
imigrantes? 
 

Faço parte   01) 
Já fiz parte   02) 
Não faço parte, porque não tenho interesse  3) 
Não conheço, mas gostaria de fazer parte  4) 
 

 Não conheço, mas não gostaria de fazer parte  5) 
Outra situação  06) 
NS/NR   99) 
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(v30)  P 28 - E com os portugueses, em que lugar ou lugares se relaciona? (Multirespostas) 
 

Trabalho   01) 
Local de culto/oração  02) 
Escola    03) 
Escola dos filhos(as)  04) 
Associação   05) 
Parques   06) 
Comércios   07) 
Centros telefónicos  08) 
 

 Cyber cafés   09) 
Cafés/restaurantes  10) 
Outros locais de divertimento (discotecas, bares)  11) 
Instalações desportivas   12) 
Nas casas    13) 
Rua     14) 
Não se reúne   15) 
Outros locais.  Quais: _________________________  16) 
NS/NR    99) 
 

 
(v31)  P 28a – Esses locais situam-se no concelho de Loures? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
Alguns sim, outros não    03) 
NS/NR   99) 

 
 
(v32)  P 29 - Tem algum amigo(a) português(a)? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR   99) 

 
 
P 30 - Com que frequência comunica com a família e amigos que vivem no seu país de 
origem?                                                                                       

 
(v33)  Família      (v34)  Amigos 

 
Todos os dias    01)   
Uma vez por semana   02)   
Duas vezes por semana   03)  
De 15 em 15 dias                        04) 
Uma vez por mês   05)   
Duas vezes por mês   06)  
Algumas vezes por ano   07)   
Não tem contacto   08) 
NS/NR     99)  
   

 Todos os dias    01)   
Uma vez por semana   02)   
Duas vezes por semana   03)  
De 15 em 15 dias                        04) 
Uma vez por mês   05)   
Duas vezes por mês   06)  
Algumas vezes por ano   07)   
Não tem contacto   08) 
NS/NR     99)  
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P 31 - Através de que meio comunica com a sua família? E com os seus amigos? (Multirespostas) 
(v35)  Família  (v36)  Amigos 

 
Telefone   01)     01) 
Correio electrónico  02)     02) 
Chat/messenger  03)     03) 
Correio    04)     04) 
Outros    05)     05) 
NS/NR    99)     99) 

 
(v37)  P 32 - Concretamente, em qual ou quais das situações seguintes se encontra? 
 

Autorização de residência permanente  01) 
Autorização de residência temporária  02) 
 

Processo pendente no SEF   03) 
 

 *Vistos temporários    04) 
*Não tem autorização alguma   05) 
*Outros.  Quais: ________________    06) 
*NS/NR     99) 
 

 
* Passa para  P35. 

 
(v38)  P 33 - Como conseguiu a sua autorização? 
 

Promessa de contrato de trabalho no  seu país, mas a 
partir de Portugal  01) 
Com um contrato de trabalho no país de origem  02) 
Com um contrato de trabalho conseguido aqui  03) 
Reagrupamento familiar    04) 
 

 Visto de trabalho  05) 
Processo extraordinário de legalização  06) 
Outro. Qual:_____________________   07) 
NS/NR   99) 
 

 
 
(v39)  P 34 - Quanto tempo passou desde que chegou até que obteve a autorização de residência? 
 

_____________  01) 
NS/NR    99) 

 
 
(v40)  P 35 - Quando entrou em Portugal como o fez? 
 

Tinha um contrato de trabalho    01) 
Vinha estudar     02) 
Como turista     03) 
Por reagrupamento familiar   04) 
Por convite     05) 

 

 Vinha sem qualquer documento legal  06) 
Pedido de asilo     07) 
Outra.  Qual: _______________              08) 
NS/NR      99) 
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(v41)  P 36 - E qual das seguintes é a sua situação actual? 
 

