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A visão para o Ebury Bridge Estate 
tem como objetivo estabelecer um 
novo padrão na regeneração de 
habitações sociais. Temos trabalhado 
em parceria com os residentes de 
Ebury Bridge. Esta regeneração 
irá construir 781 habitações de alta 
qualidade, das quais se espera que 
370 sejam casas para arrendamento 
social. O objetivo para este bairro é 
a criação de casas de alta qualidade 
e económicas para os residentes de 
Westminster. Vamos maximizar as 
oportunidades para os residentes, 

ao mesmo tempo que minimizamos 
o impacto no meio ambiente.

Para além das casas novas, haverá 
também um novo espaço para a 
comunidade, creche e centro de fitness 
para os residentes e comunidade 
local. Além disso, também vão existir 
quatro praças públicas de qualidade. 

Novas árvores e canteiros, mas 
também a conservação de árvores 
mais maduras, tudo isto criará 
paraísos naturais que a comunidade 
local poderá desfrutar.

ACERCA DESTE 
FOLHETO
Enviámos-lhe este folheto 
porque tem direito a 
votar enquanto residente 
independente. O seu voto 
será determinante para a 
evolução das propostas de 
regeneração para o Ebury 
Bridge estate.

Estamos a criar casas modernas 
e económicas para residentes, e 
a melhorar as infraestruturas da 
comunidade. Um voto no "sim" significa 
que nos podemos candidatar a fundos 
adicionais da Greater London Authority 
(GLA), e ajudar-nos a aumentar o 
número de habitações sociais que 
teremos disponíveis para alugar.
Os fundos adicionais da GLA podem 
ajudar-nos a aumentar o número 
de habitações sociais de 239 para 
370*. Tal ajuda a criar mais ofertas 
de habitação em conta para os 
residentes de Westminster.

MUNICÍPIO DE 
WESTMINSTER 

ESTA É A SUA  
OFERTA DO SENHORIO DO 

Nas páginas seguintes, encontrará 
todas as informações de que necessita 
para ajudar na sua tomada de 
decisão. Trabalhámos consigo para 
compreender o que é mais importante 
para si. A Oferta do Proprietário expõe 
a sua visão, aspirações e prioridades 
de uma casa bem concebida, eficiente 
em termos energéticos e segura 
dentro de um bairro construído de 
acordo com os mais elevados padrões. 
Determina o seu direito a uma casa 
e outros privilégios como inquilino 
seguro, bem como, um acordo justo 
para os arrendatários residentes. 

Definimos o compromisso da câmara 
municipal para um processo contínuo 
de consulta aberta, transparente e 
de envolvimento após a votação. 

Por último, inclui todos os detalhes 
do processo de votação, quem é 
elegível, e como pode votar. 

Queremos garantir que tem completa  
e total compreensão da oferta.  
Caso tenha quaisquer dúvidas, por 
favor venha visitar-nos na Regeneration 
Base, ou, alternativamente, poderá 
contactar-nos por telefone ou email. 
Se pretende que a regeneração 
avance com as presentes propostas, 
vote "Sim" no boletim de voto. 

Receberá os seus boletins de voto 
separadamente. Ser-lhe-ão enviados 
na sexta-feira, dia 20 de janeiro de 
2023, por correiro prioritário, e terá 
até às 17h00 horas de quinta-feira, dia 
16 de fevereiro de 2023, para votar.

EBURY BRIDGE

AGORA TEM A 
OPORTUNIDADE DE VOTAR 
PARA A REGENERAÇÃO DE 

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR
Compreendemos que esta é uma decisão importante. A 
nossa equipa está aqui para ajudar com quaisquer dúvidas 
que possa ter. Poderá contactar-nos através do: 

           eburybridge@westminster.gov.uk         0800 011 3467

           Regeneration Base 15 - 19 Ebury Bridge Rd, SW1W 8QX

*sujeito à aprovação de pequenas 
alterações de planeamento.
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O meu nome é Asaelle e vivo na 

Casa Doneraile desde o momento 

em que dei o meu primeiro suspiro. 

Fiz amizades para a vida, vi 

a comunidade crescer e amei cada momento de cada 

memória criada. Quando ouvi pela primeira vez que o 

Ebury estate seria demolido, senti que uma parte da 

minha infância me foi tirada. Contudo, ao ver os novos 

planos e desenvolvimentos percebi o lado posit
ivo da 

situação. Fiquei tão entusiasmada que mal podia esperar 

para que o projeto finalmente começasse. Mudar-me 

de Ebury deixou-me com um sentimento peculiar, pois 

sabia que a atmosfera seria completamente diferente. 

Eu estava certa. Iniciei mentalmente uma contagem 

decrescente e queria que tudo ficasse pronto nu
m piscar 

de olhos. Todos os dias me questionava quando é que 

iria regressar e a minha impaciência crescia sempre 

que lia mais um boletim informativo. Analisei cada plano 

que me foi colocado à frente e i
maginava-me neste novo 

ambiente no qual iria entrar dentro de a
lguns anos. 

Assim que saí da reunião para res
identes que estavam 

de regresso, não consegui conter a excitação e ot
imismo 

dos novos planos que rapidamente inundaram o meu 

pensamento. Sei que vou amar a nova Ebury da mesma 

forma que os seus novos resident
es também a vão 

amar. Novos começos trazem novas oportunidades. 

Voltar a 
Ebury

Asaelle, 16 an
os
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Caros residentes,
Estou bastante orgulhoso de dar a 
conhecer a Oferta do Proprietário 
a todos vós. Este folheto expõe o 
compromisso da Câmara Municipal 
para convosco e os detalhes do que 
colocaremos à vossa disposição 
caso decidam votar "Sim". 

Enquanto novos administradores, 
queremos dar às nossas comunidades 
a última palavra acerca do futuro 
das suas casas e vizinhança. 
Também queremos maximizar o 
número de casas verdadeiramente 
accessíveis (arrendamento social) 
construídas na Ebury Bridge.

Quando as opções de regeneração 
começaram a ser consideradas pela 
primeira vez, foi-nos dito que combater 
a sobrelotação, melhorar a qualidade 
das casas e manter a comunidade unida 
eram as vossas principais prioridades. 
Os compromissos que estabelecemos 
neste documento tentam ir de 
encontro a estas aspirações.

Os espaços públicos de elevada 
qualidade e parques para as crianças 
nunca devem ficar muito longe de 
casa. Com quatro novas praças 
públicas e uma nova abordagem 
à gestão de Ebury, queremos que 
todas as famílias ou indivíduos que 

UMA ESTRATÉGIA 
MAIS JUSTA PARA 
WESTMINSTER
Não se esqueça de ler a nossa Estratégia 
Mais Justa Para Westminster disponível 
online em  
westminster.gov.uk/fairer-westminster

MEMBRO DO GABINETE

Estamos comprometidos em criar alojamento 
verdadeiramente accessível para os nossos residentes 
e habitações de qualidade e infraestruturas 
públicas essenciais para a comunidade.

Cllr Matt Noble, 
Membro da Church 
Street Ward e Membro 
do Gabinete para 
a Ação Climática, 
Regeneração e 
Arrendadores.

vivam na vizinhança prosperem num 
ambiente seguro e convidativo. 

Em Westminster, temos agido de forma 
rápida para aumentar a qualidade das 
casas que se encontram para arrendar, 
mas a um preço acessível. Caso opte 
por votar "sim" na próxima eleição 
de residentes, podemos continuar 
a cumprir as nossas promessas, 
garantindo-lhe uma casa e bairro 
melhor para si e para a sua família.

