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1. INTRODUÇÃO 

O estudo que agora se apresenta, designado por O regime de ocupação da habitação e 

o mercado de trabalho, foi financiado no âmbito do POEFDS - Programa Operacional 

Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, na sequência da aprovação e aceitação, 

em Janeiro de 2004, de uma candidatura enquadrada na Acção-Tipo Estudos e 

Investigação (4.2.2.1), Tipologia de Projecto Desenvolvimento de Estudos e Recursos 

Didácticos (4.2.2) da Medida Desenvolvimento e Modernização das Estruturas e 

Serviços de Apoio ao Emprego e Formação (4.2).   

O objectivo central do presente estudo é a identificação das relações entre o regime de 

ocupação da habitação e a participação e mobilidade dos indivíduos no mercado de 

trabalho. Em particular, pretende-se saber em que medida ser-se proprietário da 

residência habitual bem como os (eventuais) encargos com a mesma (recurso ao 

crédito) determinam a transição (ou não transição) entre diferentes estados do 

mercado de trabalho, nomeadamente, entre emprego, desemprego e inactividade.  

Os objectivos específicos do estudo são os seguintes: 

 Compreender as causas económicas, sociais e históricas do crescimento da 

ocupação da residência habitual em regime de propriedade e da sua aquisição 

com recurso ao crédito em Portugal; 

 Caracterizar as diferenças regionais, sub-regionais e locais em termos de 

incidência e evolução do regime de propriedade, nomeadamente, quando o 

mesmo envolve encargos com a aquisição do alojamento; 

 Caracterizar as diferenças regionais, sub-regionais e locais em termos de 

participação no mercado de trabalho (taxa de actividade), desemprego e fluxos 

entre estados do mercado de trabalho, tomando em consideração a 

heterogeneidade dos indivíduos; 

 Identificar as eventuais relações existentes entre o regime de ocupação da 

residência habitual, a participação no mercado de trabalho, o desemprego e os 
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fluxos entre estados, dando especial atenção ao caso dos proprietários com 

encargos; 

 Contribuir para o aprofundamento do debate em torno das relações entre a 

habitação e o mercado de trabalho e, por essa via, para uma maior e mais 

eficaz integração das políticas de habitação e de emprego. 

Os trabalhos desenvolvidos centraram-se nas seguintes tarefas, cujo conteúdo se 

encontra desenvolvido no presente relatório: 

 Pesquisa documental exaustiva no espaço nacional e internacional sobre a 

temática em estudo, com o objectivo de constituir um referencial teórico sobre 

a importância do regime de ocupação da habitação na participação e na 

mobilidade no mercado de trabalho; 

 Caracterização da situação de referência no que respeita: a) ao regime de 

ocupação da habitação em Portugal e respectiva evolução nas últimas décadas; 

b) ao perfil dos três estatutos de ocupação da habitação (proprietário ocupante 

com encargos, proprietário ocupante sem encargos e proprietário outro); c) à 

actividade, emprego, desemprego e transições entre estados do mercado de 

trabalho;  

 Identificação dos factores explicativos da opção da grande maioria dos 

portugueses a favor da aquisição do alojamento de residência habitual, em 

detrimento do aluguer: o valor pluridimensional da habitação, as políticas 

públicas no sector da habitação e os factores demográficos e socio-económicos 

que permitem compreender a distribuição dos estatutos de ocupação da 

habitação entre a população activa; 

 Análise das relações entre o regime de ocupação da habitação e o mercado de 

trabalho em Portugal, tendo como ponto de partida os resultados de algumas 

investigações já realizadas noutros países; 

 Sistematização das principais conclusões da investigação.  
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2. METODOLOGIA 

Os trabalhos foram desenvolvidos de acordo com as seguintes etapas metodológicas: 

 Pesquisa de carácter exploratório, constituição do referencial teórico e 

preparação do trabalho técnico a desenvolver.  

Esta etapa envolveu as seguintes tarefas: 

 Pesquisa documental exaustiva no espaço nacional e internacional 

sobre a temática em estudo, com o objectivo de constituir um 

referencial teórico sobre a importância do regime de ocupação da 

habitação na participação e na mobilidade no mercado de 

trabalho; 

 Realização de entrevistas de carácter exploratório, a 

investigadores, no sentido de conhecer outras fontes e/ou estudos 

úteis ao desenvolvimento da investigação, que permitissem 

enriquecer o quadro teórico de referência. Foram entrevistados, 

no âmbito deste estudo, o Prof. Doutor João Ferrão, investigador 

do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o 

Dr. Duarte Rodrigues, chefe do Serviço de Estudos da Direcção 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Nacional de 

Estatística e a Prof.ª Doutora Isabel Guerra, docente no 

Departamento de Sociologia do Instituto Superior de Ciências 

Sociais do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Lisboa. 

 Caracterização da situação de referência no que respeita:  a) ao regime de 

ocupação da habitação e respectiva evolução nas últimas décadas; b) ao perfil 

dos três estatutos de ocupação da habitação em Portugal (proprietário 

ocupante com encargos, proprietário ocupante sem encargos e proprietário 

outro); c) à actividade, emprego, desemprego e transições entre estados do 

mercado de trabalho.  
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Esta etapa foi desenvolvida com base na pesquisa e tratamento de dados 

estatísticos nacionais publicados e não publicados (INE e IEFP) e internacionais 

(institutos nacionais de estatística de outros países comunitários e Comissão 

Europeia). 

 Identificação dos factores explicativos da opção da grande maioria dos 

portugueses a favor da aquisição do alojamento de residência habitual, em 

detrimento do aluguer: o valor pluridimensional da habitação, as políticas 

públicas no sector da habitação e os factores demográficos, culturais e socio-

económicos que permitem compreender a distribuição dos estatutos de 

ocupação da habitação entre a população activa.  

Esta etapa foi desenvolvida com base na pesquisa documental no espaço 

nacional e no tratamento de dados estatísticos do INE não publicados, 

fornecidos a pedido do CIDEC. 

 Análise das relações entre o regime de ocupação da habitação e o mercado de 

trabalho em Portugal a partir de algumas hipóteses já estudadas noutros 

países. Esta análise incidiu sobre: 

a) O estudo das correlações existentes entre o regime de ocupação da 

habitação e a participação no mercado de trabalho, a situação na 

profissão e o desemprego, através da utilização dos dados estatísticos 

disponíveis do INE (Censos 2001); 

b) O estudo das relações entre o regime de ocupação da habitação e as 

transições entre estados do mercado de trabalho através da utilização, 

principalmente, do Painel Europeu dos Agregados Familiares (PEAF) da 

Comissão Europeia – EUROSTAT, complementado com uma base de 

dados longitudinal tendo como fonte o Sistema de Informação e Gestão 

na Área do Emprego (SIGAE) do IEFP.  

Essas duas fontes de informação foram trabalhadas recorrendo a 

modelos de duração com riscos proporcionais, descritos detalhadamente 
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em anexo. No caso PEAF, foram consideradas as 8 vagas disponíveis à 

data da realização do Estudo, que abarcam o período de 1994 a 2001. 

Os dados provenientes do SIGAE, de periodicidade mensal, reportam-se 

ao período de Fevereiro de 1997 a Junho de 2001. 

Os resultados obtidos do tratamento econométrico do PEAF e dos dados 

SIAGE são muito interessantes sugerindo, em particular, que os 

encargos com a propriedade da habitação conduzem a uma menor 

mobilidade entre empregos, no caso dos homens casados, e propiciam a 

participação das mulheres no mercado de trabalho. Esses resultados 

foram filtrados de um conjunto de variáveis de caracterização da 

heterogeneidade individual, sendo, por isso, particularmente robustos. 

Foram ainda realizadas 7 entrevistas na Área Metropolitana de Lisboa a 

indivíduos em idade activa, representativos dos diferentes estatutos de 

ocupação da habitação (ver anexo), bem como a uma entidade 

bancária. A selecção dos indivíduos incidiu sobre o grupo etário dos 24-

34 anos, uma vez que os dados indicam ser neste grupo que se 

encontram as mais elevadas taxas de residência em alojamentos 

propriedade de um ocupante com encargos. A opção por indivíduos 

representativos desse estatuto deve-se, por um lado, à necessidade de 

compreender a escolha protagonizada por este grupo e, por outro lado, 

a contrastá-la com as outras situações possíveis.  

As entrevistas realizadas revelaram claramente a existência de relações 

entre as trajectórias residenciais e as trajectórias no mercado de 

trabalho. Contudo, essas relações assumem manifestações muito 

complexas, uma vez que são mediadas por outros factores de natureza 

diversa. Tal facto, a ser devidamente explorado e analisado através da 

situação de entrevista, deslocaria o foco analítico do estudo para uma 

análise mais sociológica e global, ou seja, extensiva a outros factores 

que influenciam as trajectórias e o comportamento dos indivíduos no 

mercado de trabalho. A hipótese de realizar entrevistas centradas no 
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paralelismo das trajectórias individuais residenciais e laborais, revelou-

se, pela sua complexidade, inviável no presente contexto, enquanto 

instrumento acessório de recolha de informação. 

A possibilidade de utilização de dados de fontes estatísticas e, 

principalmente, do Painel Europeu dos Agregados Familiares, que foi 

apenas confirmada na segunda fase da investigação, permitiu 

ultrapassar as dificuldades iniciais ao disponibilizar informação 

longitudinal que cruza o regime de ocupação da habitação e com a 

relação dos indivíduos com o mercado de trabalho, bem como realizar 

análises que se revelaram mais interessantes e cujos resultados 

respondem melhor aos objectivos da investigação, quando comparados 

com aqueles que seriam obtidos através da realização de entrevistas em 

extensão.  

As entrevistas realizadas revelaram-se, contudo, úteis em termos 

ilustrativos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO DE REFERÊNCIA 

3.1. O regime de ocupação do alojamento de 

residência habitual em Portugal 

3.1.1. O regime de ocupação dominante e a sua 

distribuição territorial 

Em Portugal verifica-se, actualmente, uma preferência nítida pela compra do 

alojamento de residência habitual, em detrimento do aluguer. Efectivamente, em 2001, 

de acordo com o Censo da População e Habitação, 75,7% dos alojamentos clássicos de 

residência habitual eram propriedade do ocupante. Apenas 24,3% eram propriedade 

de outra entidade, detidos, na sua grande maioria (70,1%), por particulares ou 

entidades privadas.  

Quadro 1 – Alojamentos clássicos ocupados como residência habitual, por entidade 

proprietária (2001) 

Entidade Proprietária N.º %

O Ocupante 2.688.469 75,7

Outro 862.760 24,3

Ascendentes e Descendentes de 1º e 2º grau 139.490 3,9

Particular / Empresa Privada 605.288 17,0

Entidades pública, autarquia, cooperativa, Instit. Particular s/ fins 
lucrativos

117.982 3,3

Total 3.551.229 100,0

Fonte: INE  - Portugal, Censo de 2001  
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Quadro 2 – Alojamentos clássicos de residência habitual, que não são propriedade 

do ocupante (2001) 

Entidade Proprietária Nº %

Ascendentes e descendentes de 1º e 2º grau 139 490 16,2

Particular / empresa privada 605 288 70,1

Entidades pública, autarquia, cooperativa, Instit. Particular s/ fins
lucrativos

117 982 13,7

Total 862 760 100,0

Fonte: INE  - Portugal, Censo de 2001  

A distribuição dos alojamentos por entidade proprietária permite concluir que se está 

perante um mercado onde predomina largamente a habitação própria e onde o aluguer 

promovido por particulares e empresas privadas, apesar da sua fraca expressão1, 

parece constituir a principal alternativa, ocupando a segunda posição.   

Os alojamentos que não são propriedade do ocupante, principalmente aqueles que 

pertencem a entidades públicas, autarquias, cooperativas e instituições particulares 

sem fins lucrativos, têm uma expressão muito reduzida no País, inferior a 4%.  

No entanto, a análise do regime de ocupação em outros países europeus, permite 

verificar que os alojamentos ocupados pelos proprietários predominam em quase todos 

os países analisados, embora com maior incidência nos países da Europa do Sul e 

ainda em outros como a Irlanda, a Bélgica, o Luxemburgo e o Reino Unido.  

O quadro seguinte apresenta a percentagem de alojamentos de residência habitual 

ocupados pelos proprietários num conjunto de países europeus. Embora referentes a 

datas diferentes que variam entre 1990 e 2002, os dados apresentados permitem 

verificar que Portugal se encontra entre os países (analisados) com maior incidência de 

proprietários.  

                                            

1 Embora não haja uma correspondência total entre a categoria dos alojamentos cuja entidade proprietária são os 
particulares e empresas privadas e os alojamentos alugados por este tipo de entidades, considerou-se que, grosso 
modo, ela é representativa do aluguer promovido por particulares e entidades privadas, com fins lucrativos.  
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Irlanda e Espanha surgem como os países onde a ocupação dos alojamentos pelo 

proprietário tem maior expressão. A Alemanha e a Suécia encontram-se na situação 

oposta, com a menor incidência de proprietários.  

 Quadro 3 – Alojamentos clássicos de residência habitual, ocupados pelos 

proprietários (%) 

Países
Alojamentos ocupados 

pelos proprietários

Irlanda 81,0

Espanha 81,0

Portugal 76,0

Grécia 75,0

Bélgica 74,0

Luxemburgo 70,0

Itália 70,0

Reino Unido 67,0

França 55,0

Dinamarca 53,0

Suécia 43,0

Alemanha 31,0 (a) / 43,0 (b)

Fonte: Institutos nacionais de estatística 

Nota: Os valores referem-se a 1990 (Suécia e Grécia), 1997 (Reino Unido e Bélgica, 1998 (Alemanha e Itália), 1999 (França), 
2001 (Espanha e Portugal) e 2002 (Dinamarca), 1998 (Irlanda e Luxemburgo). 

a) Valor referente à Alemanha Oriental (ex-RDA)

b) Valor referente à Alemanha Ocidental (ex-RFA)  

Outros estudos, recentemente realizados, vêm confirmar a posição de Portugal, 

colocado entre os países com maior incidência de alojamentos ocupados pelo 

proprietário, no contexto europeu.   

De acordo com um estudo realizado por Leonor Coutinho2, que compara 14 países 

europeus com base em dados referentes a 1991/1998, Espanha, Irlanda, Grécia, 

Bélgica, Reino Unido, Itália e Portugal, são, por esta ordem, os países onde a ocupação 

própria tem maior peso. A Alemanha, onde predomina o arrendamento privado, e a 

                                            

2 Estudo de Leonor Coutinho realizado com base nas Housing Statistics in the EU (1991 e 2001), citado por Eva Cabral 
(2004).   
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Suécia, onde o arrendamento público, o arrendamento privado e outros regimes têm 

um peso bastante significativo, são os países onde a ocupação própria tem menor 

significado.   

O mesmo estudo permite concluir que o regime de ocupação própria, encorajado pelos 

poderes públicos em quase todos os países europeus, abrange mais de 50% dos 

alojamentos de residência habitual em todos os países analisados, excepto na 

Alemanha e Suécia.   

Duarte Rodrigues (2002) comparou 6 países europeus (Portugal, Espanha, França, 

Itália, Grã-Bretanha e Finlândia), no que respeita ao regime de ocupação dos 

alojamentos. Entre eles, Portugal surge como o 3º, depois de Espanha e Itália, com 

maior proporção de ocupantes proprietários.  

O regime de ocupação dos alojamentos nos países analisados reparte-se, 

principalmente, entre alojamentos ocupados pelo proprietário e alojamentos de 

arrendamento, público ou privado.   

Esta dicotomia entre habitação própria e arrendamento, público ou privado, diferencia, 

apesar de algumas excepções (Reino Unido, Bélgica e Luxemburgo), os países do Sul 

da Europa, de tradição mais rural e com políticas mais encorajadoras do acesso à 

propriedade, onde o regime de ocupação é largamente predominante, dos países do 

Norte, de tradição mais industrial e urbana, com políticas públicas mais orientadas para 

o arrendamento e criação de um parque habitacional social.    

A associação do fenómeno do arrendamento com as áreas mais urbanas e do regime 

de propriedade com as áreas menos urbanas ou de tradição mais rural, verifica-se 

também à escala nacional, onde o regime de ocupação apresenta variações territoriais 

significativas com alguma correspondência com o grau de urbanidade. 

De acordo com os dados apresentados no Quadro 4, a maior incidência de 

proprietários verifica-se na Região Centro, principalmente no Pinhal Interior Sul, e na 

Região Autónoma dos Açores, regiões de maior tradição rural e menor grau de 

urbanidade. Lisboa, principalmente a Grande Lisboa, é a região com menor incidência 
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de proprietários e onde têm maior expressão o arrendamento, principalmente privado, 

e outros regimes. Com efeito, quando comparada com outras regiões, esta detém a 

maior percentagem de alojamentos cuja entidade proprietária não é o ocupante.    

Quadro 4 – Alojamentos clássicos ocupados como residência habitual, por entidade 

proprietária, em Portugal – 2001 (%) 

Total Ascendentes e 
descendentes 
1º ou 2º grau

Particular / 
empresa privada

Entidades públicas, 
autarquias, 

cooperativas e IP s/ 
fins lucrativos

Norte 73,6 26,4 5,4 17,8 3,2 100,0

Centro 85,2 14,8 2,4 11,2 1,1 100,0

Lisboa 67,8 32,2 3,9 22,9 5,4 100,0

Alentejo 79,6 20,4 3,3 14,0 3,2 100,0

Algarve 75,7 24,3 3,1 18,1 3,1 100,0

RA Açores 85,4 14,6 2,7 8,7 3,2 100,0

RA Madeira 82,0 18,0 2,5 10,5 5,0 100,0

Continente 75,4 24,6 4,0 17,4 3,3 100,0

Portugal 75,7 24,3 3,9 17,0 3,3 100,0

Fonte: INE  - Portugal, Censo de 2001. 

NUTS II

Entidade Proprietária

Ocupante Outro TOTAL

 

A mesma análise efectuada com maior nível de desagregação territorial, 

designadamente por sub-região e concelho, permite aprofundar esta relação entre o 

grau de ruralidade e a maior incidência da habitação própria, no Continente.  

A quase totalidade das sub-regiões e dos concelhos com maior percentagem de 

alojamentos ocupados pelos proprietários, superior a 85% e a 95% respectivamente, 

localizam-se nas regiões Centro e Norte do país.  

Trata-se de territórios que têm como características o elevado grau de ruralidade, a 

predominância da pequena propriedade e também a elevada percentagem de 

pequenos proprietários rurais, o que favorece largamente a construção de habitação 

própria.   
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Mapa 1 – Percentagem de alojamentos ocupados pelos proprietários 
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Quadro 5 - Sub-regiões e concelhos do Continente, com uma percentagem de 

alojamentos ocupados pelos proprietários, superior a 85% e a 95% 

respectivamente, por Região 

Região Sub-Regiões Concelhos

Melgaço

Vieira do Minho

Douro Sernancelhe

Boticas

Montalegre

Vinhais

Terras de Bouro

Castro Daire

Sátão

Batalha

Oleiros

Proença-a-Nova

Vila de Rei

Mação

Médio Tejo Ferreira do Zêzere

Alentejo Baixo Alentejo

Algarve Algarve Alcoutim 

Minho Lima

Centro

Dão Lafões

Norte

Pinhal Litoral

Pinhal Interior Sul

Alto Trás-os-Montes

 

A situação oposta, ou seja, onde a percentagem de alojamentos ocupados pelos 

proprietários é menor e a percentagem de alojamentos que não são propriedade do 

ocupante é maior, ocorre precisamente nos territórios fortemente urbanos e/ou de 

tradição industrial e ainda em territórios que, embora fora das áreas urbanas e 

industriais, apresentam também uma elevada percentagem de assalariados.  

São exemplos desta situação, concelhos como Peniche e Nazaré, onde a actividade 

dominante, a pesca, favoreceu a condição de assalariado e, embora com menos 

significado, alguns concelhos do Alentejo, onde a grande propriedade favoreceu 

também, tradicionalmente, a condição de assalariado na população activa que, com 

origem no sector agrícola, tem vindo progressivamente a ser integrada nos serviços.  

Efectivamente, a característica comum a estes territórios, onde o aluguer tem maior 

expressão, é a elevada proporção de assalariados (ao contrário da situação anterior 

onde predomina o pequeno ou médio proprietário rural). Esta característica é 
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independente do sector de actividade dominante, ou seja, verifica-se quer no sector 

dos serviços, quer na indústria ou mesmo no sector primário (actividades extractiva e 

agrícola).    

As sub-regiões mais representativas desta situação, onde predominam os alojamentos 

ocupados em regime de aluguer, são precisamente a Grande Lisboa e o Grande Porto, 

as principais áreas urbanas do país, e o Vale do Ave, de tradição fortemente industrial, 

aquelas onde a percentagem de assalariados é bastante elevada.  

Mapa 2 – Percentagem de alojamentos cuja entidade proprietária não é o ocupante   

 

Uma análise por concelho, permite verificar que os concelhos com menor percentagem 

de alojamentos ocupados pelos proprietários se localizam precisamente naquelas sub-

regiões e são, pela ordem que se segue, Lisboa, Porto, Vizela e Guimarães. Destacam-

se, contudo, outros concelhos, fora das áreas mais urbanas, onde as actividades 

tradicionalmente dominantes contribuíram para uma elevada proporção de 

assalariados. Como exemplo, refiram-se os seguintes casos: Covilhã (indústria têxtil), 

Nazaré e Peniche (pesca), Borba, Vila Viçosa e Estremoz (extracção de inertes), Sines 
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(actividade portuária e indústria química), Penafiel (vários sub-sectores da indústria 

transformadora), Marvão (indústria transformadora).  

Assim, os dados analisados indiciam que o regime de ocupação da habitação está 

fortemente correlacionado com a situação na profissão, mais até do que com o grau de 

urbanidade3. O valor da correlação (inversa) entre habitação própria e trabalhadores 

por conta de outrém é de -0.6, enquanto a correlação habitação própria e grau de 

urbanidade (também inversa) é de -0.5.  

Efectivamente, a análise, ao nível de concelho, permite concluir que o regime de 

propriedade se encontra principalmente associado às áreas rurais onde predomina a 

pequena propriedade e onde a percentagem de proprietários rurais é bastante elevada, 

factores que favoreceram a construção de habitação própria.  

O regime de aluguer surge mais associado às áreas onde, tradicionalmente, predomina 

a condição de assalariado, com destaque para as principais áreas urbanas, mas 

também fora destas, nas áreas com tradição industrial ou de outras actividades que 

favoreceram o assalariamento, como a pesca e a agricultura em territórios onde 

predominava a grande propriedade.  

3.1.2. A evolução do regime de ocupação da habitação nas 

últimas décadas 

Efectivamente o regime de propriedade do alojamento de residência habitual é, não 

só, claramente maioritário em Portugal como a sua ocorrência aumentou de forma 

marcante nas últimas décadas, em todas as regiões.  

Nos últimos 30 anos, verificou-se um crescimento progressivo dos alojamentos 

ocupados pelos proprietários, que passaram 55,7% em 1970, para 75,7% em 2001, 

                                            

3 Como indicador do grau de urbanidade foi utilizado o número de alojamentos por edifício.  
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como se pode verificar no Quadro 6 e Gráfico 1. Pelo contrário, os alojamentos 

arrendados sofreram uma evolução inversa, tendo passado de 44,3% em 1970, para 

20,8% em 2001 (INE, 2003).  

Esta evolução apresenta, contudo, algumas diferenças regionais que apenas podem ser 

analisadas nas duas últimas décadas, já que os dados do INE por região estão 

disponíveis apenas para 1981.  

A Região Centro surge como aquela onde o regime de propriedade está mais 

enraizado, pelas razões já referidas anteriormente, uma vez que, já em 1980, 

apresentava a mais elevada percentagem de alojamentos ocupados pelos 

proprietários. 

A região de Lisboa era, há 20 anos, aquela onde o regime de propriedade tinha menor 

expressão, predominando os alojamentos que eram propriedade de outra entidade, 

que não o seu ocupante. Nas últimas décadas, na sequência da forte dinâmica 

urbanística suportada maioritariamente pela aquisição da habitação, a região 

apresentou, quando comparada com as restantes regiões, o mais elevado crescimento 

da habitação própria, aproximando-se do valor da média nacional mas mantendo-se, 

contudo, como aquela onde os alojamentos ocupados pelo proprietário têm menor 

expressão.   

Quadro 6 – Evolução dos alojamentos ocupados pelos proprietários entre 1981 e 

2001 por NUTS II, em Portugal 

NUTS 1970 1981 1991 2001
Norte - 55,6 61,0 73,6
Centro - 75,7 78,4 85,2
Lisboa - 35,2 53,8 67,8
Alentejo - 60,5 67,9 79,6
Algarve - 60,0 66,6 75,7
Continente - 55,9 64,2 75,4
Portugal 55.7(*) 56,6 64,7 75,7
Fonte: INE - Portugal, Censos de 1970, 1981, 1991 e 2001.

(*) INE-Portugal - “30 Anos de 25 de Abril, um Retrato Estatístico”, 2003.  
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Fonte: INE - Portugal, Censos de 1981, 1991 e 2001
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Gráfico 1 – Evolução dos alojamentos ocupados pelos proprietários entre 1981 e 

2001 

 

Em média, o regime de habitação própria cresceu, em Portugal, entre 1981 e 2001, 

71,6%. A década de 90 foi aquela em que este regime mais cresceu, devido, 

fundamentalmente, à aquisição de alojamentos novos. 

Quadro 7 – Variação percentual do total de alojamentos ocupados pelos 

proprietários nas últimas décadas, em Portugal 

NUTS 1981-91 1991-01 1981-01
Norte 25,6 45,8 83,1
Centro 10,2 21,8 34,2
Lisboa 73,1 47,9 156,1
Alentejo 12,1 24,2 39,3
Algarve 24,2 42,0 76,3
Continente 26,8 36,6 73,3
Portugal 26,2 35,9 71,6
Fonte: INE  - Portugal, Censos de 1981, 1991 e 2001  

Esta evolução, caracterizada pelo forte crescimento dos proprietários, foi 

acompanhada: 
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 Pela diminuição da idade média de aquisição da habitação própria.  

Se anteriormente a aquisição do alojamento de residência habitual se verificava numa 

fase mais tardia do ciclo de vida, principalmente devido à necessidade de acumular 

capital, o acesso ao crédito e a limitação das alternativas de acesso à habitação 

decorrentes das políticas públicas nas últimas décadas, vieram alterar esta situação.  

Efectivamente, se o peso dos proprietários surge como uma característica comum a 

outros países, a sua generalização nos estratos mais jovens da população parece ser 

uma especificidade portuguesa, quando comparada com França e Inglaterra, onde o 

peso dos proprietários jovens é muito inferior ao peso dos proprietários na sua 

globalidade. Enquanto em França e Inglaterra o peso de proprietários em famílias cujo 

representante tem menos de 30 anos é de 11% e 23% respectivamente, face a uma 

média global de 55% e 69% de proprietários considerando todos os escalões etários, 

em Portugal estes valores são de 64% para o escalão etário inferior a 30 anos e de 

76% para a globalidade dos proprietários. Efectivamente, em Portugal, o peso dos 

proprietários jovens não só é mais elevado, como não há grande diferença entre estes 

e a generalidade da população, no que respeita à opção pelo regime de habitação 

(Rodrigues, 2002). Estes dados revelam que os portugueses, quando comparados com 

os franceses e ingleses, optam mais por adquirir casa na fase inicial do ciclo de vida, 

não se verificando tanto a passagem gradual, ao longo da vida, da condição de 

inquilino para a condição de proprietário.  

