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Resumo 

O início do século XXI caracterizou-se por uma forte contração do mercado imobiliário, culminando na 

crise económico-financeira, cujos efeitos ainda se fazem sentir. Esta questão afectou particularmente 

segmentos de população economicamente vulneráveis, nomeadamente o segmento de população 

jovem. Não só os efeitos directos da crise, mas também as políticas tomadas para a combater têm 

promovido uma crescente gentrificação nas mais importantes cidades europeias, tornando-se o 

acesso à habitação, tanto do ponto de vista económico, como do ponto de vista social, uma 

preocupação central no planeamento das cidades.  

O presente trabalho compreende um estudo sobre a problemática do acesso à habitação, focando o 

segmento de procura população jovem, pretendendo-se averiguar o seu nível de satisfação 

relativamente ao seu sistema habitacional, aspirações e necessidades. Da mesma forma, pretende-

se sistematizar as políticas de habitação tomadas para colmatar a crescente dificuldade de acesso à 

habitação por parte dos jovens. 

O estudo foca-se no caso particular de Lisboa, cidade onde se verifica actualmente uma acentuada 

subida dos preços, pretendendo-se estudar a percepção dos jovens relativamente à sua situação 

residencial actual, bem como as suas expectativas futuras, permitindo a comparação entre a oferta 

existente e a procura por este segmento, identificando assim as principais falhas de mercado que se 

verificam. O estudo da procura é feito através de um questionário, que permitui evidenciar que, 

apesar da dificuldade de acesso à habitação, os jovens residentes em Lisboa apresentam elevados 

níves de satisfação, sendo que os não residentes apresentam um forte desejo de viver nesta cidade. 

Palavras chave: Habitação, Jovem, Satisfação residencial, Arrendamento, Lisboa 

Abstract 

The beginning of the 21st century was characterized by a strong contraction of the real estate market, 

culminating in the financial and economic crisis, which the effects, despite the recovery, are still felt 

nowadays. This particular issue has affected the more vulnerable segments of the population, which 

includes the young people population. Not only the direct effects of the crisis, but also the policies 

taken to combat it, have promoted a growing gentrification in the most important European cities, 

making the access to affordable housing an economically and socially concern in city planning. 

The present work comprises a study about the problem of housing access, focusing the demand of 

young people population, being study their current level of satisfaction with their housing system, 

aspirations and needs. Is also intended systematize the housing policies taken over time. 

This study focuses the case of Lisbon, where is observed an increasing in prices, and shortage of 

available houses. Is intended the study of the perception of young people regarding their current 

housing situation, as well as their future expectations, allowing a comparison between the existing 

supply and demand and thus, identify the main market failures. The study of the demand is made 

through a questionnaire, which evidenced that, despite the difficulty of access to housing, the young 

people living in Lisbon shown high levels of satisfaction with their housing system. In the opposite 

way, the non-residents have a strong desire to live in this city. 

Key words: Housing, Young people, Residential satisfaction, Housing lease market, Lisbon
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1. Introdução 

O presente capítulo está dividido em três partes. Inicialmente pretende-se proceder ao 

enquadramento do tema, identificando-se as principais razões que justificam a sua relevância e 

pertinência no contexto actual. Seguidamente serão apresentados os objectivos que se 

pretendem alcançar com o desenvolvimento do presente trabalho, bem como uma breve 

descrição das\ ferramentas metodológicas que irão ser utilizadas para o cumprimento dos 

mesmos objectivos. Finalmente será apresentada a estrutura da dissertação. 

1.1 Enquadramento e Relevância do tema 

O início do século XXI caracterizou-se por uma forte contração do mercado imobiliário, que 

afetou particularmente o sector da habitação nos segmentos de procura economicamente mais 

vulneráveis, como é o caso do segmento de população jovem (Ball 2016). A provisão de 

habitação para este segmento constitui uma matéria de extrema importância no crescimento e 

na regeneração sustentável da cidade. Ao privar-se a cidade de população jovem, está-se a 

contribuir para o seu envelhecimento e deste modo para o declínio e colapso sócio-económico 

da mesma. Em geral, a provisão e manutenção de habitação a preços economicamente viáveis 

é fundamental para a promoção da sustentabilidade económica e do desenvolvimento urbano, 

constituindo um elemento chave para uma política de habitação inclusiva e equitativa (Shi et al. 

2016), bem como para a manutenção e fixação da população na cidade. Nesta perspectiva é 

também importante evidenciar a necessidade de alojar os trabalhadores, sob os quais assenta 

a economia da mesma cidade, sendo a habitação um bem indispensável para a manutenção e 

reposição da força de trabalho (Jansen, 2014; Marroni, 2007). 

A habitação constitui um bem fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento individual 

do ser humano, tornando-se indispensável, para a sua saúde física e mental, o acesso a um 

local seguro a partir do qual este possa construir as suas relações, que vão determinar o seu 

papel e a sua inclusão na sociedade. Reconhecendo e atestando a importância desta matéria, 

a Organização das Nações Unidas vem, através da sua Carta Internacional dos Direitos 

Humanos, consagrar o direito universal à habitação, advogando a imperatividade de todo o 

Homem ter direito a uma habitação condigna, sendo os respectivos governos responsáveis por 

garantir através de todos os meios possíveis a efectivação deste mesmo direito.Na sequência 

do cumprimento deste direito universal, o Estado português vem por sua vez consagrar, 

através do artigo 65.º da Constituição da República, o direito à habitação, alegando que “Todos 

têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em 

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”. 

Cabe ao Estado assumir uma postura que permita assegurar este direito aos seus cidadãos, 

sendo que para tal, no contexto económico vigente, torna-se particularmente importante frisar o 

ponto terceiro do mesmo artigo, que refere que “O Estado adoptará uma política tendente a 

estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à 

habitação própria”. 

No entanto, a recente crise parece ter aberto espaço para novas práticas de declarado 

neoliberalismo (Savini et al. 2016). A Europa possui uma grande tradição em termos de 

políticas de habitação, com uma presença mais ou menos forte do Estado a funcionar como 

regulador deste mercado. Essa regulação foi particularmente evidente nos países que 

apresentaram um forte desenvolvimento económico após a segunda guerra mundial, que 

permitiu a construção do Estado-Providência, cujas políticas de habitação constituíram um 

elemento chave na economia e desenvolvimento do mesmo (Ball 2016). Porém, após a última 

crise financeira mundial, as cidades pela Europa fora questionam-se sobre a viabilidade das 

suas políticas relativas a esta matéria (Savini et al. 2016), verificando-se uma quebra na 

continuidade das políticas anteriores (Ball 2016). 
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Na sequência da crise económica e financeira mais recente, as políticas municipais têm-se 

centrado na regeneração urbana, aumentando o valor do mercado imobiliário e do espaço 

público (Mayer 2016). No entanto, as medidas em que têm sido enquadrados os processos de 

regeneração nas grandes cidades europeias têm provocado igualmente impactes negativos na 

vida dos habitantes locais, nomeadamente a perda de habitação a preços acessíveis 

(Temelová & Dvorˇakova, 2012). As políticas económicas neoliberais têm assim limitado as 

políticas de habitação pública (Sinha & Kasdan 2013), diminuindo o poder de regulação do 

Estado que seria necessário para assegurar o direito à habitação a todos os segmentos de 

procura. Da mesma forma, as assimetrias de rendimentos decorrentes e intensificadas pela 

crise do início do século XXI, implicam que a população com rendimentos baixos ou médios, o 

que inclui muitos dos jovens, tenha menos possibilidades de acesso ao mercado de 

arrendamento imobiliário (Ball 2016). A questão do acesso à habitação torna-se assim um 

assunto dominante na Europa (Ball 2016), com o progressivo aumento dos preços do mercado 

de arrendamento e a crescente gentrificação dos centros das cidades (Mayer, 2016; Savini et 

al., 2016), levando as entidades responsáveis a questionarem-se sobre formas de aumentar a 

acessibilidade a este bem fundamental (Ball 2016). 

A questão da habitação constitui assim um problema social e económico, que é transversal a 

vários países europeus, verificando-se a expulsão do segmento de população jovem da cidade 

para a periferia. Os jovens apresentam assim cada vez maior vulnerabilidade que se reflecte na 

sua insatisfação relativamente ao cumprimento das suas preferências habitacionais. A 

realização da sociedade urbana exige um planeamento orientado para as necessidades sociais 

(Lefebvre, 1968). Torna-se, portanto, necessário um estudo aprofundado sobre esta matéria, 

no intuito a que seja possível verificar as causas desta insatisfação, com vista a mitigar este 

problema e garantir não só o direito à habitação, mas um outro direito que está agora 

ameaçado: o direito à Cidade. Ou seja, não só o direito singular a cada um dos serviços 

individuais da cidade, mas sim o direito ao seu efeito sinérgico, o direito ao trabalho, à 

instrução, à educação, à saúde e aos lazeres da vida. Na prática é o direito à vida urbana, a 

uma vida cosmopolita. É o direito às centralidades e aos locais de encontro e de trocas. É, 

enfim, o direito às dinâmicas e aos ritmos da vida que permitem o uso pleno e inteiro desses 

momentos e locais (Lefebvre, 1968). A questão da habitação e do habitat (Lefebvre, 1968) 

volta assim a ocupar um lugar de destaque e urgência na concretização da sociedade 

moderna. 

 

1.2 Objectivos e métodos de investigação 
 
O presente trabalho pretende averiguar e aferir o nível de satisfação residencial do segmento 

de população jovem, particularmente no que diz respeito ao acesso à habitação no mercado de 

arrendamento. A satisfação residencial pretende ser medida a vários níveis quantitativos e 

qualitativos, envolvendo aspectos económicos, sociais e urbanísticos. Pretende-se entender as 

dificuldades de acesso à habitação por parte dos jovens que vivem em condições 

desfavoráveis ou não ideais e que como consequência da sua situação actual pretendam 

mudar para uma situação mais favorável, ou que estejam em vias de começar o seu processo 

de independência e portanto de saída de casa dos pais, mas que as actuais condições do 

mercado não lhes permite que encontrem uma habituação adequada às suas necessidades e 

rendimentos. Aqui é necessário entender quais são as características habitacionais que os 

jovens valorizam, de modo a compreender as falhas da oferta existente em relação à procura 

evidenciada por este segmento de população.  
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Posto isto este trabalho tem como objetivo a análise da procura do segmento de população 

jovem no acesso ao mercado de arrendamento imobiliário, bem como o seu nível de satisfação 

com o mesmo. Para alcançar este objetivo definem-se as seguintes tarefas:     

T1 – Definição do segmento de população jovem  

T2 – Caracterização das políticas e medidas que têm sido tomadas no sentido de mitigar o 

problema do acesso à habitação por parte dos jovens 

T3 – Breve caracterização da oferta de habitação no mercado de arrendamento imobiliário 

T4 – Caracterização da procura de habitação pelo segmento de população jovem no mercado 

de arrendamento 

T5 – Análise da satisfação do segmento de procura população jovem no mercado de 

arrendamento 

O trabalho será desenvolvido através de um caso de estudo, correspondendo ao problema do 

acesso à habitação dos jovens na cidade de Lisboa. As tarefas 1 2 e 3 serão desenvolvidas 

com base na analise bibliográfica, bem como dados estatísticos relevantes para a problemática 

do acesso à habitação. Por sua vez a caracterização da procura de e a análise da satisfação 

(tarefas 4 e 5) serão desenvolvidas através da elaboração de um questionário.   