Tal significa que, para além de 
substituir todas as 198 casas existentes 
do município, podemos construir 
aproximadamente mais 170 casas 
novas para arrendamento social. Cada 

casa será construída de acordo com 
um elevado padrão, proporcionando 
assim um amplo armazenamento e 
espaço exterior. Também terá auxilio 
em cada etapa da mudança.

Estou verdadeiramente feliz por 
conseguirmos aumentar o número 
de casas genuinamente económicas 
e disponíveis para arrendamento. 
As mudanças que fizemos aos 
planos para Ebury Bridge irão 
fortalecer a comunidade existente 
e dar oportunidades a novas 
famílias que queiram viver neste 
entusiasmante bairro. Ao votar 
"Sim" está a fazer a sua parte.

INTRODUÇÃO

VEJA O NOSSO VÍDEO A 
EXPLICAR A  
IMPORTÂNCIA DO SEU 
VOTO

Cllr Liza Begum (Membro do 
Gabinete dos Serviços de 
Habitação) e Cllr Matt Noble
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As prioridades estabelecidas dentro da comunidade e o 
feedback recolhido ajudaram-nos a talhar as propostas.  
Vamos continuar a ouvir o que tem a dizer 
relativamente a qual a melhor forma de desenvolver 
estas prioridades à medida que o projeto avança.

AS SUAS MOLDAMOS AS PROPOSTAS 
ATRAVÉS DO SEU ENVOLVIMENTO

Alterações ao design 
• Novos espaços para 

a comunidade.

• Caminhos e espaços 
bem iluminados.

• 90% das casas com salas 
de estar de aspeto duplo.

• O novo espaço está 
planeado para que utilize o 
carro o mínimo possível. 

• Os materiais terão uma elevada 
durabilidade e resistência.

• Trabalhar com os negócios 
existentes para desenvolver 
uma zona de comércio 
em Ebury Bridge.

• A maioria das casas será 
maior do que as atuais.

Menos edifícios 
A maior alteração foi remover 
o edifício do extremo sul 
da propriedade. Tal irá: 

• Reduzir ainda mais as 
preocupações com a 
luz e a privacidade da 
vizinhança mais próxima. 

• Aumentar o número de 
espaços verdes públicos. 

• Melhorar os acessos para 
pedestres e ciclovias 
na propriedade.

Respeito pela 
configuração 
Os novos edifícios irão 
encaixar-se na área local: 

• A construção irá encaixar-
se na zona circundante 
envolvente, bem como, 
com os edifícios vizinhos. 

• Os edifícios alinhar-se-ão com 
a altura predominante dos 
edifícios na Ebury Bridge Road. 

• A High Street será mantida.

• Desenhada para reduzir 
o impacto nos edifícios 
na vizinhança.

• aumentar a largura da 
Ebury Bridge Road.

• Proteger as vistas 
urbanas mais amplas.

PRIORIDADES COMO 
RESPONDEMOS AO 
SEU FEEDBACKUma comunidade e habitações construídas para o futuro 

Queriam casas modernas, de elevada qualidade, e um bairro com serviços 
melhores e mais sustentável, que beneficiasse as próximas gerações.

 Casas com claridade e bem iluminadas.

 Novas árvores e mais vegetação.

 Casas com um bom desempenho.

 Casas mais quentes e sossegadas.

 Espaços verdes melhorados.

 Mais iluminação pública para ter 
mais segurança e proteção. 

 Elevados padrões de segurança 
em caso de incêndio. 

 Casas com vidros triplos. 

 Melhor qualidade do ar.

 Varandas privadas.
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O que um voto no "Sim" significa
Se a maioria dos residentes votarem "Sim", o 
projeto irá continuar de acordo com as propostas 
atuais, as quais foram desenvolvidas por 
residentes. Também poderemos candidatar-
nos a um financiamento que ajudará a 
aumentar o número de casas sociais alugadas 
em desenvolvimento. Tal irá ao encontro 
do compromisso do Câmara Municipal de 
Westminster em ser mais justo ao fornecer 
casas mais acessíveis para os residentes 
de Westminster, bem como, para as futuras 
regenerações na Ebury Bridge. 

Porque é que eu devo votar "Sim"?
Esta é a sua oportunidade de se fazer ouvir.  
O seu voto é uma decisão inteiramente sua.

Além de ser uma oportunidade para aumentar 
o número de casas sociais que irão ficar à 
disposição, um voto no "sim" traduzir-se-ia no 
seguinte para os residentes e arrendatários de 
Ebury:
• Uma casa nova, segura e eficiente em termos 

energéticos, com o tamanho ideal para si.
• Uma cozinha e uma casa de banho moderna.

• Um sítio mais atrativo e seguro para viver.
• Espaços públicos e parques que 

todos possam desfrutar.
• Excelência na qualidade do ar da sua nova casa.
• Varanda ou terraço privado para todas as casas.
• Maior biodiversidade.
• Aquecimento instantâneo e água quente.

Qual o significado de dizer "Sim" 
à regeneração?
Com um voto no "Sim" garantiremos que 
podemos fornecer casas modernas e adequadas 
às necessidades que há já muito tempo são 
sentidas, tais como a sobrelotação, baixa 
eficiência energética e melhoria das instalações 
para benefício dos atuais residentes, bem como 
dos futuros residentes. Poderemos concorrer 
ao financiamento da Greater London Authority 
para criar ainda mais lares a preços acessíveis.

O que um voto no "Não" significa
Na eventualidade da votação resultar num 
"Não", a câmara municipal será obrigada a rever 
as atuais propostas que foram apresentadas. 
Iríamos procurar ainda mais respostas junto dos 
residentes para melhorar as atuais propostas 
e entrar novamente em contacto consigo 
para o informar das alterações propostas.

Um "não" significará também que não poderemos 
aceder ao financiamento do projeto através 
da GLA, o que significa que poderemos 
ter de reavaliar o número de casas sociais 
alugadas e propostas para construção.

ESTAMOS A FAZER UMA 
VOTAÇÃO

PORQUE É QUE

O SEU VOTO 
CONTA

A votação dos residentes decorrerá 
de segunda-feira, dia 23 de janeiro 
a quinta-feira, dia 16 de fevereiro 
até às 17h00 horas. Encorajamos 
todos os residentes registados a 

votar. O seu voto será confidencial.

Métodos de envolvimento

Terá todas as informações 
ao seu dispor e atualizadas 
através da nossa newsletter, 
site, ou folhetos informativos. 
Poderá visitar-nos na base de 
Regeneração.

2000 residentes 
irão receber 
a newslettter 
mensal

www.

website 
(eburybridge.org)

Vídeos e 
seminários 
online

Equipa de 
projeto dedicada 
e escritório de 
regeneração

40 reuniões de 
interessados 
realizadas

Passeios

Exposições 
e drop ins

80% dos 
residentes de 
Ebury Bridge 
envolvidos

Arrendatário 
Independente 
e conselheiro 
de arrendatário, 
Communities First

GARANTINDO O SEU 
ENVOLVIMENTO
Vamos garantir que os residentes de Ebury Bridge e 
as partes interessadas vão continuar envolvidos em 
todas as fases do desenvolvimento. Realizaremos 
atividades de envolvimento colaborativas e 
transparentes para o ajudar a compreender o 
processo de renovação, identificar prioridades, e 
influenciar propostas de desenvolvimento futuro. 