 Pelo crescimento da proporção de proprietários com encargos financeiros 

decorrentes da aquisição de habitação    

Actualmente, o peso dos alojamentos ocupados pelos proprietários com encargos por 

compra, no total de alojamentos de residência habitual, situa-se nos 23,8%. 

Considerando apenas o universo de proprietários, a percentagem daqueles que têm 

encargos por compra é de 31,5%, o que significa que a maioria daqueles que são 

proprietários do alojamento que ocupam (68,5%), têm a habitação paga, ou seja, não 

têm qualquer encargo com a sua compra. De acordo com um estudo realizado pelo 

Banco Bilbau e Vizcaya Argentina (BBVA) sobre “As perspectivas do mercado 
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imobiliário” em Portugal em 2001 (Ferreira, 2004), 24% das famílias portuguesas 

possui um crédito à habitação, enquanto a média europeia é de 40%. Contudo, estes 

dados não traduzem a taxa de esforço das famílias resultante do endividamento para 

aquisição da habitação.   

Adicionalmente, entre 1981 e 2001, o número de alojamentos ocupados pelos 

proprietários com encargos por compra cresceu 290,6%, tendo o seu peso no total de 

alojamentos de residência habitual passado de 7,8% para 23,8%, como se pode 

verificar no quadro seguinte. Esta evolução traduz a enorme importância do recurso ao 

crédito na aquisição de habitação e verificou-se em todas as regiões do Continente, 

embora com maior intensidade no Norte e no Algarve.  

Quadro 8 – Evolução do peso dos alojamentos ocupados pelos proprietários, com 

encargos financeiros por compra, entre 1981 e 2001 

NUTS 1981 1991 2001 Var.% 81/01
Norte 4,7 10,4 21,2 520,4

Centro 4,8 9,2 18,1 349,1

Lisboa 15,9 25,1 33,7 181,3

Alentejo 5,2 12,5 20,3 314,5

Algarve 5,2 12,9 21,9 491,8

Continente 7,9 14,5 24 290,4

Portugal 7,8 14,5 23,8 290,6

Fonte: INE  - Portugal, Censos de 1981, 1991 e 2001.  
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Fonte: INE  - Portugal, Censos de 1981, 1991 e 2001
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Gráfico 2 – Evolução dos alojamentos ocupados por proprietários com encargos 

financeiros por região entre 1981, 1991 e 2001 

 

A região de Lisboa é aquela onde a existência de encargos com a compra da habitação 

tem maior expressão, situação que se verificava, contudo, já em 1981. O Centro, 

sendo a região com maior percentagem de habitação própria, é, pelo contrário e 

apesar do forte crescimento do recurso ao crédito nas últimas décadas, onde os 

encargos por compra têm menor expressão, o que significa que, nesta região, a 

aquisição de habitação passa ainda, principalmente, por outras modalidades, que não 

envolvem o recurso ao crédito.   

Uma análise por concelho, permite verificar que é nas áreas metropolitanas, 

principalmente de Lisboa, que tem maior peso a propriedade com encargos por 

compra. Destacam-se ainda alguns concelhos com cidades de maior importância 

relativa no quadro da rede urbana nacional, principalmente as que funcionam como 

pólos regionais.   
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Mapa 3 – Peso dos alojamentos ocupados pelos proprietários com encargos no total 

dos alojamentos ocupados pelo proprietário em 2001  

 

Efectivamente, o regime de propriedade encerra em si duas situações: proprietários 

com e sem encargos por compra. Estes abrangem grupos etários da população 

distintos (e cujas características, também distintas, relativamente à tipologia da 

habitação, ao nível de rendimento médio, às áreas de residência, e aos grupos 

profissionais, decorrem em grande parte do factor idade) e que têm uma relação com 

o mercado de trabalho necessariamente diferente, já que se encontram em fases 

distintas do ciclo de vida. Efectivamente, tudo indica que, uma grande parte dos 

proprietários sem encargos, que por sua vez, correspondem à maior parte dos 

proprietários, estão fora do mercado de trabalho, devido à sua relação com a idade. 

Comparando agora, a nível nacional, o valor médio dos encargos associados à 

aquisição e ao aluguer do alojamento de residência habitual, de acordo com os dados 

do último censo, o valor dos encargos com a aquisição é mais do dobro do valor médio 

das rendas (291 euros vs. 123 euros), o que significa que os proprietários têm 

encargos maiores com a habitação que os locatários, sendo esta disparidade mais 
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acentuada no que respeita aos alojamentos mais antigos, construídos até 1960, e aos 

mais recentes, construídos após 1996 (Rodrigues, 2002). Fruto da distorção que se 

verifica no mercado de arrendamento (rendas congeladas vs. regime livre) a igualdade 

teórica entre as prestações de aluguer e por compra de habitação não se verifica em 

Portugal (Baleiras, 1989, 1990). 

O peso actual das despesas com a habitação na despesa média anual dos agregados 

familiares era, em 2001, de 19,8%. Este valor, embora incluindo também despesas de 

água, electricidade e combustíveis, pode considerar-se representativo do esforço 

realizado com a aquisição ou aluguer da habitação, ocupando o 1º lugar entre as 12 

classes de despesa analisadas. Lisboa e Vale do Tejo4 é a região onde o esforço 

despendido com a habitação, em termos de despesa, é menor. Pelo contrário, o Centro 

e Alentejo são as regiões onde a habitação exige um maior esforço financeiro. 

                                            

4 Os dados são anteriores à alteração da estrutura administrativa do País e dos consequentes ajustamentos em termos 
da nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos. 
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Quadro 9 – Estrutura da despesa média anual dos agregados, por classe da COICOP, 

por Região 

Portugal Continente Norte Centro L.V.T Alentejo Algarve

Habitação; despesas com água, 
electr., gás e outros combustíveis

19,8 19,7 20,8 22,7 17,2 22,6 19,6

Produtos alimentares e bebidas 
não alcoólicas

18,7 18,6 19,2 18,5 17,9 19,9 19,0

Transportes 15,0 15,0 14,6 15,6 15,1 14,6 14,1
Hotéis, restaurantes, cafés e 
similares

9,5 9,6 8,7 7,9 11,1 8,1 11,1

Móveis, art. de decoração, equip. 
doméstico e despesas correntes 
de manutenção da habitação

7,2 7,2 7,1 7,7 7,2 6,6 5,6

Vestuário e calçado 6,6 6,6 7,1 6,3 6,3 6,7 7,1

Outros bens e serviços 6,1 6,1 6,1 5,6 6,4 5,4 6,0

Saúde 5,2 5,2 4,6 5,2 5,6 5,3 6,0

Lazer, distracção e cultura 4,8 4,8 4,5 4,4 5,5 3,3 4,1

Comunicações 3,3 3,2 2,9 2,9 3,6 3,8 3,4

Bebidas alcoólicas e tabaco 2,8 2,8 3,4 2,3 2,5 2,9 3,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: INE  Portugal – Inquérito aos Orçamentos familiares, 2000  

Quanto à taxa de esforço resultante apenas dos encargos com a aquisição da 

habitação, o endividamento junto dos bancos resultava, em 1994, numa taxa de 

esforço média de cerca de 15% do rendimento dos agregados domésticos privados, 

sendo que ¾ dos agregados tinham taxas de esforço inferiores a 22,5% (Neves, 

1998). 

3.1.3. O perfil dos estatutos de ocupação da habitação  

Embora a generalização da aquisição do alojamento de residência habitual em 

detrimento do aluguer tenha reduzido a possibilidade de segmentação socio-económica 

da população em função do regime de ocupação do alojamento de residência habitual, 

é possível identificar algumas características associadas aos diferentes estatutos de 

ocupação da habitação.  



O Regime de Ocupação da Habitação e o Mercado de Trabalho 

Relatório Final 

Pág. 26  POEFDS – Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social 
 

O acesso a dados não publicados do INE, relativos ao Censo de 2001 (ver quadros em 

anexo), permitiu construir o perfil dos três estatutos de ocupação da habitação em 

Portugal Continental, ocupante proprietário com encargos, ocupante proprietário sem 

encargos e ocupante outro (particular ou empresa), actualizando assim a informação 

apresentada no Relatório Intercalar5. O universo considerado foi a população com 

idade compreendida entre 15 e 64 anos, ou seja, a população em idade activa.  

Antes de mais, importa distinguir as diferenças encontradas entre proprietários com 

encargos financeiros com a habitação e aqueles que não têm encargos com a mesma.  

Assim, e de acordo com a análise dos dados estatísticos do INE, o perfil do proprietário 

com encargos financeiros pode sintetizar-se, em traços muito gerais, da seguinte 

forma: trata-se principalmente de trabalhadores por conta de outrém, cujo principal 

meio de vida é o trabalho, casados, com idades compreendidas entre os 25 e os 44 

anos, detentores de habilitações literárias de nível mais elevado e residentes em 

aglomerados com mais de 10000 habitantes. No que respeita ao grupo sócio-

económico, são quadros superiores, médios, técnicos e pequenos patrões, sobretudo 

do sector terciário,. Estes traços indiciam que este grupo de proprietários é mais 

característico dos meios urbanos. 

Relativamente ao grupo dos proprietários sem encargos financeiros, refira-se que, à 

semelhança dos que detêm encargos, predominam os trabalhadores por conta de 

outrém, casados e cujo principal meio de vida é o trabalho. No que respeita à idade 

situam-se predominantemente entre os 45 e os 64 anos, possuem habilitações 

literárias mais baixas e residem em aglomerados com menor dimensão. Trata-se de 

um grupo característico do mundo rural, ainda mais que se verifica também neste 

grupo uma predominância dos diferentes grupos sócio-económicos (desde o 

empresário ao trabalhador não qualificado) pertencentes ao sector primário. Esta 

situação derivará em última instância das características inerentes ao mundo rural 

                                            

5 Ver secção 2.2 do Relatório Intercalar, onde é apresentado o perfil dos proprietários e locatários citando estudos 
realizados em Portugal com base em dados de finais da década de 70 (Pereira, 1983) e de finais da década de 90 
(Coimbra, 1998).  
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relacionadas com a transmissão por herança da propriedade fundiária, estratégias de 

poupança e a auto-construção.      

No grupo dos locatários são também os trabalhadores por conta de outrém cujo 

principal meio de vida é o trabalho que assumem um maior peso. Predominam os 

indivíduos com habilitações literárias mais baixas e inseridos em grupos socio-

económicos menos qualificados, apesar de não se verificarem discrepâncias dignas de 

destaque no que respeita a esta última variável. É nos aglomerados de maior dimensão 

que este estatuto de ocupação da residência habitual encontra maior expressão. 

Refira-se, por último, que a idade é um elemento pouco diferenciador deste grupo, já 

que não se verifica a presença de um grupo etário de forma destacada.  

3.2. Actividade e Emprego em Portugal 

A presente secção tem como objectivo identificar alguns padrões territoriais em termos 

de actividade, emprego e desemprego. Começa-se por comparar Portugal com os 

demais países da Europa dos 15, seguindo-se uma análise por região e por concelho. 

Por último, é feita uma breve caracterização das transições entre estados do mercado 

de trabalho ocorridas em Portugal. 

3.2.1. Análise comparada com a Europa dos 15 

Uma das características do mercado de trabalho português remete para a elevada 

participação, nomeadamente, das mulheres. De facto, a taxa de actividade feminina é 

de 65% (média EU-15: 61%) e a taxa de actividade total é de 72% (média EU-15 

70%) (Quadro 10). Estes índices de participação são superiores apenas em países 

como a Holanda, o Reino Unido, a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia ou a Suécia, onde 

o trabalho a tempo parcial, ao nível das mulheres, é mais comum do que em Portugal. 

No âmbito dos países menos desenvolvidos da UE-15 (Grécia, Irlanda, Espanha e 

Portugal), o caso português é único. 
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A participação das mulheres no mercado de emprego tem vindo a aumentar, 

verificando-se uma visível melhoria do desvio de género, com o diferencial entre as 

taxas de emprego masculina e feminina a conhecerem decréscimos graduais, não 

obstante verificar-se ainda uma elevada segregação profissional e sectorial da 

estrutura de emprego em função do sexo.  

Quadro 10 – Taxas de Actividade, Emprego e Desemprego na Europa dos 15 (2002) 

H M HM H M HM H M HM
Europa dos 15 78,4 60,9 69,7 72,8 55,6 64,3 6,9 8,7 7,7
Bélgica 73,1 56,2 64,7 68,2 51,4 59,9 6,6 8,2 7,3
Alemanha 78,7 64,2 71,5 71,7 58,8 65,3 8,7 8,3 8,6
França 75,7 62,7 69,1 69,5 56,7 63,0 7,8 9,9 8,7
Itália 74,3 47,9 61,1 69,1 42,0 55,5 7,0 12,2 9,0
Países Baixos 84,5 68,3 76,5 82,4 66,2 74,4 2,5 3,0 2,7
Luxemburgo 77,1 53,7 65,5 75,6 51,6 63,7 2,1 3,9 2,8
Dinamarca 83,6 75,5 79,6 80,0 71,7 75,9 4,4 4,6 4,5
Irlanda 79,0 57,8 68,4 75,2 55,4 65,3 4,6 4,0 4,4
Reino-Unido 82,7 68,3 75,6 78,0 65,3 71,7 5,6 4,5 5,1
Grécia 76,6 50,1 63,1 71,4 42,5 56,7 6,6 15,0 10,0
Espanha 79,0 52,8 66,0 72,6 44,1 58,4 8,0 16,4 11,3
Portugal 79,5 65,0 72,1 75,9 60,8 68,2 4,2 6,1 5,1
Aústria 80,1 66,0 73,0 75,7 63,1 69,3 4,1 4,5 4,3
Finlândia 77,0 72,8 74,9 70,0 66,2 68,1 9,1 9,1 9,1
Suécia 79,4 75,8 77,6 74,9 72,2 73,6 5,3 4,5 4,9

Taxa de Actividade Taxa de Emprego Taxa de Desemprego

Fonte: Comissão Europeia (2003)  

A taxa do desemprego, apesar da tendência crescente que apresenta desde 2001, 

continua a ser inferior à média comunitária: em 2002, era de 5,1%, sendo a média da 

EU-15 de 7,7% (Gráfico 3).  

No caso particular da taxa de desemprego dos jovens, Portugal apresenta também um 

valor moderado (11,6%), claramente inferior à média europeia (15,2%). 
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Gráfico 3 – Taxa de Desemprego dos Jovem na Europa dos 15 (2002) 

Fonte: Comissão Europeia, 2004
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O desemprego de longa duração – DLD (12 ou mais meses) representa cerca de 40% 

do desemprego total da EU-15 (Gráfico 4). Este fenómeno é típico de alguns países do 

Sul da Europa, como sejam a Itália (60%) ou a Grécia (52%). Em Portugal a incidência 

do desemprego de longa duração, apesar de não menosprezável (35%), é muito 

inferior aos índices apresentados por esses dois países e algo inferior à referida média 

europeia. 
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Gráfico 4 – Proporção do desemprego de Longa Duração no total do desemprego, na 

Europa dos 15 (2002) 

Fonte: Comissão Europeia, 2004
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O desemprego de longa duração está tipicamente associado a problemas estruturais 

do mercado de trabalho: a formação escolar ou profissional insuficiente; a escassez de 

postos de trabalho como fenómeno persistente e autónomo, indiferente mesmo aos 

ciclos económicos conjunturais de contracção e expansão; a intensa terciarização do 

tecido produtivo, as sucessivas reestruturações do processo produtivo e 

consequentemente das estruturas ocupacionais, não acompanhadas pela adequada 

reconversão dos recursos humanos, estruturas empresariais vulneráveis – constituídas 

essencialmente por pequenas empresas – com um elevado peso de actividades 

tradicionais intensivas em mão-de-obra, e com baixos níveis de produtividade e 

salários, entre outros aspectos.  

Outra debilidade, não específica do mercado de trabalho mas sim da sociedade 

portuguesa, é o problema demográfico associado ao envelhecimento da população. De 

acordo com projecções recentes (INE, 2002), a população em idade activa, residente 



O Regime de Ocupação da Habitação e o Mercado de Trabalho 

Relatório Final  

POEFDS – Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social  Pág. 31 

em Portugal, deverá diminuir até 2050, redução essa que será transversal a todas as 

regiões do País, com particular destaque para o Alentejo. 

3.2.2. Análise Regional 

Verificam-se algumas assimetrias regionais em Portugal em termos de actividade, 

emprego e desemprego. 

Quadro 11 – Taxas de Actividade, Desemprego e Emprego em Portugal e NUTs II 

(2002) 

 

Como se pode verificar no Quadro 11, é a Região Centro que detém as maiores taxas 

de actividade e emprego (68,1% e 73,6%, respectivamente), sendo que estas 

traduzem também uma forte presença feminina no mercado de trabalho, que se deve 

em grande parte à forte feminização dos activos agrícolas e ao peso que este sector 

detém no emprego regional. É também a região que apresenta a menor taxa de 

desemprego. 

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Portugal
HM 62,3 68,1 60,1 53,9 58,7 61,7
H 71,1 75,7 67,7 62,8 67,1 70,1
M 54,2 61,2 53,2 45,6 50,6 54,0

HM 67,8 73,6 67,1 65,2 68,6 68,2

H 76,0 80,1 73,8 74,0 77,1 75,9
M 59,9 67,3 60,7 56,5 60,0 60,8

HM 4,9 3,0 6,5 6,6 5,3 5,1
H 4,1 2,3 5,6 - 4,2 4,2
M 5,9 3,8 7,6 - 6,7 6,1

Taxa de desemprego dos 
Jovens

HM 10,0 11,2 13,6 16,9 14,3 11,6

Proporção do DLD no 
desemprego total

HM 37,0 27,4 36,9 21,0 28,2 34,5

Taxa de Actividade                   

Taxa de Desemprego

Taxa de Emprego

Fonte : INE - Anuários Estatísticos 2002 - Comissão Europeia (2004)
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Para além da região Centro, o Algarve apresenta também uma taxa de emprego (69%) 

acima da média nacional (68%). A região Norte destaca-se, à semelhança da Região 

Centro, por ter uma taxa de actividade (71%) acima da média (70%). 

O desemprego surge de forma destacada nas regiões do Alentejo e Lisboa que 

apresentam taxas de desemprego de 6,6% e 6,5%, respectivamente, algo superiores à 

média nacional (5,1%).  

Em termos de tipos de desemprego, refira-se que é na Região Norte que o 

desemprego de longa duração atinge a sua maior expressão, com um peso no total do 

desemprego superior ao que se verifica para o conjunto do País. Em contraposição, 

nesta região as taxas de desemprego jovem e feminino encontram-se abaixo da média 

nacional. A Região de Lisboa apresenta também uma elevada taxa de desemprego de 

longa duração (superior à registada para Portugal). 

As regiões do Algarve e de Lisboa apresentam taxas de desemprego das mulheres 

acima da média nacional. Importa referir que a fonte utilizada não compreende dados 

desagregados por sexo referentes à Região do Alentejo. 

As regiões do Alentejo e do Algarve detêm as maiores taxas de desemprego jovem, 

com valores superiores aos do Continente. 
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3.2.3. Análise por Concelho 

Em termos sub-regionais é possível verificar da observação nos mapas seguintes que, 

em Portugal Continental, a taxa de actividade é claramente superior nos grandes 

centros urbanos (Mapa 4). Esta incidência é ainda mais visível no que diz respeito à 

taxa de actividade feminina (Mapa 6).  

Mapa 4 – Taxa de Actividade (Total da população, 2001) (%) 
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Mapa 5 – Taxa de Actividade Masculina (2001) (%) 

 

Mapa 6 – Taxa de Actividade Feminina (2001) (%) 
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Em contraponto, as zonas do interior, mais rurais, possuem as taxas de actividade 

menos elevadas, fruto da fraca fixação da população e das acentuadas migrações, bem 

como do consequente envelhecimento da população. 

Esta assimetria vai ao encontro de uma conclusão já consolidada de que a estrutura 

urbana do interior de Portugal é uma das mais débeis da União Europeia, enquanto 

que o litoral apresenta uma maior dinâmica socio-económica.  

Uma análise por concelho revela como o desemprego é um fenómeno difuso em 

Portugal Continental, de características eminentemente locais. É, no entanto, possível 

verificar que é nas regiões do Baixo Alentejo e de Trás-os-Montes e Alto Douro que se 

encontram as taxas de desemprego mais elevadas. 

Uma possível explicação para esta circunstância reside no facto de o Alentejo, de uma 

forma geral, padecer de problemas estruturais acentuados, como sejam os baixos 

níveis de qualificação dos seus recursos humanos e um tecido produtivo pouco 

desenvolvido e diversificado, constituído, essencialmente, por sectores tradicionais, 

com baixa produtividade, conduzindo a uma reduzida oferta de emprego. O mesmo se 

verifica com as regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, caracterizadas também por 

uma fraca estrutura empresarial. 
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Mapa 7 – Taxa de Desemprego (Total da população, 2001) (%) 

 

 

Analisando a distribuição da taxa de desemprego por sexo (Mapa 8 e Mapa 9), 

observa-se que o desemprego atinge sobretudo as mulheres. Esta situação resulta da 

persistência de situações de segregação profissional e sectorial da estrutura de 

emprego relativamente às mulheres.  
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Mapa 8 – Taxa de Desemprego Masculina (2001) (%) 

 

Mapa 9 - Taxa de Desemprego Feminina (2001) (%) 
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Tal como foi observado anteriormente, apesar da taxa de desemprego de Portugal se 

encontrar abaixo da média europeia, padece de fenómenos estruturais, ainda assim, 

preocupantes como o desemprego Jovem e de longa duração. 

 Entre a camada mais jovem (menos de 25 anos), o desemprego assume uma 

expressão bastante evidente, abarcando, em diversos pontos do país, mais de metade 

da população desempregada (Mapa 10). 

Mapa 10 – Proporção do Desemprego Jovem no total do desemprego (2001) (%) 

 

 

O desemprego jovem encontra-se territorialmente disperso não sendo possível detectar 

regularidades regionais pois advém, essencialmente, da inadequação entre a oferta e a 

procura de trabalho a nível local e dos insuficientes mecanismos de transição do 

sistema de educação e formação para a vida activa.  
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O desemprego de longa duração é outro tipo de desemprego com alguma ocorrência 

em Portugal. Também neste caso a distribuição territorial é pouco concentrada, 

apresentando-se como um fenómeno pluriregional (Mapa 11). 

Mapa 11 – Proporção do Desemprego de Longa Duração no total do desemprego 

(2001) (%) 

 

Este tipo de desemprego é frequentemente associado à falta de qualificações escolares 

e profissionais que dificultam, assim, a reinserção dos desempregados no mercado de 

trabalho, ou a fenómenos localizados de reestruturação produtiva sem reconversão 

profissional dos recursos humanos pelas unidades produtivas. 

Relativamente à situação na profissão, os Mapa 12 e Mapa 13 permitem verificar que a 

situação de trabalhador por conta de outrém é frequente em todo o território nacional, 

sem um padrão claro, ressalvando-se o caso da região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

onde é evidente a predominância de trabalhadores por conta própria. 
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Mapa 12 – Trabalhadores por conta de outrém (2001) (%) 

 

Mapa 13 – Trabalhadores por conta própria (2001) (%) 
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3.2.4. Transições entre estados do mercado de trabalho 

As taxas de actividade, emprego e desemprego – que foram objecto de análise nas 

secções anteriores – são indicadores estáticos que não permitem conhecer a dinâmica 

do mercado de trabalho ao longo do tempo. 

Quadro 12 – Taxas médias de transição entre estados por sexo – Portugal (médias 

trimestrais - 1992-1997) 

Transições
De: Emprego Desemprego Inactividade

Emprego 98,21 0,85 0,94
Desemprego 16,29 79,89 3,83
Inactividade 2,83 1,31 95,86

Emprego 97,71 1,05 1,24
Desemprego 12,98 82,26 4,76
Inactividade 1,57 0,88 97,55
Fonte: Inquérito ao Emprego

Para:

Homens

Mulheres

 

No Quadro 12 apresentam-se as taxas de transição entre os estados de emprego (E), 

desemprego (U) e inactividade (O) ocorridos para o período 1992-19976. 

Portugal é um dos países da EU (Dias, 1997) com menores transições entre estados. 

Este facto é particularmente patente ao nível da permanência no estado de emprego 

entre trimestres sucessivos: 98,2% e 97,7%, respectivamente, dos homens e mulheres 

empregados continuaram nessa situação no trimestre seguinte, em média ao longo do 

período analisado (1992 – 1997). 

                                            

6 As taxas foram calculadas como: 

r
d

h
i

ij

ij


 

onde, dij   Número de indivíduos no estado i no período inicial que transitam para o estado j no período subsequente; 
ri   Número de indivíduos no estado i no período inicial; i, j = E, U, O (com a interpretação habitual de notação).  
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O estado de inactividade é igualmente muito estável: 95,9% e 97,6% dos homens e 

mulheres, respectivamente, permaneceram inactivos no trimestre subsequente. 

O estado comparativamente menos estável é o desemprego: 79,9% e 82,26% dos 

homens e mulheres, respectivamente, continuavam desempregados no trimestre 

subsequente. 

Gráfico 5 – Taxas médias de transição do emprego para o desemprego (h E U) e para 

a inactividade (h E O) por sexo, segundo a Região NUTS II do Continente (médias 

trimestrais 1992 - 1997) 

Fonte: Inquérito ao Emprego
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Em termos regionais, as transições do emprego para o desemprego são mais 

acentuadas na região Alentejo – 2% e 3,2% (Gráfico 5) para homens e mulheres, 

respectivamente.  
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Gráfico 6 – Taxas médias de transição do desemprego para o emprego (h U E) e 

inactividade (h U O) por sexo, segundo a Região NUTS II do Continente, (médias 

trimestrais 1992 - 1997) 

Fonte: Inquérito ao Emprego
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O Alentejo é também a região com a mais elevada taxa média de transição do 

desemprego para o emprego, tal como se pode observar no Gráfico 6: 22% e 18%, 

respectivamente, dos homens e mulheres desempregados encontram um emprego no 

trimestre subsequente ao longo do período 1992 – 1996 (em média). Esta situação 

aparentemente dúbia – elevados níveis de desemprego com elevadas taxas de saída 

desse estado - pode ser explicada pelo facto de o Alentejo ser uma região muito 

contrastada a nível sub-regional.  