Trabalha   01) 
Trabalha e estuda   02) 
Estuda    03) 
Procura trabalho  04) 

 

 Desempregado   05) 
Dona de casa/Doméstica  06) 
A receber ajuda da segurança social (RSI)  07) 
Outra.   Qual: __________________    08) 
NS/NR    99) 
 

 
 
(v42)  P 37 - Trabalhou em alguma ocasião desde que chegou a Portugal? 
 

Sim   01) 
Não   02)     passa para a P.48 
NS/NR   99) 

 
 
 
TODAS AS PERGUNTAS RELATIVAS AO TRABALHO TÊM COMO REFERÊNCIA O TRABALHO PRINCIPAL QUE A PESSOA TEM NESTE MOMENTO 

OU O ÚLTIMO TRABALHO QUE TEVE CASO SE ENCONTRE DESEMPREGADA 
 
 
 
P 38- Em que trabalha, ou trabalhava no seu último emprego (multiresposta) 
 

(v45)  trabalho 1  (v46)  trabalho 2   (v47)  trabalho 3 
 
_____________________  _____________________    _______________________ 

(anotar literalmente a resposta) 
 

(v48)  trabalho 1  (v49)  trabalho 2  (v50)  trabalho 3 
 

p/conta própria  01)     01)     01) 
p/conta d’outrém  02)     02)     02) 

 
 

(v51)  P 39 – Qual o trabalho que considera principal, caso tenha mais de um. 
 
________________________________________________________________________________ 
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(v52)  P 40 - Como conseguiu esse trabalho? (trabalho principal) (espontânea) 
 

Parentes ou amigos do país de origem  01) 
Parentes ou amigos portugueses   02) 
IEFP   03) 
ONG/ Associação  04) 
Imprensa  05) 

 

 Procura directa, no terreno     06) 
Internet  07) 
Outros  08) 
 NS/NR  99) 

 

 
 (v53)  P 41 - Há quanto tempo trabalha neste emprego? 
 
Menos de três meses  01) 
De 3 a 6 meses   02) 
De 6 meses a 1 ano   03) 
De 1 a 2 anos   04) 
 

 Mais de dois anos   05) 
Efectivo/no quadro   06) 
NS/NR    99) 
 

 
(v54)  P 42 - E aproximadamente, quantas horas trabalha por dia? (todos os trabalhos que realiza) 
 

_____________________________________________    NS/NR   99) 
(Indicar se inclui fins-de-semana) 
 
 

 (v55)  P 43 - E aproximadamente, quanto recebe ao mês? (todos os trabalhos que realiza) 
 
Menos de 300 €  01) 
entre 301 e 400 €  02) 
entre 401 e 500 €  03) 
entre 501 e 600 €  04) 
entre 601 e 700 €  05) 
entre 701 e 800 €  06) 
entre 801 e 900 €  07) 
 

 entre 901 e 1000 €  08) 
entre 1001 e 1100 €  09) 
entre 1101 e 1200 €  10) 
entre 1201 e 1500 €  11) 
entre 1501 e 1800 €  12) 
mais de 1800 €  13) 
NS/NR   99) 

  
 
 
 
(v56)  P 44 - Tem contrato? 
 

Sim   01) 
Não   02)     passa para a P. 46 
NS/NR   99) 

13

 
(v57)  P 45 - Trabalhou alguma vez sem contrato? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR   99) 

 
 
(v58)  P 46 - Quantos trabalhos teve desde que chegou até agora? 
 

Um   01) 
Dois   02) 
Três   03) 
Quatro   04) 
Cinco e mais  05) 
NS/NR   99) 

 
 
(v59)  P 47 - Qual foi o primeiro trabalho que teve quando chegou a Portugal? 
 