Poderá envolver-se através de: 

• Estatuto do projeto e reuniões de projeto in loco. 
• Torne-se um membro da Community Partnership Group. 
• Visitas de estudo a outros projetos de renovação. 
• Passeios in loco. 
• Exposições publicas e drop-ins
• A plataforma de consulta online. 
• Workshops de design conduzidos por arquitetos

Atividades feitas à medida para satisfazer as necessidades 
de grupos de difícil acesso, incluindo residentes mais 
velhos, residentes para quem o inglês não é a sua primeira 
língua e atividades para residentes mais jovens.

COMMUNITY FUTURE GROUP
Desde 2017, o estratégico 'Community Futures Group' (CFG) tem representado os residentes do 
Ebury Bridge estate. O CFG proporcionou uma voz colaborativa aos residentes ao ajudar a moldar 
as propostas para o futuro do bairro. O CFG liderou o desenvolvimento da "Community Charter", a 
qual define a forma como a câmara municipal irá trabalhar com os residentes durante o projeto. 

O CFG foi recentemente aumentado para incluir a comunidade mais abrangente, incluindo 
negócios locais e residentes que vivem nas áreas circundantes. Este foi renomeado como 
o Community Partnership Group (CPG) e encontra-se mensalmente com a equipa de 
Westminster para debater o progresso do programa e as perguntas da comunidade.
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1The Westminster City Council Regeneration Team continues to be available 

to support and provide information about the Regeneration Project.

Feel free to contact us at eburybridge@westminster. gov.uk

In this issue Ebury Bridge Residents Information Events 

Ebury Edge upcoming activities 

Rephasing update

Construction updates  

Successful Engagement 

Events!

The team recently met with residents to provide updates 

about the new homes being built. This included updates on 

key dates, and images of the new homes. 

The events were very well attended and it was great to feel 

the excitement in the room. See page 2 for a wonderful letter 

written by Asaelle, (16), daughter of  

one of our returning residents! 

Residents completed surveys which will help the team to 

understand rehousing preferences when allocating to the  

new homes.

All information displayed at the events can be found  

on our website www.eburybridge.org

If you haven’t yet completed the survey and are an Ebury secure 

tenant or resident leaseholder please call 0800 0113467.
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EBURY BRIDGE
A VISÃO PARA

VIZINHANÇA
A SUA 

A regeneração de Ebury Bridge irá proporcionar 
781 habitações de qualidade. A vizinhança será 
diversificada, composta por arrendamento 
social e arrendatários, tanto para os residentes 
atuais quanto para os residentes futuros, 
o que irá de encontro às necessidades 
de habitação atuais em Westminster.

Agora as novas habitações serão desenhadas 
para ir de encontro às suas prioridades, 
necessidades e aspirações. Serão utilizadas 
as últimas tecnologias para reduzir o gasto 
individual de energia, ajudando a reduzir as 
contas de eletricidade, melhorar o bem-estar 
e a reduzir o impacto no meio ambiente.

Os principais objetivos da 
regeneração são:
Estabelecer parcerias com residentes e 
empresas, para apresentar a melhor proposta 
para a Ebury Bridge Estate a fim de:

Proporcionar mais habitação social.

Criar uma comunidade 
diversificada e sustentável.

Proporcionar espaços públicos e 
infraestruturas melhorados para a 
comunidade.

Definir o padrão para a renovação 
do património com design de alta 
qualidade em todas as 
propriedades.

Proporcionar habitações 
construídas para o futuro utilizando 
os mais recentes materiais 
sustentáveis.

Respeitar a área envolvente.

A nova Ebury Bridge será vibrante e moderna, tanto para a 
comunidade existente como para os novos residentes. 

RESPEITO PELA 
CONFIGURAÇÃO
É importante que o novo 
bairro respeite a sua história, 
aparência e sentimento da 
comunidade envolvente. 

Desenhámos seis edifícios de 
seis andares virados para a 
Ebury Bridge Road e colocámos 
os edifícios mais altos para trás, 
juntamente com a linha ferroviária. 
Os materiais e construção irão 
enquadrar-se com aqueles 
que se encontram na área de 
conservação. Tal irá reduzir 
o impacto da construção. 

A High Street destinar-se-á 
ao comércio e lojas no piso 
inferior. Haverá novas entradas 
para a Ebury Bridge Road 
com acessos ao lado norte 
e à Grosvenor Waterside.
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NOTA - Westco - podemos por favor incluir as legendas da imagem B na 
imagem A (a imagem A tem mais qualidade)? Explicação na página seguinte

Northern Gateway 
afasta-se um pouco da Ebury 
Bridge para uma parte mais 
baixa do domínio público

Terraço do edifício   
com um espaço de 

lazer partilhado para os 
residentes do edifício

Terraço Pódio  
com espaços de convívio 

entre edifícios

Flexível e multiúsos  
 Área de Jogos MUGA 
uma área informal para 

jogar múltiplos desportos 
e atividades para todas as 

idades

Southern Gateway  
ligação verde e aberta para 

a urbanização à beira-mar de 
Grovesnor

Praça central comunitária   
núcleo flexível do plano 
principal para múltiplas  
utilizações e reuniões

1

1

4

2

2

5

5

3

6

6

3
4

*Proposta de localização das casas económicas.



Parques para todas as idades
Haverá mais espaços lúdicos para todas as idades, 
sendo estes de cariz natural e formal.

Negócios e Comércio
A high street estará reservada e terá espaços 
para atrair novas lojas para a zona.

Novos Espaços Para a Comunidade
O centro da nova praça central será um novíssimo 
espaço comunitário, onde estará disponível um serviço 
de portaria e receção de encomendas para todos os 
residentes. À volta da mesma existirão uma variedade de 
sítios para relaxar, com fontes, zonas lúdicas e cafés. 

Praças públicas 
Todas as praças estarão ligadas para facultar um sentido norte-
sul à caminhada, com prioridade para ciclistas e pedestres. 

Haverá: 

• Um maior número de casas com vista para as praças públicas. 

• Espaços abertos que transmitirão um sentimento 
de segurança, pois têm boa visibilidade. 

• Sinalização e direcionamento claro.

Espaços Verdes e Jardins Comunitários
Disse-nos que a melhoria dos espaços verdes ao ar livre 
era extremamente importante. Um aspeto central do 
nosso design foi o de aumentar o número de espaços 
verdes e melhorar a sua qualidade através de: 

• Áreas centrais para a comunidade.

• Jardins partilhados.

• Zonas públicas partilhadas.

• Caminhos pedestres acolhedores.

• Melhor iluminação das ruas.

A COMUNIDADE
A VISÃO PARA

Uma das principais prioridades para o regime é 
planear o desenvolvimento de espaços públicos de 
alta qualidade, zonas verdes e infraestruturas para 
a comunidade. Planeamos proporcionar espaços 
para quem vive, trabalha ou se encontra na área 
envolvente. Nos quais estão incluídos: 

Linha de construção 
recuada para facultar a 
criação de pavimentos 
mais largos 

Comércio

Acesso de 
veículos 

Jardins 
comunitários

Preservação de 
várias árvores 
maduras

Acesso de 
veículos 

Materiais a serem utilizados nos espaços públicos:

Degraus integrados no 
jardim que irão criar uma 
entrada principal para a 
propriedade a partir do norte

Melhor utilização do 
espaço não residencial 
para promover a atividade 
em toda a propriedade

Espaços verdes melhorados 
e mais árvores

Criação de pódios entre os 
edifícios para os veículos de 
residentes e bicicletas, para 
que não fiquem visíveis

Paisagística das áreas de lazer

Entradas para as 
residências e pontos 
para entrega de 
encomendas

Espaço Para a Comunidade 

Passagem para a zona sul

Ebury Bridge 

St Barnabas St
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Conectividade dos 
caminhos pedestres 
para incentivar os 
residentes a fazer 
mais caminhadas.