1.3 Estrutura da dissertação 

Inicialmente apresenta-se o Estado da Arte, correspondendo a uma revisão bibliográfica que 

pretende estudar e clarificar assuntos importantes para o desenvolvimento do presente 

trabalho. Nomeadamente, clarifica-se o conceito de jovem, bem como a sua intrepretação nas 

sociedades ocidentais. Da mesma forma, apresenta-se o que se entende por renda acessível, 

e como é normalmente calculada a taxa de esforço máxima que determina se o custo de uma 

habitação é ou não acessível, no sentido de que o estudo da satisfação e acesso à habitação 

estão intimamente ligados ao esforço económico que uma família tem de fazer para conseguir 

manter essa habitação. Finalmente, esse capitulo apresenta o conceito de satisfação 

residencial, evidenciando as principais variáveis utilizadas para o estudo desta matéria. 

Em seguida procede-se à abordagem metodológica que visa a apresentação e justificação dos 

métodos para a concretização deste trabalho, nomeadamente a opção pelo método do caso de 

estudo de Lisboa, bem como o inquérito para a recolha de dados sobre o segmento de procura 

população jovem. 

Após a abordagem metodológica segue-se uma síntese das políticas habitacionais que se têm 

tomado ao longo do tempo em Portugal, bem como o enquadramento do mercado de 

arrendamento imobiliário em Lisboa e uma breve caracterização da oferta existente.  

Finalmente apresentam-se os resultados obtidos através do inquérito, relativamente ao 

segmento de população em estudo, permitindo assim estudar a procura de habitação por este 

segmento. Apresenta-se em primeiro lugar a caracterização com a sua habitação actual, 

seguida do seu nível de satisfação e aspirações com a habitação.  
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2. Estado da Arte 

Este capítulo incide sobre três temáticas de investigação que são fundamentais para a o 

desenvolvimento deste trabalho. Em primeiro lugar define-se o que significa habitação a preços 

acessíveis. Seguidamente pretende-se contextualizar a problemática do acesso à habitação 

pelas camadas mais jovens da população, sendo debatido o conceito de jovem nos dias de 

hoje, as suas preferências habitacionais e, ainda quais as políticas que têm vindo a ser 

adoptadas no sentido de colmatar as suas necessidades. Finalmente é abordado o tema da 

satisfação residencial, definindo-se este conceito e identificando-se as principais dimensões 

utilizadas no estudo desta matéria. 

2.1 Habitação a preço acessível 

Habitação a preço acessível é uma questão que tem sido bastante estudada no sentido de 

compreender e promover habitação acessível a todos os estratos sociais, sendo considerada 

uma questão chave para a estabilidade sócio-económica de um país (Suhaida et al. 2011). De 

acordo com alguns autores ((Sliogeris et al. 2012), o conceito habitação acessível pode ser 

definido como o acesso do agregado familiar a uma unidade habitacional que vá ao encontro 

das suas necessidades, por um valor económico que permita ainda a supressão das restantes 

necessidades básicas do agregado, e desta forma assegurar um modo de vida condigno.  

Muitos estudos assumem que a definição de renda acessível é uma questão complexa 

(Suhaida et al. 2011), sendo difícil determinar exatamente a fronteira a partir da qual uma renda 

deixa de ser acessível para um determinado agregado familiar (Jewkes & Delgadillo 2010). 

Existem diferentes índices para calcular a acessibilidade económica  à habitação  sendo que a 

maior parte destes baseia-se normalmente na relação entre o custo da habitação e o 

rendimento familiar (Jewkes & Delgadillo 2010), ou seja o Price-Income Ratio (PIR) (Suhaida et 

al. 2011). Como regra geral, é utilizado para a análise de acessibilidade habitacional o valor de 

30% do total do rendimento familiar como marco superior para determinar que uma habitação é 

acessível. Pelo contrário a partir dos 40% considera-se que exista um stress habitacional, 

sendo esta regra referida como regra dos 30/40% (Karantonis 2008).  

Da relação Price-Income Ratio resulta o indicador designado por Median Multiple que é 

frequentemente utilizado para avaliação de mercados e é a regra recomendada pelo Banco 

Mundial e utilizada pela OCDE para calcular a taxa de esforço máxima habitacional. O Median 

Multiple é calculado através da mediana dos preços das habitações a dividir pela mediana do 

rendimento familiar. Considera-se que a habitação é acessível quando o Median Multiple é 

igual ou inferior a 3. Pelo contrário, superior a 4 considera-se moderadamente inacessível, 

entre 4.1 e 5, considera-se seriamente inacessível e superior a 5.1 severamente inacessível . 

O conceito de habitação acessível utilizado pela União Europeia é calculado através da soma 

dos rendimentos líquidos de um agregado familiar a dividir pelo rendimento equivalente 

disponível. O rendimento equivalente disponível é por sua vez calculado através da soma do 

total dos rendimentos líquidos de um agregado familiar a dividir pelo número de pessoas que 

constituem esse agregado (fonte). Dependendo das idades dos elementos do agregado, é 

atribuído um peso a cada indivíduo, sendo 1 para o primeiro adulto, 0,5 para os outros adultos 

e indivíduos a partir dos 14 anos, e 0,3 para indivíduos com idade inferior a 3 anos. Diz se que 

uma família ou agregado está em situação de sobrecarga de custos habitacionais quando o 

valor despendido na sua habitação é igual ou superior a 40%
1
 do seu rendimento total líquido. 

                                                
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics 
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O Housing cost overburden rate é a percentagem de população que vive em agregados 

familiares em que os gastos habitacionais representam 40% ou mais do seu rendimento  

disponível. Em 2015 verificava-se que esta percentagem correspondia a 11,3% da população 

europeia, observando-se portanto que viviam em sobrecarga de custos habitacionais. Porém 

este valor corresponde a uma média dos 28 estados membros, o que mascara grandes 

assimetrias no que diz respeito a renda acessível na Europa, havendo países como a Grécia, 

onde 40,9% da população gasta mais do que 40% do seu rendimento disponível em custos 

habitacionais, até países como a Malta, onde apenas 1,1% da população apresenta uma 

situação de sobrecarga de custos
1
.  

Em Portugal estima-se que exista cerca de 9,1% do total da população em situação se 

sobrecarga de custos habitacionais, sendo que no mercado de arrendamento imobiliário este 

valor corresponde a 35,4%
1
. 

A habitação a preço acessível é uma crescente preocupação a nível global, verificando-se uma 

tendência crescente de inacessibilidade habitacional. Esta tendência está intimamente ligada à 

concentração de população nos grandes aglomerados urbanos, sendo que a população 

europeia passou nos últimos cem anos de uma população predominantemente rural para uma 

população predominantemente urbana. Desta forma, é sobretudo nas cidades que a dificuldade 

do acesso à habitação se verifica, pois é neste meio que a maior parte da população pretende 

viver e onde é possível encontrar ofertas de emprego que lhes permita construir a sua vida. No 

entanto os preços das habitação tem vindo a subir mais rápido que o rendimento das famílias 

em vários países, estando Portugal incluído entre os países onde este aumento se verifica, 

embora que de uma forma não tão acentuada (IMF).   

A crescente inacessibilidade tem maior impacte em determinados grupos sociais. Os 

problemas do acesso à habitação são particularmente visíveis no acesso ao mercado privado 

de arrendamento imobiliário, para grupos com rendimentos baixos ou moderados (Sliogeris et 

al. 2012), nomeadamente famílias jovens. Desta forma, verifica-se uma segregação deste 

segmento para áreas periféricas da cidade, sendo que mesmo os jovens que têm capacidade 

para encontrarem habitação adequada nos centros urbanos, uma grande parte gasta uma 

quantidade desproporcional do seu rendimento (Burke et al. 2002; Sliogeris et al. 2012). 

2.2 Habitação para a população jovem 

A bibliografia específica sobre a questão do acesso à habitação por parte dos jovens de hoje 

em dia é ainda escassa. No entanto, é possível observar que os valores sociais que regem 

esta geração estão a mudar progressivamente (Furlong & Cartmel 2007). Como consequência, 

verificam-se diferentes caminhos percorridos no sentido da aquisição de independência e 

iniciação da vida adulta (Heath & Cleaver, 2003), e portanto, diferentes padrões habitacionais 

(Heath & Cleaver 2004). Famílias unipessoais, casais sem filhos e famílias monoparentais 

constituem hoje padrões habitacionais frequentemente observados na população jovem, que 

corroboram a mudança de valores referida. A informalização das relações de conjugalidade e 

perda de importância do casamento vêm da mesma forma afirmar-se como tendência 

importante na formação de habitação dos jovens (INE - Instituto Nacional de Estatística 2011b). 

Estas mudanças de paradigmas e valores sociais fazem-se assim repercutir em novas 

dinâmicas e necessidades habitacionais, que carecem de um estudo aprofundado no sentido 

de serem colmatadas as falhas de mercado que presentemente se afiguram.  Tendo este 

trabalho como objectivo a análise do segmento de população jovem é importante clarificar este 

conceito, bem como proceder à sua contextualização na sociedade contemporânea.  
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2.2.1 Definição de população jovem 

O conceito de jovem que se pretende estudar é o conceito de jovem adulto. A definição de 

jovem adulto está relacionada com a fase de ciclo de vida em que um indivíduo se situa. As 

fases do ciclo de vida da população humana foram intensivamente estudadas por Erikson, que  

as dividiu em 8 fases sequenciais distintas (Gallo & Gallo 2009). O estádio do ciclo de vida a 

que corresponde um jovem adulto inicia-se por volta dos 18 anos, com o terminar da 

adolescência (Gallo & Gallo 2009). Cada fase, está relacionada com a conclusão de tarefas 

específicas, que permitem o desenvolvimento do indivíduo, e desta forma, que este passe a 

fase seguinte. A adolescência é marcada por uma busca pela identidade, como encontrar o 

lugar no mundo e na sociedade onde habita e onde se insere. Uma vez concluída esta tarefa, o 

indivíduo passa por uma transição, que culmina na entrada no mundo adulto, enquanto jovem 

adulto (Gallo & Gallo 2009). A fase de jovem adulto é designada por fase da Intimidade e é 

caracterizada pelo estabelecimento de relações através do casamento e dos amigos, bem 

como o começar de uma família e tornar-se auto-suficiente (Gallo & Gallo 2009).  