 
 
 
 
 
 
(v59a)  P 47a – Onde se localiza o seu local de trabalho? (indicar também freguesia) 
 
 
 
 
 
(v59b)  P 47b – Como se desloca habitualmente para o seu local de trabalho? 
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AVALIAÇÃO E EXPECTATIVAS: 

 
 
 
P 48 - Foi alguma vez a algum dos seguintes locais no concelho? 
   

sim  não  ns/nr  
 

(v60)  Centro de saúde     01)   02)   99) 
(v61)  Instalação desportiva    01)   02)    99) 
(v62)  Biblioteca      01)   02)    99) 
(v63) Centro Local de Apoio ao Imigrante   01)   02)    99) 
(v64)  Câmara Municipal  Loures    01)   02)    99) 
(v65)  Junta de Freguesia    01)   02)    99) 
(v66)  PSP/GNR      01)   02)    99) 
(v67)  Segurança Social     01)   02)    99) 
(v68)  Finanças        01)   02)    99) 
(v69)  Escola      01)   02)    99) 
(v70)  Outros.  Quais: ____________________________________________________  

 
 
P 49 - Como valoriza as seguintes questões? 
 

  mt bom bom médio mau mt mau ns/nr 
(v71)  A sua casa  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v72)  O seu trabalho  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v73)  A zona onde vive  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v74)  Os seus vizinhos  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v75)  A forma como os portugueses o/a tratam  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v76)  O respeito pela sua cultura  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v77)  A gestão da Câmara Municipal de Loures  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v78)  A gestão da J. F. da área onde vive  01)  02)  03)  04)  05)  99) 
(v79)  A gestão do estado português  01)  02)  03)  04)  05)  99) 

 
 
(v80)  P 50 - Fazendo um balanço global, qual é o seu nível de satisfação por ter saído do seu país? 
 

Muito satisfeito   01) 
Bastante satisfeito  02) 
Pouco satisfeito   03)  
Nada satisfeito   04) 
NS/NR    99) 
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 (v81)  P 51 - E de ter vindo para Portugal? 
 

Muito satisfeito   01) 
Bastante satisfeito  02) 
Pouco satisfeito   03)  
Nada satisfeito   04) 
NS/NR    99) 

 
 
(v82)  P 52 - E de ter vindo morar para o Concelho de Loures? 
 

Muito satisfeito   01) 
Bastante satisfeito  02) 
Pouco satisfeito   03)  
Nada satisfeito   04) 
NS/NR    99) 

 
 
(v83)  P 53 - Se agora pudesse voltar atrás no tempo, voltava a sair do seu país? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR   99) 
   Porquê? ____________________________________ 

 
 
(v84)  P 54 - Desde que saiu, voltou alguma vez ao seu país? Quantas vezes? 
 

Não voltou ao seu país  01) 
Uma     02) 
Duas    03) 
Três     04) 
Quatro    05) 

 Cinco    06) 
Seis e mais   07) 
NS/NR   99) 

  

 
 
(v85)  P 55 - Em relação ao futuro, que preferiria? (ler as possibilidades) 
 

Ficar a viver aqui   01) 
Voltar para o país de origem  02) 
Ir para outro país              03) 
Outra situação    04) 
NS/NR     99) 
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 (v86)  P 56 - E pensa que isso irá acontecer?  
 

Sim   01) 
Não   02) 
Talvez   03) 
NS/NR   99) 

 
 
(v87)  P 57 - Gostaria de obter a nacionalidade portuguesa? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR   99) 

 
 
(v88)  P 58 - Por que motivo? (espontânea) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 
(v89)  P 59 - Você, habitualmente, que língua fala em casa? ( Multirespostas) 
 

Português    01) 
Crioulo Cabo Verdeano  02) 
Crioulo Guineense   03) 
Hindi     04) 
Gujarati    05) 
Ucraniano    06) 
Russo     07) 
Castelhano    08) 

 Francês    09) 
Chinês                 10) 
Urdu     11) 
Romeno    12) 
Inglês     13) 
Outra.   Qual: ____________     14) 
NS/NR                 99) 
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(v90)  P 60 - E no trabalho? (Multirespostas) 
 

Português    01) 
Crioulo Cabo Verdeano  02) 
Crioulo Guineense   03) 
Hindi     04) 
Gujarati    05) 
Ucraniano    06) 
Russo     07) 
Castelhano    08) 

 Francês    09) 
Chinês                 10) 
Urdu     11) 
Romeno    12) 
Inglês     13) 
Outra.   Qual: ____________     14) 
NS/NR                 99) 
 

 
 