De facto, como revela o Mapa 14, o Alto Alentejo apresenta um maior dinamismo, face 

ao Baixo Alentejo em termos de transições entre o desemprego e o emprego. A 

observação do Mapa 14 permite também verificar que o fraco dinamismo em termos 

de transição da situação de desemprego para o emprego encontra-se associado à 

“interioridade” e à ruralidade de certas sub-regiões, como sejam o Baixo Alentejo e a 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro. As grandes áreas metropolitanas, encontram-

se numa posição mediana. 
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Mapa 14 – Taxas de transição entre o desemprego e o emprego (média mensal para 

o período de Fevereiro de 1997 a Junho de 2001) 

 

O Alentejo também assume alguma expressão no que diz respeito a transições do 

desemprego para a inactividade, sendo que aproximadamente 5% dos homens e 

mulheres desempregados transitam para este último estado (Gráfico 6). Porém, é na 

região Centro que se registam mais saídas do estado de desemprego para o estado de 

inactividade: 5,7% e 6,4% para homens e mulheres. 
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Gráfico 7 – Taxas médias de transição da inactividade para o emprego e 

desemprego por sexo, segundo a Região NUTS II do Continente, (média mensal 

para o período Fev.1997 e Jun.2001) 

Fonte: Inquérito ao Emprego
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Relativamente a saídas da inactividade para os outros estados do mercado de trabalho, 

o Alentejo surge novamente de forma destacada: 4% e 2% dos homens e mulheres, 

respectivamente, inactivos encontram-se empregados no trimestre seguinte, sendo 

que a transição para o desemprego apresenta-se também expressiva na Região 

(Gráfico 7). A região Centro também se destaca das restantes regiões, mas apenas no 

caso dos homens, com cerca de 4% de inactivos a transitarem para uma situação de 

emprego no trimestre seguinte.  

O Algarve é a região menos expressiva em termos de saídas da inactividade para o 

desemprego, enquanto que as restantes regiões apresentam valores que oscilam 

pouco entre si. Com excepção da região de Lisboa e Vale do Tejo (1%), todas as 

demais regiões não chegam a ter 1% dos inactivos a transitarem para o estado de 

desemprego no trimestre subsequente. (Gráfico 7). 
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4. A OPÇÃO PELO REGIME DE PROPRIEDADE DO 

ALOJAMENTO DE RESIDÊNCIA HABITUAL – FACTORES 

EXPLICATIVOS  

O regime de propriedade do alojamento de residência habitual é hoje fortemente 

predominante em Portugal, tendo vindo progressivamente a abranger os vários 

segmentos da população, tornando-se assim menos discriminatório.   

O peso crescente e generalizado do regime de propriedade face ao aluguer mesmo em 

países com maior tradição urbana e industrial, remete, em termos de compreensão e 

explicação deste fenómeno, para a pluridimensionalidade da habitação (que reside, 

principalmente, no seu valor social e respectivo reconhecimento por parte dos poderes 

públicos, no seu valor simbólico e representativo e no seu valor de investimento e 

patrimonial), para as orientações das políticas públicas neste sector e ainda para 

factores socio-demográficos e outros associados ao mundo do trabalho, que permitem 

compreender a actual distribuição dos titulares de um alojamento pelos diferentes 

estatutos de ocupação da habitação considerados: proprietário ocupante com 

encargos, proprietário ocupante sem encargos e proprietário outro.    
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4.1. O valor pluridimensional da habitação 

O valor social  

O direito à habitação, consagrado universalmente e na Constituição da República 

Portuguesa7, é hoje um bem social de primeira necessidade e uma questão de justiça 

social.  

O seu reconhecimento, é visível no papel assumido pelos diversos estados na 

viabilização do acesso à habitação como um direito que, por sua vez, se tem traduzido 

em políticas governamentais específicas no sentido de promover, através de várias 

estratégias, o acesso a este bem.     

O valor simbólico  

A propriedade é, para uma grande maioria da população, um símbolo de êxito social. O 

valor simbólico da propriedade da habitação traduz-se, assim, na sua importância 

enquanto sinal de status social e elemento de promoção social.  

Sendo a habitação um bem de consumo (durável), a opção pela aquisição traduz a sua 

valorização em dimensões que ultrapassam o seu valor funcional, ou seja, enquanto 

serviço. Neste caso, para além de um espaço funcional para viver, a habitação 

transforma-se num meio para alcançar a qualidade de vida ou o status social a que se 

aspira.   

Por outro lado, a aspiração à propriedade, característica relativamente comum nos 

países ocidentais e que encontra resposta nas políticas públicas que têm encorajado o 

acesso à propriedade, testemunha, de certa forma, em Portugal, a herança da 

ruralidade, a sobrevivência da tradição portuguesa, onde a ideia de riqueza está 

fortemente ligada à “posse da terra e da pedra”, ou seja, de bens imobiliários, 

                                            

7 O Direito à habitação encontra-se consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem (Art.º 25), assinada 
por Portugal em 1955 e na Constituição da República Portuguesa (Art.º 65). Embora o artigo tenha sofrido algumas 
alterações de redacção, manteve-se a sua essência.   
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assumindo, assim, o património familiar imobiliário, transmissível por herança, grande 

importância.  

O valor de investimento   

A compra de habitação própria constitui uma oportunidade de aplicação financeira de 

rentabilidade segura e rápida, sendo, assim, um investimento de baixo risco. O facto 

de o seu valor enquanto investimento ultrapassar o seu valor de consumo, é também 

um dos factores explicativos da opção generalizada pela aquisição da habitação de 

residência habitual, em detrimento do aluguer. Os ganhos de capital nos imóveis em 

Portugal podem ser, de acordo com a conjuntura económica, substanciais, 

conseguindo-se com alguma facilidade, uma rentabilidade elevada do investimento. 

Existe a percepção de que a compra de habitação é uma boa cobertura contra a 

inflação. As mais-valias imobiliárias (potenciais ou reais) são, assim, um factor que 

influencia, também e em certa medida, a escolha do regime de habitação.  

Acresce ainda que, no contexto da tradição nacional de falta de protecção na terceira 

idade e de ausência ou insuficiência de esquemas de protecção social, a aquisição de 

habitação para uso próprio traduz-se na possibilidade de redução de encargos durante 

a velhice (Pereira, 1983).  

O valor patrimonial  

Sendo um bem de consumo durável, a habitação assume uma grande importância 

enquanto activo patrimonial das famílias portuguesas. Em termos médios, a principal 

riqueza das famílias está precisamente no património imobiliário, a maior parte das 

vezes o seu principal activo patrimonial, transmissível por herança, e no seu valor de 

troca.  
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4.2. A orientação das políticas públicas no sector da 

habitação  

O reconhecimento por parte dos poderes públicos do carácter pluridimensional da 

habitação e o seu interesse em responder simultaneamente:  

i) à afirmação da habitação enquanto direito social,  

ii) às aspirações da população à propriedade, e  

iii) a interesses económicos, dada a importância deste sector na actividade económica 

nacional,  

justificam a orientação das sucessivas políticas públicas no sentido da aquisição do 

alojamento para habitação própria.  

Efectivamente, a habitação é hoje um dos sectores mais complexos e estratégicos no 

funcionamento das sociedades, ocupando um lugar central quer nas políticas de 

desenvolvimento social, quer na actividade económica. A propriedade tem sido 

encorajada por pelos poderes públicos em quase todos os países europeus nas últimas 

décadas, principalmente nos países da Europa do Sul (Louvot-Runavot, 2001).  

Em Portugal, como principais instrumentos de operacionalização das políticas de 

habitação, visando principalmente resolver, quer o problema da oferta em termos 

quantitativos, quer as dificuldades no que respeita às formas de acesso, destacam-se: 

 Facilitação do acesso ao crédito para aquisição de casa própria associada a 

uma redução da taxa de juro 

O financiamento do investimento na habitação generalizou-se nas últimas 

décadas, nos países europeus. 

Em Portugal, o Estado incentivou a criação de linhas de crédito para a compra 

de habitação, tornando-se o empréstimo hipotecário, desde meados dos anos 

70 (1976), no principal instrumento da política habitacional, cujo objectivo era 
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“uma família, uma casa”. A correlação entre transacções de casas e o número 

de contratos de empréstimo era, no final da década de 80, de 92.82% 

(Baleiras, 1990). A criação de diferentes modalidades de crédito (geral, 

bonificado e jovem) permitiu generalizar este regime de propriedade aos vários 

segmentos da população. 

À utilização destes instrumentos específicos, juntam-se: 

 O fraco investimento no sector da habitação social 

O apoio directo à construção de um parque habitacional social, tem sido muito 

reduzido em Portugal, tal como noutros países da Europa do Sul, como a 

Grécia, Espanha e Itália, reflectindo-se esta situação na limitação de 

alternativas no acesso à habitação.  

A alienação do parque de arrendamento público por quase todos os 

importantes promotores públicos (administração central, seguradoras, ex-Caixa 

de Previdência) não foi compensada pela produção de um novo parque com 

esta vocação, quer por parte do poder local, quer por parte do sector 

cooperativo ou associativo (Freitas, 2001). 

Mesmo nos países da Europa do Norte, onde as políticas da habitação do pós-

guerra foram marcadas pelo apoio ao sector social, nas últimas décadas, mais 

precisamente, desde os anos 80, os poderes públicos têm vindo 

progressivamente a reduzir o investimento no parque de habitação social 

(Louvot-Ruvanovt, 2001).    

 As restrições à oferta no mercado de arrendamento privado  

Estas restrições, que se concretizam no prolongado controlo das rendas no 

mercado da habitação, que provocou o desinteresse pelo arrendamento por 

parte dos proprietários em período inflaccionista, e na rigidez do regime jurídico 

de arrendamento, aliadas às facilidades de crédito aos compradores, tiveram 

como consequência o congelamento e estagnação do mercado de 

arrendamento. Apesar de algumas medidas pontuais na década de 90, como é 
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o caso da criação do IAJ (Incentivo ao arrendamento Jovem) e do 

descongelamento das rendas, elas não foram suficientes para dinamizar de 

forma significativa o sector do arrendamento.  

Os principais resultados das sucessivas políticas públicas das últimas décadas, 

fortemente orientadoras da aquisição do alojamento para habitação própria, 

potenciados por outros factores de ordem cultural como a aspiração à propriedade e o 

peso da tradição, bem como a atribuição à habitação de um valor que ultrapassa o seu 

valor de consumo e funcional, podem sintetizar-se da seguinte forma:  

Forte crescimento e extensão, aos diferentes segmentos socio-económicos e estratos 

etários da população, do regime de propriedade do alojamento de residência habitual, 

acompanhado da exiguidade e fraca expressão da oferta de habitação social para 

arrendamento (mas também para venda) e do declínio do arrendamento privado. Forte 

crescimento dos proprietários ocupantes com encargos.  

4.3. Factores socio-demográficos e outros 

associados ao mundo do trabalho  

No presente Capítulo pretende-se dar a conhecer a importância de factores como a 

dimensão da aglomeração, a idade, o posicionamento no ciclo de vida, o estado civil, o 

capital cultural, a situação na profissão, o principal meio de vida e o grupo socio-

económico, na distribuição da população activa titular de um alojamento, pelos 

diferentes estatutos de ocupação. 

As análises que seguidamente se apresentam, foram realizadas com base em dados 

não publicados do INE.  

O universo considerado é constituído pelos indivíduos em idade activa, ou seja, com 

idade entre 15 e 64 anos, titulares de um alojamento ocupado como residência 

habitual. A limitação do universo de análise à população activa, permite excluir aqueles 

que, grosso modo,  se encontram fora do mercado de trabalho.  
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4.3.1. Factores socio-demográficos 

A dimensão da aglomeração 

O Quadro 13 evidencia que a distribuição dos indivíduos em idade activa titulares de 

um alojamento, pelos diferentes estatutos de ocupação da habitação, varia em função 

da dimensão da aglomeração de residência.  

Quadro 13 - Indivíduos por entidade proprietária do alojamento de que são 

titulares, segundo a dimensão da aglomeração de residência, no Continente  

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 

desc. Em 1º ou 
2º grau)

Proprietário outro 
(particular ou 

empresa privada) 

Proprietário 
outro (Estado, 
inst. públ. ou 

IPSS)

Proprietário 
outro 

(empresas 
públicas)

Proprietário 
outro 

(autarquias 
locais)

Proprietário 
outro (coop.de 

habitação)

Menos de 100 11,9 73,9 4,3 9,5 0,2 0,0 0,1 0,0
100 a 199 14,5 69,0 5,2 10,9 0,2 0,1 0,2 0,0
200 a 499 17,6 65,6 4,9 11,4 0,3 0,0 0,2 0,0
500 a 999 22,6 57,9 4,8 13,4 0,6 0,1 0,6 0,1
1000 a 1999 30,5 45,9 4,5 16,8 0,8 0,1 1,3 0,2
2000 a 4999 34,7 39,3 4,6 18,2 1,5 0,1 1,5 0,2
5000 a 9999 39,0 34,0 4,7 19,0 1,6 0,1 1,4 0,2
10000 a 19999 44,2 29,6 4,0 18,8 1,6 0,1 1,5 0,1
20000 a 49000 46,2 27,6 3,5 19,0 1,7 0,1 1,8 0,1
50000 a 99999 51,4 24,1 3,3 17,8 1,7 0,1 1,3 0,2
Mais de 100000 30,5 27,9 4,4 27,2 3,7 0,3 5,9 0,3
Fonte: INE, Censo de 2001

Dimensão da 
aglomeração 

(nº de 
habitantes)

Indivíduos activos por entidade proprietária do alojamento de que são titulares

 

Quanto maior a dimensão do aglomerado ou do lugar de residência, menor é 

proporção de indivíduos em alojamentos que sejam propriedade do ocupante, 

independentemente de haver ou não encargos de dívida associados a esse alojamento. 

Paralelamente, e esse é seguramente o aspecto mais importante, à medida que vai 

aumentando a dimensão do aglomerado, vai crescendo a proporção de indivíduos em 

idade activa que habitam e são titulares de alojamentos associados ao pagamento de 

encargos. Esta situação chega a atingir 50% daquela população a residir em 

aglomerados urbanos cuja dimensão está entre os 50 e os 99 mil habitantes.  

Perspectivando a distribuição pela óptica da residência em alojamentos que são 

propriedade de um particular não ocupante ou empresa, variação equivalente é 
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observada: de uma reduzida prevalência nos núcleos populacionais de dimensão 

reduzida – i.e. aldeias – a uma progressiva importância nas aglomerações com 

população superior a 100 000 habitantes.  

Corolário da análise, de resto acima evidenciado: a situação de aluguer dos meios de 

alojamento será um fenómeno tipicamente citadino, decorrerá em grande medida dos 

processos de industrialização e urbanização e porventura constituirá um elemento 

central na dinâmica de povoamento urbano e na estruturação das cidades. 

Tradução numérica desta tendência pode ser dada com maior detalhe. Observa-se que 

em povoações de reduzida dimensão a proporção de indivíduos a residir em 

alojamentos que são propriedade de um dos seus ocupantes, sem encargos, é 

nitidamente dominante e as situações de arrendamento ou de propriedade de 

alojamento associada a recurso ao crédito bancário são marginais – isto é, uma 

proporção de 6 para 1 e 7 para 1, respectivamente.  

Aumentando a dimensão dos lugares essa relação tende a inverter-se.  As proporções 

entre os estatutos de ocupação vão ser claramente favoráveis à residência em 

alojamento propriedade de um ocupante, associada à presença de encargos nos 

aglomerados nos quais reside uma população compreendida entre os 50 000 e os 99 

999 habitantes – isto é, aglomerados urbanos. Aí, para cada 100 habitantes, activos, 

residentes em alojamentos propriedade de um ocupante, sem encargos associados, há 

213 com encargos e 73 em que o alojamento é de uma empresa ou de um particular. 

Todavia, essa polarização no estatuto de ocupação propriedade de um ocupante com 

encargos tende a reduzir-se nos lugares ou aglomerados com a mais de 100 000 

habitantes. Nessa classe, a distribuição dos estatutos tende para uma tripartição bem 

mais equilibrada: em cada 100 activos a residir em alojamentos propriedade de um 

ocupante sem encargos associados encontramos 109 a residir em alojamentos 

associados a encargos e 97 em que a propriedade é de outro particular ou empresa – 

isto é, arrendando o alojamento a essas entidades. 

É de salientar o facto de ser nas aglomerações urbanas de maior dimensão que se 

verifica uma presença significativa de activos a residir em alojamento propriedade do 
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estado, de instituições sem fins lucrativos e autarquias. Nos aglomerados com 100 mil 

ou mais habitantes, a sua presença é de 9,5%, e naqueles com população entre 50 mil 

e 99 mil habitantes, é de 3%.  

Por forma a ter uma ideia mais precisa dos aglomerados urbanos a que nos 

reportamos, o quadro seguinte apresenta em ordem descendente, algumas cidades do 

continente em termos da sua população: 

Quadro 14 - Ranking de algumas cidades do Continente, de acordo com a população 

residente 

Cidade Habitantes
Lisboa 564.657
Porto 263.131
Vila Nova de Gaia 178.255
Amadora 175.872
Braga 109.460
Almada 101.500
Coimbra 101.069
Setúbal 89.303
Agualva-Cacém 81.845
Queluz 78.040
Aveiro 55.291
Guimarães 52.181
Odivelas 50.846
Viseu 47.250
Matosinhos 45.703
Amora 44.515
Leiria 42.745
Évora 41.159
Barreiro 40.859
Póvoa de Varzim 38.643
Maia 35.625
Castelo Branco 30.649
Vila Nova de Famalicão 27.900
Guarda 26.061
Vila do Conde 25.731
Gondomar 25.717
Seixal 25.608
Caldas da Rainha 25.316
Santo Tirso 24.649
Vila Real 24.481
Beja 21.658
Fonte: INE, As Cidades em Números , CD-ROM, 2004  
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Não se estará perante um tipo de efeito de aglomeração ou de metrópole – isto é, um 

efeito que se obtém pela concentração de recursos e de riqueza associada a uma 

intensificação da divisão do trabalho? No que diz respeito à distribuição dos estatutos 

de ocupação em alguns aglomerados urbanos que integram áreas urbanas mais 

vastas, ultrapassando um milhão de habitantes, perpassando limites administrativos de 

vários concelhos – como Lisboa ou o Porto e respectivos territórios limítrofes – parece 

ser esse o caso. 

Antes porém da discussão desta hipótese, é necessário um ponto prévio de crítica às 

fontes estatísticas.  Isto porque, perante estes dados, dever-se-á ter em conta que 

esta classificação da dimensão da aglomeração é uma classificação da dimensão de 

lugares, sendo que a sua aplicação se reveste de algumas particularidades. Quer isto 

dizer, por exemplo, que nesta escala o território do concelho de Lisboa ou o território 

do concelho da Amadora são considerados como lugar e que Loures ou Cascais são 

lugares dos concelhos de Loures e Cascais, tal como o são Vialonga e Carcavelos, por 

exemplo. Estes últimos encontram-se colocados na escala de acordo com a sua 

dimensão abaixo de Loures ou de Cascais. Porém, os concelhos de Loures ou de 

Cascais atingem mais de 100 mil habitantes, de acordo com os resultados finais do 

recenseamento geral da população de 2001. 

Este efeito de classificação estatística concorre não só para agregar na mesma classe 

lugares de reduzida dimensão que têm posição territorial e social muito diferenciada, 

como ainda para fazer reduzir a expressão de territórios e populações de maior 

expressão8. 

Tudo parece indicar um efeito de aglomeração decorrente da relação entre as 

dinâmicas do povoamento e as estruturas habitacionais. 

É conhecido o facto de em contextos urbanos de grande dimensão as estruturas 

habitacionais serem caracterizadas por um forte grau de heterogeneidade. Porque as 

                                            

8 Cf. infra o Quadro 15 no qual se apresenta a distribuição do estatuto de ocupação do alojamento na Grande Lisboa e 
na Península de Setúbal, por concelho. 
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cidades e os seus habitantes herdam um parque habitacional morfológica e 

valorativamente diferenciado e diferenciador. Mas também porque uma pluralidade de 

iniciativas construtivas e de tipos de edificado vai construindo e reconstruindo o parque 

habitacional – e assim produzindo e reproduzindo diferenças tanto habitacionais como 

sociais. 

Interessaria pois poder reconstituir a história de certos segmentos do parque 

habitacional, em especial ao nível da distribuição da propriedade e do seu grau de 

concentração, bem como das diferentes iniciativas que ao longo do tempo foram 

incrementando e renovando esse mesmo parque habitacional – a habitação edificada 

ao longo de programas de edificação estatais, grandes, pequenos ou micro 

empreendimentos privados ou ainda as iniciativas de auto-construção. 

Isto porque em aglomerações de grande dimensão, a acumulação de riqueza e de 

recursos também se realiza em termos de património imobiliário, regra geral detido por 

uma pluralidade agentes. Em contexto metropolitano, é frequente a propriedade 

imobiliária ser inclusivamente detida por empresas, instituições do Estado e outras 

organizações públicas ou para-públicas, inclusivamente, organizações sem fins 

lucrativos. Organizações que dispõem de património imobiliário e frequentemente de 

edifícios predominantemente habitacionais.  

Lisboa é à escala nacional um bom exemplo. Trata-se de um concelho com grandes 

proprietários – do Município da Capital ao Patriarcado de Lisboa, da Misericórdia de 

Lisboa à banca e às seguradoras passando por um conjunto restrito de famílias e de 

instituições. Lisboa é assim um concelho onde uma pluralidade de agentes é detentora 

da propriedade de prédios urbanos e de fracções ocupadas como alojamento ou, não 

raro, desocupadas. 

Isto significa que em função da estruturação do parque habitacional, diferentes 

condições de arrendamento ou de acesso à propriedade tenderão a exercer efeitos, 

mais ou menos fortes, e de sentido diverso, nas oportunidades de compra ou de 

arrendar e assim influenciar as escolhas dos agentes. 
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Essas condições estão frequentemente associadas à pré-construção das populações 

(Chamboredon, 2001 [1985] e Baptista, 1999) destinatárias dos alojamentos – 

processos nos quais se criam, estabelecem e aplicam critérios de que permitem 

seleccionar os destinatários dos empreendimentos habitacionais, sejam eles públicos 

ou privados. De sublinhar que essa pré-construção não é exclusivamente apanágio das 

intervenções públicas, decorrentes de orientações de política habitacional e social. Ela 

encontra-se na operação dos promotores privados que não só imaginam o perfil dos 

futuros habitantes como decidem acerca dos agenciamentos de áreas, tipologias, 

materiais e acabamentos. Ora, o produto final é regra geral destinado à venda e 

portanto deverá articular-se com as condições de aplicação das regras bancárias de 

atribuição de crédito – em si mesmas, uma outra forma de seleccionar e de promover 

populações e destinos habitacionais. 

Por fim, e não menos importante, é o facto de essas condições se cruzarem a cada 

momento com um estado do mercado, com acessos a esse mesmo mercado – i.e. ao 

crédito –  e, fundamentalmente, com as formas de apoio público a cada momento 

disponíveis (crédito bonificado, deduções fiscais, subsídio de renda, por exemplo) – 

mecanismo fundamental no mercado de habitação e que em muito determina as 

opções dos agentes. 

Certamente que os processos que temos vindo a discutir terão incidência na 

estruturação da metrópole de Lisboa e na constituição do seu território metropolitano. 

A título ilustrativo, o quadro seguinte apresenta a distribuição do estatuto de ocupação 

do alojamento na população activa residente na Grande Lisboa e na Península de 

Setúbal, por concelho. 

Não sendo este o contexto para explorar este quadro em profundidade, importa ainda 

assim referir a  larguíssima importância que a residência em alojamento propriedade 

de um ocupante, associado à presença de encargos tem, quer em termos 

populacionais quer em termos territoriais. Será para este território que iremos orientar 

a análise na secção 4.3.2. – Factores associados ao mundo do trabalho.  
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Quadro 15 - Estatuto de ocupação do alojamento na Grande Lisboa e na Península 

de Setúbal, por concelho 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º ou 

2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário 
outro (Estado, 
inst. públ. ou 

IPSS)

Proprietário 
outro 

(empresas 
públicas)

Proprietário 
outro 

(autarquias 
locais)

Proprietário 
outro (coop.de 

habitação)

Azambuja 25,2 60,3 2,0 10,4 1,1 0,1 0,9 0,1
Cascais 36,5 35,2 4,6 21,0 1,1 0,1 1,5 0,0
Lisboa 24,5 27,0 4,5 30,3 5,8 0,5 7,1 0,4
Loures 32,6 33,9 4,8 25,7 0,6 0,1 2,3 0,1
Mafra 28,9 45,5 5,0 19,6 0,6 0,0 0,3 0,0
Oeiras 43,4 30,9 3,5 17,1 0,8 0,1 4,0 0,1
Sintra 57,6 23,8 2,8 14,5 0,6 0,1 0,5 0,1
V. F. Xira 54,3 23,4 2,6 16,9 0,8 0,1 1,8 0,1
Amadora 41,7 29,7 3,8 22,4 1,7 0,1 0,5 0,1
Odivelas 37,2 33,4 4,6 23,0 1,2 0,1 0,4 0,1

Alcochete 46,7 26,1 3,1 22,8 0,7 0,1 0,6 0,0
Almada 42,0 29,7 3,8 17,7 4,4 0,3 1,9 0,2
Barreiro 49,6 26,8 3,1 18,8 0,6 0,2 0,7 0,1
Moita 56,1 23,9 3,0 13,7 2,4 0,1 0,6 0,1
Montijo 39,0 32,8 5,0 19,5 0,9 0,1 2,6 0,0
Palmela 41,2 43,2 3,0 12,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Seixal 60,2 27,0 2,2 9,5 0,7 0,1 0,1 0,2
Sesimbra 43,9 38,7 3,7 11,1 0,6 0,1 1,7 0,2
Setúbal 48,9 26,7 2,6 14,1 2,3 0,1 4,1 1,4
GLX+PS 41,9 29,4 3,7 20,1 2,1 0,2 2,5 0,2

31,5 43,7 4,4 17,2 1,4 0,1 1,6 0,1
Fonte: INE, Censo de 2001

Continente

Península de Setúbal

Grande Lisboa

Estatuto de ocupação do alojamento

Concelho

 

Idade, posição no ciclo de vida e estado civil 

São diversos os trabalhos que mostram a importância da posição no ciclo de vida nos 

modos de vida e no seu recorte (Wirth, 1998 [1938]; Gans, 1962a, por exemplo), em 

especial na relação com o alojamento (por exemplo, Gans, 1966b [1982]). Por outro 

lado, e mais recentemente, autores como Jean-Claude Chamboerdon e Madeleine 

Lemaire (1970), Pierre Bourdieu e colaboradores (1990) ou Catherine Bonvalet (1997) 

Paul Cuturello (1997), por exemplo, dão-nos a conhecer a importância das trajectórias 

individuais e familiares nos destinos residenciais e no acesso à propriedade da 

habitação.  
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Entre a população activa residente em Portugal Continental, a idade é um factor 

importante na determinação do estatuto de ocupação da habitação. O Quadro 16 

apresenta a estrutura de estatutos de ocupação do alojamento, cruzada com a variável 

idade, organizada em classes ou grupos etários.   