Verifica-se, no entanto, nos últimos anos um adiamento destas responsabilidades. Brandão, 

Saraiva, e Mena (2012) referem que a partir dos anos 70 do século XX assistiu-se a uma 

progressiva diminuição da regulação normativa das trajectórias de transição para a vida adulta, 

consequência da desinstitucionalização dos marcadores sociais que definiam a transição entre 

etapas de vida. As transformações sociais, culturais e económicas induziram um retardamento 

da idade do casamento, da idade da paternidade, bem como da idade de entrada no mercado 

de trabalho, aumentando assim a incerteza e o risco na vida dos jovens de hoje em dia. Esta 

instabilidade reflecte-se na desregulação e flexibilização de trajectória individuais na entrada da 

vida adulta, levando à necessidade dos indivíduos assumirem a responsabilidade de construir 

significado para a sua própria trajectória de vida, em detrimento da utilização dos marcos 

predefinidos pela sociedade (Brandão et al. 2012). Marcos como o casamento e a paternidade 

não são vistos hoje em dia como objetivos a serem alcançados, mas como “perigos” a serem 

evitados por algum tempo (Gallo & Gallo 2009). 

Desta forma, os indivíduos são levados a passar por um período de experimentação entre a 

adolescência e a idade adulta, no qual são explorados diferentes caminhos e possibilidades 

para a sua vida, antes de assumir qualquer compromisso sério (Arnett 2000; Brandão et al. 

2012). Nesta fase o jovem tem a possibilidade de ensaiar papéis, valores, profissões e 

relacionamentos, antes de assumir compromissos e responsabilidades para a vida futura 

(Brandão et al. 2012). Verifica-se assim um processo que corresponde a uma continuação da 

adolescência, na medida em que as responsabilidades da vida adulta são adiadas, 

continuando e intensificando-se o papel de experimentação, bem como a busca pela 

construção de uma identidade e exploração de opções de vida (Arnett 2000). Por esta razão é 

possível afirmar que se verifica um prolongamento da condição juvenil (Brandão et al. 2012). 

As especificidades que se observam hoje em dia durante este período de vida permitiram que 

este se destacasse o suficiente para ser considerado uma fase distinta do ciclo de vida, tendo 

em conta a plasticidade, volatilidade e heterogeneidade que se verificam e que tornam este 

período diferente da adolescência (Brandão et al. 2012). Este novo estágio é denominado de 

várias formas, tais como adolescência prolongada, juventude, jovens adultos, transição para a 

idade adulta e adultos emergentes, consistindo num estágio intermédio entre a adolescência e 

a idade adulta, em que o indivíduo não pertence exclusivamente a nenhum dos anteriores 

(Brandão et al. 2012). Nomeadamente Arnett (2000), propõe a definição de um novo período 

de desenvolvimento, situando-o entre os 18 e os 25 anos, onde , segundo ele, se verificam 

tarefas e características distintas. Por sua vez, Levinson (1986) desenvolve uma teoria  sobre o 

desenvolvimento individual, argumentando que o período entre os 17 e os 33 anos é 

caracterizada por instabilidade e mudança, onde a principal tarefa  é a entrada no mundo 
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adulto e a construção de uma vida estável e independente (Arnett 2000). Neste período, o 

jovem dá ênfase ao processo de individualização e separação da família e portanto à aquisição 

da sua independência e responsabilidades que lhe são inerentes (Brandão et al. 2012). Esta 

fase é denominada por Levinson (1986) como estádio principiante de desenvolvimento 

(Brandão et al. 2012). 

A questão da definição do jovem adulto é, segundo Rindfuss (1991), uma questão ambígua. É 

complicado definir uma fronteira exacta, já que as diversas fazes estão dependentes da 

evolução pessoal de cada indivíduo, não se procedendo as mesmas alterações 

necessariamente ao mesmo tempo, uma vez que cada indivíduo possui ritmos diferentes. No 

entanto, segundo o autor, os dezoito anos marcam a fronteira inferior, uma vez que é a partir 

de esta idade que um indivíduo passa normalmente a ser legalmente considerado adulto. 

Nesta idade importantes mudanças ocorrem na vida dos jovens, tais como a conclusão do 

ensino secundário e passagem para o ensino universitário ou para o mercado de trabalho. 

Porém, verifica-se ainda uma discrepância em relação aos seus pares na casa dos vinte, onde 

à partida existe maior pressão para assumirem responsabilidades que a sociedade associa à 

idade adulta. A passagem da adolescência até à casa dos vinte constitui, como já visto, um 

tempo de profunda e importante mudança para a maior parte dos jovens das sociedades 

ocidentais. Por sua vez, a fronteira superior para a definição de jovem é demarcada pelos 30 

anos. Apesar de não existir nenhum código legal que considere os 30 como o fim da juventude, 

para este autor existe informação substancial que sugere que os 30 marcam, de certa forma, o 

fim de alguma coisa. O trigésimo aniversário é tipicamente utilizado em questões direccionadas 

para jovens, sobre as suas expectativas em relação à idade adulta. Porém delimitar a idade 

correspondente a um jovem em termos cronológicos é um abordagem restritamente 

demográfica, existindo variâncias de comportamentos nos dois limites extremos (Rindfuss, 

1991). 

A definição de Jovem adulto não está, desta forma, relacionada directamente com uma idade 

específica, mas sim com um conjunto de fenómenos e características que um indivíduo 

vivência e apresenta, e que correspondem a um determinado estádio do seu ciclo de vida. 

Torna-se portanto, do ponto de vista demográfico, impossível evidenciar uma idade que 

represente o limite entre o jovem adulto e as fases adjacentes. De facto, a aquisição do 

estatuto de adulto, segundo Brandão et al. (2012), relaciona-se mais com a aquisição de 

competências psicológicas do que com factores demográficos. Estas factores estão 

relacionados com a capacidade de aceitar responsabilidades e tomar decisões, que permitem a 

aquisição de independência, nomeadamente económica (Brandão et al. 2012). 

No entanto, para fins administrativos e estatísticos é necessário a existência de um intervalo de 

idades que represente este segmento de população. Verifica-se porém que o intervalo de 

idades utilizado não é universal, existindo discrepâncias em função do documento em que é 

utilizado. Nomeadamente, a Organização das Nações utiliza uma definição de juventude 

normalmente baseado no limite de idades correspondente ao período entre os 15 e os 24 anos. 

Mais uma vez,  a juventude é reconhecida como a fase de transição de um indivíduo enquanto 

criança dependente até a sua vida adulta. Porém, diferentes documentos, referentes a 

diferentes entidades dentro da Organização utilizam diversos intervalos de idades (United 

Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). 2017). Dada a sua pertinência, 

uma vez que a matéria em estudo é relativa a habitação, é de salientar a UN Habitat, onde o 

intervalo de idades é entre 15 e 32 anos (United Nations Department of Economic and Social 

Affairs (UNDESA). 2017). Para o desenvolvimento do presente trabalho não é interessante 

considerar o segmento de população inferior aos 18 anos, uma vez este ser o limite inferior 

para o qual um indivíduo é legalmente considerado adulto.  
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Em suma, a definição de jovem pode portanto mudar em função das circunstâncias, 

nomeadamente em função de factores demográficos, financeiros e sócio-económicos (United 

Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). 2017).  

2.2.2 Quem são estes jovens? Quais as suas preferências habitacionais? 

A actual escassez de habitação acessível implica que muitos jovens encontrem grandes 

dificuldades na satisfação das suas preferências habitacionais, gerando uma pressão cada vez 

maior ao darem os seus primeiros passos para o mercado de arrendamento imobiliário, no 

sentido de alcançaram a sua independência (Reviewing 2010). Da mesma forma observa-se 

que a sua saída de casa dos pais ocorre cada vez mais tarde, quando comparada com a 

geração precedente. Em particular nos países do sul da Europa, onde existe uma forte tradição 

de suporte familiar, combinado com o fraco apoio do Estado e os elevados valores de 

desemprego é frequente a permanência na casa dos pais até cerca dos 30 anos (Furlong & 

Cartmel 2007). Não obstante, os jovens continuam a valorizar o conceito de casa (Heath 2008), 

reconhecendo por um lado o risco que a questão acarreta, não deixando no entanto de 

acreditar que, apesar de desafiante, constitui um processo gratificante, com benefícios claros 

no que diz respeito à aquisição de liberdade, maturidade e desenvolvimento pessoal 

(Reviewing 2010). 

Verifica-se nas sociedades ocidentais uma mudança de valores sociais que condicionam de 

forma diferente a vida e o comportamento do jovens europeus. Estas mudanças repercutem-se 

ao nível das escolhas e preferências habitacionais, bem como no caminho que é percorrido 

pelos jovens no sentido de alcançaram a sua independência (Furlong & Cartmel 2007).  

No contexto social actual verifica-se uma maior diversidade de comportamentos face à 

habitação, observando se padrões de habitação bastante variados, diferentes dos tradicionais 

constatados anteriormente (Heath & Cleaver 2004).   

Entre as mudanças de comportamentos observa-se que o desejo de independência e de iniciar 

uma vida adulta é o factor fundamental como precursor para o inicio do processo de mudança 

de habitação, sendo que normalmente os jovens admitem a possibilidade de se mudarem 

sozinhos. Da mesma forma o casamento, que seria anteriormente marcante para o 

desencadear deste processo (Heath & Cleaver, 2004), é hoje muito menos frequente entre os 

jovens, não constituindo um factor tão significativo para o mesmo. A maior parte dos jovens 

assume no entanto que gostaria eventualmente de permanecer numa relação estável e 

constituir família, mas não numa fase prematura do seu processo de iniciação de uma vida 

adulta (Reviewing 2010). A perda de importância do casamento e de outros valores sociais 

traduz assim uma multiplicidade de padrões de habitação (Heath & Cleaver 2004), que por sua 

vez se traduzem em necessidades de procura diferentes. Estas devem ser estudadas no 

sentido de serem colmatadas as necessidades apresentadas por esta nova geração de 

arrendatários.  