 
(v91)  P 61 - E com os amigos em Portugal? (Multirespostas) 
 

Português    01) 
Crioulo Cabo Verdeano  02) 
Crioulo Guineense   03) 
Hindi     04) 
Gujarati    05) 
Ucraniano    06) 
Russo     07) 
Castelhano    08) 

 Francês    09) 
Chinês                 10) 
Urdu     11) 
Romeno    12) 
Inglês     13) 
Outra.   Qual: ____________     14) 
NS/NR                 99) 
 

 
 
P 62 - Relativamente à língua portuguesa: 
 

Correctamente   um pouco   nada 
(v92)  Entende   01)     02)    03) 
(v93)  Lê   01)     02)    03) 
(v94)  Fala   01)     02)    03) 
(v95)  Escreve   01)     02)    03) 
 
 
(v96)  P 63 - (Só para os que não entendem, lêem, falam e escrevem o português correctamente). Você quer 
aprender ou melhorar o português? 
 

Sim    01) 
Não    02) 
Estou a aprender   03) 
Outra.   Qual: __________________ 04) 
NS/NR    99) 
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(v97)  P 64 - Como aprendeu o português? 
 
 
 
 
 
(v98)  P 65 - Acha que o conhecimento de português dá mais possibilidades de encontrar trabalho? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR   99) 

 
 
P 66 - Poderá dizer-me que línguas fala e que línguas entende? 

 
   fala  entende  ns/nr 

(v99)   Português   01)   02)   03) 
(v100)  Crioulo Cabo Verdeano   01)   02)   03) 
(v101)  Crioulo Guineense   01)   02)   03) 
(v102)  Hindi   01)   02)   03) 
(v103)  Gujarati   01)   02)   03) 
(v104)  Ucraniano   01)   02)   03) 
(v105)  Russo    01)   02)   03) 
(v106)  Castelhano   01)   02)   03) 
(v107)  Francês    01)   02)   03) 
(v108)  Chinês   01)   02)   03) 
(v109) Urdu   01)   02)   03) 
(v110)  Romeno   01)   02)   03) 
(v111)  Inglês    01)   02)   03) 

 
 

(v112)  P 67 – Com que idade deixou de estudar?  
 

Idade _________________  01) 
Está a estudar   02)  
Não foi à escola  03)  
NS/NR    99)  
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(v113)  P 68 – Como definiria o seu nível de estudos? (ler as possibilidades) 
 

Não tem estudos  01) 
Estudos básicos  02) 
Estudos médios  03) 
Estudos profissionais  04) 
Estudos universitários  05) 
NS/NR    99) 

      
 
(v114)  P 69 – Você está casado(a) ou vive em união de facto? 
 

não   01)  (passa para a pergunta 72) 
casado(a)  02) 
união de facto  03) 
NS/NR   99) 
 
 

(v115)  P 70 – Vive com essa pessoa? 
Sim   01)    
Não   02)  (passa para a pergunta 72) 

 
 
(v116)  P 71 – De que nacionalidade é a pessoa que vive consigo casada ou em união de facto? 
 

Da mesma nacionalidade do entrevistado  01) 
Portuguesa      02) 
Outra nacionalidade. Qual? ____________________ 03) 
NS/NR       99) 

     
 
(v117)  P 72 – Tem filhos? 
 

Sim. Quantos? ________  01) 
Não tem   02) (passa para a pergunta 78) 
NS/NR    99) 

 
(v118)  P 73 – Vivem aqui ou no país de origem? 
 

Vivem todos em Portugal    01) 
Uns em Portugal e outros no país de origem  02)  
Todos no país de origem    03)       (passa para a pergunta 77) 
Outra situação. Qual? _________________________ 04)  
NS/NR       99) 
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 (v119)  P 74 – Dos que vivem aqui, quais nasceram em Portugal? 
 