Quadro 16 - Entidade proprietária do alojamento segundo a idade, no Continente 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Proprietário ocupante com encargos 30,3 48,5 39,6 27,4 13,3
Proprietário ocupante sem encargos 24,2 23,4 36,2 49,7 64,0
Proprietário outro (asc. ou desc. em 1º ou 2º grau) 8,1 7,1 5,0 3,0 2,4
Proprietário outro (particular ou empresa privada) 35,1 19,0 15,8 16,0 16,6
Proprietário outro (Estado, inst. públ. ou IPSS) 0,9 0,7 1,3 1,7 1,7
Proprietário outro (empresas públicas) 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2
Proprietário outro (autarquias locais) 1,1 1,0 1,8 1,9 1,7
Proprietário outro (coop.de habitação) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
% de cada grupo etário 3,0 19,5 26,6 26,8 24,1
Fonte: INE, Censo de 2001

Entidade proprietária do alojamento
Grupos etários 

 

Em primeiro lugar, os dados são reveladores da tendência segundo a qual a residência 

em alojamento propriedade de um ocupante – com ou sem encargos – é crescente ao 

longo da idade. Concomitantemente, os que residem em alojamentos que não são 

propriedade de ocupante, nem de ascendentes ou descendentes directos, em grande 

medida situações características do estatuto de arrendatário, tendem igualmente a 

diminuir ao longo da idade. 

Em segundo lugar, há que desde logo clivar o estatuto de ocupação dominante através 

do critério relativo à presença de encargos. Assim, observa-se que o aumento da 

proporção relativa àqueles que residem em alojamentos propriedade de um ocupante 

sem encargos, acompanha a idade (de 24,4% no grupo etário 15-24 a uns 

esmagadores 64% no grupo etário 55-64 anos). 

Paralelamente, verifica-se que a proporção daqueles que residem em alojamentos 

propriedade de um ocupante com encargos, começa por estar associada a cerca de 

30% dos indivíduos no grupo etário 15-24 anos, atinge praticamente metade dos 

indivíduos no grupo etário seguinte (48,5%) para decrescer nos grupos etários 
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seguintes (39,6%, 27,4% e 13,3% nos grupos etários 35-44, 45-54 e 55-64, 

respectivamente). 

Destaca-se assim uma curva com um pico acentuado no grupo etário 25-34 anos onde 

a penetração relativa do recurso ao crédito é de aproximadamente 50%, sendo que no 

grupo imediatamente anterior essa taxa se cifra nos 30% e no grupo imediatamente a 

seguir o valor atingido é de 40%.   

Já o arrendamento – medido aqui de modo indirecto pela propriedade do alojamento 

com sendo de outro (particular, empresa ou sector estatal, municipal ou cooperativo) – 

é decrescente ao longo dos grupos etários (de 35% no grupo 15-24 a 16% no grupo 

55-64 anos).  

Ao atingir o valor mais elevado dentro do grupo etário 15-24 anos, estas situações que 

por facilidade designamos por arrendamento, parecem constituir hoje a solução inicial 

do problema do alojamento – ponto de arranque formal da trajectória residencial, 

fornecendo um estatuto de ocupação de alojamento que tenderá a ser percepcionado 

com transitório pelos seus ocupantes, antes de ingressarem num processo de aquisição 

de uma habitação. 

Informação mais desagregada, como a que se apresenta em seguida (Quadro 17), 

permite uma aproximação ao problema da habitação na fase inicial do ciclo da vida 

activa dando a conhecer como é que entre os activos situados no grupo etário 15-24 

anos o estatuto de ocupação da residência habitual está distribuído. É entre os 18 e os 

21 anos que se verifica uma maior proporção de casos de arrendamento (em torno dos 

40%) e é a partir dos 21 anos que se começa a observar o progressivo peso da 

presença de encargos associados ao alojamento ocupado como residência habitual. 
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Quadro 17 - Entidade proprietária do alojamento, no escalão etário 15-24 anos, ano 

a ano, no Continente 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º ou 

2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário 
outro (Estado, 
inst. públ. ou 

IPSS)

Proprietário 
outro 

(empresas 
públicas)

Proprietário 
outro 

(autarquias 
locais)

Proprietário 
outro (coop.de 

habitação)

15 anos 17,3 51,4 4,5 24,5 0,5 0,5 1,4 0,0
16 anos 13,8 43,9 3,9 32,7 2,5 0,3 2,3 0,6
17 anos 16,7 40,0 5,3 33,3 2,0 0,5 2,2 0,0
18 anos 15,6 32,3 8,0 40,0 1,5 0,1 2,0 0,6
19 anos 18,8 30,5 7,8 39,5 1,3 0,3 1,7 0,1
20 anos 20,7 29,0 7,8 39,6 0,9 0,2 1,7 0,2
21 anos 24,5 25,5 7,7 39,6 1,0 0,1 1,3 0,2
22 anos 27,8 24,1 8,9 36,8 1,0 0,1 1,0 0,2
23 anos 32,9 22,5 8,2 34,5 0,8 0,1 0,9 0,2
24 anos 37,2 21,5 8,2 31,3 0,7 0,1 0,8 0,1
Fonte: INE, Censo de 2001 

Idade

Entidade proprietária do alojamento

 

Do ponto de vista do ciclo de vida, a relação entre a idade e o estatuto de ocupação do 

alojamento revela a importância que o acesso à propriedade tem presentemente e 

mostra também como essa via se tem vindo a impor como solução para o problema do 

alojamento. 

É cada vez mais cedo que a aquisição é apresentada à população enquanto solução 

para o problema habitacional de cada um. A publicidade a pacotes e produtos de 

crédito destinados à população com menos de 30 anos tende a confirmar essa 

tendência. Os valores das taxas de penetração de residência em alojamentos, 

propriedade de um ocupante, ao qual estão associados encargos, para o grupo etário 

15-24 anos, mostram bem como essa solução exerce um forte efeito nas escolhas e 

como a solução aquisição se impõe cada vez mais cedo.  

No que respeita à relação entre estatuto de ocupação do alojamento e idade/posição 

no ciclo de vida, pode concluir-se o seguinte:  

- A residência em alojamento propriedade do ocupante, associado à presença 

de encargos de dívida, é o estatuto de ocupação predominante entre activos 

com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos. Curiosamente, deve 

notar-se que é este o período em que, regra geral, outro tipo de encargos, 
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porventura de maior importância, se apresentam às famílias – por exemplo, 

aqueles relativos à educação dos filhos. 

- Se fases do ciclo de vida anteriores, mais juvenis, aparecem ainda 

associadas ao arrendamento (veja-se o grupo etário 15-24 anos), a 

proporção de indivíduos a residir em alojamentos propriedade de um 

ocupante, aos quais estão associados encargos, é já muito próxima à 

condição de arrendatário (30,3% vs. 35,1%). 

- Já em fases subsequentes do ciclo de vida – vulgo, meia idade – observa-se 

a constituição de um vasto e heterogéneo segmento de activos a residir em 

alojamentos propriedade de um ocupante, aos quais não estão associados 

encargos. 

 Todavia, esta descrição é necessariamente omissa no que diz respeito às vagas de 

acesso à propriedade e em espacial aos modos de acesso ao estatuto de proprietário. 

Mais, 

(i) Os dados revelam um dado estado de distribuição dos estatutos de ocupação do 

alojamento e não permitem distinguir trajectórias e acessos. 

(ii) Por outro lado, não se tem em conta o tipo de alojamento (moradia, andar, etc.) a 

idade em que o indivíduo se tornou proprietário, as modalidades de aquisição (a 

pronto, a crédito, etc.) e a suas incidências na economia familiar. 

(iii) Deve considerar-se que uma pluralidade de recursos, que ultrapassa em muito os 

recursos financeiros de origem bancária, está presente na escolhas realizadas para 

resolver o problema do alojamento das famílias. Trata-se das possibilidades oferecidas 

pela poupança, por heranças, pela oferta de terrenos, por familiares ou parentes, por 

exemplo, por empréstimos familiares, muitas vezes combinados com o recurso ao 

crédito, por apoios obtidos na auto-construção através de redes familiares, ou por 

formas de poupança associadas a trabalho realizado contexto migratório, por exemplo. 

Isto significa que no quadro da população activa a residir no Continente estarão 

presentes uma variedade de esquemas que tornaram possível a resolução, a uma dado 
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momento, do problema do alojamento e que essa resolução veio a determinar a 

distribuição de estatutos de ocupação que temos vindo a analisar. 

Não obstante, os dados em análise indiciam uma forte penetração do recurso ao 

credito hipotecário para aquisição de habitação entre os activos com idades 

compreendidas entre os 15 e os 44 anos, em especial nos grupos etários 25-34 e 35-

44 anos. 

Esse recurso ao crédito hipotecário surge potenciado por diferenças ao nível do estado  

civil (Quadro 18). Com efeito, é entre os activos casados – qualquer que seja a sua 

idade – que se encontra a maior proporção de activos a residir em alojamentos que 

são propriedade de um ocupante (com ou sem encargos). E é igualmente entre 

casados que se encontra, qualquer que seja a idade considerada – a maior proporção 

de activos a residir em alojamentos, propriedade de um ocupante, relativamente aos 

quais existem encargos de dívida.  
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Quadro 18 - Entidade proprietária do alojamento, por idade e por estado civil, no 

Continente, Açores e Madeira 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º ou 

2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário outro 
(Estado, inst. públ. 
ou IPSS e autarq. 

locais)

Proprietário outro 
(empresas públicas 
e cooperativas de 

habitação)
15-24 24,6 28,0 6,1 38,8 2,1 0,4
25-34 40,5 21,7 4,7 30,4 2,4 0,2
35-44 34,3 31,2 4,3 24,9 5,1 0,2
45-54 21,6 45,9 3,9 22,8 5,6 0,3
55-44 9,0 60,0 3,9 21,6 5,2 0,2
15-24 36,1 23,7 10,9 28,1 1,2 0,2
25-34 51,1 25,5 7,8 14,2 1,3 0,2
35-44 41,0 39,1 5,0 12,3 2,5 0,2
45-54 28,2 52,7 2,7 13,1 3,1 0,2
55-44 14,1 66,7 2,1 14,1 2,7 0,2
15-24 30,4 15,7 6,1 43,1 4,2 0,5
25-34 43,0 16,0 4,9 31,3 4,4 0,4
35-44 35,2 24,0 4,5 28,6 7,4 0,4
45-54 28,6 34,2 3,2 25,7 7,8 0,4
55-44 16,4 51,2 2,9 22,9 6,2 0,4
15-24 5,1 68,5 4,1 19,3 2,9 0,0
25-34 21,9 46,9 6,0 19,8 4,9 0,5
35-44 21,5 49,4 4,3 17,9 6,6 0,4
45-54 16,2 56,6 2,9 18,5 5,5 0,4
55-44 8,6 64,0 2,8 19,2 5,1 0,2
15-24 19,4 17,8 7,6 49,5 5,3 0,0
25-34 27,7 20,3 7,3 40,0 4,1 0,6
35-44 23,4 26,7 6,6 36,9 6,1 0,4
45-54 18,9 34,8 4,8 34,3 6,8 0,4
55-44 11,2 46,1 4,7 30,8 7,0 0,3
15-24 23,9 20,6 8,2 45,2 1,2 1,0
25-34 42,6 19,3 5,8 29,5 2,5 0,2
35-44 37,9 26,1 5,2 26,2 4,3 0,4
45-54 29,8 34,0 4,0 27,3 4,5 0,4
55-44 17,5 45,3 3,9 28,2 4,9 0,3

Fonte: INE, Censo de 2001 

Divorciado

Nota: Optou-se por agregar os valores das colunas relativas quer a Outrém - Estado, Instituições Públicas Autónomas ou Instituições sem fins lucrativos e Outrém - Autarquias 
Locais, quer a Outrém - Empresas Públicas e Outrém – Cooperativas de Habitação –  uma vez que a análise não incide nestes estatutos.

Casado com registo

Casado sem registo

Víuvo

Separado

Estado Civil Idade

Entidade proprietária do alojamento 

Solteiro

 

Já entre solteiros, a repartição dos estatutos de ocupação segue o padrão de 

estruturação definido pela idade sem todavia atingir os níveis que atinge entre 

casados.  

É entre os activos que declararam viver em casamento sem registo (segundo a 

classificação estatística) que encontramos a maior proporção de activos a residir em 

alojamento propriedade de particulares ou de empresas, em cada um dos grupos 

etários considerados. E, correlativamente, é nesta categoria que se observa a menor 
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penetração da residência em alojamento propriedade de um ocupante – quer 

considerando as duas situações somadas (com ou sem encargos), quer tomando as 

duas séries separadamente – à excepção das categorias relativas à dissolução dos 

laços conjugais.  

Outro dado fundamental é o que se obtém acerca dos activos que declaram estar 

separados –  categoria na qual se encontra a maior proporção de activos a residir em 

alojamentos propriedade de particulares ou de empresas – qualquer que seja a idade 

considerada.  Aqui, o factor idade exerce o efeito acima descrito, tornado a prevalência 

do arrendamento menor nas fases mais avançadas de ciclo de vida. Em todo o caso, as 

proporções de activos separados a residir em alojamentos que são propriedade de 

particulares ou empresas são sempre superiores aos de qualquer outro estado civil, 

para o mesmo grupos etário. 

Se o casamento parece potenciar a prevalência da propriedade, a separação parece ser 

um potenciador do recurso ao arrendamento como forma de obtenção de meio de 

alojamento, em especial nos grupos etários mais jovens. Quando o caso é o da 

declaração de divórcio, o estatuto de ocupação segue igualmente a estruturação que 

tem vindo a ser descrita para o padrão de idade, sendo de salientar, tal como entre 

solteiros, que a condição de arrendatário se encontra potenciada. 

As situações de ruptura conjugal repercutem-se no estatuto de ocupação, favorecendo 

a residência em alojamentos propriedade de particulares ou de empresas. Situações 

transitórias, provavelmente, e que ilustram bem a relação entre a casa e as etapas e 

rupturas no ciclo de vida. Situações que engendram transformações no modo de vida – 

na relações afectivas, familiares e na relação com o dinheiro, por exemplo – e que 

engendram inflexões na trajectória residencial e social.  

Se por um lado, a prevalência do estatuto de ocupação residência em alojamento 

propriedade de um ocupante é entre casados, para idade constante, significativamente 

superior face aos solteiros, também para idade constante e igual, a comparativamente 

reduzida penetração da propriedade entre os unidos de facto coloca em questão a 
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hipótese de uma preferência pela propriedade decorrer de uma racionalidade 

económica projectada sobre a casa e sobre uma economia comum.  

A análise de Pierre Bourdieu (1990) oferece um contributo fundamental para a 

questão:  

«Ainsi, traiter l’achat d’une maison comme une stratégie économique au sens étroit du 

terme, en faisant abstraction du système de stratégies de reproduction dont elle est un 

aspect c’est s’interdire d’en ressaisir la signification et la fonction complètes. Ce qui 

s’affirme tacitement à travers la création d’une maison, c’est la volonté de créer un 

groupe permanent, uni par des relations sociales stables, une lignée capable de se 

perpétuer durablement, à la façon la demeure, durable, stable immuable; c’est un 

projet ou un pari collectif sur l’avenir de l’unité domestique, c’est à dire sur as 

cohésion, son intégration, ou, si l’on préfère, sur as capacité de résister à la 

désagrégation et a la dispersion.» (p. 8) 

Acrescenta o sociólogo francês:  

«Lié à la famille (...) l’achat d’une maison est donc à la fois un investissement 

économique (par opposition à la  location) ou, du moins, une forme de thésaurisation, 

en tant qu’élément d’un patrimoine durable et transmissible, et un investissement 

social, dans la mesure où il enferme un pari sur l’avenir ou, plus exactement, un projet 

de reproduction biologique et sociale»  

Daí que, como sublinha P. Bourdieu, as diferentes tradições de constituição e 

dissolução da unidade doméstica afectem as estratégias residenciais e as escolhas 

entre o arrendamento e a aquisição. A comparação entre as categorias de estado civil 

casado e união de facto vem justamente sugerir a importância das diferenças ao nível 

dos projectos de reprodução e no modo como as famílias se vão relacionar com a casa.   

Todavia, os dados resultantes do Recenseamento Geral da População 2001 não são os 

mais indicados para explorar esta hipótese, uma vez que resultam de uma apertada 

economia de questionamento. Em estudos futuros, especialmente dirigidos para o 

universo da habitação, interessaria poder reconstruir populações com recortes etários 
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mais definidos, de modo conhecer as suas trajectórias sociais e residenciais. 

Interessaria igualmente reconstruir as condições de mercado e de acesso ao mercado 

nas quais as escolhas habitacionais das famílias se realizaram. 

4.3.2. Factores associados ao mundo do trabalho 

Sendo este um estudo com forte vocação exploratória, optámos por centrar o 

desenvolvimento da análise na Região de Lisboa (Grande Lisboa e Península de 

Setúbal).  

A razão fundamental desta opção reside no facto de esta região se caracterizar por 

uma intensa divisão social do trabalho, e de assim, por essa via, dispormos de uma 

população activa mais heterogénea – encerrando em si maior diversidade de 

trajectórias socio-profissionais e de situações de transição entre estados no mercado 

de emprego, constituindo-se assim como um universo representativo da diversidade de 

situações associadas ao trabalho. 

Acresce ainda que a distribuição dos estatutos de ocupação da habitação na população 

activa é, nesta vasta região metropolitana, fortemente polarizada pela residência em 

alojamentos propriedade de um dos seus ocupantes associados a encargos de dívida. 
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Quadro 19 - Entidade proprietária do alojamento, no Continente e na Grande Lisboa 

e Península de Setúbal 

N.º % N.º %
Ocupante com encargos 777.100 31,5 308.041 41,9
Ocupante sem encargos 1.079.074 43,7 215.702 29,4
Outro (Asc. ou desc. em 1º grau) 107.691 4,4 27.178 3,7
Outro (particular ou empresa privada) 426.081 17,2 147.335 20,1
Estado, inst. públicas autón. ou IPSS) 34.289 1,4 15.367 2,1
Outro (empresas públicas) 2.780 0,1 1.278 0,2
Outro (Autarquias locais) 40.389 1,6 18.296 2,5
Outro (coop. de habitação) 2.929 0,1 1.594 0,2
Fonte: INE, Censo de 2001

Entidade proprietária
Continente

Grande Lisboa e 
Península de Setúbal

 

Nas secções seguintes dar-se-á continuidade à análise realizada a partir dos dados do 

Recenseamento Geral da População 2001 utilizando os critérios fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística, o que permite posteriores re-composições de critérios 

e favorece a comparação com outros estudos.  

Territorialmente, a análise que seguidamente se apresenta refere-se a um vasto 

território metropolitano, formado pela Grande Lisboa e pela Península de Setúbal. Na 

Grande Lisboa incluem-se os concelhos da Azambuja, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, 

Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, Amadora e Odivelas, na Península de Setúbal 

incluem-se os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, 

Seixal, Sesimbra e Setúbal. A população activa a residir nesta região cifra-se em 734 

791 indivíduos. 

O capital cultural  

É conhecida a importância que o capital cultural desempenha nas oportunidades 

laborais e nos mercados de trabalho. No pólo da produção, a variações no volume e na 

composição de conhecimento, de skills e de títulos escolares detidos pelos indivíduos, 

correspondem melhores ou piores chances no mercado de trabalho. Já no pólo do 

consumo, o capital cultural está intimamente relacionado com capacidades relativas à 

apreciação e ao dispêndio de recursos. 
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Haverá relação entre o capital cultural e o estatuto de ocupação do alojamento? Serão 

os indivíduos mais dotados nesse capital mais propensos a orientar os seus 

rendimentos económicos para a propriedade do alojamento? O Quadro 20 oferece 

algumas pistas de resposta, ao cruzar a qualificação académica dos activos, com a 

idade e o estatuto de ocupação. 

Quadro 20 - Entidade proprietária do alojamento na população activa, por idade e 

por qualificação académica, na Grande Lisboa e na Península de Setúbal 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 

desc. em 1º ou 
2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário 
outro (Estado, 
inst. públ. ou 

IPSS)

Proprietário 
outro 

(empresas 
públicas)

Proprietário 
outro 

(autarquias 
locais)

Proprietário 
outro (coop.de 

habitação)

Sem qualificação 10,8 52,3 3,4 23,7 3,2 1,1 5,1 0,5
4º ano 28,8 17,0 4,6 40,0 2,8 0,2 6,0 0,5
6º ano 37,6 14,9 5,8 36,3 2,1 0,2 2,8 0,4
9º ano 46,4 14,9 5,7 30,2 1,2 0,1 1,3 0,2
12º ano 38,6 21,6 6,9 31,2 0,8 0,2 0,6 0,2
Ensino Superior 36,4 21,5 7,2 34,0 0,5 0,2 0,2 0,0
Sem qualificação 29,8 28,6 3,8 24,4 3,3 0,7 9,0 0,5
4º ano 44,6 16,8 4,5 25,5 2,8 0,1 5,4 0,3
6º ano 55,5 16,0 4,8 19,7 1,4 0,1 2,4 0,2
9º ano 65,9 12,5 4,1 15,2 0,9 0,1 1,2 0,2
12º ano 65,7 13,6 4,3 15,1 0,6 0,1 0,6 0,1
Ensino Superior 64,0 16,4 4,7 14,2 0,4 0,1 0,1 0,0
Sem qualificação 30,9 25,8 3,4 22,0 5,2 0,5 11,6 0,5
4º ano 41,2 22,7 4,1 21,5 3,6 0,3 6,3 0,4
6º ano 49,8 21,7 4,4 18,1 2,2 0,2 3,2 0,2
9º ano 56,5 19,4 4,4 15,8 1,7 0,1 1,9 0,2
12º ano 59,7 19,9 4,0 14,1 1,1 0,1 1,0 0,1
Ensino Superior 59,3 24,6 3,2 12,1 0,5 0,1 0,2 0,0
Sem qualificação 24,7 33,6 3,3 22,8 5,2 0,4 9,6 0,5
4º ano 32,3 33,8 3,2 22,6 3,3 0,3 4,1 0,4
6º ano 38,9 30,5 3,4 21,9 2,5 0,2 2,3 0,3
9º ano 41,3 29,7 3,4 21,1 2,1 0,2 1,9 0,2
12º ano 45,4 29,9 3,0 19,1 1,4 0,1 0,9 0,2
Ensino Superior 42,9 38,7 2,3 14,9 0,9 0,1 0,2 0,0
Sem qualificação 13,4 43,5 3,5 26,0 5,4 0,2 7,5 0,4
4º ano 18,3 46,7 3,4 25,3 2,9 0,2 2,9 0,3
6º ano 23,6 43,7 3,5 24,4 2,5 0,2 1,9 0,2
9º ano 24,7 43,0 3,6 24,6 2,3 0,2 1,6 0,2
12º ano 26,8 44,9 2,9 23,0 1,5 0,2 0,6 0,1
Ensino Superior 24,9 51,9 2,1 19,2 1,5 0,2 0,2 0,0

Fonte: INE, Censo de 2001

25-34

35-44

45-54

55-64

Grupo 
Etário

Qualificação 
académica

Entidade proprietária do alojamento

15-24

 

Desde logo é de assinalar que, uma vez mais, a idade se revela com um dos mais 

determinantes factores de diferenciação ao nível dos estatutos de ocupação. Em 

seguida, observa-se uma outra vez quão forte é a prevalência de activos a residir em 
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alojamentos que sendo propriedade de um ocupante se encontram associados a 

encargos de dívida.  

Relativamente ao papel desempenhado pela qualificação académica verifica-se que 

quanto mais dotados em capital cultural os activos são, maior é probabilidade de 

residirem em alojamentos propriedade de um ocupante – independentemente de a 

esse alojamento estarem ou não associados encargos. 

Excepção feita para os activos situados no grupo etário 15-24 anos, onde aqueles que 

detêm qualificação média (9º ano de escolaridade) são os que apresentam maior 

prevalência de residência em alojamento propriedade de um ocupante.  

De salientar, neste grupo etário em que o recorte do estatuto de ocupação é 

excepcional, a importância que a residência em alojamentos propriedade de um 

ocupante associado à presença de encargos, tem entre os activos detentores de 

escolaridade média. Com efeito, se, como atrás se refere para o Continente, o 

arrendamento constitui porventura uma etapa inicial nas trajectórias residenciais dos 

activos, nas áreas metropolitanas assistir-se-á já a uma substituição entre o 

arrendamento e aquisição de uma habitação por intermédio de crédito bancário. 

Note-se ainda que à data da realização do Recenseamento Geral da População de 2001 

estava ainda em funcionamento o regime de bonificação jovem, regime muito atractivo 

pois não só se relacionava com o rendimento via IRS como ainda reduzia de facto – 

não projectando para um pagamento futuro – os valores em dívida, através de 

reduções no montante de juros. 

De certo modo, os activos detentores de nível de qualificação médio mais não fazem 

do que seguir um padrão bem estabelecido nos grupos etários mais velhos e entre os 

activos com mais capital cultural. 

Detalhadamente, pode observar-se o seguinte:  

Para níveis etários iguais, os activos com maior capital cultural tendem a residir em 

alojamentos propriedade de um ocupante, independentemente da presença de 

encargos.  
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É entre os que detêm menor capital cultural (nenhuma qualificação ou o 4º ano 

completo), qualquer que seja a idade, que se observam as mais elevadas proporções 

de activos a residir em alojamentos propriedade de particulares ou de empresas – 

verificando-se taxas que variam entre os 40% e os 18%. Refira-se que o estatuto 

residencial estatisticamente predominante neste segmento da população activa é a 

residência em alojamentos propriedade de um ocupante (independentemente da 

presença de encargos). 

É igualmente entre os que não detêm ou entre os que estão munidos da mais fraca 

qualificação escolar que se observa uma maior penetração da residência em 

alojamentos propriedade do Estado, de Instituições sem Fins Lucrativos e das 

Autarquias – com taxas que variam entre os 8 e os 16%. Trata-se de uma informação 

que ao nível censitário dá a conhecer uma pluralidade de processos de alojamento 

conduzidos pelo Estado e pelo Municípios (processos de realojamento, não raro), 

informação que revela a fraca dotação em capital cultural associada às situações de 

pobreza urbana. 

Todavia, há que ressalvar o grupo etário 55-64 anos: cerca de um quarto (25%) dos 

activos com esse perfil etário, qualquer que seja a sua qualificação académica, reside 

em alojamento propriedade de particular ou de empresa. Esta distribuição poderá 

corresponder a trajectórias residenciais iniciadas em situação de arrendamento ao 

longo das quais os seus protagonistas – qualquer que seja o seu capital cultural – não 

terão considerado razoável a compra de um alojamento para residência principal. 

Sendo seguramente um segmento muito heterogéneo, é de salientar que se trata de 

uma população que não atingiu ainda os 65 anos e que portanto ainda não está ao 

abrigo da protecção que a lei oferece a esses cidadãos, sejam eles titulares dos 

contratos ou ocupantes do alojamento.     

Este último ponto sugere precisamente a importância que o capital económico 

desempenha no universo da habitação. A relação que cada um mantém com o meio de 

alojamento – em suma, a resolução que a cada momento os indivíduos e as famílias 

dão ao problema da habitação – será fortemente dependente do capital económico 

disponível e das fontes desse mesmo capital. 
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Situação na profissão e principal meio de vida 

O Quadro 21 apresenta a distribuição da população activa residente na Grande Lisboa 

e na Península de Setúbal por estatuto de ocupação da habitação, segundo a situação 

na profissão.  