Superfície de betão 
bem delineada no 
sentido norte-sul

A pedra natural da 
Community Square 
será, potencialmente, 
de alta qualidade. 

Mobiliário urbano 
de alta qualidade 
e robusto que 
complementa a 
paleta de materiais

Cascalho ligado 
com resina nos 
espaços verdes 
para transmitir 
aquela sensação 
de "parque"

Casca de pinheiro 
debaixo das 
máquinas de 
desporto sempre 
que possível 
para manter o 
aspeto natural

Espaço Para a Comunidade
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NOVA CASA
A SUA 

Todas as casas, quartos individuais, arrumação, e zonas ao ar 
livre privadas serão dimensionadas de acordo com as atuais 
normas da London Housing Design Guide definidas pela Greater 
London Authority. 

Casas de qualidade 
construídas para o futuro
As novas casas estão a ser construídas 
considerando as normas mais atuais com 
bastante luz solar e mais eficientes a nível 
energético. Características incluídas:

• Casas bem iluminadas, com janelas 
grandes e um teto com altura ideal.

• Cerca de 90% das casas terão salas de estar com 
aspeto duplo 
, janelas nas paredes adjacentes, com 
vistas para mais do que uma direção.

• Vidros triplos significam casas mais 
quentes e mais silenciosas.

• Qualidade do ar melhorada e ventilação natural.

• Casas com boa exposição solar.

• Os mesmos padrões dimensionais 
em todas as propriedades.

• Elevados padrões de segurança contra 
incêndios e sistemas individuais de aspersão.

• Varandas privadas.

• Aparelhos com classificação 
A+ em todas as casas.

• Sistemas de aquecimento de baixa 
energia com água quente instantânea.

Disseram-nos que querem uma casa de qualidade para viver. A sua nova casa será criada 
de forma a se enquadrar com as suas necessidades, ao ser espaçosa, protegida e segura 
durante os anos que ainda estão para vir. Poderá dar o seu toque pessoal através de 
acabamentos interiores de alta qualidade, e de casas de banho e cozinhas modernas.

DISSE-NOS QUE

As novas casas 
devem ser 
espaçosas, 
quentes e 
silenciosas.

Pouco 
dispendiosas a 
nível energético. 
Assim, preparadas 
para o futuro.

Necessidade de 
um espaço privado 
para cada casa.

Algumas 
moradias estavam 
sobrelotadas.

E BEM-ESTAR DOS 
MORADORES

Casas Económicas 
a Nível Energético
As casas mais quentes e silenciosas 
serão feitas de um material 
isolante, o qual ajuda a manter a 
temperatura. Tal reduz a necessidade 
de ligar o aquecimento, e assim 
reduz os gastos com energia.

Casas iluminadas com dupla 
aparência, as janelas devem reduzir 
a necessidade de acender as luzes 
durante o dia. A iluminação LED 
de baixa energia e os medidores 
de energia inteligentes serão 
também melhores para o planeta.

UM bairro amigo 
do ambiente
Equipamentos de baixo consumo 
de água e Reciclagem de Água 
Cinzenta reduzirão a quantidade 
de água utilizada em cada casa 
até 30% por cada edifício.

O espaço do telhado será utilizado para 
sistemas de drenagem sustentáveis, 
o que aliviará a pressão exercida sobre 
a rede de drenagem de Londres. Os 
telhados azuis juntamente com os 
painéis solares compensarão 7,5% da 
emissão de carbono da propriedade.

Sendo um empreendimento Sem 
Combustível Fóssil, ao utilizar 
um centro de energia totalmente 
elétrico, as emissões de carbono 
para aquecimento, arrefecimento e 
água quente serão 70% melhores 
do que os regulamentos atuais.

A reutilização dos materiais da 
demolição irá reduzir o impacto em 

aterros. O material de construção 
amigo do ambiente na Fase 1 está 
a ajudar a eliminar 120 toneladas 
de carbono incorporado.

Saúde e Bem-estar
Quase todas as casas terão varandas 
privadas, e espaços públicos 
maravilhosamente concebidos 
para encorajar os residentes a 
passar mais tempo ao ar livre.

A existência de mais plantas irá 
ajudar a aumentar a biodiversidade 
na área. Plantas que produzam 
pólen, bem como arbustos, 
oferecerão espaços de nidificação 
e de deslocação para as aves.

Cada casa terá uma ventilação 
mecânica contínua de recuperação 
de calor instalada, e os residentes 
irão respirar um ar mais limpo, 
o que poderá ter benefícios 
substanciais para a saúde.

O Sistema de Baixa Utilização 
Automóvel incentivará os residentes 
a optarem por métodos de transporte 
mais sustentáveis, e a optarem por: 
correr, caminhar ou andar de bicicleta.

Desenvolvimento 
excecional
A Ebury Bridge obteve uma pontuação 
"notável" na sua última avaliação de 
"sustentabilidade", tendo conseguido 
mais de 90% pelo seu trabalho no 
bem-estar social e económico, 
economia local, energia de recursos e 
ecologia, bem como nos transportes.

As novas casas e bairro irão utilizar as últimas 
tecnologias para reduzir os gastos energéticos, 
melhorar o bem-estar e reduzir o impacto no meio 
ambiente.

CASAS AMIGAS DO AMBIENTE 
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1QUARTO

Área 53sqm

Aspeto Duplo Sim

Varanda 5sqm

Despensa 1.9sqm

Casas de 
banho

1

2 QUARTO

Área 76sqm

Aspeto Duplo Sim

Varanda 7sqm

Despensa 5.7sqm

Casas de 
banho

1

NOVAS CASAS
CONFIGURAÇÃO DAS 

Nas páginas seguintes encontram-se exemplos das 
configurações propostas para a tipologia e tamanhos 
das casas que serão construídas. Estes planos são 
indicativos e podem sofrer alterações durante o 
desenvolvimento do projeto e outras consultorias.

apartamento para 2 pessoas

apartamento para 4 pessoas

Qual é a aparência das casas que já começaram a 
ser construídas pelo Westminster City Council?

Lisson Arches

Com data de término prevista para o final deste 
ano, serão construídas 60 casas novas de apoio à 
comunidade para apoiar particularmente aqueles com 
necessidades de mobilidade. Trabalhámos com os 
residentes para assegurar que tenham à sua disposição 
as adaptações de que necessitam quando se mudarem 
para a sua nova casa, incluindo dentro das casas de 
banho e cozinhas. As casas terão varanda privada, 
armários de cozinha equipados, janelas grandes para 
deixar entrar luz natural, eletrodomésticos tais como um 
frigorífico com congelador, e muito espaço de arrumação.