Todos     01) 
Só alguns    02)  
Especifique: _____________________________________ 
 
Nenhum nasceu em Portugal  03) 
NS/NR     99) 

 
(v120)  P 75 – Você, para os seus filhos que nasceram em Portugal, preferia:  
 

Que se sentissem portugueses    01) 
Que se sentissem do país de origem dos pais  02) 
As duas coisas   03) 
Indiferente   04) 
NS/NR    99) 

 
 
(v121)  P 76 – E para o futuro dos seus filhos que vivem aqui,  preferia:  
 

Que fossem viver para o seu país de origem  01) 
Que ficassem a viver em Portugal   02) 
Indiferente      03) 
Outra resposta. Qual? ______________________  04) 
NS/NR       99) 

 
 
(v122)  P 77 – Você tem intenção de trazer para viver em Portugal os seus filhos que não vivem 
aqui? 
 

Sim   01) 
Não   02) 
NS/NR    99) 

 Porquê? ________________________________________ 
 
 
(v123)  P 78 – Neste momento você, pessoalmente, sente-se:  
 

Unicamente do seu país de origem  01) 
Mais do seu país do que daqui   02) 
Dos dois      03) 
Mais daqui do que do seu país    04) 
Unicamente de Portugal   05) 
NS/NR      99) 
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(v124)  P 79 – Professa alguma religião? 

 
Sim    01) 
Não     02)            (fim do inquérito) 
NS/NR   99) 

 
 
(v125)  P 80 – Frequenta algum local de culto? 
  

Não    01)            (fim do inquérito) 
 

Católico      02) 
Evangelista    03) 
Protestante   04) 
Muçulmano   05) 
Hindu    06) 
Ortodoxo    07) 
Judaico                 08) 
 

 Outro Cristão   09)  
Qual  ________________________ 
Kimbanguista   10) 
Budista   11) 
Outro      12)  
Qual  ________________________ 
NS/NR    99) 

 
 

(v126)  P 81 – E esse local, como o caracteriza? 
 

Igreja    01) 
Mesquita    02) 
Espaço particular que serve de mesquita   03) 
Espaço particular que serve de Igreja   04) 
Espaço alugado que serve de Igreja    05) 

 

 Espaço alugado que serve de mesquita    06) 
Espaço cedido que serve de igreja     07) 
Espaço cedido que serve de mesquita       08) 
Outro espaço    09)   
Qual  _______________________________ 
NS/NR     99) 

 
 
(v127)  P 82 – No caso de responder que o espaço é cedido, saberá dizer qual a entidade que cedeu 
esse espaço?  
 _____________________________________________ 
 
 
(v128)  P 83 – E onde fica localizado esse local ao qual se desloca para praticar o seu culto 
religioso?  
 
 ___________________________________________________________________ 
 

Fim do Inquérito. 
Muito obrigado pela sua colaboração. 

Data ___/___/___ 

http://www.cm-loures.pt/aa_ASocial_Estudos.asp


176

‹‹

Ecran PreenchidoÍndice Zoom+ Zoom Imprimir

177

››

SAIRwww.cm-loures.pt

retrato dos percursos 
e fixação no território

01
imigrantes
em loures

APOIOS

TÍTULO: IMIGRANTES EM LOURES
EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
DIVISÃO DE IGUALDADE E CIDADANIA
VEREADORA SÓNIA PAIXÃO
AUTORIA E COORDENAÇÃO: 
PAULO JOSÉ DA SILVA
TEXTOS E QUADROS: 
PATRÍCIA CURADO E LUÍS ATAFONA
RECOLHA DE DADOS: INQUÉRITO 
POR QUESTIONÁRIO APLICADO 
A UMA AMOSTRA REPRESENTATIVA 
DA POPULAÇÃO IMIGRANTE RESIDENTE 
NO CONCELHO DE LOURES COM 
16 OU MAIS ANOS, ENTRE AGOSTO 
DE 2008 E DEZEMBRO DE 2009
EDIÇÃO, REVISÃO EDITORIAL, DESIGN
GRÁFICO CAPA, WEBMASTER:
CML/DGAIM/DIRP
REGISTO DO INQUÉRITO: IGAC/3504/2008
LOURES, 2010 

http://www.cm-loures.pt/aa_ASocial_Estudos.asp