Quadro 21 - Entidade proprietária do alojamento na população activa, por idade e 

por situação na profissão, na Grande Lisboa e na Península de Setúbal 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º ou 

2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário 
outro (Estado, 
inst. públ. ou 

IPSS)

Proprietário 
outro 

(empresas 
públicas)

Proprietário 
outro 

(autarquias 
locais)

Proprietário 
outro (coop.de 

habitação)

Patrão 42,1 15,2 6,1 32,9 1,3 0,1 2,1 0,2
C. Própria 43,8 19 5,4 27,1 1,6 0,9 2,2 -
C. Outrém 42,4 16,3 5,4 32,7 1,3 0,1 1,5 0,2
T. ñ Rem. 21,9 34,4 9,4 28,1 3,1 - 3,1 -
SMO* 23,8 14,3 4,8 52,4 - - 4,8 -
Coop. 30,8 7,7 - 61,5 - - - -
Outro 34,8 20,9 7,1 33,6 2 0,8 0,8 -
N/A 28,5 30,5 8,1 29,6 1,1 0,2 1,7 0,3
Patrão 58,2 18,8 4,9 16,1 0,7 0,1 1,1 0,1
C. Propria 53,8 19,2 5,9 17,7 1,2 0,2 2 0,1
C. Outrém 63,1 13,9 4,2 16,2 0,9 0,1 1,4 0,1
T. ñ Rem 44,4 23,6 6,3 23,6 1,4 - 0,7 -
SMO* 61,5 15,4 - 23,1 - - - -
Coop. 60,5 19,7 2,6 15,8 1,3 - - -
Outro 54,8 14,9 5,7 21,5 1,8 - 0,9 0,3
N/A 36,4 23,5 5,6 25,6 3,1 0,3 5 0,4
Patrão 49,4 29 4,2 14,4 1,2 0,1 1,6 0,2
C. Propria 44,1 27,3 5,3 19 1,4 0,2 2,5 0,1
C. Outrém 54,7 20,2 3,8 16,2 1,9 0,2 2,8 0,2
T. ñ Rem 43,3 30,8 4,5 17,9 1,5 - 2 -
Coop. 51,2 25,9 6,6 11,4 2,4 - 1,8 0,6
Outro 52 19,2 3,9 17 4,9 0,3 2,5 0,2
N/A 31,9 27,8 5,2 22,2 4,3 0,5 7,8 0,3
Patrão 35,3 42,5 2,6 16,4 1,3 0,1 1,4 0,2
C. Propria 31,9 39,6 3,6 20,7 2 0,2 1,9 0,3
C. Outrém 39,8 30,9 3 20,8 2,4 0,2 2,7 0,3
T. ñ Rem 25,2 41,7 5,5 20,6 3,7 0,5 2,8 -
Coop. 46,6 23,3 3,2 23,3 3,2 - - 0,5
Outro 39,8 29,9 3,3 19,6 4,1 0,4 2,8 0,1
N/A 27,7 36,4 3,7 22,4 3,9 0,3 5,3 0,4
Patrão 19,6 57,1 2,7 18 1,2 0,1 1,1 0,1
C. Propria 18,3 52,2 3,2 22,6 1,8 0,1 1,5 0,2
C. Outrém 23,5 42,1 3,2 25,8 2,6 0,2 2,4 0,2
T. ñ Rem 25,7 49,5 4 19,3 0,5 - 1 -
Coop. 23,6 37,5 2,8 30,6 1,4 0,7 2,1 1,4
Outro 22,6 42,2 3,9 25 3,6 0,5 2,3 -
N/A 18,4 47,4 3,3 23,9 3,3 0,2 3,3 0,2

Fonte: INE, Censo de 2001

* N inferior a 100, o valor em percentagem é meramente convencional e não tem expressão

55-64
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Suprimindo da análise as situações Trabalhador Familiar não Remunerado, Serviço 

Militar Obrigatório, Membro de Cooperativa, Outra Situação, Não Aplicação 

(pensionistas, incapacitados para o trabalho), po fazer-se a seguinte análise:  

Para idades iguais, observa-se uma ligeira preponderância da residência em 

alojamento propriedade de um ocupante (independentemente da presença de 

encargos) favorável aos activos patrões face aos trabalhadores por conta própria e por 

conta de outrém. Ainda assim, é de assinalar a proximidade de valores, o que permite 

concluir que hoje num território metropolitano como é o da Grande Lisboa e o da 

Península de Setúbal a relação dos activos com os meios de alojamento, segundo a 

situação na profissão, é desigual, sendo-o porém em termos ligeiros – 

aproximadamente cinco pontos percentuais de diferença. 

A título de exemplo, este diferencial traduz-se na seguinte proporção: por cada 100 

patrões, com idade compreendida entre os 35 e os 44 anos, a residir em alojamento 

propriedade de um ocupante (com ou sem encargos) encontramos 95 trabalhadores 

por conta de outrém e 91 trabalhadores por conta própria na mesma situação. 

Perspectivando esta população ao nível da presença de encargos associados à 

propriedade do alojamento, verifica-se o seguinte: por um lado, um fenómeno de 

igualitarização, bem patente no grupo 15-24 anos e na fortíssima prevalência de 

activos no grupo etário 25-34 anos a residir em alojamentos relativamente aos quais 

estão associados encargos: 58,2%, patrões, 53,8%, trabalhadores por conta própria, 

63,1%, trabalhadores por conta de outrém; por outro lado, um fenómeno de 

diferenciação sugerido pelo contraste entre patrões, trabalhadores por conta própria e 

trabalhadores por conta de outrém relativamente à residência em alojamentos 

propriedade de um ocupante sem encargos. 

Com efeito, observa-se nos grupos etários mais jovens maiores proporções de 

proprietários sem encargos entre trabalhadores por conta própria e patrões do que 

entre trabalhadores por conta de outrém. Porém, nos escalões etários mais elevados, a 

propriedade sem encargos surge associada aos patrões e aos trabalhadores por conta 

própria, com diferenciais de probabilidade significativos relativamente aos 
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trabalhadores por conta de outrém  – 29% vs. 20% (35-44 anos), 42,5% vs. 30,9% 

(45-54 anos) e 57,1% vs. 42,1% (55-64 anos). 

Outra forma de perspectivar a relação entre os estatuto de ocupação do alojamento e 

o universo do trabalho e da produção, pode ser obtida distinguindo os activos pelo seu 

principal meio de vida.    

O Quadro 22 evidencia o peso das diferentes situações associadas à variável principal 

meio de vida nos indivíduos em idade activa.  

Quadro 22 - Principal Meio de Vida entre a população em idade activa, residente na 

Grande Lisboa e na Península de Setúbal 

Principal meio de vida N.º %

Trabalho 576.968 78,5
Subsídio de Doença, Acidente, etc 3.226 0,4
Subsídio de Desemprego 22.796 3,1
Outros Subsídios 1.562 0,2
Rendimento Mínimo Garantido 3.299 0,4
Pensão / Reforma 90.562 12,3
Rendimento de Propriedade ou Empresa 5.060 0,7
Apoio Social 918 0,1
A cargo da família 20.785 2,8
Outros Casos 9.615 1,3
Fonte: INE, Censo de 2001  
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Quadro 23 - Estatuto de ocupação, segundo o Principal Meio de Vida, ordenado pela 

maior prevalência de residência em alojamentos propriedade de um ocupante (com 

ou sem encargos), na Grande Lisboa e na Península de Setúbal 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
ocupante com 

e sem  
encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º 
ou 2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário 
Outro – (Estado, 

inst. públicas 
autónomas ou 

IPSS, emp. Públ. 
e aut. Locais)

Proprietário 
Outro (coop. 
de habitação)

Rendimentos de Propriedade ou Empresa 21,7 61,7 83,4 2,9 12,7 0,9 0,1
Trabalho 46,9 26,4 73,3 3,6 18,9 4,0 0,2
Pensão/Reforma 21,0 44,6 65,6 3,3 23,7 7,0 0,2
Outros 25,5 37,3 62,8 5,0 25,5 6,4 0,3
A cargo da Família 30,0 32,3 62,3 6,1 24,7 6,6 0,2
S. Desemprego 29,0 32,5 61,5 4,1 26,2 7,8 0,4
Outros S. 28,9 29,8 58,7 4,5 29,0 7,4 0,4
S. Doença 25,4 33,3 58,7 4,4 26,8 9,5 0,5
Apoio Social 18,5 26,4 44,9 5,2 31,5 17,9 0,5
RMG 13,3 19,0 32,3 5,4 29,3 32,4 0,5
Fonte: INE, Censo de 2001 

Principal Meio de Vida

Estatuto de ocupação

Nota: a agregação das categorias Outrém - Estado, Instituições Públicas Autónomas ou Instituições sem fins lucrativos, Outrém - Empresas Públicas e Outrém - Autarquias Locais justifica-se pelo 
seu valor agregado, bem mais expressivo.  

 

Quando o principal meio de vida dos activos é o trabalho ou os rendimentos de 

propriedade ou de empresa, a distribuição dos estatutos de ocupação da habitação 

segue o padrão acima descrito a propósito da situação na profissão – associado ao 

principal meio de vida rendimento de propriedade ou de empresa há uma maior 

proporção de activos a residir em alojamentos que são propriedade de um ocupante ao 

qual não estão associados encargos; já associada ao trabalho surge a residência em 

alojamento que é propriedade de um ocupante ao qual está associado um encargo de 

dívida. 

Tomando os meios de vida na sua totalidade, verifica-se que as maiores proporções de 

residência em alojamento propriedade de um ocupante, na condição de ausência de 

encargos, decrescem dos segmentos de activos cujos principais meios de vida são 

rendimento de propriedades ou de empresas, trabalho e reformas e  pensões (meios 

de vida relativos à actividade presente ou passada, por exemplo, pensões e reformas), 

até aos segmentos associados a meios de vida decorrentes de relações de assistência, 

quer familiares, a cargo da família, quer originárias de quadros institucionais 
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promovidos através de políticas sociais: subsídio de doença, acidente, subsídio de 

desemprego, outros subsídios, apoio social, e rendimento mínimo garantido.  

É justamente entre os activos cujo principal meio de vida é originário de apoio social 

que as taxas de habitação em alojamentos propriedade do estado ou das autarquias 

assumem maior expressão: dos 7,8 porcento entre aqueles que têm o subsídio de 

desemprego como principal meio de vida até 31,6% entre os que dispõe do 

rendimento mínimo garantido. Este último dado permite avançar com a ideia de uma 

considerável pauperização dos residentes no parque habitacional público – seja ele 

estatal ou municipal.  

Assim, é possível avançar a hipótese de que a distribuição de estatutos de ocupação 

decorre fundamentalmente de uma relação com o mundo do trabalho e com os meios 

de vida, sendo que: 

- Quanto mais regularizada for essa relação – seja do ponto de vista do 

assalariamento, seja dos rendimentos, seja das prestações resultantes da 

carreira contributiva – maior é taxa de penetração da residência em 

alojamento propriedade um ocupante, independentemente da presença de 

encargos; 

- Quanto mais precária for relação com os meios de vida, maior a taxa de 

residentes em alojamentos propriedade de outrém, quer se trate de 

particulares ou empresas quer se trate do Estado, de Instituições Públicas 

Autónomas, de Instituições sem fins lucrativos ou de Autarquias Locais.  

A condição perante o trabalho – uma aproximação ao problema da transição 

entre estados no mercado de emprego 

Antes de concluir a análise das relações entre os factores associados ao mundo do 

trabalho e o estatuto de ocupação do alojamento utilizado como residência habitual, 

ensaiou-se uma aproximação ao problema da transição entre estados no mercado de 

emprego. Pretendemos com esta démarche apreender efeitos do estatuto de ocupação 

do alojamento na transição entre estados,  interpretando-os. Todavia, reconhecemos à 
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partida que nem os dados do Recenseamento Geral da População são os mais 

indicados, nem a variável é habitualmente utilizada no estudos dos factores 

determinantes das escolhas em matéria de habitação. 

Como é que se distribuem então os estatutos de ocupação do alojamento em função 

da Condição Perante o Trabalho (CPT) dos activos? O Quadro 24 fornece-nos essa 

informação.    
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Quadro 24 - Estatuto de ocupação, segundo a Condição Perante o Trabalho no 

Continente 

Proprietário 
ocupante 

com 
encargos

Proprietário 
ocupante 

sem 
encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º 
ou 2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário 
outro (Estado, 
inst. públ. ou 

IPSS)

Proprietário 
outro 

(empresas 
públicas)

Proprietário 
outro 

(autarquias 
locais)

Proprietário 
outro 

(coop.de 
habitação)

1 19,4 49,8 4,0 20,4 2,0 0,2 4,0 0,2
2 36,0 34,6 4,7 20,5 1,8 0,2 2,1 0,2
3 34,8 39,3 4,0 18,6 1,4 0,1 1,7 0,1
4 36,0 38,8 4,1 17,4 1,6 0,1 1,9 0,1
5 42,8 35,4 3,7 14,8 1,5 0,1 1,4 0,1
6 32,9 40,8 5,1 18,2 1,2 0,1 1,5 0,1
7 36,4 42,0 4,2 15,3 0,9 0,1 0,9 0,1
8 15,6 64,7 4,9 12,5 1,3 1,0
9 11,3 73,7 3,7 9,7 0,7 0,3 0,7
10 13,0 68,1 4,3 12,8 1,2 0,4
11 14,3 70,8 4,3 9,6 0,3 0,1 0,6
12 14,7 72,1 3,9 8,7 0,4 0,2 0,0
13 33,3 21,1 5,6 37,8 1,1 1,1
14 27,4 29,3 5,7 32,4 1,7 0,4 2,8 0,4
15 26,9 38,0 6,2 24,2 1,9 0,1 2,5 0,3
16 23,0 38,3 5,8 26,1 2,4 0,1 4,1 0,1
17 23,3 40,1 5,5 25,0 2,3 0,2 3,5 0,2
18 25,6 35,4 7,3 30,1 0,9 0,0 0,5 0,1
19 10,5 65,7 3,5 15,3 1,8 0,2 3,0 0,1
20 13,7 62,2 2,6 16,8 2,1 0,1 2,3 0,1
21 10,7 62,4 3,6 17,0 2,5 0,2 3,5 0,2
22 16,7 55,7 4,1 17,9 2,0 0,1 3,2 0,2

Fonte: INE, Censo de 2001

* Legenda:
1 - Activo a exercer de forma remunerada, 1 a 4 horas de trabalho semanal           
2 - Activo a exercer de forma remunerada, 5 a 14 horas de trabalho semanal          
3 - Activo a exercer de forma remunerada, 15 a 29 horas de trabalho semanal         
4 - Activo a exercer de forma remunerada, 30 a 34 horas de trabalho semanal         
5 - Activo a exercer de forma remunerada, 35 a 39 horas de trabalho semanal         
6 - Activo a exercer de forma remunerada, 40 a 44 horas de trabalho semanal         
7 - Activo a exercer de forma remunerada, 45 horas de trabalho semanal ou mais      
8 - Familiar activo não remunerado, 15 a 29 horas de trabalho semanal               
9 - Familiar activo não remunerado, 30 a 34 horas de trabalho semanal               
10 - Familiar activo não remunerado, 35 a 39 horas de trabalho semanal               
11 - Familiar activo não remunerado, 40 a 44 horas de trabalho semanal               
12 - Familiar activo não remunerado, 45 horas de trabalho semanal ou mais            
13 - Serviço Militar Obrigatório                                                     
14 - Desempregado à procura do primeiro emprego (sentido restrito)                   
15 - Desempregado à procura do primeiro emprego (outros)                             
16 - Desempregado à procura de novo emprego (sentido restrito)                       
17 - Desempregado à procura de novo emprego (outros)                                 
18 - Não activo, estudantes                                                          
19 - Não activo, doméstico                                                           
20 - Não activo, reformado                                                           
21 - Não activo, incapacitado                                                        
22 - Outros casos

Condição 
perante o 
trabalho*

Estatuto de ocupação
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Observando detalhadamente as duas condições de desempregado em sentido restrito 

– i.e. aquelas que se reportam a indivíduo com idade mínima de 15 anos que, na 

semana de referência, se encontrava, simultaneamente, nas situações seguintes: (i) 

sem trabalho, ou seja, sem emprego, remunerado ou não; e (ii) disponível para 

trabalhar num trabalho remunerado ou não – e tratando-se de indivíduos à procura do 

primeiro emprego ou à procura de novo emprego, pode concluir-se o seguinte: 

Os desempregados à procura do primeiro emprego, em sentido restrito, apresentam 

uma distribuição do estatuto de ocupação muito próxima do segmento estudante – 

seja em termos de residência em alojamento propriedade de um ocupante, associado à 

existência de encargos, seja em termos de residência em alojamento propriedade de 

particular ou de empresa.   

Os desempregados à procura de novo emprego, em sentido restrito, apresentam uma 

distribuição do estatuto de ocupação com mais similitudes: 

- Quer com a distribuição relativa aos activos, no que diz respeito à prevalência 

de residência em alojamentos propriedade de um ocupante ao qual não estão 

associados encargos (38,3%); 

- Quer com a dos estudantes e com a dos desempregados à procura de 1º 

emprego (em sentido estrito), no que diz respeito à prevalência de residência 

em alojamentos propriedade de um ocupante associados à presença de 

encargos (23%).  

Entre desempregados à procura de novo emprego e à procura de 1º  emprego (ambos 

em sentido restrito) encontram-se os valores mais elevados de taxa de residência em 

alojamentos propriedade de outrém – particular ou empresa, (26,1% e 32,4%, 

respectivamente), à excepção dos activos a cumprir o serviço militar obrigatório e do 

estudantes. 

Já a proporção desempregados à procura de novo emprego (em sentido restrito) a 

residir em alojamentos propriedade do Estado, Instituições sem Fins Lucrativos e dos  

Municípios é a mais alta da série e atinge 6,5%. 
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Não se conhecendo a história de transições entre estados nesta população, os valores 

que se determinaram para a taxa de residência em alojamentos propriedade de outrém 

– particular ou empresa – , entre desempregados à procura de novo emprego (em 

sentido restrito) sugere que uma das vias possíveis, seguidas pelos activos e famílias 

(ou unidades domésticas) para fazer face ao desemprego e às alterações nos 

orçamentos domésticos possa ser a procura de um alojamento que melhor se adeque 

às novas condições, mais duras, da sua economia doméstica.  

O inverso desta situação é a relativa depressão, face aos activos noutras Condições 

Perante o Trabalho, da taxa de residência em alojamentos propriedade de um 

ocupante, associada à presença de encargos, observada entre desempregados à 

procura de novo emprego (em sentido restrito); 

Quanto ao valor da taxa de residência em alojamento propriedade de um ocupante ao 

qual não estão associados encargos, entre desempregados à procura de novo emprego 

(em sentido restrito), valor que situa em proximidade relativa aos valores 

determinados para os activos com trabalho semanal na ordem das 30 às 40 horas, não 

nos permite avançar qualquer hipótese. 

Importa ter em consideração que «le logement (est) une affaire de famille», de acordo 

com a expressão feliz de Catherine Bonvalet e Anne Gotman (1993). A distribuição do 

estatuto de ocupação em função da condição perante o emprego ilude certamente 

diferenças importantes ao nível da economia familiar – seja em termos de composição 

do agregados familiares (ou domésticos), seja em termos das suas fontes de 

rendimento, seja ainda em termos de solidariedades e de apoios familiares que 

perpassam as «fronteiras» da habitação.   

De realçar, por fim, como temos vindo a defender ao longo deste trabalho, que melhor 

compreensão da interacção entre estatutos de ocupação do alojamento e alterações na 

condição perante o emprego será obtida através do estudo das posições no ciclo de 

vida e das trajectórias socio-profissionais (individuais e familiares) das populações. 
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Grupo socio-económico 

Mantendo a análise na relação entre o mundo do trabalho e o estatuto de ocupação da 

habitação, perspectiva-se agora a população em idade activa a partir do grupo socio-

económico.  

No domínio da habitação estamos sempre perante famílias ou unidades domésticas ou 

indivíduos que procuram resolver o seu problema de alojamento. Como os dados têm 

vindo a revelar, em Portugal as escolhas nessa matéria têm sido orientadas para a 

aquisição da habitação.    

Uma vez que a resolução do problema do alojamento por parte das famílias e dos 

indivíduos resulta em dispêndio de capital económico, o montante desse recurso afecto 

à resolução do problema – arrendar, adquirir via crédito, combinar recursos variáveis, 

financeiros e não financeiros na construção, por exemplo – vai depender de chances e 

de oportunidades existentes a um dado momento noutros mercados – seja no mercado 

de bens e serviços seja no mercado de trabalho – de onde são originários rendimentos.  

Assim, o facto de os indivíduos serem detentores dos meios de produção ou de 

poderem oferecer serviços, variavelmente qualificados e fortemente diferenciados, por 

forma a produzir rendimento, oferecer-lhes-á distintas chances nesses mercados. 

Daí resultam importantes desigualdades e diferenças relativamente à sua capacidade 

em provir as suas unidades domésticas com bens, serviços, condições de existência e 

experiências de vida. Daí resultam também diferenças na afectação de rendimento ao 

alojamento – do pagamento de renda às estratégias de constituição de património 

imobiliário.  
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Quadro 25 - Estatuto de ocupação, segundo o Grupo Socio-Económico, na Grande 

Lisboa e na Península de Setúbal 

Proprietário 
ocupante com 

encargos

Proprietário 
ocupante sem 

encargos

Proprietário 
ocupante com 

e sem  
encargos

Proprietário 
outro (asc. ou 
desc. em 1º ou 

2º grau)

Proprietário 
outro (particular 

ou empresa 
privada) 

Proprietário Outro – 
(Estado, inst. 

públicas autónomas 
ou IPSS, emp. públ., 
aut. locais e coop. 

de habitação)

Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas 48,5 31,3 79,8 3,4 15,8 0,8
Empresários da Indústria Comércio e Serviços 42,9 26,2 69,1 4,3 21,0 5,7
Empresários do Sector Primário 31,7 55,1 86,8 3,6 9,0 0,6
Pequenos Patrões com profissões intelectuais e científicas 44,1 34,6 78,7 4,0 16,4 0,8
Pequenos Patrões com profissões técnicas intermédias 51,3 27,7 79,0 3,0 16,8 1,1
Pequenos Patrões da Indústria 38,1 38,2 76,3 3,7 16,6 3,5
Pequenos Patrões do Comércio e Serviços 40,4 38,9 79,3 3,3 15,5 1,9
Pequenos Patrões do Sector Primário 20,0 60,0 80,0 3,7 12,4 3,9
Profissionais Intelectuais e Científicos Independentes 40,0 34,2 74,2 4,5 20,2 1,1
Profissionais Técnicos Intermédios Independentes 43,4 28,2 71,6 4,3 22,5 1,5
Trabalhadores Industriais e Artesanais Independentes 34,0 36,2 70,2 4,4 21,3 4,0
Prestadores de Serviços e Comerciantes Independentes 36,2 34,8 71,0 4,1 19,6 5,2
Trabalhadores Independentes Do Sector Primário 13,5 72,0 85,5 4,7 8,2 1,7
Directores e Quadros Dirigentes do Estado, das Médias e 
Grandes Empresas

50,3 32,8 83,1 2,7 13,3 1,0

Dirigentes de Pequenas Empresas e Organizações 43,5 31,8 75,3 4,2 18,8 1,7
Quadros Intelectuais e Científicos 52,1 29,5 81,6 3,3 14,1 1,0
Quadros Técnicos Intermédios 55,9 22,9 78,8 3,5 16,0 1,6
Quadros Administrativos Intermédios 50,2 24,4 74,6 3,7 19,7 2,1
Empregados Administrativos do Comércio e Serviços 52,0 21,6 73,6 3,6 19,0 3,9
Operários Qualificados e semi-qualificados 41,7 25,7 67,4 4,0 22,2 6,5
Assalariados do Sector Primário 24,7 35,3 60,0 4,1 25,8 10,2
Trabalhadores administrativos do Comércio e Serviços não 
qualificados

31,4 23,6 55,0 4,0 28,9 12,1

Operários não qualificados 31,4 23,7 55,1 4,1 30,2 10,5
Trabalhadores Não Qualificados Do Sector Primário 33,3 66,7 100,0 0,0 0,0 0,0
Pessoal das Forças Armadas 67,4 20,7 88,1 2,4 6,7 2,9
Outras pessoas activas n.e. 29,9 32,5 62,4 4,8 27,2 5,5
Inactivos 22,1 42,4 64,5 3,8 23,8 7,9
Fonte: INE, Censo de 2001

Grupo Socio-Económico

Estatuto de ocupação

 

De uma leitura grupo a grupo, isto é, Empresários, Pequenos Patrões, Operários, etc. – 

e na óptica da residência em alojamento propriedade de um ocupante, com ou sem 

encargos, pode concluir-se o seguinte:  

1. Entre os activos de cada um dos grupos em presença, aqueles que se encontram 

relacionados com o sector primário são os que evidenciam as mais elevadas taxas de 

residência em alojamento propriedade de um ocupante – com ou sem encargos – com 

excepção para os assalariados do sector primário (60%). Este dado, configura uma 

relação entre a exploração de recursos agrícolas – seja enquanto Empresário (86,8%), 

Pequeno Patrão (80%) ou Trabalhador Independente (85,5%) – e  residência em 

alojamento propriedade de um ocupante, traduzindo um traço importante da economia 

agrária: a posse de propriedade fundiária, de meios de produção e de alojamentos 
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enquanto complexo produtivo e residencial de elevada importância económica e 

considerável valor simbólico. De referir desde já que é entre os activos integrados 

nestes grupos que se verificam as menores taxas de penetração de residência em 

alojamentos propriedade de um ocupante, aos quais estão associados encargos.  

2. Entre Empresários, a proporção daqueles que residem em alojamentos que são 

propriedade de um ocupante é maior entre aqueles cujas actividades e ocupações são 

de natureza intelectual e cientifica face aos que laboram em actividades comerciais e 

industriais (79,8% vs. 69,1%), o que evidencia a importância que o capital cultural 

tende a desempenhar no estatuto de ocupação quando associado a um elevado 

volume de capital económico. 

3. No sub-universo dos Pequenos Patrões, as diferenças não são de monta no que diz 

respeito à residência em alojamento propriedade de um ocupante – com ou sem 

encargos. Esse estatuto de ocupação está associado a 79,3% dos Pequenos Patrões do 

Comércio e Serviços (a mais elevada taxa  no grupo) e a 76,3% nos Pequenos Patrões 

da Indústria (a mais reduzida taxa no grupo).     

4. No grupo socio-económico dos Profissionais e Trabalhadores Independentes, 

observam-se maiores proporções de activos a residir em alojamentos propriedade de 

um ocupante – independentemente da existência de encargos de dívida associados – 

quando a ocupação ou a actividade se aproxima de uma profissão e quando formas 

mais elevadas de capital cultural (leia-se, em credenciais escolares e técnicas) são 

detidas por esses activos – por exemplo, Profissionais Intelectuais e Científicos 

Independentes (74,1%) vs. Prestadores de Serviços e Comerciantes Independentes 

(71%). Todavia, as proporções são elevadas e as diferenças reduzidas.   