Luton Street

Terminado em 2022, famílias que antes se encontravam em 
apartamentos sobrelotados beneficiaram recentemente de uma 
casa mais moderna e maior. O Sr. Bashir e a sua família mudaram-
se recentemente para uma casa com quatro quartos. Este afirmou 
"É importante que os meus filhos tenham agora um espaço para 
estudar e se prepararem para o seu futuro. Agora, a nossa casa 
também é muito mais quente, tem mais arrumação, uma cozinha 
mais espaçosa e o nosso próprio espaço privado ao ar livre.
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VARANDA

VARANDA

QUARTO

CASA DE BANHO

CASA DE BANHO

QUARTO QUARTO

COZINHA

SALA DE ESTAR 

/ JANTAR

SALA DE ESTAR 

/ JANTAR

DESPENSA DESPENSA

DESPENSA
DESPENSA DESPENSADESPENSA

DESPENSADESPENSA



3 QUARTO

Área 90sqm

Aspeto Duplo Sim

Varanda 8sqm

Arrumos 4.6sqm

Casas de 
banho

2

2 QUARTO

Área 76sqm

Aspeto Duplo Sim

Varanda 7sqm

Arrumos 4.2sqm

Casas de 
banho

1

apartamento para 3 pessoas (Adaptado para cadeira de rodas) apartamento para 5 pessoas
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VARANDA

VARANDA

QUARTO

QUARTO

QUARTO QUARTO

QUARTO COZINHACOZINHA SALA DE ESTAR 

/ JANTAR

SALA DE ESTAR 

/ JANTAR

CASA DE BANHO

CASA DE BANHO

ARRUMOS

DESPENSA DESPENSA

DESPENSADESPENSA
CASA 

DE 

BANHO

ARRUMOSARRUMOS



4 QUARTO

Área 136sqm

Aspeto Duplo Sim

Varanda 13sqm

Despensa 12.5sqm

Casas de 
banho

2

Duplex
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CASA DE 
BANHO

COZINHA

SALA DE ESTAR 
/ JANTAR

PÁTIO

DESPENSA

DESPENSADESPENSA

PrimeiroChão

DESPENSA
DESPENSA CASA DE BANHO

VARANDA

QUARTO QUARTO QUARTO

QUARTO



OFERTA AOS 
INQUILINOS

SEGURANÇA

Promessa fundamental
Caso lhe seja exigido, ou já se tenha 
mudado de uma casa pertencente à Ebury 
Bridge Estate, a Câmara Municipal de 
Westminster pode garantir o seguinte: 
•  Terá todo o direito de regressar 

ao Ebury Bridge estate.

•  Tem direito a uma nova casa 
no Ebury Bridge estate.

•  Ser-lhe-á oferecida uma novíssima casa, 
sob os mesmos termos de arrendamento 
que tem agora e a sua renda municipal 
permanecerá ao nível da renda social.

•  Iremos dar-lhe uma nova casa à 
medida das suas necessidades. 

•  Um conselheiro independente estará 
à sua disposição para o ajudar. 

•  Os custos razoáveis associados à sua mudança 
serão reembolsados pelo câmara municipal, 
tais como os custos de remoção, custos de 
desconexão e redirecionamento de correio. 

•  Receberá um pagamento legal de 
perda de casa no valor de 7,800£. 

•  Terá a opção de se mudar de Ebury 
Bridge estate, se assim o preferir. 

•  A Cãmara Municipal providenciará apoio 
adicional aos residentes vulneráveis, tais 
como, ajuda na mudança e transporte 
para as suas novas casas. 

•  Haverá novas casas de habitação social 
para todos os inquilinos existentes. 

Tem direito a uma casa nova no 
Ebury Bridge estate.
Haverá novas casas de habitação social para 
todos os inquilinos existentes.  Poderá ter de se 
mudar para outra casa social em Westminster 
temporariamente e ter o direito de regressar a 
uma nova casa social quando esta estiver pronta. 

Se não se quiser mudar para uma casa 
nova, poderá mudar-se para outra 
casa social em Westminster. 

Se precisar de se mudar 
temporariamente
Se precisar de se mudar temporariamente porque a 
sua casa nova não está pronta, vamos garantir que 
tem uma casa apropriada pelo tempo necessário. 
Vamos ajudar a encontrar uma casa temporária o 
mais próximo possível do seu trabalho, escola e 
família ou amigos, para que não tenha de mudar a 
sua vida enquanto vive na sua casa temporária. 

A Câmara Municipal continuará  
a ser o seu senhorio
O seu contrato de arrendamento não mudará, 
e terá a mesma segurança de arrendamento 
que tem atualmente. Por exemplo, aos 
inquilinos seguros, será oferecido outro 
arrendamento seguro e aos inquilinos flexíveis 
será oferecido outro arrendamento flexível. 
Tanto os seus direitos quanto os deveres da 
Câmara Municipal manter-se-ão inalterados. 

Terá direito ao pagamento de 
7.800£ pela perda de casa 
consequente mudança 
Se viveu na sua casa por mais de 12 meses antes 
da mudança terá direito a um pagamento legal 
por perda de casa, que atualmente será de 
7.800£. Este montante é decidido anualmente 
pelo governo e pode ser superior a este na 
altura em que se mudar. Os inquilinos conjuntos 
recebem um único pagamento. Poderá gastar 
a sua indemnização por perda de casa da 
maneira que desejar. Se dever dinheiro à Câmara 
Municipal por renda ou qualquer outro tipo de 
divida, iremos acordar o valor correto consigo, 
e o mesmo será deduzido da sua indemnização 
por perda de casa antes de a receber. 

As páginas seguintes apresentam a oferta por parte da Câmara 
Municipal para proteger os inquilinos, incluindo os seus direitos, 
permissões, opções de realojamento e a forma como a Câmara 
Municipal o apoiará ao longo do processo de regeneração.

A Câmara Municipal irá pagar 
despesas de mudança razoáveis 
Tal inclui custos da mudança, redirecionamento de 
correio, desconexão e reconexão de aparelhos e 
a reinstalação de cortinas e carpetes. Em muitos 
casos, a câmara municipal tratará de organizar estes 
serviços para os inquilinos, para que estes não 
precisem de fazer o pagamento eles próprios. 

Acerca da casa nova
A casa nova terá o tamanho que necessita, o que 
significa que poderá ser maior ou menor do que a 
sua atual casa. Antes de se mudar, iremos efetuar 
uma Pesquisa de Necessidades Habitacionais, 
na qual poderá considerar as opções e falar 
com um conselheiro independente. A Câmara 
Municipal realizará uma avaliação de quem vive 
na sua casa, da nova habitação que necessita e 
de quaisquer requisitos específicos que tenha. 

Se precisa de mais quartos 
(porque está sobrelotado), 
poderá mudar-se para uma casa 
com o tamanho ideal para si.
Se precisar de mais quartos dos que tem agora, e os 
mesmos se encontram sobrelotados, poderá mudar-
se para uma casa nova com o tamanho ideal para 
si e para a sua família. Se precisa de se mudar para 
uma casa maior, o pagamento que fizer à Câmara 
Municipal para renda será para essa mesma casa. 

A sua nova casa irá satisfazer as 
suas necessidades em termos de 
incapacidade ou mobilidade. 
Certificar-nos-emos de que, se precisar de adaptações 
à sua nova casa, estas serão avaliadas e estarão 
em vigor no momento em que se mudar. Todas as 
casas novas terão um patamar sem degraus para 
as portas da frente e às entradas dos edifícios.

Estão disponíveis mais informações em  
Inquilinos: As Suas Opções o sumário 

em folheto. 

Faça scan ao QR code 
para ficar com uma 
cópia da Ebury Bridge 
Regeneration Base.

Tenants: Your options
Summary of the Policy for Tenants in Housing Renewal Areas 2019 
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TAXA DE 
SERVIÇO
Enquanto inquilino, paga atualmente 
uma taxa de serviço juntamente com 
a sua renda. Os arrendatários também 
pagam uma taxa de serviço.

Todas as taxas futuras de serviço de 
desenvolvimento irão cobrir o seguinte:

• A manutenção de áreas comuns, 
tais como limpeza e iluminação

• Manutenção de terrenos 

• Manutenção de elevadores

• Serviços de cuidados

À medida que o projeto se desenvolve, 
falaremos consigo relativamente aos serviços 
que deseja e necessita, aqueles que nos 
serão exigidos para assegurar a gestão 
eficaz da propriedade, o que seria aplicável 
para si, e para assegurar que os serviços 
que recebe são económicos e acessíveis. 