A oferta habitacional que não corresponde às necessidades, limitações  e especificidades dos 

jovens, tem um impacte negativo na sua qualidade de vida, estando na origem de grandes 

frustrações (Heath 2008), das quais podem resultar problemas de saúde físicos e psicológicos 

(Matos 2001). A habitação condiciona assim o comportamento do indivíduo (Marroni, 2007), 

sendo que falta de privacidade, referida por alguns jovens em situação de habitação partilhada 

(Reviewing 2010), leva a um comportamento repressivo e reprimido (Marroni 2007) que irá 

produzir efeitos negativos no seu desenvolvimento pessoal. 

Escolhas e preferências na sociedade são operações constantes e dinâmicas baseadas no 

comportamento dinâmico das pessoas (Zinas & Jusan 2012). Verifica-se que as escolhas dos 

jovens relativamente à habitação e ao processo de independência dependem sobretudo dos 
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recursos da família  de onde provêm (Thévenon 2015). No entanto, de um modo geral, nota-se 

uma preferência pelo arrendamento em detrimento do mercado de aquisição própria na 

iniciação da vida adulta (Rugg & Quilgars 2015). Porém os jovens assumem o seu desejo pela  

aquisição de uma habitação, não optando por este mercado porque não têm condições para tal 

(Reviewing 2010). Os jovens elegem portanto o mercado de arredamento num período inicial 

da sua vida, aspirando a longo prazo a compra de uma habitação própria (Reviewing 2010). 

Uma vez que se verifica uma mudança de comportamento dos jovens actuais em relação aos 

seus antecessores, ou seja, à geração dos seus pais, torna-se importante perceber as 

diferenças de valores verificadas, no sentido de entender quais as questões centrais na tomada 

de decisão aquando da procura de nova habitação. Deste modo seria fundamental estudar 

quais os atributos mais valorizados pelas gerações mais novas, podendo assim clarificar as 

políticas públicas de habitação que devem ser elaboradas, ao mesmo tempo que se permitiria  

adequar a construção de novas edificações às necessidades efectivas do segmento de 

população jovem. Ou seja, adequar oferta à procura correspondente a este segmento de 

população. 

Em relação aos critérios qualitativos, bem como características intrínsecas das tipologias 

habitacionais procuradas pelo segmento de população jovem, a bibliografia sobre esta matéria 

é mais uma vez escassa. Porém um estudo sobre preferências habitacionais dos jovens 

realizado na Suécia, observa que a grande maioria destes (75%) procura casa em zonas 

centrais das cidades para habitar. Da mesma forma, este estudo refere mais uma vez que a 

maior parte dos jovens tem preferência pela habitação arrendada. Observa-se também que os 

T1 e os T2 são as tipologias mais procuradas, sendo que estes devem apresentar um ambiente 

limpo e moderno (Lieberg 2000). Outro estudo, relacionado com as preferências observadas na 

compra de habitação, verifica que os jovens solteiros preferem comprar apartamentos antigos e 

pequenos, normalmente associados a zonas centrais das cidades (Tu & Goldfinch 1996). 

Observa-se ainda que os jovens solteiros assumem uma preferência por zonas comerciais. 

Pelo contrário, jovens casais têm preferência de compra de habitação afastada dessas 

mesmas zonas. Mais ainda, os jovens solteiros possuem preferência por habitações com 

cozinhas grandes. Esta preferência não é, no entanto, tão expressiva quando de trata de 

jovens casais (Tu & Goldfinch 1996).   

Em Portugal, um estudo sobre fatores determinantes na escolha de apartamentos verificou que 

nas preferências relacionadas com a idade, destacam-se, entre os jovens adultos, a 

proximidade ao local de trabalho ou de estudo, seguido da proximidade a familiares e amigos 

como factores estatisticamente relevantes para este segmento. Destaca-se também a 

utilização da Internet como principal meio de procura de habitação utilizado (Tavares & 

Pacheco 2015). 

Não sendo possível observar de forma intensiva os critérios e características qualitativas 

utilizados e valorizados pelos jovens na procura de habitação adequada, a clarificação das 

preferências habitacionais da população jovem de forma aprofundada torna-se assim objecto 

de estudo. 

2.2.3 Políticas públicas de habitação para população jovem 

Em 2011, cerca de 51 milhões, ou quase metade dos jovens adultos europeus (46%), com 

idades compreendidas entre 18 e 30 anos, vivia em casa dos seus pais. Este valor era superior 

a 50% em 16 Estados membros. A União Europeia não possui quaisquer responsabilidades 

especificas em matéria de habitação, cabendo aos governos dos Estados Membros 

desenvolver as suas próprias políticas nesta matéria (Eurostat, 2015). No entanto, dados os 



10 
 

valores actuais verificados, a União Internacional dos Locatários afirma a necessidade de haver 

uma intervenção das instituições europeias, considerando que a utilização do fundo europeu 

para o desenvolvimento regional e o fundo social europeu deviam ter expressão em termos de 

habitação social, permitindo aos governos co-financiar programas de habitação (International 

Union Tenants 2011). 

Ao longo do tempo a assistência do Estado em relação à habitação passou de uma política 

baseada no financiamento de construção de habitação social, para uma política focada na 

ajuda e apoio personalizado ao pagamento das rendas e benefícios fiscais para famílias 

carenciadas (Rugg & Quilgars 2015). Existe assim a presunção de que o sistema de 

arrendamento privado pode servir para suprir necessidades sociais, através de mecanismos 

em que as autoridades públicas intervêm com apoios financeiros directos (Rugg & Quilgars 

2015). 

A dificuldade do acesso á habitação por parte dos jovens é, como já referido, um fenómeno 

generalizado na Europa. As políticas de empregabilidade devem aqui ter especial destaque 

pelos países europeus uma vez que se verifica que a questão do emprego está intimamente 

ligada à habitação. A dificuldade do acesso a um emprego estável implica um retardamento da 

saída de casa dos pais e portanto da iniciação da sua vida adulta. O retardamento da 

emancipação dos jovens tem um efeito negativo na economia (International Union Tenants 

2011). 

O lugar reservado para os jovens em termos de políticas sociais variam consideravelmente de 

país para país (Thévenon 2015). Dada a prática bastante enraizada deste tipo de políticas no 

Reino Unido, referem-se alguns exemplos de programas que têm vindo a ser desenvolvidos no 

sentido de apoiar à emancipação dos jovens, nomeadamente no que diz respeito à habitação. 

 A designada política do “single room renting”, em vigor desde 1994, é exemplo de um apoio 

destinado a jovens menores de 25, em habitação partilhada, beneficiando de um subsídio de 

habitação correspondente ao valor médio das rendas locais para habitação compartilhada 

(Citizens Advice 2006). Também o “Fizzi living” corresponde a um projecto de apoio à 

população jovem. Este projecto, iniciado em 2012, visa a construção de blocos de 

apartamentos especialmente para jovens. O público alvo constitui jovens profissionais, sendo a 

renda fixada em 40% do seu vencimento líquido (Rugg & Quilgars 2015). 

Sendo o sector de arrendamento privado bastantes expressivo na provisão de habitação para 

os jovens, o “Private Rented Sector Development Programme” foi desenvolvido com fundos 

das comunidades e governos locais para fazer face à exclusão de certos grupos do mercado 

imobiliário, particularmente dos jovens (Rugg & Quilgars 2015). Este programa visa a criação 

de esquemas que permitam o acesso à habitação, sendo a habitação partilhada uma 

abordagem bastante comum. Benefícios fiscais também foram considerados para a compra de 

primeira habitação (Rugg & Quilgars 2015).  

No sentido de compreender a perspectiva das políticas de habitação a Shelter, uma associação 

que combate a precariedade habitacional no Reino Unido elaborou um estudo sobre esta 

matéria, entrevistando cerca de 4000 adultos sobre políticas públicas de habitação para jovens. 

As políticas que os entrevistados consideraram mais significativas foram, em primeiro lugar, a 

construção de novas casas onde o pagamento da renda serve para ser abatido no valor da 

casa, sendo que o inquilino a médio prazo passe a possuir a habitação onde vive. Em segundo 

lugar ficou a política que permitia à população local o direito de comprar nova habitação na 

área de residência, em detrimento de investidores e proprietários. Em terceiro, foi votada, a 

construção de uma nova geração de habitação para part-buy/ part rent. Neste caso a família 

em causa compraria uma percentagem da habitação através de um empréstimo e pagaria uma 

renda acessível em relação à restante percentagem (Shelter 2014). 
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No contexto português as políticas habitacionais direccionadas especificamente para jovens 

são implementadas a nível Nacional em 1992 com o Programa do Incentivo ao Arrendamento 

jovem (IAJ). Este programa vem apoiar financeiramente a renda dos jovens, sendo esta 75% 

comparticipada pelo Estado, visando o apoio aos jovens no início de vida activa, ao mesmo 

tempo que pretende dinamizar o mercado de arrendamento imobiliário. Em 2007 este 

programa é substituído pelo Programa Porta 65 Jovem, que assume os mesmos objectivos que 

o anterior, atribuindo uma subvenção mensal aos jovens em habitação permanente arrendada, 

que pode chegar aos 50% do valor total da renda, variando em função do rendimento do 

agregado jovem (Roseta 2017). Estas Programas serão abordados de forma mais detalhada na 

secção 4.1.2.. 

Ao nível municipal outros programas têm vindo a ser desenvolvidos. Em Lisboa o Programa 

EPUL jovem, promovido pela Câmara Municipal, proporcionou em 1996 a construção de 

habitação direccionada para a aquisição para jovens, ficando estes responsáveis pelo 

pagamento de uma prestação mensal estipulada pela autarquia, inferior aos valores verificados 

no mercado (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2009). Mais recentemente, desde 2009, está 

a ser promovida a concessão de fogos reabilitados à população jovem a preços até 30% 

inferiores aos valores de mercado. Não só em Lisboa, mas em muitos outros municípios as 

preocupações com a habitação jovem surgem actualmente como uma importante linha 

estratégica do planeamento urbano. Nomeadamente em Sintra e Oeiras, as Câmaras 

Municipais lançam concursos de habitação para jovem em habitações recentemente 

reabilitadas para este fim. 

2.3 Satisfação Residencial 

Pretende-se aqui abordar e clarificar o conceito de satisfação residencial, bem como os 

procedimentos correntemente utilizados para a sua análise, identificando e estudando as 

principais dimensões que devem ser analisadas para o estudo desta questão. 