5. No plural e muito diferenciado universo dos assalariados, a prevalência de residência 

em alojamentos propriedade de um ocupante (com ou sem encargos) segue a escala 

dos grupos socio-económicos:  

- De uma elevadíssima taxa entre Directores e Quadros Dirigentes do Estado, 

das Médias e Grandes Empresas, 83,1%, segue-se a que se verifica entre 

Quadros (Intelectuais e Científicos, 81,6%, Técnicos Intermédios, 78,8%, e 
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Administrativos Intermédios, 74,6) e a relativa aos Empregados 

Administrativos do  Comércio e Serviços (73,6). 

- Com mais de dois terços de activos (67,4%) a residir em alojamentos 

propriedade de um ocupante – associado ou não à presença de encargos – 

encontram-se os Operários Qualificados (e Semi-Qualificados). A diferença 

relativamente ao grupo dos Operários Não Qualificados, é, para a taxa que 

nos tem vindo a ocupar, de 12,3% e cifra-se neste último grupo em 55,1%. 

É igualmente nesta ordem de grandeza que se situam os valores relativos a 

Outras Pessoas Activas e aos Inactivos. 

- Entre os Trabalhadores Administrativos do Comércio e Serviços Não 

Qualificados, a taxa de prevalência da residência em alojamento propriedade 

de um ocupante – com ou sem encargos – é de 55,1%, a mais baixa do 

universo. 

- Por fim, a categoria do Pessoal das Forças Armadas, que apresenta das mais 

elevadas proporções de activos a residir em alojamentos propriedade de um 

ocupante – independentemente da existência de encargos, apreseta uma 

taxa de prevalência de 88,1%. 

Suspendendo da análise os activos integrados no universo agrícola e os inactivos, o 

Quadro 26 apresenta os seis primeiros e seis últimos grupos socio-económicos, quando 

posicionados através da respectiva taxa de residência em alojamento propriedade de 

um ocupante (com ou sem encargos). 
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Quadro 26 - As cinco mais elevadas e as cinco mais reduzidas taxas de residência 

em alojamentos propriedade de um ocupante – independentemente da presença de 

encargos – segundo o Grupo Socio-Económico, na Grande Lisboa e na Península de 

Setúbal 

Grupo Socio-Económico
Proprietário ocupante 
com e sem  encargos

Pessoal das Forças Armadas 88,1
Directores e Quadros Dirigentes do Estado, das Médias e Grandes Empresas 83,1
Quadros Intelectuais e Científicos 81,6
Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas 79,8
Pequenos Patrões do Comércio e Serviços 79,3
Pequenos Patrões com profissões técnicas intermédias 79,0
 ... ...
Empresários da Indústria Comércio e Serviços 69,1
Operários Qualificados e semi-qualificados 67,4
Outras pessoas activas não especificadas. 62,4
Assalariados do Sector Primário 60,0
Operários não qualificados 55,1
Trabalhadores administrativos do Comércio e Serviços não qualificados 55,0
Fonte: INE, Censo de 2001  

Depreende-se desde logo a importância que o estatuto socio-ocupacional tem na 

distribuição social dos estatutos de ocupação entre activos, dando a conhecer e 

contribuindo para explicar uma importante linha de relações e de desigualdades entre 

o universo do trabalho e o universo da habitação. Trata-se igualmente de um dado 

convergente com estudos realizados noutros contextos nacionais – nomeadamente, em 

França (Cf. Cuturello, 1997).  

Taxas de residência em alojamentos propriedade de um ocupante (com ou sem 

encargos) mais elevadas, encontram-se entre os activos cuja relação com a profissão 

ou com a actividade se funda no controlo sobre a produção – da posição mais fraca 

Trabalhador Independente ou Prestador de Serviços até às posições mais fortes 

Pequenos Patrões ou Empresários, cujo controlo se funda na estrutura do capital que 

possuído, diversa na forma e no volume de, por exemplo, recursos financeiros 

(efectivos ou potenciais), tecnológicos, organizacionais e simbólicos. 

Especificamente no caso da residência em alojamentos propriedade de um ocupante, 

ao qual não estão associados encargos de dívida, maior prevalência é encontrada entre 
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Pequenos Patrões do Comércio e Serviços, 38,9%, Pequenos Patrões da Indústria, 

38,2%, Trabalhadores Industriais e Artesanais Independentes, 36,2%, Prestadores de 

Serviços e Comerciantes Independentes, 34,8%, Pequenos Patrões com profissões 

intelectuais e científicas, 34,6%, Profissionais Intelectuais e Científicos Independentes, 

34,2%.  

Em termos mais gerais, a probabilidade de se encontrar um activo, residente no 

território metropolitano composto pela Grande Lisboa e pela Península de Setúbal é 

tendencialmente crescente ao longo da hierarquia dos grupos socio-económicos 

(Quadro 27). 

Quadro 27 - Índice de Residência em Alojamento Propriedade de um Ocupante – 

com ou sem encargos 

136 Trabalhadores Não Qualificados Do Sector Primário
120 Pessoal das Forças Armadas
118 Empresários do Sector Primário
116 Trabalhadores Independentes Do Sector Primário
113 Directores e Quadros Dirigentes do Estado, das Médias e Grandes Empresas
111 Quadros Intelectuais e Científicos
109 Pequenos Patrões do Sector Primário
108 Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas
108 Pequenos Patrões do Comércio e Serviços
107 Pequenos Patrões com profissões técnicas intermédias
107 Quadros Técnicos Intermédios
107 Pequenos Patrões com profissões intelectuais e científicas
104 Pequenos Patrões da Indústria
102 Dirigentes de Pequenas Empresas e Organizações
101 Quadros Administrativos Intermédios
101 Profissionais Intelectuais e Científicos Independentes
100 Empregados Administrativos do Comércio e Serviços
97 Profissionais Técnicos Intermédios Independentes
96 Prestadores de Serviços e Comerciantes Independentes
95 Trabalhadores Industriais e Artesanais Independentes
94 Empresários da Indústria Comércio e Serviços
92 Operários Qualificados e semi-qualificados
88 Inactivos
85 Outras pessoas activas n.e.
82 Assalariados do Sector Primário
75 Operários não qualificados
75 Trabalhadores administrativos do Comércio e Serviços não qualificados

Fonte: INE, Censo de 2001

Por cada 100, Empregados Administrativos do Comércio e Serviços, a 
residir em alojamento propriedade de um ocupante há... com o mesmo 

estatuto de ocupação
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Todavia, importa recordar que temos vindo a analisar a relação entre o universo do 

trabalho e o universo da habitação para a população activa residente na Grande Lisboa 

e Península de Setúbal. Como a residência em alojamentos propriedade de um 

ocupante, associado à presença de encargos, é naquela população o estatuto de 

ocupação estatisticamente  dominante, importa sobretudo aprofundar a análise desse 

estatuto.   

O Quadro 28 apresenta a mesma informação constante no Quadro 26, agora 

hierarquizada pela taxa de residência em alojamentos propriedade de um ocupante, 

aos quais estão associados encargos de dívida decorrentes de aquisição. Ressalta 

desde logo que a forma como os valores anteriormente analisados são formados, 

resulta de muito fortes proporções de activos daquele estatuto – a residência em 

alojamentos que sendo propriedade de um ocupante, se encontram associados a 

encargos de dívida relativos à sua aquisição. 
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Quadro 28 - Estatuto de ocupação, segundo o Grupo Socio-Económico, na Grande 

Lisboa e na Península de Setúbal, ordenado pela presença de encargos associados 

ao alojamento 

Proprietário 
ocupante 

com 
encargos

Proprietário 
ocupante 

sem 
encargos

Proprietário 
ocupante 

com e sem  
encargos

Proprietário 
outro (asc. 

ou desc. em 
1º ou 2º 
grau)

Proprietário 
outro 

(particular ou 
empresa 
privada) 

Proprietário Outro – 
(Estado, inst. 

públicas autónomas 
ou IPSS, emp. 

públ., aut. locais e 
coop. de habitação)

Pessoal das Forças Armadas 67,4 20,7 88,1 2,4 6,7 2,9
Quadros Técnicos Intermédios 55,9 22,9 78,8 3,5 16,0 1,6
Quadros Intelectuais e Científicos 52,1 29,5 81,6 3,3 14,1 1,0
Empregados Administrativos do Comércio e Serviços 52,0 21,6 73,6 3,6 19,0 3,9
Pequenos Patrões com profissões técnicas intermédias 51,3 27,7 79,0 3,0 16,8 1,1
Directores e Quadros Dirigentes do Estado, das Médias e 
Grandes Empresas

50,3 32,8 83,1 2,7 13,3 1,0

Quadros Administrativos Intermédios 50,2 24,4 74,6 3,7 19,7 2,1
Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas 48,5 31,3 79,8 3,4 15,8 0,8
Pequenos Patrões com profissões intelectuais e científicas 44,1 34,6 78,7 4,0 16,4 0,8
Dirigentes de Pequenas Empresas e Organizações 43,5 31,8 75,3 4,2 18,8 1,7
Profissionais Técnicos Intermédios Independentes 43,4 28,2 71,6 4,3 22,5 1,5
Empresários da Indústria Comércio e Serviços 42,9 26,2 69,1 4,3 21,0 5,7
Operários Qualificados e semi-qualificados 41,7 25,7 67,4 4,0 22,2 6,5
Pequenos Patrões do Comércio e Serviços 40,4 38,9 79,3 3,3 15,5 1,9
Profissionais Intelectuais e Científicos Independentes 40,0 34,2 74,2 4,5 20,2 1,1
Pequenos Patrões da Indústria 38,1 38,2 76,3 3,7 16,6 3,5
Prestadores de Serviços e Comerciantes Independentes 36,2 34,8 71,0 4,1 19,6 5,2
Trabalhadores Industriais e Artesanais Independentes 34,0 36,2 70,2 4,4 21,3 4,0
Trabalhadores Não Qualificados Do Sector Primário 33,3 66,7 100,0 0,0 0,0 0,0
Empresários do Sector Primário 31,7 55,1 86,8 3,6 9,0 0,6
Operários não qualificados 31,4 23,7 55,1 4,1 30,2 10,5
Trabalhadores administrativos do Comércio e Serviços não 
qualificados

31,4 23,6 55,0 4,0 28,9 12,1

Outras pessoas activas n.e. 29,9 32,5 62,4 4,8 27,2 5,5
Assalariados do Sector Primário 24,7 35,3 60,0 4,1 25,8 10,2
Inactivos 22,1 42,4 64,5 3,8 23,8 7,9
Pequenos Patrões do Sector Primário 20,0 60,0 80,0 3,7 12,4 3,9
Trabalhadores Independentes Do Sector Primário 13,5 72,0 85,5 4,7 8,2 1,7
Fonte: INE, Censo de 2001

Estatuto de ocupação

 Grupo socio-económico

 

Uma análise mais detalhada, evidencia o seguinte: 

(i) A residência em alojamentos propriedade de um ocupante, associados a encargos 

de dívida, surge entre o Pessoal das Forças Armadas, Quadros Técnicos Intermédios, 

Quadros Intelectuais e Científicos, Empregados Administrativos, Pequenos Patrões com 

Profissões Técnicas Intermédias, Quadros e Dirigentes do Estado e de Grandes e 

Médias Empresas, Quadros Administrativos Intermédios e Empresários com Profissões 

Intelectuais, Científicas e Técnicas, com valores em torno dos 50%. 
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(ii) um valor superior a dois terços é apenas observado entre activos que pertencem ao 

Pessoal das Forças Armadas. Apesar de esta designação se referir a uma diversidade 

muito grande de estatutos profissionais e ocupacionais e a uma realidade organizada 

em hierarquias de poder e de prestígio, o valor obtido revela bem o tipo de 

assalariamento estável (que, para mais, se presta a cálculos de progressão de carreira, 

decorre de um vínculo laboral forte e está associado a benefícios, quer de condição, 

quer de posto) que a banca tende a valorizar na atribuição de crédito hipotecário para 

compra de habitação. Por outro lado, trata-se de um dado que chama a atenção para a 

afinidade entre a formação e a aplicação preferencial dos mecanismos de crédito 

hipotecário e grupos socio-económicos, em especial grupos socio-profissionais que 

trabalham em organizações fortemente hierarquizadas e burocraticamente 

organizadas, condição para se compreender o tipo de racionalidade (leia-se, também, 

de razoabilidade) que esses mecanismos da banca premeiam e legitimam. Aliás, os 

grupos socio-económicos que ao nível da taxa de residência em alojamento 

propriedade um ocupante associado a encargos de dívida se situam imediatamente 

abaixo são: Quadros Técnicos Intermédios (55,9%), os Quadros Intelectuais e 

Científicos, (52,1%), os Empregados Administrativos do Comércio e Serviços, (52%), e 

os Pequenos Patrões com profissões técnicas intermédias, (51,3%). 

(iii) Com taxas de aproximadamente um terço encontramos: os Trabalhadores 

Industriais e Artesanais Independentes, 34%, os Operários não qualificados, 31,4%, os 

Trabalhadores Administrativos do Comércio e Serviços Não Qualificados, 31,4, e o 

grupo Outras Pessoas Activas Não Especificadas, 29,9%. 

Uma tendência é assim recortada e traduz-se, 

- Por um lado, na maior prevalência de residência em alojamentos 

propriedade de um ocupante, à qual estão associados encargos, em grupos 

socio-económicos nos quais se conjuga actividade assalariada no sector dos 

serviços, postos de direcção ou funções de enquadramento e apoio técnico, 

capital cultural elevado ou especializado, resultante de formação de nível 

secundária e pós-secundária; 
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- Por outro lado, na menor prevalência de residência em alojamentos 

propriedade de um ocupante, à qual estão associados encargos, em grupos 

socio-económicos nos quais se conjuga actividades assalariadas de execução 

ou de produção e fracos recursos ao nível escolar e técnico.  

De modo inverso se observa a variação de prevalência de alojamento propriedade de 

outrém – particular ou empresa:  

- As cinco mais elevadas taxas de prevalência de arrendamento encontram-

se no grupo dos Operários não qualificados, 30,2%, dos Trabalhadores 

administrativos do Comércio e Serviços não qualificados, 28,9%, das 

Outras Pessoas Activas Não Especificadas, 27,2%, dos Inactivos, 23,8%, e 

dos Profissionais Técnicos Intermédios Independentes, 22,5%. 

- Já maior proporção de residência em alojamentos propriedade do Estado, 

de Instituições Publicas, de Instituições sem Fins Lucrativos e Autarquias é 

observada entre Operários não Qualificados (10,5%) e Trabalhadores 

Administrativos do Comércio e Serviços Não Qualificados (12,1%). 

A residência em alojamento propriedade de um ocupante, associada à presença de 

encargos, encontra as maiores taxas de penetração entre as novas classes médias 

(Pessoal das Forças Armadas, Quadros Técnicos, Quadros Intelectuais e Científicos, 

Empregados Administrativos) e em sectores da classe dirigente fortemente 

escolarizados e especializados. O Quadro 29 ilustra bem esta tendência.  
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Quadro 29 - Índice de Residência em Alojamento Propriedade de um Ocupante –  

associado à existência de encargos – tendo como base 100 Empregados 

Administrativos do Comércio e Serviços 

130 Pessoal das Forças Armadas
108 Quadros Técnicos Intermédios
100 Quadros Intelectuais e Científicos
100 Empregados Administrativos do Comércio e Serviços
99 Pequenos Patrões com profissões técnicas intermédias
97 Directores e Quadros Dirigentes do Estado, das Médias e Grandes Empresas
97 Quadros Administrativos Intermédios
93 Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas
85 Pequenos Patrões com profissões intelectuais e científicas
84 Dirigentes de Pequenas Empresas e Organizações
83 Profissionais Técnicos Intermédios Independentes
83 Empresários da Indústria Comércio e Serviços
80 Operários Qualificados e semi-qualificados
78 Pequenos Patrões do Comércio e Serviços
77 Profissionais Intelectuais e Científicos Independentes
73 Pequenos Patrões da Indústria
70 Prestadores de Serviços e Comerciantes Independentes
65 Trabalhadores Industriais e Artesanais Independentes
64 Trabalhadores Não Qualificados Do Sector Primário
61 Empresários do Sector Primário
60 Operários não qualificados
60 Trabalhadores administrativos do Comércio e Serviços não qualificados
58 Outras pessoas activas n.e.
48 Assalariados do Sector Primário
43 Inactivos
38 Pequenos Patrões do Sector Primário
26 Trabalhadores Independentes Do Sector Primário

Fonte: INE, Censo de 2001

Por cada 100 Empregados Administrativos do Comércio e Serviços a residir 
em alojamento propriedade de um ocupante, ao qual estão associados 

encargos de dívida, há ... com o mesmo estatuto de ocupação 

 

Corolário de análise:   

Se o grupo socio-económico tem efeitos estruturantes na alocação e no controlo sobre 

os meios de alojamento, determinando a distribuição dos estatutos de ocupação, parte 

importante desse efeitos decorrerá de desigualdades resultantes de posições 

diferenciadas nos mercados de bens e serviços e no mercado de trabalho. 

Como a cada grupo correspondem chances e oportunidades no mercado de bens e 

serviços e no mercado de trabalho, de onde são originários os seus rendimentos, o 

facto de os indivíduos serem detentores dos meios de produção ou de poderem 
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oferecer serviços, variavelmente qualificados e fortemente diferenciados, por forma a 

produzir rendimento, oferecer-lhes-á distintas chances nesses mercados. 

Ora, importa sublinhar que essas diferenças se vão repercutir na obtenção de crédito. 

Sendo o crédito uma forma de antecipação do consumo futuro, relativamente à qual se 

cobra um juro, a facilidade de obtenção de um crédito permite antecipar a aquisição de 

uma casa. Ao estender num período relativamente longo o seu pagamento, o crédito 

favorece em muito a resolução do problema habitacional das famílias por via da 

escolha aquisição de casa. 

Na ausência de crédito, é sabido que a antecipação de consumo futuro se realizava 

através da poupança e a aquisição de casa era muito mais tardia, realizada em 

posições mais avançadas no ciclo de vida (descolagem e consolidação das carreiras 

laborais  dos filhos) e não raro associada a terminus de actividade e alterações na 

relação com o mundo do trabalho (passagem a patrão, aproximação da idade de 

reforma), por exemplo. (Cf. Bourdieu, 1990, Bourdieu e Saint-Martin, 1990, Bonvalet, 

1997) 

Todavia, as condições de atribuição do crédito dependem de critérios bancários 

relativos à solvibilidade e à garantia de pagamento. Esses critérios favorecem garantias 

fortes e solvibilidades seguras. Daí que uma gama de desigualdades decorrentes da 

relação com o trabalho (vínculo laboral, características do posto e possibilidades de 

progressão) e com o capital económico (posse de prédios rurais ou urbanos, volume 

de capital detido em empresas, outros activos ou mesmo o capital detido em depósitos 

bancários e outras aplicações) seja inscrita no processo de obtenção de crédito e nos 

seus resultados possíveis. 

É que, importa sublinhar, a relação dos agentes com os meios de antecipação de 

consumos futuros são igualmente marcadas por forte desigualdade. 
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4.3.3. Conclusões 

 O estatuto de ocupação varia em grande medida com a Idade. 

- A residência em alojamentos propriedade de um ocupante, ao qual não 

estão associados encargos de dívida, é crescente ao longo da idade e 

atinge uma muito forte penetração entre os activos mais velhos (55-64 

anos). 

- A residência em alojamentos propriedade de um ocupante, ao qual estão 

associados encargos de dívida, tem ao longo da idade um comportamento 

em curva – cifrando-se em 30% no grupo 15-24 anos, observa-se um pico 

acentuado no grupo etário 25-34 anos, onde a penetração relativa deste 

estatuto de ocupação é de aproximadamente 50%. Nos grupos seguintes 

os valor atingido vão descarecendo. 

- A residência em alojamentos propriedade de particular ou de empresa é 

mais elevada entre os activos com idades compreendidas entre os 15 e os 

24 anos (em detalhe, entre os 18, os 19 e os 20 anos). Todavia, a taxa de 

residência em alojamentos propriedade de um ocupante, ao qual estão 

associados encargos de dívida, atinge um valor muito próximo. 

 É também em associação à Idade que o Estado Civil se mostra determinante dos 

estatutos de ocupação. 

- Para idades iguais, os activos casados com registo tendem a apresentar 

taxas mais elevadas de residência em alojamentos propriedade de um 

ocupante – com ou sem encargos – do que casados sem registo, solteiros, 

separados e divorciados. 

- Associado aos activos que romperam o laço conjugal – separados e 

divorciados – estão maiores proporções de residência em alojamento 

propriedade de outrém – empresas ou de particulares. A dissolução do laço 

parece favorecer alterações de estatuto de ocupação. 
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 As taxas de residência em alojamentos propriedade de um ocupante, associado à 

presença de encargos, crescem à medida que crescem as qualificações académicas 

dos activos e seguem o padrão atrás descrito relativamente à idade. 

 A distribuição de estatutos de ocupação também decorre de uma relação com o 

Principal Meio de Vida. 

- Quanto mais regularizada for a relação com os meios de vida – seja do 

ponto de vista do assalariamento, seja das prestações resultantes da 

carreira contributiva – maior é taxa de penetração da residência em 

alojamento propriedade um ocupante, independentemente da presença de 

encargos.  

- Quanto mais precária for a relação com os meios de vida, maior é a taxa 

de residentes em alojamentos propriedade de outrém, quer se trate de 

particulares ou empresas quer se trate do Estado, de Instituições Públicas 

Autónomas, de Instituições sem Fins Lucrativos ou de Autarquias Locais.  

- É no sub-universo dos activos cujo principal meio de vida é o rendimento 

de propriedades ou de empresas que se encontra a mais elevada 

proporção de indivíduos a residir em alojamentos propriedade de um 

ocupante (83,4%), sendo que 3/5 em alojamentos aos quais não estão 

associados encargos.    

 A diferenças na Situação na Profissão correspondem diferenças no estatuto de 

ocupação do alojamento. Se parte dessas diferenças se deve uma vez mais à idade, 

outras há que decorrem de desigualdades sociais associadas à situação de Patrão, 

Trabalhador por Conta Própria e Trabalhador por Conta de Outrém. 

- Relativamente à residência em alojamentos propriedade de um ocupante, 

aos quais estão associados encargos de dívida, observa-se um tendência 

para a igualitarização entre as três categorias, em especial no grupos 

etários mais jovens. 
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- Já relativamente à residência em alojamentos propriedade de ocupante, 

aos quais não estão associados encargos de dívida, observa-se a tendência 

contrária: maior desigualdade entre categorias, a favor dos Patrões, em 

especial nos grupos etários mais velhos. 

 Observam-se variações ténues na distribuição do estatuto de ocupação da 

residência habitual em função da Condição Perante o Trabalho. No que concerne as 

categorias dos Desempregados à Procura do 1º Emprego e dos Desempregados à 

Procura de Novo Emprego (ambas em sentido restrito) tem-se que:   

- Os Desempregados à Procura do Primeiro Emprego, em sentido restrito, 

apresentam uma distribuição pelo estatuto de ocupação muito próxima à 

do segmento Estudante – seja em termos de residência em alojamento 

propriedade de um ocupante, associado à existência de encargos, seja em 

termos de residência em alojamento propriedade de particular ou de 

empresa.   

- Os Desempregados à Procura de Novo Emprego, em sentido restrito, 

apresentam uma distribuição pelo estatuto de ocupação com mais 

similitudes, (i) quer com a distribuição relativa aos Activos, no que diz 

respeito à prevalência de residência em alojamentos propriedade um 

ocupante ao qual não estão associados encargos (38,3%), (ii) quer com a 

dos Estudantes e com a dos Desempregados à procura de 1º emprego (em 

sentido estrito), no que diz respeito à prevalência de residência em 

alojamentos propriedade de um ocupante associados à presença de 

encargos (23%).  

- Entre Desempregados à Procura de Novo Emprego e à Procura de 1º 

Emprego (ambos em sentido restrito) encontram-se os valores mais 

elevados de taxa de residência em alojamentos propriedade de outrém – 

particular ou empresa, (26,1% e 32,4%, respectivamente), à excepção dos 

activos a cumprir o serviço militar obrigatório e do estudantes. 
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- Já a proporção de Desempregados à Procura de Novo Emprego (em 

sentido restrito) a residir em alojamentos propriedade do Estado, 

Instituições sem Fins Lucrativos e dos  Munícipios é a mais alta da série 

(todas as categorias da CPT) e atinge 6,5%   

 A profissão e a categoria socio-ocupacional dos activos – i.e. Grupo Socio-

Económico – influem em grande na medida na distribuição dos estatutos de 

ocupação da residência habitual. 

- Observa-se uma maior prevalência de residência em alojamentos 

propriedade de um ocupante, à qual estão associados encargos, em grupos 

socio-económicos nos quais se conjuga actividade assalariada no sector dos 

serviços, postos de direcção ou funções de enquadramento e apoio técnico, 

capital cultural elevado ou especializado, resultante de formação de nível 

secundária e pós-secundária. 

- Observa-se uma menor prevalência de residência em alojamentos 

propriedade de um ocupante, à qual estão associados encargos, em grupos 

socio-económicos nos quais se conjuga actividades assalariadas de 

execução ou de produção e fracos recursos ao nível escolar e técnico.  

- De modo inverso, as taxas de alojamento em alojamento propriedade de 

outrém – particular ou empresa – tendem a ser mais fracas nos grupos 

socio-económicos nos quais se conjuga actividade assalariada no sector dos 

serviços, postos de direcção ou funções de enquadramento e apoio técnico, 

capital cultural elevado ou especializado, resultante de formação de nível 

secundária e pós-secundária;  mais fortes nos grupos socio-económicos nos 

quais se conjuga actividades assalariadas de execução ou de produção e 

fracos recursos ao nível escolar e técnico. 

- Jás maior proporção de residência em alojamentos propriedade do Estado, 

de Instituições Publicas, de Instituições sem Fins Lucrativos e Autarquias é 

observada entre Operários não Qualificados (10,5%) e Trabalhadores 

Administrativos do Comércio e Serviços Não Qualificados (12,1%). 
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De salientar igualmente os seguintes aspectos:  

- A residência em alojamento propriedade de um ocupante, associada à 

presença de encargos, encontra as maiores taxas de penetração entre as 

novas classes médias (Pessoal das Forças Armadas, Quadros Técnicos, 

Quadros Intelectuais e Científicos, Empregados Administrativos) e em 

sectores da classe dirigente fortemente escolarizados e especializados.  

- A residência em alojamentos propriedade de um ocupante, ao qual não 

estão associados encargos de dívida, encontra as maiores taxas de 

penetração entre Pequenos Patrões do Comércio e Serviços, 38,9%, 

Pequenos Patrões da Indústria, 38,2%, Trabalhadores Industriais e 

Artesanais Independentes, 36,2%, Prestadores de Serviços e Comerciantes 

Independentes, 34,8%, Pequenos Patrões com profissões intelectuais e 

científicas, 34,6%, Profissionais Intelectuais e Científicos Independentes, 

34,2%.  
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5. ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE O REGIME DE 

OCUPAÇÃO DA HABITAÇÃO E O MERCADO DE 

TRABALHO  

A análise das relações entre o regime de ocupação da habitação e o mercado de 

trabalho, desenvolve-se em torno das seguintes questões: 

1. Até que ponto e de que forma o regime de propriedade influencia, positiva ou 

negativamente, a participação no mercado de trabalho e a mobilidade, quer entre 

estados do mercado de trabalho, quer no emprego?  