Para aqueles com baixos rendimentos ou 
que recebem subsídios, talvez possa ser 
elegível ao apoio para pagar a sua renda 
e taxa de serviço através do subsídio 
de habitação / Crédito Universal.

APOIAMOS  
A SUA MUDANÇA

COMO É QUE

A Câmara Municipal irá apoiá-lo ao longo da sua mudança.

Uma mudança facilitada
Ao longo do processo, os funcionários dedicados 
ao realojamento ajudá-lo-ão com a sua mudança. 
Estes irão conhecê-lo pessoalmente e mantê-lo-
ão informado acerca do processo e dos próximos 
passos. Estes irão ajudá-lo a visitar a sua nova casa 
antes de se mudar, dar-lhe-ão o apoio necessário no 
dia da sua mudança e vão continuar a apoiá-lo depois 
de se ter mudado para verificar se está bem instalado.

VAMOS  
AJUDAR COM:

Por exemplo, podemos organizar mudanças, desinstalar e voltar a instalar máquinas de 
lavar e outros aparelhos. Será prestado apoio adicional aos inquilinos com base nas suas 
circunstâncias individuais, especialmente aos mais velhos, vulneráveis e com deficiências.

Mudanças

Redirecionamento 
do correio

Custos de 
Mudança 
(empacotar e 
desempacotar)

Desinstalar e 
voltar a instalar 
os aparelhos

Reconexão do 
telefone, TV e 
banda larga

Um pagamento por 
Perda de Casa quando 
se muda - este está 
atualmente estipulado 
em 7.800£ para 
inquilinos seguros
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OFERTA AOS 
INQUILINOS

OFERTA DE ACOMODAÇÃO 
TEMPORÁRIA

As páginas seguintes expõem a oferta do município 
para os inquilinos de alojamento temporário.
Esta secção aplica-se aos agregados familiares sem 
abrigo, relativamente aos quais a Câmara Municipal 
aceitou um dever de habitação integral ao abrigo da 
Lei da Habitação de 1996, parte 7 (tal como alterada). 

Se estiver inscrito no Registo de Habitação 
há doze meses ou mais e vive numa casa na 
propriedade de Ebury Bridge na altura da Oferta 
do Proprietário, será elegível para votar. 

Se não tiver assegurado uma nova residência 
permanente até à altura em que terá de se mudar, 
será visitado por um funcionário da Câmara Municipal 
e avisado de quando terá de se mudar e de quando 
lhe serão dadas informações sobre o processo. 

Se se encontra num prazo de doze meses após lhe ter 
sido oferecida habitação social permanente, ser-lhe-á 
atribuída uma prioridade adicional para tentar levar 
a sua mudança avante, a fim de evitar que tenha de 
se mudar duas vezes num curto espaço de tempo. 

Quando tal não se aplica, será dada prioridade ao 
alojamento temporário alternativo, o qual poderá ser em 
Westminster, se preencher os critérios, ou em Londres. 

Inquilinos que pagam renda a um 
proprietário privado.
Se estiver inscrito no Registo de Habitação há doze 
meses ou mais e vive numa casa na propriedade de 
Ebury Bridge na altura que a Oferta do Proprietário for 
publicada, será elegível para votar. Por favor contacte 
os serviços eleitorais da Civica (ver página 34) 
para se registar e votar antes do início da votação.

Estão disponíveis mais informações em  
Inquilinos: As Suas Opções 
o sumário em folheto. 

Faça scan ao QR code 
para ficar com uma 
cópia da Ebury Bridge 
Regeneration Base.

Tenants: Your options
Summary of the Policy for Tenants in Housing Renewal Areas 2019 
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OFERTA
ARRENDATÁRIOS RESIDENTES

As páginas seguintes expõem a oferta da Câmara Municipal 
aos arrendatários, incluindo os seus direitos, privilégios, 
e pagamento de indemnizações. Se é um arrendatário 
residente, também cobrimos a venda da sua casa atual e as 
suas opções de compra para uma casa nova, também terá à 
sua disposição o apoio da Câmara Municipal.

Promessa fundamental
Caso lhe seja exigido, ou já se tenha mudado 
para uma casa como parte da regeneração da 
Ebury Bridge Estate, a Câmara Municipal de 
Westminster poderá garantir o seguinte:

• Terá todo o direito de regressar ao Ebury Bridge 
estate, conforme a sua carta de acompanhamento. 

• Terá a oportunidade de comprar uma das 
novas casas com um empréstimo participativo 
ou numa base de participação no capital. 

• A câmara municipal irá oferecer apoio 
aos que escolherem mudar-se.

• Trabalharemos consigo para vender 
a sua casa por acordo.

• Receberá um pagamento legal por perda de casa 
no valor de 10% do valor de mercado do imóvel 
(limitado a 78.000£ a partir de Outubro de 2022).

• A câmara municipal providenciará um 
pagamento de perturbação para cobrir todos 
os custos razoáveis, incluindo mudança, 
imposto de selo equivalente e taxas legais.

Como arrendatário residente,  
receberá o valor total de mercado 
da sua casa mais 10% de 
pagamento por perda de casa
Receberá o valor total de mercado da sua casa 
no momento em que for vendida à Câmara 
Municipal e um pagamento por perda de casa 
de 10%, se tiver vivido na sua casa durante 12 
meses no momento em que tiver de se mudar. 

O pagamento por perda de casa será limitado a 
um valor máximo de 78.000£. Este montante é 
decidido anualmente pelo governo e poderá ser 
superior no momento em que se mudar. Os inquilinos 
conjuntos recebem um único pagamento.

Compra mediante acordo
A Câmara Municipal irá instruir um inspetor 
qualificado independente, membro da Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS), para 
preparar uma avaliação da sua casa. Normalmente, 
a Câmara Municipal iniciará o processo de compra 
do seu imóvel aproximadamente 18 meses 
antes do início da renovação do seu bloco ou 
mais cedo, em certas circunstâncias (ver secção 
"Flexibilidade do calendário de compra").

Flexibilidade do calendário de 
compra  ver verso
O avaliador da Câmara Municipal visitará o imóvel 
numa ocasião que lhe seja conveniente e será 
contactado com antecedência. O avaliador terá 
em conta o estado interno e quaisquer melhorias 
internas do imóvel, tais como casas de banho 
e cozinhas novas. Receberá então uma oferta 
por escrito por parte da Câmara Municipal. 

Se não concordar com a sua avaliação, a 
Câmara Municipal reembolsar-lhe-á os 
custos razoáveis da nomeação do seu 
próprio avaliador independente RICS para 
obter uma segunda opinião. O objetivo 
da Câmara Municipal é o de adquirir o seu 
imóvel arrendado, por acordo, sempre que 
possível, e trabalhará com os arrendatários para 
encontrar uma solução que seja mutuamente 
aceitável. A Câmara Municipal poderá 
prosseguir os poderes expropriação, a utilizar 
como uma solução de recurso para assegurar 
que as propostas possam ser entregues. 

Como arrendatário residente, 
receberá o valor total de 
mercado da sua casa mais 7,5% 
de pagamento por perda de casa
Se não viver na propriedade ou se tiver vivido na 
sua casa durante menos de 12 meses no momento 
em que é obrigado a mudar-se, será considerado um 
arrendatário não residente. Se concordar em vender 
a sua propriedade à Câmara Municipal, receberá 
o valor total de mercado da sua casa no momento 
em que esta for vendida à Câmara Municipal. 