2.3.1 Conceito, teorias e métodos 

O conceito de satisfação residencial é uma construção cognitiva complexa (Lu 1999), cujo o 

seu significado preciso depende do espaço e do tempo, bem como dos objectivos individuais e 

do sistema de valores vigente. Este conceito resulta da combinação de dois outros conceitos, o 

conceito de satisfação e o conceito de residência. A satisfação é um processo de avaliação 

entre as expectativas esperadas e a realidade verificada, ou seja, a discrepância que existe 

entre estes dois (Maksid & Hamsa 2014). Sendo as expectativas individuais divergentes, o 

conceito de satisfação relativamente a uma determinada questão vai adquirir sempre um 

carácter subjectivo. Assim sendo, Potter e Cantarero definem satisfação como uma resposta 

subjectiva a um ambiente objectivo (Potter & Cantarero 2006). Por sua vez, Residência, neste 

contexto, não pode ser tido apenas como uma unidade de habitação individual, mas como uma 

composição de factores físicos, psicológicos e sociais, que compõem o sistema de habitação 

(Maksid & Hamsa 2014). 

Satisfação residencial é, portanto, definida como o sentimento de contentamento em alcançar 

os objectivos desejados ou necessários no que diz respeito à habitação. Independentemente 

da definição utilizada por cada autor, a aferição do grau de satisfação residencial é sempre 

realizada através da diferença entre a situação habitacional verificada e a situação idealizada 

(Maksid & Hamsa 2014).  

Existem três teorias principais nas quais a maior parte dos estudos sobre esta matéria se 

baseiam (Maksid & Hamsa 2014). São elas a Housing Needs Theory, a Housing Deficit Theory 

e a Psychological Construct Theory. A Housing Needs Theory, apresentada por Rossi em 
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1955, introduz o conceito de existência de necessidades habitacionais que estão relacionadas 

com as necessidades e aspirações da população. Esta teoria refere que as necessidades 

verificadas pela população variam em função do seu ciclo de vida. A gradual discrepância que 

se vai fazendo sentir entre as necessidades e a situação desejável vai dar origem a um stress, 

que eventualmente vai induzir a migração da família para condições mais próximas das suas 

aspirações e compatíveis com fase do ciclo de vida em que se encontra.  

Na Housing Deficit Theory, Morris e Winter advogam que os indivíduos avaliam a sua condição 

habitacional através de normas sociais e culturais. Assim, a divergência entre as normas 

existentes e a situação que se verifica vai resultar numa situação de deficit habitacional, que 

por sua vez vai gerar insatisfação residencial. De modo a reduzir essa insatisfação os 

indivíduos reagem através da realização de melhorias na habitação onde vivem, ou 

eventualmente através de uma mudança para uma habitação que esteja em conformidade com 

os seus padrões e aspirações (Maksid & Hamsa 2014).  

Por fim, Galster (1985) introduz a psychological construct theory, afirmando que a satisfação 

residencial é uma construção cognitiva do indivíduo, sendo que este elabora uma ideia própria 

dos atributos que são importantes para a sua satisfação residencial, que vai formando ao longo 

da vida (Maksid & Hamsa 2014). A percepção dos atributos é influenciada pelas características 

pessoais, experiência de vida, estrato social e personalidade (Potter & Cantarero 2006). Mais 

uma vez, o grau de satisfação é medido através da diferença entre a situação actual do 

indivíduo e a situação aspirada. Para responder a uma eventual discrepância, o indivíduo pode 

adaptar-se ao reavaliar as suas necessidades e alterar as suas aspirações (Maksid & Hamsa 

2014). No entanto, uma habitação inadequada tem sempre um impacte negativo na percepção 

de satisfação do indivíduo, e por conseguinte na sua qualidade de vida. 

 

As teorias acima apresentadas assentam sobre dois tipos de abordagens. Em primeiro lugar a 

análise da satisfação residencial com a situação habitacional actual, portanto numa perspectiva 

de análise da qualidade de vida. Em segundo lugar uma análise comportamental  baseada nas 

preferências e escolhas, bem como dos critérios que estão na sua origem, numa perspectiva 

de migração para uma situação residencial mais favorável (Potter & Cantarero 2006).  

 

Apesar de alguns autores apresentarem a questão da satisfação residencial de uma formal 

unidimensional, existe uma grande maioria que aborda esta questão numa perspectiva 

multidimensional. No entanto não existe coerência quanto às dimensões analisadas (Maksid & 

Hamsa 2014), o que pode ser encarado como uma limitação  dos estudos sobre esta matéria, 

uma vez que torna difícil  comparação de resultados. Da mesma forma, apesar de existirem 

vários estudos empíricos sobre satisfação residencial, poucos são aqueles que organizam um 

modelo para a sua abordagem (Amérigo & Aragonés 1997). 

 

Por exemplo, Smith (2011) organiza os factores que considera relevantes para a satisfação 

residencial em factores sociais, físicos, e pessoais (Smith 2011). Mohammad Abdul Mohit e 

Adel Mahfoud Mubarak Al- KhanbashiRaja (2014), por sua vez, organizam os factores em 

características sócio-demográficas dos residentes, características da habitação, características 

do bairro e características comportamentais dos residentes. Amérigo e Aragonés (1997) 

definem como dimensões fundamentais a habitação, o bairro e a relação com os vizinhos. 

Coolen e Hoekstra (2001) fazem ainda a distinção entre a existência de macro e micro factores 

de satisfação residencial, justificando a relevância destes últimos no sentido de os valores 

pessoais estarem na origem das escolhas e preferências habitacionais manifestadas pela 

população. Muitos outros autores referem apenas atributos importantes, bem como 

contribuições sobre aspectos que estão correlacionados com a satisfação residencial, não 

procedendo, no entanto,  à sua  organização e agrupamento  em dimensões fundamentais.  
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Em Portugal um estudo realizado pela GEBALIS, empresa pública que gere a habitação 

municipal em Lisboa, no sentindo de medir o grau de satisfação residencial nos bairros sociais 

da cidade, utiliza como dimensões as características sócio-demográficas, a casa, o prédio e a 

vizinhança (Santos 2015). Também em Portugal, numa perspectiva de análise do mercado, um 

estudo realizado na cidade do Porto, relativo à identificação de factores determinantes na 

escolha de apartamentos, utiliza uma lista de externalidades positivas e negativas, elaboradas 

pelo autor, baseado em pesquisa bibliográfica. No entanto as variáveis não são organizadas 

em dimensões (Tavares & Pacheco 2015).  

 

Porém, independentemente da organização que apresentam, uma grande parte destes 

concorda que os estudo da satisfação residencial assenta no estudo das características do 

indivíduo e as características do ambiente. As características do ambiente incluem as 

características da casa e do bairro onde esta se insere. Por sua vez, as características do 

indivíduo são, por um lado as sua características sócio-demográficas, e por outro as 

especificidades ligadas às suas características intrínsecas e portanto ao seu próprio sistema de 

valores e de preferências. O comportamento do indivíduo é consequência de um processo 

dinâmico de interação entre o indivíduo e estas dimensões (Maksid & Hamsa 2014).  

 

As variáveis utilizadas no sentido da avaliação do grau de satisfação relativamente a cada uma 

das dimensões variam mais uma vez, dependendo do estudo e do autor, mas sendo a 

percepção da satisfação residencial consequência do enquadramento sociocultural, Abdul & 

Azim (2012) afirmam que os critérios utilizados devem ser específicos para uma determinada 

área devido às especificidades que esta apresenta. No entanto, afirmam também que os 

estudos se devem proceder através dos conceitos gerais utilizados universalmente, sendo para 

isso necessário estabelecer as principais dimensões que determinam a satisfação residencial. 

São, portanto, os atributos pertencentes a cada uma dessas dimensões que variam em função 

do espaço, do tempo e das normas sociais estabelecidas na área que se pretende analisar. 

Os métodos de estudo da satisfação residencial concretizam-se frequentemente através de 

pesquisas estruturadas, seguida da análise estatística de correlação de variáveis (Abdul & 

Azim 2012). Vários estudos recorrem a focus groupus ou entrevistas semi-estruturadas (Collen 

& Hoekstra, 2001; Potter & Cantarero, 2006; Conter & Rees, 2002; Smith, 2011; Zinas & Jusan, 

2012) (Temelová & Dvorˇakova 2012) para determinar as variáveis a serem analisadas, ou 

seja, como método de recolha de dados. Outros estudos utilizam variáveis utilizadas em 

estudos anteriores, que normalmente se assumem como relevantes para a satisfação 

residencial. Após a identificação das variáveis relevantes, a medição do grau de satisfação é 

normalmente procedida através de um questionário, que visa recolher informação sobre a 

percepção e relação dos indivíduos com essas mesmas variáveis (Temelová & Dvorˇakova 

2012; Smith 2011; Abdul & Azim 2012; Rapoport 1977; Amérigo & Aragonés 1997). 

No sentido de estudar a qualidade de vida de uma determinada população, a análise da 

satisfação residencial é procedida com o intuito de compreender a percepção do indivíduo em 

relação ao seu ambiente residencial. Neste caso, o questionário é desenvolvido normalmente 

através de uma escala de satisfação, em que os indivíduos avaliam directamente o seu grau de 

contentamento com as variáveis em questão (Abdul & Azim 2012; Potter & Cantarero 2006; 

Adriaanse 2007).  

Por outro lado, no estudo da satisfação residencial desenvolvido no âmbito de compreender 

migrações residências, são estudadas as variáveis preferenciais, bem como as aspirações que 

estão na origem da migração e as variáveis relevantes na procura de nova habitação, ou seja, 

as preferências habitacionais valorizadas pela população em estudo. O questionário 

desenvolvido pretende portanto determinar quais as variáveis mais importantes nas escolhas e 
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preferências habitacionais da população e verificar tendências relevantes na procura (Tavares 

& Pacheco 2015). 

Paralelamente, o método Means-End Chain, inicialmente concebido para comércio de 

mercadorias, tem sido recentemente aplicado com sucesso em áreas da arquitetura e do 

urbanismo (Mulliner et al. 2016). Este método pretende ligar as escolhas e preferências dos 

consumidores aos seus valores pessoais, assumindo que a escolha de um atributo é feita em 

função das consequências que esse atributo produz e por sua vez, essa consequência é 

resultado do desejo  e aspiração pessoal, que são despoletados por certos valores pessoais, 

assumindo os valores pessoais como factor determinante no comportamento individual em 

todos os aspectos da vida. Este método baseia-se no conceito de que em qualquer processo 

de escolha existem motivações inconscientes, que são determinadas pelos valores pessoais. 