2. Qual o regime de ocupação que mais favorece a participação no mercado de 

trabalho e a mobilidade, quer entre estados do mercado de trabalho, quer no 

emprego?   

O presente capítulo tem como objectivos: 

a) Apresentar os resultados de algumas investigações já efectuadas sobre esta 

temática noutros países e que provam existir uma relação entre o regime de 

ocupação da habitação e a mobilidade no mercado de trabalho e confrontá-los 

com o caso português. 

b) Apresentar os resultados da investigação levada a cabo no âmbito do presente 

estudo, aplicada ao caso português, através dos seguintes contributos: 

- O estudo das correlações existentes entre o regime de ocupação da 

habitação e: i) a mobilidade geográfica no mercado de trabalho, ii) a 

participação no mercado de trabalho, iii) a situação na profissão e iv) 

o desemprego, através da utilização dos dados estatísticos 

disponíveis do INE;  
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- O estudo das relações entre o regime de ocupação da habitação e as 

transições entre estados do mercado de trabalho através, 

principalmente, da utilização da base de dados do Painel Europeu dos 

Agregados Familiares (PEAF).  

5.1.  Quadro teórico de referência construído a 

partir de resultados obtidos no âmbito de 

outras investigações no espaço internacional 

As diversas leituras efectuadas sobre esta temática, permitiram formular a seguinte 

hipótese inicial:  

O regime de propriedade favorece a estabilidade no mercado de trabalho, enquanto o 

regime de aluguer, pelo contrário, favorece uma maior mobilidade no mercado de 

trabalho.   

Esta hipótese consubstancia uma relação clássica entre regime de propriedade e 

menor mobilidade no mercado de trabalho, que é comprovada por estudos efectuados 

por diversos autores de que são exemplo, entre outros: Henley (1998), que considera 

que os custos com a transacção da casa, no caso dos proprietários condicionam 

negativamente a mobilidade residencial e, portanto, a mobilidade no mercado quando 

envolve a mobilidade residencial; Juan Cabrerizo e Julian Colás (2004), que consideram 

ser o peso da propriedade o principal factor explicativo das diferenças entre a 

mobilidade no mercado de trabalho, avançando, como explicação, que a maior 

disponibilidade de recursos financeiros, associada aos proprietários, favorece a 

estabilidade.   

Esta relação já tinha sido, no entanto, complexificada e aprofundada por Henley, 

Disney e Caruth (1994) ao introduzirem novos factores explicativos que conduzem à 

reformulação da hipótese inicial. 

Estes autores procuraram aprofundar a relação entre o regime de aluguer e duração 

das experiências de emprego (na mesma entidade empregadora), utilizada como 
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indicador da mobilidade no emprego, diferenciando locatários do sector social e do 

sector privado. Os resultados econométricos revelaram a existência de uma associação 

entre o regime de aluguer e a menor duração das experiências de emprego. No caso 

do sector social, os resultados foram inconclusivos, não revelando a existência de 

qualquer relação significativa entre aquelas variáveis9. Assim, é possível completar a 

hipótese inicialmente apresentada, da seguinte forma:  

O regime de aluguer favorece a mobilidade no mercado de emprego, apenas no caso 

do sector privado de arrendamento. 

Os mesmos autores aprofundaram também a relação entre o regime de propriedade e 

a duração das experiências de emprego, em função do valor patrimonial da habitação.  

Quanto maior for o valor patrimonial da habitação (elevado valor de mercado do 

imóvel e/ou baixo valor do capital em dívida), menor é o risco associado a uma 

mudança de emprego (e/ou a uma experiência de desemprego ou inactividade 

intermédia entre dois empregos), o que está associado a experiências mais curtas de 

emprego, favorecendo-se a mobilidade. Pelo contrário, quanto menor for o valor 

patrimonial (baixo valor de mercado do imóvel e/ou elevado valor do capital em 

dívida), maior é a exigência em termos de estabilidade financeira (e laboral). Nestes 

casos, é de esperar experiências longas de emprego e baixas taxas de saída do 

emprego para outros estados (desemprego e inactividade).  

Estes resultados sugerem que a relação do regime de propriedade com a mobilidade 

no mercado de trabalho, se estabelece principalmente através do valor patrimonial da 

habitação. Mais do que o facto de ser proprietário, é o valor patrimonial da habitação 

que deve ser associado à duração das experiências de emprego e, por essa via, à 

mobilidade no mercado de trabalho.  

                                            

9 Alguns autores (Huges e McCormick, 1981; Minford, Peel e Ashton, 1987) sugerem que o regime de aluguer do sector 
social incentiva o prolongamento das experiências de emprego, inibindo a mobilidade entre empregos e inter-regional. 
Por outro lado, os resultados de Nickell (1980) e McCormick (1983), revelam, pelo contrário, que indivíduos tipicamente 
locatários do sector social (muitas vezes pessoas com baixas qualificações, com eventuais trajectórias regressivas no 
mercado e trabalho ou com problemas de pobreza e de inserção social) tendem a apresentar experiências curtas de 
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A hipótese inicial poderá então ser completada da seguinte forma:   

O regime de propriedade favorece tanto mais a mobilidade no mercado de trabalho 

quanto maior for o valor patrimonial da habitação.  

Esta relação foi ainda aprofundada com a introdução de um outro factor explicativo: a 

participação da mulher no mercado de trabalho. Os resultados obtidos por Henley, 

Disney e Caruth (1994) revelam que a relação encontrada entre a propriedade com 

baixo valor patrimonial associado à existência de encargos (endividamento) e a fraca 

mobilidade no mercado de trabalho, pode ser de alterada, ou seja, mudar de sentido, 

quando a mulher trabalha.  

Numa situação de baixo valor patrimonial da habitação, os homens chefes de família 

podem correr mais riscos e procurar um perfil de rendimento mais favorável ao longo 

da vida. Ou seja, quando a mulher trabalha, tendem a transitar mais entre empregos 

(com eventuais experiências de desemprego e/ou inactividade intermédias). Na 

prática, o rendimento (futuro) da mulher complementa o valor patrimonial da 

habitação. 

Os resultados sugerem, portanto, que a mobilidade no mercado de trabalho surge 

relacionada, mais do que com o regime de propriedade, com o valor patrimonial da 

habitação e com a participação da mulher no mercado de trabalho, ou seja, com a 

dimensão do capital familiar.  

A hipótese inicial poderá então ser reformulada da seguinte forma:  

A mobilidade no emprego, ou do emprego para outros estados, é tanto mais elevada, 

quanto maior for o capital familiar, resultante do valor patrimonial da habitação 

ocupada em regime de propriedade e/ou do rendimento do agregado familiar 

proveniente do trabalho.  

                                                                                                                                

emprego, ou seja, apresentam propensão em interromperem uma determinada experiência de emprego. Os resultados 
econométricos de Henley, Disney e Caruth (1994) são inconclusivos relativamente a esta questão.  
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Face a estes resultados, é ainda possível formular outra hipótese adicional 

relativamente à transição do desemprego e da inactividade para o emprego. 

Os homens solteiros ou cuja mulher não trabalha e que possuem uma habitação com 

baixo valor patrimonial (o que configura uma situação de menor capital familiar), numa 

situação de desemprego tendem a permanecer próximos do mercado de trabalho e a 

apresentar elevadas taxas de saída do desemprego para o emprego. No caso dos 

homens que possuem igualmente uma habitação com baixo valor patrimonial, mas 

cuja mulher trabalha (o que configura uma situação de maior capital familiar), as 

probabilidades de transição do desemprego ou da inactividade para o emprego 

diminuem.  

As mulheres inactivas tendem também a aproximar-se mais do mercado de trabalho 

quando o valor patrimonial da habitação é baixo, como estratégia de partilha de risco.   

O quadro seguinte sintetiza as conjecturas acima referidas: 

Quadro 30 - Quadro síntese das relações entre o regime de ocupação da habitação e 

as transições no mercado de trabalho 

Taxa de saída do actual 
emprego

Taxa de transição do 
desemprego para o 

emprego

Taxa de transição da 
inactividade para o 

emprego
Outras transições  

Inconclusivo - - -

Rendas 
congeladas

Inconclusivo - - -

Mercado livre Tende a ser mais elevada - - -

Tende a ser mais  baixa no caso 
dos homens solteiros ou cuja 

mulher não trabalha. 

Tende a ser mais elevada, no 
caso dos homens solteiros ou 

cuja mulher não trabalha.                                                           

Taxa de transição do 
emprego para o 

desemprego tende a ser 
maior do que a taxa de 

transição do emprego para 
a inactividade.

No caso dos homens chefes de 
família, tende a ser mais elevada 
(face ao caso acima) quando a 

mulher trabalha. 

No caso dos homens chefes 
de família, tende a ser mais 
baixa (face ao caso acima) 
quando a  mulher trabalha.

No caso dos homens 
chefes de família, a 

situação tende a inverter-
se quando a mulher 

trabalha.

Elevado VPH[2] Tende a ser mais elevada. Tende a ser mais baixa. 
Tende a ser mais baixa nas 

mulheres
-

[1] Baixo valor patrimonial da habitação (baixo valor de mercado do imóvel e/ou elevado valor do capital em dívida). 
[2] Elevado valor patrimonial da habitação (elevado valor de mercado do imóvel e/ou baixo valor do capital em dívida).

Baixo  VPH[1] Tende a ser mais elevada 
nas mulheres

Regime de ocupação da 
Habitação

Locatários do sector social

Locatários do 
sector privado

Proprietários
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As relações entre o regime de ocupação da habitação e o mercado de trabalho têm 

sido também objecto de vários estudos circunscritos à relação entre o regime de 

ocupação da habitação (propriedade versus aluguer) e a mobilidade geográfica do 

factor trabalho.  

Embora a relação entre o regime de ocupação da habitação e a mobilidade geográfica 

não constitua um aspecto central da presente investigação, dada a importância que 

esta assume quer na participação no mercado de trabalho, quer na mobilidade entre 

estados do mercado de trabalho e no próprio emprego, terá necessariamente que ser 

considerada no presente contexto. 

A diferença entre regiões em termos de oportunidades de emprego, consubstanciada 

em diferenças de salários, é normalmente considerado o factor explicativo clássico da 

mudança de residência, nomeadamente, no caso de migrações para destinos mais 

longínquos (entre regiões ou entre países) (Bartel, 1979) (Katz e Stark, 1984) 

(Pissarides et Wadsworth, 1989) (Gobillon, 2001) 

Vários estudos realizados desde os anos 70, revelaram, por um lado, a relação 

existente entre a mobilidade geográfica e a mobilidade no mercado de trabalho e, por 

outro lado, que o regime de propriedade da habitação se constitui como um factor de 

estabilidade residencial e de também de imobilismo geográfico (Bartel, 1979) (Herley, 

1998) (Gobillon, 2001) (Cabreriza e Colás, 2004). O peso da propriedade constitui-se 

assim como um importante factor, ou mesmo o principal (Cabreriza e Colás, 2004), 

que explica as diferenças no que respeita à mobilidade.  

Alguns autores associam ao regime de propriedade características que condicionam 

negativamente a mobilidade residencial e geográfica, como os custos com a transacção 

da casa (Henley, 1998) ou a maior disponibilidade de recursos financeiros, que 

favorece a estabilidade (Cabrerizo e Colás, 2004). 
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5.2. Resultados da investigação aplicada ao caso 

português, no âmbito do presente estudo 

5.2.1. Análise das relações existentes entre o regime de 

ocupação da habitação e as variáveis caracterizadoras 

do mercado de trabalho, com base nos dados do Censo 

de 2001  

As relações entre as variáveis caracterizadoras do regime de habitação e do mercado 

de trabalho, foram estudadas a partir da sua distribuição espacial no Continente, por 

concelho, com base na informação do último Recenseamento Geral à População e 

Habitação, realizado pelo INE em 2001. 

A medida utilizada para aferição da intensidade da relação entre as variáveis foi o 

coeficiente de correlação, determinado com base nos pares de valores relativos à 

totalidade dos concelhos do Continente, e que, como se sabe, pode variar entre 1 e –

1, sendo a relação: 

 Tanto mais forte quanto mais o coeficiente de correlação se aproximar dos 

extremos (+1 no mesmo sentido e –1 em sentidos opostos); 

 Tanto mais fraca quanto mais próximo o coeficiente de correlação estiver de 0. 

Relação entre o regime de ocupação e a mobilidade geográfica no mercado 

de trabalho  

 A análise da relação entre o regime de ocupação da habitação e a mobilidade 

geográfica foi estudada a partir da sua distribuição espacial no continente nacional, por 

concelho. A medição da intensidade da sua relação foi aferida através do coeficiente de 

correlação entre a percentagem de indivíduos que nos últimos 5 anos mudaram de 

concelho de residência e a percentagem de alojamentos ocupados pelos proprietários. 
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O valor determinado, -0.28, tendo em conta o número de pares (290) revelou existir 

uma relação inversa significativa, embora fraca. No entanto, considerando apenas o 

universo dos concelhos mais urbanos, ou seja, os concelhos das áreas metropolitanas 

e com capitais de distrito, o valor determinado é –0,59, o que revela, tendo em conta 

também o número de pares (69), uma relação bastante forte entre as variáveis nos 

meios mais urbanos.  

Relações entre o regime de ocupação da habitação e a participação no 

mercado de trabalho 

A distribuição espacial da taxa de actividade da população residente por concelho 

(Mapa 4), revela a sua relação directa com o grau de urbanização, uma vez que os 

valores mais elevados de participação, se registam precisamente nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto e nos concelhos mais urbanizados do território, com 

evidencia para a restante faixa litoral (entre Viana do Castelo e Setúbal, bem como o 

Algarve) e sedes de distrito. 

Este padrão de distribuição, resultante de uma maior capacidade atractiva destes 

concelhos e com reflexo na estrutura da sua população (nomeadamente na estrutura 

etária) opõe-se, evidentemente, ao padrão de distribuição dos alojamentos ocupados 

pelos proprietários (correlação – 0,66). Este último revela uma maior concentração da 

habitação própria na área rurais do país, principalmente no Norte-Centro do País, onde 

a actividade agrícola e a pequena propriedade se mantém com significado (Mapa 1) 

Esta forte relação entre fracas taxas de actividade e elevado número de alojamentos 

ocupados pelos proprietários, é ainda mais evidente quando se estabelece a correlação 

com os proprietários sem encargos, dominantes nos parques habitacionais mais 

antigos, ocupados por uma população mais idosa, e estabelecidos em áreas 

economicamente sujeitas a uma maior inércia de desenvolvimento. Efectivamente, a 

existência ou não de encargos diferencia os proprietários relativamente a aspectos 

como a idade e a disponibilidade financeira, como já foi referido anteriormente. O facto 

de a correlação entre estas variáveis variar em função da existência ou não de 

encargos, indicia que, para além do regime de propriedade, outras questões 
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associadas àquela condição, como por exemplo a idade e o nível de rendimentos, se 

relacionam com o comportamento no mercado de trabalho. 

Quadro 31 - Relação entre taxa de actividade e regime de ocupação da habitação 

(2001) 

Variáveis
Âmbito 

territorial

Valor do 
coeficiente de 

correlação

Taxa de actividade/alojamentos ocupados pelos proprietários Nacional -0.66

Taxa de actividade/alojamentos ocupados pelos proprietários sem encargos Nacional -0.83

Taxa de actividade feminina/alojamentos ocupados pelos proprietários Nacional -0.67

Taxa de actividade feminina/alojamentos ocupados pelos proprietários sem encargos Nacional -0.84

Fonte: INE  -  Censos  2001.  

Se se isolar a taxa de actividade feminina e se estabelecer as mesmas relações com o 

regime de ocupação dos alojamentos, verifica-se que a manutenção do padrão de 

distribuição espacial e que a correlação é mesmo ligeiramente mais forte (-0,67 e -0,84 

respectivamente com o total de proprietários e com os proprietários sem encargos). 

Este facto deve-se a uma ainda maior concentração da taxa de actividade feminina nas 

áreas urbanas, por oposição às mais fracas taxas que se mantém nas áreas rurais de 

pequena exploração agrícola familiar (Mapa 6). 

Relação entre o regime de ocupação da habitação e a  situação na profissão 

Se a percentagem de alojamentos ocupados por não proprietários está fortemente 

correlacionado com o grau de urbanização e ainda com o nível de participação da 

população no mercado de trabalho, medido através da taxa de actividade, uma análise 

mais fina permite identificar uma outra relação significativa com as características da 

população activa, nomeadamente com a situação perante a profissão. 

Trata-se da coincidência espacial (correlação de -0,618) entre alojamentos não 

ocupados por proprietários (na sua maioria alugados) e trabalhadores por conta de 

outrém. 
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Efectivamente, a incidência de alojamentos ocupados pelos proprietários apresenta 

uma forte correlação com a incidência de trabalhadores por conta própria, superior à 

verificada no caso dos empregadores.  

Quadro 32 - Relação entre regime de ocupação da habitação e situação na profissão 

(2001) 

Variáveis
Âmbito 

territorial

Valor do 
coeficiente de 

correlação

Alojamentos não ocupados pelos proprietários/trabalhadores por conta de outrém Nacional -0.618

Alojamentos ocupados pelos proprietários/ trabalhadores por conta própria Nacional 0.634

Alojamentos ocupados pelos proprietários/ empregadores Nacional 0.484

Fonte: INE  -  Censos  2001.  

Evidentemente que esta variável também não é independente do grau de urbanização 

mas, quer nas áreas mais urbanas quer nas rurais, a situação na profissão reflecte-se 

no mesmo sentido no regime de ocupação da habitação: 

 Nas áreas mais urbanas é precisamente a frequência do trabalho por conta de 

outrém que determina uma maior ocupação dos alojamentos por locatários (veja-

se os casos de Guimarães e Vizela em áreas de indústria transformadora, de Vila 

Viçosa e Borba na industria extractiva, de Olhão, Portimão, Peniche e Nazaré 

devido à pesca, etc.); 

 Nas áreas rurais, é clara a clivagem entre Sul e Norte, cujas características 

históricas de exploração agrícola determinaram graus de assalariamento muito 

distintos e determinantes de diferente relação com a propriedade do parque 

habitacional (Norte – pequena e média propriedade e fraco assalariamento; Sul – 

grande propriedade e maior expressão do assalariamento). 

Assim, em termos da actividade económica, mais do que o sector de actividade da 

população activa, é a situação perante a profissão que se relaciona com o regime de 

ocupação dos alojamentos. 
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Relação entre o Regime de ocupação da habitação e o desemprego 

Como se pode verificar através da leitura do quadro seguinte e da observação do, 

Mapa 1, Mapa 2 e Mapa 7, não parece existir uma correlação evidente entre as 

distribuições espaciais do regime de ocupação da habitação e da taxa de desemprego.  

O valor do coeficiente de correlação entre a taxa de desemprego e os alojamentos 

ocupados por proprietários é de 0,08, mostrando a inexistência de uma relação 

distributiva e logo também causal entre estas duas variáveis. 

Apenas se encontra uma relação, embora fraca, entre regime de ocupação e 

desemprego nas áreas mais urbanas e, principalmente, quando se diferenciam 

proprietários com e sem encargos, esta última situação, como se sabe, fortemente 

associada às áreas urbanas. A relação entre desemprego e regime de propriedade será 

portanto indirecta e principalmente determinada pela relação entre urbanidade e 

desemprego. 

Quadro 33 - Relação entre taxa de desemprego e regime de ocupação da habitação 

Variáveis Âmbito territorial
Valor do 

coeficiente de 
correlação

Taxa de desemprego/alojamentos ocupados pelos proprietários Nacional 0.08

Taxa de desemprego/ alojamentos ocupados pelos proprietários 
Concelhos das áreas metropolitanas e 

com capitais de distrito 
-0.22

Taxa de desemprego/alojamentos ocupados por proprietários com encargos Nacional -0.06

Taxa de desemprego/ alojamentos ocupados por proprietários com encargos
Concelhos das áreas metropolitanas e 

com capitais de distrito 
0.44

Taxa de desemprego/alojamentos ocupados por proprietários sem encargos Nacional 0.08

Taxa de desemprego/alojamentos ocupados por proprietários sem encargos
Concelhos das áreas metropolitanas e 

com capitais de distrito 
-0.51

Taxa de desemprego de longa duração/alojamentos ocupados pelos proprietários Nacional 0.13

Fonte: INE  -  Censos  2001.  

Recorde-se que, a existência ou não de encargos, não sendo um indicador de regime 

de ocupação, diferencia a população em relação a aspectos como, por exemplo, a 

idade, o grau de urbanidade da área de residência, o nível de rendimentos e a situação 
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na profissão. O facto de as correlações entre taxa de actividade e desemprego, no 

caso dos proprietários, variarem significativamente com a existência ou não de 

encargos, sugere a importância dos factores associados essa condição na explicação 

da relação entre o regime de ocupação, o desemprego e a participação no mercado de 

trabalho.  

5.2.2. As relações entre o regime de ocupação da 

habitação e as transições entre estados do mercado de 

trabalho 

Para o estudo das relações entre o regime de ocupação da habitação e as transições 

entre estados do mercado de trabalho, recorreu-se fundamentalmente ao Painel 

Europeu dos Agregados Familiares (PEAF), dadas as suas potencialidades no que 

respeita ao acesso a dados de natureza longitudinal, o que possibilita o cálculo de 

taxas de transição entre estados do mercado de trabalho (emprego, desemprego e 

inactividade), bem como a capacidade em relacionar estas últimas com o regime de 

ocupação da habitação com a necessária filtragem da heterogeneidade individual. 

No entanto, na fase inicial da investigação, de carácter mais exploratório, procedeu-se 

também à análise de dados longitudinais provenientes do Sistema de Informação e 

Gestão na Área do Emprego (SIGAE) do IEFP, cujos resultados, embora menos 

interessantes, assumem também alguma relevância no âmbito do presente estudo. 

Análise dos dados do Sistema de Informação e Gestão na Área do Emprego 

(SIGAE) do IEFP 

Os dados do SIGAE foram utilizados para testar a hipótese da maior taxa de transição 

do desemprego para o emprego dos homens chefes de família que são ocupantes 

proprietários com encargos face àqueles que, no limite, são proprietários ocupantes 

sem encargos.  
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Trata-se de um conjunto de registos individuais (anónimos) relativos a todos os 

desempregados inscritos nos Centros de Emprego do Continente para o período 

compreendido entre Fevereiro de 1997 e Junho de 2001. Esses dados, permitem 

estudar os movimentos de saída do desemprego para o emprego controlando algumas 

características dos indivíduos, como sejam: 

 Sexo; 

 Estado civil; 

 Idade; 

 Nível de habilitação; 

 Nacionalidade; 

 Pessoa com deficiência; 

 Número de pessoas a cargo; 

 Motivo porque se deixou o último emprego; 

 Duração da última experiência de emprego; 

 Duração da actual experiência de desemprego; 

 Recebimento de subsídio de desemprego. 

Infelizmente, essa base de dados, ao contrário da do Painel Europeu dos Agregados 

Familiares, não permite controlar o regime de ocupação da habitação ao nível de cada 

indivíduo. Houve, por isso, necessidade de se introduzir no modelo uma aproximação a 

esse regime. Desta forma, optou-se por associar a cada desempregado a percentagem 

de alojamentos ocupados por proprietários com encargos dado o respectivo concelho 

de residência. Associou-se também a percentagem de alojamentos cujo ocupante não 

é o proprietário (inclui, nomeadamente, o caso dos locatários). Notar que estas duas 

variáveis de aproximação (“proxy”) podem ser interpretadas como a probabilidade de 

um desempregado residente em determinado concelho ser proprietário ocupante com 

encargos ou ocupante não proprietário. Notar que a não modelização da incidência de 

proprietários sem encargos, que se justifica por ser o regime de ocupação mais 

frequente em Portugal, permitiu isolar os efeitos líquidos face a esse regime, ao nível 

dos coeficientes estimados para a incidência de ocupantes proprietários com encargos 

e ocupantes não proprietários. A fonte de informação utilizada foi o Censos 2001 do 

INE. 
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Quadro 34 – Modelo de duração do desemprego: coeficientes estimados 

Variável
Idade -0.0637 -0.1259 -0.0415 -0.099 -0.0711

(0.0391) * (0.0369) *** (0.0392) (0.0398) *** (0.0604)
Idade ao quadrado 0.0006 0.0016 0.0003 0.0012 0.0009

(0.0006) (0.0006) *** (0.0006) (0.0006) ** (0.0009)
6 anos de escolaridade 0.0681 0.1139 0.1376 0.1355 0.1991

(0.0236) *** (0.0226) *** (0.0242) *** (0.0251) *** (0.0394) ***
9 anos de escolaridade 0.0281 0.0597 0.0712 0.0424 0.223

(0.0307) (0.0295) ** (0.031) ** (0.0319) * (0.0477) ***
11 anos de escolaridade -0.077 -0.1779 -0.1631 -0.2091 -0.1347

(0.0401) ** (0.0427) *** (0.0471) *** (0.05) *** (0.0768) **
12 anos de escolaridade 0.1665 0.1804 0.1228 0.0265 0.1142

(0.0713) *** (0.0463) *** (0.0432) *** (0.0417) (0.0608) **
Habilitação superior 0.0858 0.0222 0.0692 0.1503 0.0728

(0.0551) * (0.0537) (0.0524) * (0.0484) *** (0.0737)
Não sabe ler nem escrever -0.2509 -0.1843 -0.4396 -0.1231 -0.2484

(0.1271) ** (0.1272) * (0.1486) *** (0.1328) (0.2066)
Sabe ler e escrever sem grau de ensino -0.2182 -0.277 -0.1885 -0.1322 -0.3189

(0.0702) *** (0.0722) *** (0.0743) *** (0.0742) ** (0.1307) ***
Nacionalidade não portuguesa -0.1063 -0.1906 0.0395 0.0716 0.0671

(0.119) (0.1072) ** (0.0895) (0.0866) (0.1168)
Pessoa com deficiência 0.7222 0.6538 0.1951 -0.3957 -0.545

(0.0261) *** (0.0201) *** (0.0196) *** (0.0226) *** (0.0413) ***
Número de pessoas a cargo -0.002 -0.0084 -0.0191 -0.048 -0.049

(0.0089) (0.0086) (0.009) ** (0.0096) *** (0.0147) ***
Despedido do último emprego -0.1557 -0.1126 -0.1461 -0.16 -0.2557

(0.0208) *** (0.0193) *** (0.0201) *** (0.0204) *** (0.0317) ***
Duração da última experiência de emprego 0.0007 0.0004 0.0003 0.0001 -0.0018

(0.0001) *** (0.0001) *** (0.0001) ** (0.0001) (0.0002) ***
Recebe subsídio de desemprego 0.2234 0.4936 0.6573 0.7566 0.3688

(0.0218) *** (0.0212) *** (0.022) *** (0.0219) *** (0.0613) ***
Taxa de desemprego (a) -0.0845 -0.0917 -0.1116 -0.0944 -0.1324

(0.0072) *** (0.0069) *** (0.0074) *** (0.0075) *** (0.0112) ***
Incidência de ocupantes propr. com encargos (a)(b) 0.0041 0.0044 0.0065 0.0088 0.0088

(0.001) *** (0.001) *** (0.001) *** (0.001) *** (0.0015) ***
Incidência de ocupantes não proprietários (a)(b) 0.0008 0.0018 -0.0011 -0.001 0.0008

(0.001) (0.001) ** (0.001) (0.001) (0.0016)
Grau de urbanidade (a) -0.1054 -0.101 -0.0752 -0.1004 -0.0591

(0.0116) *** (0.0115) *** (0.0121) *** (0.0124) *** (0.0187) ***
NOTA: desvio padrão entre parênteses; ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente

(a) Do concelho de residência do desempregado

(b) Em % do total de alojamentos

(c) Meses considerados: Fevereiro a Dezembro de 1997

(d) Meses considerados: Janeiro a Junho de 2001

FONTE: SIGAE - IEFP (Tratamento: CIDEC)

2001 (d)1997 (c) 1998 1999 2000

 

Partindo de uma base de dados especial integrando os elementos provenientes do 

SIAGE e dos Censos 2001, procedeu-se à estimação econométrica de um modelo de 

duração do desemprego com riscos proporcionais (“proportional hazards model” ou 
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Modelo de Cox)10, cujos aspectos técnicos são indicados em anexo. Dada a hipótese 

em estudo, consideram-se apenas homens casados. Paralelamente, limitou-se a análise 

ao escalão etário dos 25 aos 39 anos dado que, de acordo com outros estudos, sabe-

se que é nesta faixa que a propriedade com encargos é mais frequente (cf. Secção 

3.1.2). 