Receberá também um pagamento base de perda de 
7,5% do valor total do mercado. Os inquilinos conjuntos 
recebem um pagamento único. Será responsável por 
tomar providências para quaisquer inquilinos que 
possa ter na sua propriedade, e assegurar que a sua 
propriedade se encontra desocupada no momento 
em que vender a sua casa à Câmara Municipal. 

O pagamento básico por perda estará limitado a 
um valor máximo atual de 75.000£. Este montante 
é decidido anualmente pelo governo.

A avaliação da sua casa será 
realizada por um inspetor 
independente qualificado
A avaliação da sua casa será realizada por um inspetor 
qualificado independente que terá em conta o mercado 
imobiliário local, as condições internas da sua casa e 
quaisquer melhorias feitas. A avaliação irá refletir o valor 
do imóvel antes do impacto de qualquer trabalho de 
regeneração. 

A Câmara Municipal irá pagar as 
despesas legais razoáveis
A Câmara Municipal pagará as taxas legais pela 
venda do seu imóvel, bem como as taxas e custos 
da compra de uma casa de substituição, quer esta 
esteja na nova propriedade ou noutro lugar. 

Tal incluirá o Imposto de Selo Predial, limitado ao valor 
do imposto de selo equivalente ao preço de compra 
acordado do imóvel vendido à Câmara Municipal. 

A câmara municipal irá pagar 
despesas de mudança razoáveis.
A câmara municipal reembolsar-lhe-á os custos 
razoáveis incorridos, resultado da mudança.

O pagamento da mudança de casa 
cobrirá as seguintes despesas: 

• Desinstalar e voltar a instalar os aparelhos 

• Redirecionamento do correio

• Reconexão do telefone, TV e banda larga 

• Despesas da mudança

• Custos de mudança (empacotamento 
e desempacotamento)

Receberá aconselhamento 
independente quanto às suas 
opções de realojamento
Será disponibilizado aconselhamento e apoio 
independente gratuito para o ajudar a decidir 
qual a melhor opção para si. A câmara municipal 
pode também pagar aconselhamento financeiro 
independente para os arrendatários em algumas 
circunstâncias, tais como aconselhamento relativo 
à obtenção de um novo crédito, por exemplo.
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ARRENDATÁRIOS 
RESIDENTES

OPÇÕES DE REALOJAMENTO PARA

Enquanto arrendatário residente, existem uma variedade de 
opções de realojamento para satisfazer as diferentes necessidades. 

OPÇÃO 1
Comprar uma das novas casas  
numa base de equidade partilhada
Os novos imóveis terão um valor mais elevado do que 
as atuais habitações dos arrendatários residentes. 
Como arrendatário residente terá a opção de comprar 
uma casa recém-construída com o mesmo número 
de quartos através de investimento partilhado. 

Tal permitirá aos arrendatários um custo 
habitacional semelhante ao atual: :

• Será oferecido investimento partilhado 
ao comprar uma das novas habitações 
diretamente à câmara municipal. 

O dinheiro que colocará nas novas habitações 
é o dinheiro da venda da sua casa atual mais 
o pagamento integral da perda da casa. Tal 
significa que, se tiver atualmente uma hipoteca, 
será necessário levantar ou transportar a 
anterior do mesmo valor para o novo imóvel. 

A câmara municipal compensará a diferença entre a 
contribuição do arrendatário e o preço de mercado do 
novo imóvel. Será o proprietário legal da propriedade, 
e será obrigado a pagar a taxa de serviço completa.

Não há reembolsos necessários para a contribuição da 
câmara municipal, esta só seria reembolsada depois de 
os bens terem sido vendidos ou transferidos. Se vender 
ou transferir o imóvel, qualquer aumento ou diminuição 
do valor do imóvel é partilhado entre si e a câmara 
municipal, com base na percentagem no momento da 
compra do imóvel. Para salvaguardar a contribuição da 
câmara municipal ser-lhe-á pedido que consinta num 
encargo legal, sobre o bem, no seu valor. O reembolso 
só será exigido aquando da venda ou transferência. 

OPÇÃO 2
Comprar uma das novas casas  
numa base de equidade partilhada
A propriedade partilhada é diferente de uma 
compra com um empréstimo partilhado, uma 
vez que apenas parte da propriedade será sua, 
em vez de ser o proprietário legal completo terá 
apenas parte, e a renda é paga com base na 
parcela da propriedade que não lhe pertence. 

Será necessário poder comprar pelo menos 25%  
da nova casa, com ou sem hipoteca, e ser capaz de 
pagar a renda, que é cobrada proporcionalmente  
à parte que não lhe pertence e com uma taxa de 
desconto. Será também responsável pelo pagamento 
da totalidade da taxa de serviço do imóvel.

Existem cinco opções para os arrendatários residentes que querem permanecer a 
viver na área de regeneração e uma opção para os que querem afastar-se.

OPÇÃO 3
Comprar uma das novas  
habitações por inteiro
Pode comprar diretamente uma das novas casas se 
quiser e puder fazê-lo. Não existe qualquer obrigação 
de comprar a casa desta forma, mesmo que o possa 
fazer.  No caso de escolher esta opção, poderá 
comprar uma propriedade de qualquer tamanho. 

Habitação temporária, se escolher 
fazer a sua compra através das 
Opções 1, 2 e 3
Poderá haver alturas em que as novas casas não 
estejam prontas para se mudarem de imediato e 
existe a possibilidade de ter de se mudar para uma 
habitação temporária durante algum tempo. Se for 
este o caso, a câmara municipal apresentar-lhe-á uma 
oferta razoável de arrendamento de curta duração 
garantida, que é o tipo de arrendamento oferecido no 
setor privado quando se trata de arrendamentos. 

A renda na habitação temporária irá corresponder 
aos seus atuais custos de habitação, incluindo 
pagamentos de empréstimos e taxas de serviço, o 
que significa que não haverá um aumento dos custos 
de habitação. No entanto, será responsável pelo 
pagamento do Imposto Municipal e contas de serviços 
públicos, que podem ser diferentes do que aquelas 
que está a pagar atualmente. A habitação temporária 
terá as mesmas dimensões da sua atual casa.

OPÇÃO 4
Comprar outro imóvel através do 
arrendamento na área local
Poderá preferir comprar outro imóvel do 
mesmo valor da sua casa atual na área local, 
ou seja, um que não faça parte do programa 
de reabilitação, caso esteja disponível. 

Sempre que tal for possível, será prestada assistência 
por parte da câmara municipal, para o ajudar a 
encontrar um. Em algumas circunstâncias, a câmara 

municipal poderá ser capaz de lhe vender um imóvel 
do seu próprio stock de habitação disponível. 

Em circunstâncias excecionais, podemos 
discutir opções de empréstimos participativos 
em imóveis fora da propriedade.

OPÇÃO 5
Tornar-se um inquilino social na 
área da renovação habitacional
Em alguns casos, poderá ser capaz de permanecer 
na área local ao tornar-se num inquilino social. 
Esta opção só será oferecida em circunstâncias 
especiais, tais como, quando nenhuma das 
outras opções de propriedade é adequada 
ou quando se pretende ficar como inquilino 
devido a problemas de saúde, por exemplo. 
Quando acordado, receberia 75% do valor 
de mercado dos seus bens, em vez de 100%. 
Será oferecido um arrendamento social, 
dependendo dos seus rendimentos.

OPÇÃO 6
Receba ajuda e apoio para se 
mudar para longe da propriedade 
de Ebury Bridge.
Estarão disponíveis ajuda e apoio prático para os 
arrendatários residentes, quando necessário, se 
quiserem mudar-se para outra parte de Westminster ou 
para outro lugar. Tal poderá incluir ajuda para encontrar 
uma propriedade ou com todo o processo de compra. 
Em algumas circunstâncias, a câmara municipal pode 
ser capaz de lhe vender um imóvel de Westminster 
do seu próprio stock de habitação disponível.