Para determinar a escolha certa, o indivíduo tem de compreender que atributos produzem a 

consequência desejada. Cada indivíduo possui o seu próprio sistema de valores, que está na 

origem de escolhas diferentes. É a construção de um mapa de valores hierarquizado que 

permite compreender quais os valores mais importantes no desencadear do processo de 

decisão. Em matéria de habitação, relativamente ao MEC, pode ser dado o seguinte exemplo: 

five rooms (attribute) – more space (consequence) – privacy (value) (Collen & Hoekstra 2001). 

Porém, a aplicação deste método em estudos sobre o mercado habitacional está ainda numa 

fase inicial, focando, sobretudo as características da habitação, sendo necessária maior 

trabalho de pesquisa sobre a aplicação desta metodologia (Mulliner et al. 2016). 

Posto isto, evidenciam-se 4 dimensões para analisar a satisfação residencial: As 

características sociodemográficas, as características da habitação, as características do bairro 

e as características pessoais, que irão ser seguidamente abordadas ao longo do presente 

capítulo 

2.3.2 Características sociodemográficas 

Vários estudos empíricos demonstraram que existe um importante número de factores 

relacionados com as características sociodemográficas de um indivíduo no que concerne à 

satisfação residencial (Maksid & Hamsa 2014). 

As características sociodemográficas são bastante relevantes para a construção do sistema de 

valores e preferências individuais, e portanto determinantes para a construção do conceito de 

habitação ideal. Os atributos valorizados na escolha de uma habitação são produto do 

ambiente social e cultural do indivíduo (Collen & Hoekstra, 2001; Potter & Cantarero, 2006), e 

variam em função da fase do ciclo de vida em que este se encontra (Lu 1999). 

Verifica-se desta forma que factores como a educação apresentam uma correlação com o nível 

de satisfação residencial (Smith 2011). Alguns estudos defendem que existe uma tendência 

para indivíduos com maior nível educacional, nomeadamente com grau académico, 

apresentarem níveis de satisfação residencial superiores a indivíduos com menores níveis de 

educação, uma vez que os indivíduos com maior grau de escolaridade têm à partida maior 

rendimento económico, que os ajuda a alcançar os seus objectivos, ao passo que os indivíduos 

com menor escolaridade não têm, por um lado as mesma oportunidades, e por outro lado estão 

focados na sua sobrevivência económica, sendo a qualidade habitacional secundária. No 

entanto outros estudos apontam para a tendência inversa, alegando que quanto maior o nível 

académico maiores são as expectativas e aspirações do indivíduo, e portanto mais dificilmente 

se tornam de alcançar (Smith 2011). 

Da mesma forma, e pelas mesmas razões, observa-se que indivíduos com maior status sócio-

económico apresentem à partida maior satisfação residencial, na medida em que têm acesso a 

mais e melhores serviços que lhes permite adquirirem melhor saúde e bem estar (Planning & 

Governance, 2014; Smith, 2011). No entanto, mais uma vez, existem alguns estudos que 
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afirmam que esta relação é negativa devido à dificuldade em concretizar as suas elevadas 

aspirações (Smith 2011). 

  

Outro factor que se apresenta como relevante é a organização familiar. Smith (2011) afirma 

que famílias unipessoais e monoparentais têm normalmente menor grau de satisfação, 

justificando essa questão como consequência de as famílias com filhos apresentarem maior 

ligação à comunidade, o que promove maior satisfação residencial (Smith 2011). 

Por sua vez o género está também correlacionado com a questão da satisfação, sendo que as 

mulheres apresentam normalmente maior grau de satisfação do que os homens (Smith 2011). 

 

É de notar que a questão do nível de satisfação residencial está intimamente ligado com a 

idade e ciclo de vida do indivíduo. Verifica-se normalmente maior nível de satisfação 

residencial em estádios do ciclo de vida mais avançados, ao passo que os jovens tendem a 

apresentar níveis de satisfação residencial inferiores (Mohit & Mahfoud Mubarak Al- 

KhanbashiRaja, 2014; Lu, 1999; Smith, 2011). A população mais idosa tende a aceitar melhor a 

sua situação residencial, ao mesmo tempo que apresenta maior ligação á comunidade, razão 

pela qual se verifica para este segmento de população maior grau de satisfação (Smith 2011). 

Por sua vez, o tempo de permanência numa residência aumenta o grau de satisfação do 

indivíduo, o que pode também explicar o porquê da maior satisfação verificada neste 

segmento. Não obstante as razões evidenciadas para a melhoria do grau de satisfação numa 

idade mais avançada, é importante estudar e entender de que forma e por que razões se 

verifica menor satisfação nas camadas mais jovens, de modo a que se possa tomar medidas 

no sentido de colmatar o baixo nível de satisfação sentido por parte destas. 

 

2.3.3 Características da habitação 

Segundo Lane e Kinsey (1980), as características da habitação possuem um papel mais 

importante do que as características demográficas dos seus ocupantes (LANE & KINSEY 

1980). 

Aspectos físicos, tais como ventilação, Iluminação e orientação das janelas constituem um 

aspecto importante a considerar (Abdul & Azim 2012). Da mesma forma, o número de quartos, 

o tamanho e a localização da cozinha e a qualidade e idade da unidade residencial é bastante 

importante para a satisfação com a habitação (Maksid & Hamsa 2014). Verifica-se portanto que 

aspectos estruturais da habitação estão fortemente relacionados com o nível de satisfação dos 

indivíduos (Maksid & Hamsa 2014). O jardim constitui mais um atributo bastante significativo na 

satisfação residencial (Collen & Hoekstra 2001). O tipo de contrato e tipo de ocupação podem 

também estar correlacionados como nível de satisfação percepcionado. Nomeadamente, 

Smith, afirma que habitação própria está normalmente ligado a níveis de satisfação residencial 

mais elevados em detrimento de habitação arrendada (Smith 2011).   

 

Outra questão importante está relacionada com a densidade habitacional, sendo que quanto 

maior a densidade habitacional menor será a satisfação dos seus residentes (Maksid & Hamsa 

2014). Da mesma forma o número de indivíduos por quarto está também relacionado com o 

decréscimo da satisfação residencial. 

2.3.4 Características do Bairro 

A satisfação residencial não está apenas ligada à habitação, a relação com o bairro detém um 

papel bastante relevante para a satisfação dos seus habitantes (Maksid & Hamsa 2014). O 

estudo da satisfação residencial nesta dimensão assenta no estudo dinâmico da interacção 
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entre o indivíduo e o ambiente residencial envolvente à sua habitação, sendo importante tanto 

o estudo do ambiente físico, como do ambiente social (Amérigo & Aragonés 1997). 

O ambiente social pode ser definido como as interações sociais, relações interpessoais e 

actividades sociais em que um indivíduo participa. Um ambiente social positivo consiste não só 

nas interacções com a comunidade mas também no nível de envolvimento nas mesmas, ou 

seja, da qualidade dessas interacções (Smith 2011). Neste sentido, visitas frequentes aos 

vizinhos (Amérigo & Aragonés, 1997), bem como a presença de amigos e familiares na 

vizinhança, estão associados a elevados níveis de satisfação residencial, uma vez que o 

indivíduo apresenta maior ligação à comunidade onde se insere (Smith 2011). 

Em matéria de satisfação residencial, o ambiente social tem um papel mais relevante do que o 

ambiente físico, sendo Goudy (1977) o primeiro a evidenciá-lo (Smith 2011).  

 

Por sua vez, o ambiente físico está relacionado com os equipamentos existentes no bairro, tais 

como proximidade a supermercados, existência de escolas, bombeiros, esquadras e outros 

serviços e equipamentos. Neste sentido é importante referenciar o sentimento de segurança, 

como um dos principais factores que contribuem para a satisfação com o bairro (Smith, 2011; 

Mohit & Mahfoud Mubarak Al- KhanbashiRaja, 2014).  

 

Os critérios mais relevantes considerados por uma família na avaliação do seu bairro são, 

segundo Morris (1976), em primeiro lugar que a área em questão deve ser predominantemente 

residencial. Em segundo lugar, a acessibilidade a escolas de boa qualidade, seguido da 

qualidade das ruas e das estradas. Finalmente, o bairro deve ser homogéneo no que diz 

respeito à classe social e etnia (Maksid & Hamsa 2014). No entanto é importante voltar a frisar 

que os critérios relevantes para a avaliação residencial variam em função de factores sociais e 

culturais que por sua vez variam em função do tempo. Desta forma é importante verificar as 

especificidades determinantes no processo de escolha de habitação para o caso particular que 

se pretende estudar, e por conseguinte, para o sector de população em causa, ou seja, o 

segmento de população jovem.  

 

Para um estudo aprofundado sobre as características do bairro é importante antes de mais 

definir a área que corresponde ao mesmo, ou seja, delimitar o objecto de estudo. Porém, 

verifica-se que as pesquisas que se têm realizado sobre satisfação residencial carecem de 

uma definição ou metodologia na delimitação deste componente (Conter & Rees 1982). 

 

A questão de como operacionalizar uma definição de bairro e dos seus limites continua em 

aberto, apesar da extensa bibliografia sobre esta matéria (M.O. et al. 2013). Muitas vezes, 

bairro é definido através de limites administrativos, o que no entanto constitui uma definição 

insuficiente para o estudo da satisfação residencial. Amérigo e Aragonés, (1997) afirmam 

mesmo, através da sua pesquisa neste domínio, que a definição de bairro não esta relacionada 

com os limites geográficos deste, mas com a percepção individual dos seus residentes, 

estando portanto relacionada com o sentido de pertença (Amérigo & Aragonés 1997). Quando 

 colocada a questão de como medir as características do bairro, Guo e Bhat (2007) afirmam 

que “we should measure what matters to people over the area that really matters to people” 

(M.O. et al. 2013). Neste sentido é possível afirmar que a extensão do bairro será representada 

pela ligação das pessoas ao espaço, resultante da sua interacção com o mesmo.  

 

Desta forma, o bairro não tem necessariamente de ter uma superfície fixa, nem limites bem 

definidos, variando de indivíduo para indivíduo (Amérigo & Aragonés 1997). Neste contexto, faz 

sentido utilizar a definição de bairros residenciais enunciada por Chaskin (1997), onde bairro é 

referido como a unidade primaria  que serve de base à construção da identidade e criação de 

laços sociais, cujo a dimensão é a suficiente para proporcionar e garantir os serviços diários, 

tais como compras de alimentação ou igreja (Park & Rogers 2015). 
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2.3.5 Características pessoais 

Sendo a percepção dos atributos relevantes para a satisfação residencial influenciados pelas 

características pessoais, esta torna-se numa dimensão fundamental para o estudo desta 

matéria (Potter & Cantarero 2006).  