No Quadro 34 apresentam-se os coeficientes estimados para as variáveis consideradas, 

bem como o respectivo desvio padrão e significância estatística.  

Os resultados são claros: a maior incidência de proprietários com encargos face a 

proprietários sem encargos no concelho de residência do desempregado homem chefe 

de família está associado a maiores taxa de transição para o estado de emprego 

(coeficiente positivo e significativamente diferente de zero para todos os anos 

considerados).  

É importante notar que este resultado foi filtrado de efeitos associados à idade, ao 

nível de habilitação, à nacionalidade, à posse de deficiência, ao número de pessoas a 

cargo, ao facto do desempregado poder ter sido despedido do último emprego, à 

duração da última experiência de emprego, ao eventual recebimento de subsídio de 

desemprego e às condições locais (ao nível do concelho de residência) quer do 

mercado de trabalho (taxa de desemprego) quer do território (grau de urbanidade). 

Os resultados não evidenciam contudo qualquer relação entre a incidência de 

ocupantes não proprietários e a transição do desemprego para o emprego: os 

coeficientes mudam de sinal ao longo do período analisado e são significativos apenas 

para um dos cinco anos analisados (Quadro 34).  

Os coeficientes estimados para as variáveis de controlo revelam a importância de 

outros factores na transição do desemprego para o emprego, menos relevantes para a 

                                            

10 Este tipo de modelo tem sido muito utilizado, em particular, pela Biometria e pela Econometria aplicada ao mercado 
de trabalho. 
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presente investigação, como a idade, o nível de instrução, o número de pessoas a 

cargo, a duração da última experiência de emprego, entre outros. 

Análise dos dados do Painel Europeu de Agregados Familiares 

Os dados relativos às oito vagas (actualmente disponíveis) do Painel Europeu dos 

Agregados Familiares – PEAF (1994 a 2001) foram tratados em moldes similares aos 

dados SIGAE, recorrendo a modelos de duração com riscos proporcionais. 

Consideraram-se as seguintes características dos indivíduos ou das habitações onde 

residem: 

 Idade; 

 Idade ao quadrado; 

 12 anos de escolaridade (apenas); 

 Nível de habilitação superior; 

 Nacionalidade não portuguesa; 

 Pessoa com deficiência ou com doença crónica que lhe dificulta o 

desenvolvimento de uma actividade profissional; 

 Número de crianças a cargo; 

 Conjugue trabalha; 

 Apartamento (como aproximação ao grau de urbanidade); 

 Habitação cedida; 

 Renda do sector social; 

 Renda do sector privado; 

 (Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 (como aproximação ao simétrico do 

valor patrimonial da habitação, cf. Secção 5.1); 

 (Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 se o conjugue trabalha (de modo a 

detectarem-se efeitos cruzados entre essas duas dimensões); 

 Mudança de residência; e  

 Taxa de desemprego regional (para aferir as condições locais do mercado de 

trabalho). 
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Foram ainda considerados alguns regressores específicos, dependendo do estado do 

mercado de trabalho em estudo: 

 Despedido do último emprego, duração da última experiência de emprego e 

recebimento de subsídio de desemprego, no caso do desempregado;  

 Trabalhador por conta própria, empregado na agricultura e empregado na 

indústria ou construção, no caso do empregado; e  

 Desencorajado, estudante ou em formação e casado, no caso do inactivo. 

Em primeiro lugar, testaram-se as hipóteses relativas a transições do estado de 

desemprego para o estado de emprego (cf. Quadro 30), procurando-se validar as 

inferências reportadas na secção anterior. Foram isolados os homens casados, agora 

com um intervalo de idade de maior amplitude (25-64 anos) face ao caso SIGAE de 

modo a garantirem-se os necessários graus de liberdade11. 

Os resultados apresentados no Quadro 35 são menos conclusivos do que os obtidos 

apartir da base de dados SIGAE. De facto, o coeficiente associado aos encargos 

(capital em dívida) por assoalhada não se pode considerar significativo do ponto de 

vista estatístico dado que apresenta um valor percentual – “p-value” – superior a 0,1. 

No entanto, esse coeficiente é positivo, o que validaria, caso fosse significativo, o 

resultado obtido apartir dos dados SIGAE, da associação positiva entre a propriedade 

com encargos e a saída do desemprego para o emprego. Ou seja, da conjectura inicial 

que associava valores patrimoniais menos (mais) elevados a maiores (menores) taxas 

de transição do desemprego para o emprego (Quadro 30). 

Igualmente não significativo é o coeficiente associado aos encargos por assoalhada 

quando o conjugue trabalha. Esse coeficiente também apresenta sinal positivo o que 

significa que o homem desempregado casado pode não transitar menos para o estado 

de emprego pelo simples facto da respectiva mulher se encontrar empregada, ao 

contrário do que se sugeriu inicialmente. 

                                            

11 A dimensão do Painel dos Agregados Familiares da UE é muito inferior à da base de dados 
SIGAE trabalhada pelo CIDEC no âmbito da presente investigação. 
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Quadro 35 – Modelo de duração das transições do desemprego para o emprego: 

coeficientes estimados (homens casados com 25 a 64 anos) 

Variável Coeficiente
Desvio 
Padrão

T-Rácio

Idade -0,01 0,12 -0,11 0,46
Idade ao quadrado 0,00 0,00 -0,76 0,22
12 anos de escolaridade 0,01 0,48 0,03 0,49
Habilitação superior 0,17 1,12 0,15 0,44
Nacionalidade não portuguesa -0,44 0,83 -0,53 0,30
Pessoa com deficiência ou com doença crónica 0,43 0,55 0,79 0,22
Número de crianças a cargo 0,24 0,11 2,11 0,02 **
Conjugue trabalha 0,17 0,27 0,60 0,27
Apartamento 0,30 0,41 0,73 0,23
Habitação cedida 0,24 0,42 0,59 0,28
Renda do sector social 0,50 0,61 0,81 0,21
Renda do sector privado -0,22 0,32 -0,67 0,25
(Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 0,00 0,01 -0,48 0,32
(Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 * Conjugue trabalha 0,00 0,01 0,44 0,33
Mudou de residência -14,21 316,51 -0,05 0,48
Taxa de desemprego regional 0,07 0,05 1,40 0,08 *
Despedido do último emprego -0,19 0,25 -0,76 0,22
Duração da última experiência de emprego 0,00 0,00 1,80 0,04 **
Recebe subsídio de emprego -0,23 0,26 -0,91 0,18
NOTA: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente

Fonte: Comissão Europeia, Eurostat, Painel Europeu dos Agregados Familiares (PEAF), Vagas 1 a 8 (Tratamento: CIDEC)

“P-value”

 

O modelo de duração das transições do desemprego para o emprego apresenta 

somente três coeficientes significativos: o número de crianças a cargo, a taxa de 

desemprego regional e a duração da última experiência de emprego. Todos são 

positivos, ou seja, favorecem as referidas transições. 

Apenas no caso da taxa de desemprego estes resultados são menos óbvios dado que 

não é de esperar que condições menos favoráveis do mercado de trabalho estejam 

associadas a uma maior probabilidade do desempregado em encontrar emprego. 

Talvez o facto de se ter utilizado uma taxa de desemprego de âmbito regional e não 

local (a única passível de utilização dados os limites dos dados do PEAF) explique este 

resultado. 

A associação positiva dos movimentos do desemprego para o emprego com o número 

de crianças a cargo é óbvia, e com a duração da última experiência de emprego 

espelha a acumulação de capital humano, que favorece a inserção no emprego. 
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Quadro 36 – Modelo de duração das saídas do actual emprego: coeficientes 

estimados (homens casados com 25 a 64 anos) 

Variável Coeficiente
Desvio 
Padrão

T-Rácio

Idade -0,07 0,04 -1,87 0,03 **
Idade ao quadrado 0,00 0,00 0,79 0,22
12 anos de escolaridade -0,18 0,15 -1,16 0,12
Habilitação superior -0,43 0,21 -1,99 0,02 **
Nacionalidade não portuguesa -0,93 0,45 -2,04 0,02 **
Pessoa com deficiência ou com doença crónica 0,26 0,28 0,90 0,18
Número de crianças a cargo 0,07 0,05 1,38 0,08 *
Conjugue trabalha 0,07 0,09 0,72 0,24
Apartamento -0,39 0,11 -3,40 0,00 ***
Habitação cedida 0,07 0,13 0,53 0,30
Renda do sector social -0,34 0,27 -1,29 0,10 *
Renda do sector privado 0,28 0,11 2,48 0,01 ***
(Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 0,00 0,00 0,26 0,40
(Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 * Conjugue trabalha 0,00 0,00 -2,23 0,01 **
Mudou de residência -1,49 0,17 -8,86 0,00 ***
Taxa de desemprego regional 0,26 0,01 17,93 0,00 ***
Trabalhador por conta própria -0,34 0,11 -3,22 0,00 ***
Empregado na Agricultura 0,07 0,14 0,53 0,30
Empregado na Indústria ou Construção 0,20 0,10 2,14 0,02 **
NOTA: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente

Fonte: Comissão Europeia, Eurostat, Painel Europeu dos Agregados Familiares (PEAF), Vagas 1 a 8 (Tratamento: CIDEC)

“P-value”

 

Mais indutivos são os resultados obtidos com o modelo das saídas do actual 

emprego para outras situações, que podem ser um novo emprego, o desemprego ou 

a inactividade (esta última, não observada)12. Como revela o Quadro 36, os encargos 

por assoalhada desincentivam a saída do actual emprego quando a mulher trabalha 

(coeficiente negativo significativo a 5%). Ou seja, quando ambos os conjugues 

trabalham, o homem não arrisca tanto, no sentido em que transita menos 

frequentemente para um novo emprego ou para uma situação de desemprego 

(involuntário ou não) mesmo quando os encargos com a propriedade são importantes. 

De alguma forma acomoda-se, preferindo manter uma situação em que o seu 

rendimento complementa o da mulher. Ou, então, devido ao volume de despesas, o 

agregado não pode, de todo, prescindir do rendimento masculino ou correr o risco 

                                            

12 Neste modelo considerou-se, tal como no anterior, homens casados com 25 a 64 anos. 
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dessa situação se tornar uma realidade a prazo (risco que um novo emprego ou uma 

situação temporária de desemprego pode acarretar). 

Recorde-se que a conjectura inicial era de sinal contrário ao verificado: com encargos 

superiores (i.e., com um valor patrimonial mais baixo) as saídas do actual emprego por 

parte dos homens seriam, previsivelmente, menos frequentes desde que a mulher não 

trabalhasse, podendo o homem correr mais riscos neste último caso. Recorde-se que 

esta conjectura tinha sido formulada, nomeadamente, com base nos resultados de 

Henley, Disney e Carruth (1994). Desta forma, os resultados obtidos para Portugal são 

de sinal contrário aos encontrados por esses autores para o Reino Unido, embora estes 

últimos tenham utilizado directamente o valor patrimonial da habitação e não uma 

“proxy” como no presente caso. 

Os resultados confirmam, contudo, a hipótese inicial da associação entre o 

arrendamento privado e a probabilidade de saída do actual emprego (coeficiente 

positivo significativo a 1%, Quadro 36). Sugerem, contudo, uma relação oposta no 

caso arrendamento social, que parece estar associado a situações de permanência no 

mesmo emprego (coeficiente negativo significativo a 10%). 

Entre as demais variáveis (com coeficiente significativo) que favorecem a permanência 

no mesmo emprego encontram-se a idade, a posse de habilitação superior, a 

nacionalidade estrangeira, trabalhar-se por conta própria, residir-se em apartamento e 

mudar-se de residência. Notar que a mudança de residência não parece estar 

associada em Portugal a mudança contemporânea para um novo emprego, em 

particular. 

Ao invés, foi encontrada evidência empírica de associação entre o número de crianças 

a cargo, o trabalhar-se na indústria ou construção e a taxa de desemprego com 

maiores probabilidades de saída do actual emprego. Desta forma, as transições aqui 

tratadas parecem estar associadas a condições menos favoráveis do mercado de 

trabalho regional, o que sugere o carácter porventura involuntário desses movimentos. 
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Adicionalmente, o modelo duração das saídas do actual emprego permitiu evidenciar 

uma relação inversa entre a duração da actual experiência de emprego e a 

probabilidade desse tipo de saída, como seria de esperar (Gráfico 8). 

Gráfico 8 – Relação entre as saídas do actual emprego e a duração do emprego - 

"Baseline hazard" (alisada) (homens casados com 25 a 64 anos) 

Fonte: Comissão Europeia, Eurostat, Painel Europeu dos Agregados Familiares (PEAF), Vagas 1 a 8 (Tratamento: CIDEC)
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Foi ainda estimado um terceiro modelo de duração, que procura identificar os factores 

que determinam os movimentos das mulheres (com 25 a 64 anos) da 

inactividade para o estado de emprego (Quadro 37). 

Entre as situações que motivam essas transições parece encontrar-se, como se 

conjecturou inicialmente, o baixo valor patrimonial da habitação. De facto, o 

coeficiente associado ao capital em dívida por assoalhada (aproximação ao simétrico 

daquele valor, como se disse) é positivo e significativo (a 10%). Ou seja, quanto 

maiores são os encargos por assoalhada, mais baixo é o valor patrimonial e mais 

propensas se tornam as mulheres inactivas em ingressarem no mercado de trabalho. 
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Quadro 37 – Modelo de duração das transições da inactividade para o emprego: 

coeficientes estimados (mulheres com 25 a 64 anos) 

Variável Coeficiente
Desvio 
Padrão

T-Rácio

Idade 0,04 0,07 0,63 0,26
Idade ao quadrado 0,00 0,00 -1,22 0,11
12 anos de escolaridade 0,24 0,36 0,65 0,26
Habilitação superior -0,09 0,62 -0,14 0,44
Nacionalidade não portuguesa -0,76 1,01 -0,75 0,23
Pessoa com deficiência ou com doença crónica 0,26 0,22 1,16 0,12
Número de crianças a cargo -0,03 0,09 -0,31 0,38
Conjugue trabalha 0,04 0,27 0,14 0,44
Apartamento -0,79 0,25 -3,13 0,00 ***
Habitação cedida 0,14 0,26 0,55 0,29
Renda do sector social 0,19 0,39 0,50 0,31
Renda do sector privado 0,55 0,22 2,53 0,01 ***
(Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 0,00 0,00 1,46 0,07 *
(Capital em dívida / N.º assoalhadas) / 100 * Conjugue trabalha -0,01 0,01 -1,15 0,12
Mudou de residência -1,88 0,43 -4,40 0,00 ***
Taxa de desemprego regional 0,22 0,03 6,64 0,00 ***
Desencorajada 0,39 0,36 1,06 0,14
Estudante ou em formação 0,54 0,55 0,99 0,16
Casada -0,20 0,19 -1,04 0,15
NOTA: ***, ** e * denotam a não aceitação da hipótese nula para nível de significância estatística de 1%, 5% e 10%, respectivamente

Fonte: Comissão Europeia, Eurostat, Painel Europeu dos Agregados Familiares (PEAF), Vagas 1 a 8 (Tratamento: CIDEC)

“P-value”

 

Sinal idêntico tem também o coeficiente associado a mulheres que vivem em casa 

arrendada no sector privado (Quadro 37). Estes dois resultados sugerem que a mulher 

se aproxima do mundo do trabalho na existência de encargos com a habitação, 

independentemente dos mesmos se referirem a renda ou a encargo por hipoteca. Ou, 

equivalentemente, políticas que fomentem o arrendamento privado não conduzem 

necessariamente a uma menor participação da mulher no mercado de trabalho, face à 

situação comum do recurso ao crédito à habitação. 

Um factor que também potencia as transições da inactividade para o emprego por 

parte das mulheres são as taxas de desemprego mais elevadas. Este resultado parece 

validar a “added-worker hypothesis” referida por Holst e Spie (2001), segundo a qual 

o(s) membro(s) do agregado familiar que contribui(em) a título adicional ou secundário 

para o rendimento da família tende(m), frequentemente, a aproximar-se do mercado 

de trabalho em fases menos favoráveis do ciclo, através do desenvolvimento de 

diligências no sentido de encontrar(em) uma ocupação remunerada que permita 
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compensar eventuais reduções do rendimento familiar derivadas, por exemplo, da 

perda de emprego por parte de outro membro do agregado familiar. 

Entre os factores que, pelo contrário, parecem inibir a entrada da mulher no mundo do 

trabalho encontram-se a residência em apartamento bem como a mudança de 

residência. Mais uma vez, esta última ocorrência não parece assumir contornos 

contemporâneos com a mudança de estado face ao mercado de trabalho. 

A duração da inactividade desincentiva a aproximação ao emprego no caso das 

mulheres inquiridas pelo Painel dos Agregados Familiares da UE, como se esperaria 

(Gráfico 3). 

Gráfico 9 – Relação entre as transições da inactividade para o emprego e a duração 

do desemprego - "Baseline hazard" (alisada) (mulheres com 25 a 64 anos) 

Fonte: Comissão Europeia, Eurostat, Painel Europeu dos Agregados Familiares (PEAF), Vagas 1 a 8 (Tratamento: CIDEC)
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Por último, refira-se que não foram reportados casos de transições do emprego para a 

inactividade – apenas para novo emprego ou desemprego. Desta forma, as conjecturas 

avançadas na coluna “outras transições” do Quadro 30 não são passíveis de teste no 

âmbito do PEAF. 
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6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO  

A análise das relações entre o regime de ocupação da habitação e a participação e 

mobilidade no mercado de trabalho revelou-se bastante complexa devido, em grande 

parte, à forte interferência de uma multiplicidade factores de natureza demográfica, 

socio-económica e política que medeiam estas relações (idade e posicionamento no 

ciclo de vida, nível de rendimentos, grupo socio-económico, grau de urbanidade do 

local de residência, características do agregado familiar, políticas de habitação, entre 

outros) tornando-se, por vezes, difícil isolar e neutralizar o efeito de cada um deles.  

Por outro lado, há que referir o facto de o estatuto de locatário ter em Portugal uma 

expressão muito reduzida e se encontrar circunscrito a grupos muito restritos e 

específicos da população, o que dificulta as análises baseadas na contrastação dos 

diferentes estatutos de ocupação enquanto factor de participação e mobilidade no 

mercado de trabalho.   

A investigação realizada deve assim ser entendida como um contributo para a 

problematização das relações entre o regime de ocupação da habitação e a 

participação e mobilidade no mercado de trabalho em geral, e para a sua compreensão 

e aprofundamento no território nacional.   

Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos principais resultados obtidos: 

 Predominância do estatuto de proprietário, principalmente sem encargos, 

associado a um território de características mais rurais, onde predomina a 

pequena propriedade. 

 O estatuto de locatário tem incidência principalmente onde predomina a 

condição de assalariado, com destaque para as áreas mais urbanas, 

(principalmente os territórios metropolitanos) e outras com tradição industrial 

ou de outras actividades que favoreceram o assalariamento (pesca ou 

actividade agrícola em territórios onde predomina a grande propriedade).  
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 Forte crescimento do estatuto de propriedade e sua generalização nos 

diferentes segmentos socio-económcos e escalões etários da população 

portuguesa, principalmente por via do acréscimo dos proprietários com 

encargos, fortemente potenciado pelas políticas públicas de habitação.  

 Portugal é um dos países da Comunidade Europeia com menos transições entre 

estados do mercado de trabalho, apesar da elevada taxa de participação 

feminina no mercado de trabalho.   

 O acesso generalizado à propriedade é, em Portugal, em grande parte 

resultado: 

a) Da orientação das políticas públicas no sector da habitação, 

potenciado por factores de ordem cultural como a aspiração da 

população à propriedade e o peso da tradição da ”ligação à terra e à 

pedra”, bem como a valorização do património familiar imobiliário; 

b) Da generalização da oportunidade de acesso à propriedade aos 

diferentes segmentos da população, incluindo os jovens. Uma vez 

que a mobilidade no mercado de trabalho tende a ser menor entre 

os indivíduos proprietários, esta tendência assume especial 

importância: o decréscimo da idade média de aquisição do 

alojamento de residência habitual a que temos vindo assistir em 

Portugal, potencia o decréscimo da mobilidade da população mais 

jovem no mercado de trabalho. 

 O estatuto de propriedade sem encargos varia na razão directa da idade, 

predominando entre os activos com idade entre 55 e 64 anos. 

 O estatuto de propriedade com encargos, tem ao longo da idade um 

comportamento em curva, crescendo bastante nas idades mais jovens, atinge o 

pico perto dos 34 anos, decrescendo, até quase se esbater, nos activos com 

idades mais avançadas.  
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 A profissão e a categoria socio-ocupacional dos activos – i.e. Grupo Socio-

Económico – influem em grande na medida na distribuição dos estatutos de 

ocupação da residência habitual, situação que se verifica igualmente noutros 

países da Europa.  

 A análise da relação entre o regime de ocupação da habitação e algumas 

variáveis caracterizadoras do mercado de trabalho, a partir da sua distribuição 

espacial no Continente, revelaram as seguintes relações:  

a) Forte correlação entre o regime de ocupação e a mobilidade 

geográfica, indicador da mobilidade no mercado de trabalho, nos 

concelhos mais urbanos13, sendo que quanto maior é o número de 

ocupantes proprietários, menor é a mobilidade geográfica.  

b) Forte correlação entre o regime de ocupação e a taxa de actividade, 

sendo que, quanto maior é o número de ocupantes proprietários, 

menor é a taxa de actividade. Esta correlação é ainda mais forte no 

caso dos proprietários sem encargos, dominantes nos parques 

habitacionais mais antigos, ocupados por uma população mais idosa 

e estabelecidos em áreas economicamente sujeitas a uma maior 

inércia de desenvolvimento.   

c) Forte correlação entre o regime de ocupação e a situação na 

profissão, sendo que quanto maior é o número de ocupantes 

proprietários, maior é o número de trabalhadores por conta própria. 

O regime de aluguer encontra-se principalmente associado ao 

estatuto de assalariado.  

 A análise da relação entre o regime de ocupação da habitação e as transições 

entre estados do mercado de trabalho, com base na utilização de dados 

                                            

13 Como concelhos mais urbanos foram considerados concelhos das áreas metropolitanas e naqueles onde se localizam 
as capitais de distrito.  
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individuais de natureza longitudinal (Painel Europeu dos Agregados Familiares), 

permitiu concluir o seguinte:  

a) Em Portugal, ao contrário do que acontece nomeadamente no Reino 

Unido, a partilha de rendimento entre homem e mulher em contexto 

de existência de encargos com a aquisição da habitação não 

estimula a saída do homem do actual emprego em que se encontra. 

Parece prevalecer, não uma lógica de complementariedade entre o 

rendimento (futuro) da mulher e o valor patrimonial da habitação, 

mas de complementariedade entre o rendimento dos dois conjugues. 

Talvez este resultado se explique pela dificuldade, ou mesmo 

impossibilidade, em gerir-se um orçamento familiar – onde os 

encargos com a habitação são importantes em termos relativos e 

remetem para um bem de primeira necessidade (sublinhe-se) – 

apenas com o rendimento da mulher; 

b) A natureza do arrendamento influencia a maior ou menor propensão 

do homem casado em sair do actual emprego. De facto, enquanto 

que as rendas do sector privado estão muito associadas a 

comportamentos voláteis face ao emprego (transições entre 

empregos ou movimentos de saída do emprego para o 

desemprego), as rendas sociais parecem ser auferidas sobretudo por 

indivíduos com uma relação duradoura com o actual emprego, não 

necessariamente com baixo capital humano e/ou apresentando 

comportamento errático no mercado de trabalho como algumas 

teorias preconizam; 

c) As mudanças de residência estão tipicamente associadas a situações 

de estabilidade face ao mercado de trabalho, de permanência no 

mesmo emprego (evidenciado para o caso dos homens casados) ou 

numa situação de inactividade (observado para as mulheres); 
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d) Foram encontradas evidências de associação entre baixos valores 

patrimoniais da habitação e movimentos de ingresso no mundo do 

trabalho por parte das mulheres. No entanto, esse tipo de evidência 

também se verifica quando a mulher vive em casa arrendada no 

sector privado. Ou seja, políticas que fomentem o arrendamento 

privado não conduzem necessariamente a uma menor participação 

da mulher no mercado de trabalho; 

e) Foram encontradas evidências que sustentam a “added-worker 

hypothesis”, segundo a qual o(s) membro(s) do agregado familiar 

que contribui(em) a título adicional ou secundário para o rendimento 

da família (nomeadamente, as mulheres) tende(m), frequentemente, 

a aproximar-se do mercado de trabalho em fases menos favoráveis 

do ciclo económico. 

 



O Regime de Ocupação da Habitação e o Mercado de Trabalho 

Relatório Final 

Pág. 128  POEFDS – Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social 
 

 



O Regime de Ocupação da Habitação e o Mercado de Trabalho 

Relatório Final  

POEFDS – Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social  Pág. 129 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Em termos de recomendações gerais resultantes da investigação desenvolvida, importa 

destacar dois aspectos: 

 Dado que o estudo das relações entre o regime de ocupação e a mobilidade no 

mercado de trabalho sugeriu ser fundamental a análise de trajectórias 

individuais residenciais, o aprofundamento das análises apresentadas através 

da realização de um inquérito longitudinal sobre as trajectórias residenciais e 

laborais para uma geração de portugueses afigura-se uma tarefa premente; 

 Importa estimular o aluguer nos escalões mais jovens da população, dado o 

efeito inibidor que a propriedade, opção cada vez com maior peso entre a 

população jovem, tem na mobilidade do mercado de trabalho – nomeadamente 

na transição entre empregos, que é importante para a valorização profissional e 

para a acumulação de capital humano. 
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10. ANEXO 

Este anexo contém os seguintes elementos:  

- Entrevistas realizadas na Área Metropolitana de Lisboa; 

- Quadros utilizados para a construção do perfil dos diferentes estatutos de 

ocupação da habitação, construídos com base em dados não publicados do 

INE; 

- Nota metodológica sobre a análise de duração. 
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