Estão disponíveis mais informações em  
Inquilinos: As Suas Opções o sumário 
em folheto. 

Faça scan ao QR 
code para ver ou 
ficar com uma cópia 
da Ebury Bridge 
Regeneration Base.

Leaseholders: Your options
Summary of the Policy for Leaseholders 

in Housing Renewal Areas 2018

Apoio para arrendatários
Se quiser falar mais connosco acerca das 
opções disponíveis, pode marcar um encontro 
e falar pessoalmente com a nossa equipa de 
apoio ao arrendatário. Por favor contacte-
nos através do 0800 011 3467 Ou por 
e-mail: eburybridge@westminster.gov.uk
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BOLETIM
O

A votação será realizada de forma 
independente, sem a câmara 
municipal de Westminster, e pelos 
Serviços Eleitorais de Civica.

Como órgão independente, os Serviços Eleitorais 
de Civica foi nomeado para assegurar que a votação 
decorra de forma segura, independente e de acordo 
com as orientações da Greater London Authority.

Os Serviços Eleitorais de Civica irão enviar os boletins 
de voto aos residentes, receber, e contar os votos, 
verificar que foram emitidos legitimamente e comunicar 
o resultado. 

O seu boletim de voto será enviado em correio 
prioritário a 20 de janeiro de 2023, e terá três semanas 
para votar até às 17h00 de quinta-feira, 16 de Fevereiro 
de 2023. 

Na página seguinte são fornecidos os detalhes de 
contacto para mais conselhos e orientação acerca  
de quaisquer questões relacionadas com a votação.

Se perdeu/estragou o seu boletim de voto e precisa de 
um novo, ou se desejar mais informações  
quanto à votação, pode ligar para os Serviços Eleitorais 
de Civica através do 020 8889 9203 ou enviar um 
e-mail para support@cesvotes.com. Ao telefonar, 
certifique-se de que declara ser um residente da Ebury 
Bridge. 

Ser-lhe-á feita a seguinte 
pergunta no boletim de voto em 
que pode votar ou sim ou não:
Apoia as atuais propostas 
para a Regeneração do 
Ebury Bridge Estate? Quem pode votar?

A votação deve estar aberta a todos os 
residentes com mais de 16 anos de idade que 
vivam na propriedade de Ebury Bridge, e que 
cumpram um ou mais dos seguintes critérios: 

• Inquilinos do município (council), tanto 
individuais como conjuntos, que estejam 
nomeados no contrato de arrendamento, 
em ou a antes de 6 de janeiro de 2023. 

• Os arrendatários residentes nomeados no contrato 
de arrendamento que tenham vivido na propriedade 
de Ebury Bridge como habitação única durante 
12 meses ou mais, e até 6 de janeiro de 2023. 

• Qualquer morador que seja residente permanente 
na propriedade de Ebury Bridge e que tenha estado 
no registo de habitação da câmara municipal durante 
12 meses ou mais, e antes de 6 de janeiro de 2023.

A Greater London Authority e o Presidente do 
Município de Londres estabeleceram as regras 
de quem é elegível para votar. Esta oferta do 
senhorio foi publicada a 6 de janeiro de 2023.

Para obter mais informações 
relativamente aos assuntos 
relacionados com a regeneração da 
propriedade de Ebury Bridge, contacte-
nos através do 0800 011 3467 ou do 
eburybridge@westminster.gov.uk.

Os resultados
Não é necessária uma participação mínima, 
uma maioria simples de votos determinará o 
resultado da votação. 

Será informado, por carta, dos resultados pelos 
Serviços Eleitorais da Civica uma semana após 
a votação. Os resultados também vão estar 
disponíveis em eburybridge.org.

O que acontece depois 
da  votação
A regeneração irá prosseguir de acordo 
com as atuais propostas se os residentes 
votarem "Sim" no Boletim de Voto Para 
Moradores. A Câmara Municipal também 
ficará apta a concorrer a financiamento para 
o projeto à Greater London Authority (GLA). 

Caso o resultado da votação seja "Não", a 
Câmara Municipal irá analisar novamente a 
forma como a regeneração será realizada. 
Embora as casas novas não deixem de ser 
construídas, o objetivo da votação é o de 
confirmar que a comunidade Ebury Bridge 
apoia as propostas atuais (tal como estão).

Várias formas de votar

POR CORREIO

ONLINE

Devolva o seu boletim de voto num envelope pré-pago.

Vote online através do www.cesvotes.
com/eburybridge utilize o código 
único do seu boletim de voto.

TELEFONE
Vote por telefone ao ligar para o número gratuito 
no boletim de voto e utilize o seu código único.

A votação dos residentes 
decorrerá de  segunda-feira, dia 
23  de janeiro, a quinta-feira, dia 
16 de fevereiro até às 17h00.
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LINHA 
CRONOLÓGICA

A

A linha cronológica mostra as datas para os trabalhos em 
Ebury Bridge, após o resultado da votação de residentes.

2021
Planeamento dos planos de aprovação 
para a regeneração de Ebury Bridge 
que prevê a construção de 781 casas.

INVERNO 
2022/23
Boletim de 
Residente.2024

A Fase 1 encontra-se concluída 
e os residentes mudam-se 
para as suas novas casas.

2027
Data expectável para a 
conclusão da Fase 2.

2029
Data esperada para a 
conclusão da Fase 3.
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Ebury BridgeEBURY BRIDGE 
ESTATE

A REGENERAÇÃO DE EBURY BRIDGE

A regeneração da propriedade de Ebury Bridge 
irá proporcionar 781 novas habitações. Espera-se 
a criação de 370* casas sociais para ir de encontro 
às necessidades habitacionais de Westminster, 
mas também mais 411* casas privadas. 
O mapa abaixo mostra os blocos residenciais dentro da propriedade 
de Ebury Bridge, incluindo os blocos que foram demolidos.

1 Casa Bridge

2 Casa Pimlico (demolida)

3 Casa Mercer (demolida)

4 Casa Dalton

5 Casa Westbourne

6 Casa Rye

7 Casa Victoria

8 Casa Bucknill

9 Casa Wainwright (demolida)

10 Casa Wellesley (demolida)

11 Casa Edgson (demolida)

 12 Casa Hillersdon (demolida)

 13 Casa Doneraile

1

2

3

4

56

78

910

11

12

13

*sujeito à aprovação de pequenas alterações de planeamento.
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DADOS
CONTACTOS

Regeneration Base, 15 – 19 Ebury Bridge Road, London SW1W 8QX 

Telefone:0800 011 3467 

E-mail:eburybridge@westminster.gov.uk 

Poderá também manter-se a par das últimas notícias através do website Ebury Bridge estate em: 
eburybridge.org 

Siga-nos no Facebook: facebook.com/EburyBridgeRenewal

A Community First presta aconselhamento independente e confidencial gratuito a inquilinos 
e arrendatários sobre as implicações dos planos de regeneração no seu bairro. Poderá 
contactar o Louis através do 0300 365 7150 ou por email ebury@ communitiesfirst.co.uk

Precisa de ...

 ?Traduction? Përkthimi? Tradução? ¿Traducción? Traduzione     ترجمة؟,
?অনবুাদ? 翻译？翻 譯？ LETRAS GRANDES?

Se tiver dificuldade em ler este documento devido a uma deficiência ou porque o inglês não é 
a sua primeira língua, podemos ajudá-lo. Por favor contacte-nos através do 0800 011 3467.