As características pessoais estão, de certa forma relacionadas com as características sócio-

demográficas, na medida em que estas irão, em certa parte, influenciar as outras. Verifica-se, 

portanto, que existe à partida maior proximidade de preferências para um dado grupo sócio-

económico. Esta questão está relacionada com o facto de à partida, dentro do mesmo grupo, 

os indivíduos possuírem modos de vida semelhantes, bem como condições económicas que 

lhes permitiram experimentar o mesmo tipo de oportunidades, que se pode refletir em valores, 

e, portanto, aspirações e preferências idênticas. 

No entanto verifica-se que, ainda assim, existem diferenças verificadas entre indivíduos dentro 

de determinados grupos com características semelhantes. São as características pessoais que 

permitem explicar diferentes escolhas e preferências dentro do mesmo grupo, motivados por 

diferentes necessidades e aspirações. Características como a experiência e percurso de vida, 

bem como a personalidade, são intrínsecas e específicas de um determinado indivíduo, e vão 

influenciar a maneira de este percepcionar os atributos que considera importantes para a sua 

residência (Potter & Cantarero 2006).  

 

A provisão de habitação acessível é determinada por três factores, que são a procura, a oferta 

e papel de regulação do Estado (Karantonis 2008). Torna-se desta forma claro que o Estado 

deve assumir o seu papel regulador para que possa garantir a equidade social, e neste sentido 

tomar medidas para combater esta carência e stress habitacional que afecta uma parte 

significativa da população, com especial incidência nos jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3 Métodos de investigação  
 

Este capítulo pretende descrever os métodos de investigação utilizados para a realização deste 

trabalho. Primeiramente será procedida uma introdução ao caso de estudo, seguido da 

apresentação das varáveis a analisar, bem como o procedimento para a análise dessas 

mesmas variáveis.  

3.1 Caso de Estudo: Lisboa 

 

 

 

Figura 1 - Mapa do município de Lisboa com a delimitação das respectivas freguesias 

O método de investigação consiste nos  processos pelos quais se torna possível conhecer uma 

determinada realidade (Cesar 1999). O método do Caso de Estudo enquadra-se numa 

abordagem qualitativa, frequentemente utilizada para a recolha de dados em contextos 

contemporâneos da vida real, em pesquisas onde existe um grande variedade de materiais 

empíricos, e não existem leis básicas para determinar que factores e variáveis são importantes 

(Costa, Nascimento, Aline Vieira Cruz, Terra, & Silva, 2013; Meirinhos & Osório, 2010), 

Opta-se pela utilização do método de caso de estudo como metodologia adoptada para o 

desenvolvimento do presente trabalho, uma vez que a problemática do acesso à habitação 

constitui um fenómeno contemporâneo nas cidades europeias, sendo necessário recolher 

dados de modo a compreender quais as variáveis relevantes no contexto da satisfação do 

segmento de população jovem no acesso ao mercado de arredamento imobiliário. 

Portugal é um país onde os alojamentos são maioritariamente ocupados pelo proprietário, 

constituindo 72,3% do total habitacional (INE - Instituto Nacional de Estatística 2011a), valor 

superior à média europeia, onde se verifica que esta percentagem corresponde a 69,4% da 

população. Portugal apresenta ainda uma taxa de sobrecarga de despesas em habitação para 

o sector de arrendamento privado superior à média, correspondendo este valor a 35,4%, 

comparado com os 27,0% registados para o conjunto dos 28 países.  

1 - Ajuda   

2 - Alcântara  

3 - Alvalade   

4 - Areeiro   

5 - Arroios  

6 - Avenidas Novas  

7 - Beato 

8 - Belém 

9 - Benfica - 

10 - Campo de Ourique 

11 - Campolide   

12 - Carnide   

 

13 - Estrela   

14 - Lumiar   

15 - Marvila   

16 - Misericórdia   

17 - Olivais   

18 - Parque das Nações   

19 - Penha de França   

20 - Santa Clara   

21 - Santa Maria Maior  

22 - Santo António   

23 – S. Domingos de Benfica   

24 - São Vicente   
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A opção pelo caso de estudo de Lisboa fundamenta-se pelo facto deste município se destacar 

pela proporção de alojamentos arrendados, que constituem 43,2% do regime de propriedade, 

sendo este valor bastante superior comparado com o conjunto do país, onde se verifica apenas 

19,9% (INE - Instituto Nacional de Estatística 2011a).  Da mesma forma, este município 

verificou, a par das grandes cidades europeias, um aumento substancial dos preços de 

arrendamento e uma diminuição dos fogos disponíveis, implicando uma forte dificuldade de 

acesso ao mercado de arrendamento imobiliário, nomeadamente pelos segmentos de 

população mais vulneráveis, como os jovens. A evolução do mercado de arrendamento em 

Lisboa será discutida no capítulo 5 (Breve caracterização do mercado de arrendamento para 

jovens em Lisboa), de modo a que se possa compreender e comprovar a pertinência da cidade 

de Lisboa como caso de estudo. 

O mercado habitacional é influenciado pela dinâmica de várias componentes e pela interacção 

entre elas (Rodrigues et al. 2008). A evolução do papel e da estrutura da família condiciona as 

necessidades e procura habitacional. Verifica-se em Lisboa, que o número de famílias tem 

vindo a aumentar, nomeadamente o número de famílias unipessoais (Rodrigues et al. 2008), 

reflectindo uma mudança social, que corrobora a tendência para diferentes geometrias 

familiares, nomeadamente nas camadas mais jovens da população. Este aumento do número 

de famílias, bem como a divergência dos modelos de organização familiar que hoje se 

verificam, vêm assim pressionar o mercado de arrendamento em Lisboa, na medida em que 

induzem por lado um aumento da procura, por outro uma procura desajustada à oferta. 

A localização das bacias de emprego é outro factor determinante na evolução do mercado 

(Rodrigues et al. 2008), uma vez que condiciona a procura das famílias em lugares onde seja 

exequível o acesso e a deslocação para o local de trabalho. Desta forma, mais uma vez, 

Lisboa destaca-se como uma das áreas mais importantes em termos de empregabilidade (INE 

- Instituto Nacional de Estatística 2011a),  e por conseguinte, uma pressão no mercado de 

arrendamento imobiliário, uma vez que a população pretende viver próxima do seu local de 

trabalho. 

Por outro lado as políticas e o papel de regulação do Estado constituem mais um dos factores 

que influencia bastante a evolução do mercado imobiliário (Rodrigues et al. 2008). Em Lisboa, 

o enquadramento político do pós 25 de Abril veio induzir o congelamento das rendas, que 

associado à facilidade de acesso ao crédito e a promoção de políticas públicas de acesso à 

habitação própria, vieram tornar este segmento de mercado menos apelativo em termos 

económicos. Mais recentemente o Novo Regime do Arredamento Urbano veio em 2012 permitir 

o descongelamento das rendas, agilizando novamente o mercado de arredamento imobiliário. 

Num contexto de crise económica e com dificuldades de acesso ao crédito, muitas famílias 

viram o mercado de arrendamento como alternativa ao mercado de aquisição própria para 

conseguirem uma habitação adequada.  

Porém, o mesmo descongelamento das rendas, levado a cabo num contexto de liberalização 

do mercado, com fraca regulação do Estado, veio permitir processos especulativos de 

valorização fundiária e imobiliária, traduzindo-se num aumento das rendas habitacionais na 

cidade não correspondente com os rendimentos da população e portanto incompatíveis com o 

rendimento de muitos inquilinos (Mendes 2017). Mais ainda, as políticas municipais, levadas a 

cabo neste contexto de crise e austeridade, assumem um urbanismo de carácter neoliberal, 

mais orientado para o mercado e portanto para a promoção do consumo e da competitividade 

(Mendes 2017). Embora existam algumas iniciativas por parte da Câmara Municipal no sentido 

de colmatar as carências habitacionais, estas medidas revelam-se insuficientes, sendo 

necessário uma política que promova o direito à habitação e o direito à cidade, que tenha por 

base a fixação de população nos bairros, valorizando a residência permanente (Mendes 2017). 



20 
 

 As políticas municipais tomadas no sentido de combater a crise, não só em Lisboa, mas um 

pouco por toda a Europa, tiveram como resultado a aumento do valor do solo urbano, 

dificultando mais uma vez o acesso à habitação por parte de segmentos de população com 

menores rendimentos (Mayer 2016). A desproporcionalidade dos valores do mercado de 

arrendamento praticados é neste momento tão elevado que não só os segmentos de 

população tradicionalmente mais desfavorecidos, mas também segmentos com rendimentos 

médios encontram grandes dificuldades no acesso a este mercado habitacional  (CML, Estudo 

Preliminar Arrendamento Urbano, 2017, em elaboração). Sendo os jovens em início de fase de 

vida activa um segmento populacional associado a baixos rendimentos económicos, ao mesmo 

tempo que são também um potencial grupo de procura habitacional, este segmento de 

população é particularmente afectado. Esta questão constitui assim um problema social que 

carece de um estudo aprofundado. 

Finalmente, refere-se ainda o peso do turismo como uma factor importante na contribuição 

para a gentrificação da cidade (Mendes 2017). A promoção internacional da cidade, bem como 

a fixação de investimento estrangeiro constituem eixos estratégicos na política municipal. No 

entanto, a falta de regulação da atividade e do mercado tem comprometido a fixação de 

população no centro das cidades e, nomeadamente, das famílias jovens. Também o 

surgimento do conceito de Short Rental, vem desestabilizar o mercado habitacional, dada a 

sua maior rentabilidade relativamente às formas de arrendamento tradicional, vindo assim a 

substituir gradualmente as funções de habitação de uso permanente e o arrendamento a longo 

prazo (Mendes 2017).  

Desta forma, Lisboa apresenta-se como uma cidade pertinente para o estudo da (in)satisfação 

da população jovem no mercado de arrendamento imobiliário pela relevância que a 

inacessibilidade à habitação por parte dos jovens possui actualmente no seu enquadramento 

social, político e económico. 

3.2 Variáveis a analisar 

Na definição das  variáveis a analisar nesta dissertação, destaca-se, desde logo a necessidade 

de definir o conceito de população jovem a adoptar e, logo, qual é a amostra que irá ser 

estudada. Por outro lado, é também importante compreender as políticas de habitação que têm 

vindo a ser implementadas em Lisboa, no sentido de combater a dificuldade de acesso à 

habitação por este segmento da população. A caracterização do segmento de procura 

população jovem (nomeadamente das suas aspirações, sistemas de preferências, nível de 

satisfação actual) é o foco principal deste trabalho, no entanto, neste mesmo âmbito, não 

poderia deixar de ser abordada uma breve caracterização da oferta do mercado de 

arrendamento. Este capítulo tem como objetivo a descrição da metodologia utilizada na análise 

de cada uma destas variáveis. 

3.2.1 População Jovem  

Para caracterizar a população jovem e diferenciá-la em vários perfis, utilizam-se dados 

quantitativos e qualitativos. Neste contexto, torna-se necessário proceder a uma (re)definição 

de população jovem, sendo que para isso, irão ser observadas definições já existentes em 

programas e políticas de apoio direcionadas para este segmento, permitindo assim ir ao 

encontro de definições já utilizadas pelas autoridades públicas nesta matéria. 

Tal como evidenciado anteriormente (secção 2.1.1), é impossível enunciar exactamente um 

intervalo de idades correspondente ao estádio de ciclo de vida que é relativo a jovem, já que 

este depende das características pessoais de um indivíduo, bem como da progressão do seu 

desenvolvimento no que diz respeito à aquisição de competências psicológicas e 
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responsabilidades, que permitam a este adquirir a sua independência. Da mesma forma, é, no 

entanto, necessário proceder à limitação deste intervalo etário, no sentido de limitar a 

abrangência do caso de estudo, restringindo a população alvo e desta forma focar a o 

segmento  populacional que se pretende estudar.  

O limite inferior deste intervalo etário corresponde aos 18 anos de idade, uma vez que este 

representa o marco a partir do qual o indivíduo é considerado adulto. Por sua vez, determinar o 

limite superior é uma questão mais complexa, uma vez que não existe nenhum código legal 

que determine de forma objectiva o fim da juventude.  

A definição de jovem está relacionada com factores demográficos, sociais e culturais. Na 

Europa, e particularmente em Portugal, onde a esperança média de vida tem vindo a aumentar, 

faz sentido, nos dias de hoje, falar de população jovem até aos trinta e cinco anos. Este limite é 

corroborado pela utilização das autoridades públicas de diplomas legais relativos a incentivos 

direccionados especificamente para jovens em diversas áreas, sendo que a definição de jovens 

se insere muitas vezes neste intervalo de idades. Nomeadamente, o Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego e o Programa FINICIA Jovem, que incluí 

dois programas de incentivos ao emprego e empreendedorismo jovem, onde se considera o 

intervalo de idades entre os 18 e os 35 anos. Por seu vez, na área da cultura existe o 

Programa Jovens Criadores que respeita o mesmo intervalo de idades para candidaturas 

colectivas (limite de 30 anos para candidaturas individuais), apoiando e incentivando o trabalho 

criativo doa jovens em diversas áreas das Artes. No âmbito da habitação verifica-se que o 

limite utilizado pelo Programa Porta 65 correspondia anteriormente a 30 anos (um dos 

elementos do casal pode ir até aos 32). Porém este limite foi estendido até aos 35 anos em 

2018, vindo assim corroborar a evidência de que o fase da juventude é cada vez mais 

prolongada nas sociedades ocidentais. Desta forma, o intervalo de idades a considerar no 

desenvolvimento do presente trabalho é portanto dos 18 anos de idade até aos 35. 

Certamente, existirão diferenças entres os dois extremos considerados neste intervalo, que 

poderão resultar em diferentes aspirações e diferentes necessidades. No entanto, é este 

intervalo de idades que corresponde ao período da transição entre a adolescência e a idade 

adulta, ou seja o período de individualização e separação da família, quando se procede à  

tomada de opções de vida e à construção de uma identidade, onde a gradual aquisição de 

competências e responsabilidades acabam por, frequentemente, culminar na conquista da 

independência e, portanto, na entrada na idade adulta. Outros factores serão também 

determinantes na segmentação da amostra da população em estudo, nomeadamente os 

recursos da família de onde provêm (Thévenon 2015) constitui um dos elementos 

determinantes no processo de independência e nas aspirações habitacionais que lhe são 

inerentes. Para melhor identificar e caracterizar estes segmentos, no âmbito da presente 

dissertação,  será desenvolvido e aplicado um questionário de satisfação residencial aos 

jovens entre as idades assumidas.  

3.2.2 Políticas de habitação para Jovens 

Políticas de habitação para jovens é outra variável que se pretende analisar. Serão aqui 

analisadas as políticas, medidas e programas que têm sido tomados no sentido de mitigar o 

problema do acesso à habitação por parte dos jovens. Mais uma vez esta questão será 

procedida através de análise documental, com base em pesquisa bibliográfica, nomeadamente 

relatórios técnicos da Câmara Municipal de Lisboa e outras instituições relevantes no âmbito 

das políticas habitação. Inicialmente pretende-se um enquadramento geral da evolução das 

políticas de habitação em Portugal, seguindo de um enquadramento específico em relação ao 

segmento de população jovem, na cidade de Lisboa. 
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3.2.3 Caracterização da Oferta 

A contextualização da problemática do acesso à habitação coloca-se como uma questão 

fundamental a ser abordada no decorrer deste trabalho, permitindo a introdução ao tema que 

se pretende estudar, de modo a esclarecer a problemática do actual mercado da habitação no 

contexto particular da cidade de Lisboa.  

Embora a questão que se pretende estudar é relativa à procura de habitação, não deixa de ser 

importante compreender a oferta existente, de modo a que seja possível proceder a uma 

comparação destes dois, permitindo assim identificar as falhas actualmente existentes no 

mercado de arrendamento entre a oferta existente e as especificidades da procura. Desta 

forma, não sendo o foco desta dissertação, irá ser procedida uma breve caracterização da 

oferta do mercado de arrendamento em Lisboa. Pretende-se aqui uma contextualização do 

mercado de arrendamento nesta cidade, bem como a sua evolução ao longo do tempo, 

apresentando a disponibilidade de fogos, valores e tipologias.  

A caracterização da oferta será procedida com base em análise documental, nomeadamente o 

Barómetro Casa Sapo, que detém informações específicas (como preço por tipologia e 

disponibilidade por tipologia) sobre a evolução temporal do mercado de arrendamento em 

Lisboa, mas também o INE, com informações sobre a evolução deste mercado, o Eurostat, 

com informações relativas à satisfação residencial  e acesso à habitação nas grandes cidades 

europeias, bem como outra análise bibliográfica que se demonstre relevante.  

 

3.2.4 Caracterização da procura pela população jovem: variáveis e inquérito 

A caracterização do segmento de procura de habitação população jovem é feita com base num 

questionário que pretende averiguar as preferências por estes demonstradas no que diz 

respeito à escolha de habitação. O questionário incide, por um lado, sobre questões intrínsecas 

à habitação e regime de propriedade, bem como à sua localização e, portanto, ao espaço 

envolvente à mesma, ou seja, ao bairro, e a sua conexão com a cidade. Por outro lado, deverá 

também incidir sobre características dos jovens, de modo a ser possível a sua segmentação 

em diferentes perfis. Ou seja, pretende-se conhecer as características, necessidades e 

vivências dos jovens, de modo a que seja possível segmenta-los em diferentes perfis de 

procura. A seguinte tabela sintetiza a construção do inquérito desenvolvido (Apêndice 1), 

identificando as principais dimensões a serem abordadas:  
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Tabela 1 - Dimensões, objectivos e variáveis a analisar a serem desenvolvidos no inquérito para a 
caracterização da procura pela população jovem 

 

 

 

Pretende-se sempre conhecer a situação actual e a situação aspirada. Na situação actual 

ambiciona-se essencialmente compreender o grau e satisfação do segmento em estudo com o 

seu sistema habitacional actual, quer seja em relação ao bairro e localização actual, à 

habitação, aos custos habitacionais ou ao regime de propriedade. Aqui o nível de satisfação é 

questionado diretamente aos jovens, através de uma escala de 1 a 5, sendo 1 muito pouco 

Dimensão Sub-Dimensão 
Objectivo Variáveis Questões do 

inquérito 

Características 
sociodemográficas 

- 
Identificar o perfil do 

jovem 

 
Idade  
Género 
Nacionalidade 
Nível académico 
localização 
Nível de autonomia 
Com quem vivem 

 

1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; 1.5; 1.7; 

1.8; 1.9; 1.10: 
1.11; 1.12; 

1.16:1.17;1.1
8; 1.19;1.20; 

1.21 

Características do 
bairro 

Situação actual 

Identificar as 
características, e a 

relação existente entre o 
jovem e o bairro onde 

habita actualmente, bem 
como o seu nível de 

satisfação em relação 
ao mesmo 

Localização 
Equipamentos 
Rede de transportes 
Características intrínsecas do 
bairro 
Características sociais do 
bairro 
Satisfação 

1.11; 3.1; 3.2 

Situação 
aspirada 

Identificar as 
características 

valorizadas pelos jovens 
na escolha do bairro 
adequado às suas 

vivencias  

Localização 
Equipamentos 
Rede de transportes 
Características intrínsecas do 
bairro 
Características sociais do 
bairro 
 Relação dos jovens com o 
bairro 

1.12; 1.13; 
1.14; 1.15; 

4.1; 4.2; 4.3; ; 
4.5; 4.6 

Características da 
habitação 

Regime 
habitacional 

Identificar o actual 
regime de habitação, 

nomeadamente o 
regime de propriedade, 
e regime habitacional e 
os valores que pagam  

 
Regime de propriedade 
Valores que pagam e relação 
preço qualidade 
Satisfação 

4.4; 5.2; 5.3; 
5.4; 5.5; 5.6; 

5.7 

Situação actual  

Caracterizar as 
condições de habitação 

em que os jovens 
residem actualmente, 

bem como a sua 
percepção de satisfação 

em relação a estas  

 
Dimensão 
Conforto térmico e acústico 
Características intrínsecas da 
habitação 
Estado de conservação 
Utilização das divisões 
Satisfação 

6.1; 6.2; 6.3; 
6.4; 6.5; 6.6 

 
Situação 
aspirada 

Identificar quais as 
características 

valorizadas pelos jovens 
na escolha de uma 

habitação adequada  

Dimensão 
Conforto térmico e acústico 
Estado de conservação 
Opção por determinados 
atributos específicos 
Extensão do uso das áreas 
comuns da habitação 
Valor disposto a pagar 
Meios de informação 
utilizados na procura de 
habitação 
Divisões mais importantes 
Caracteristicas intrínsecas da 
habitação 

7.1; 7.2; 7.3; 
7.4; 7.5; 7.6; 
7.7; 7.8; 7.9; 
7.10; 7.11; 
7.12; 7.13; 

7.14 



24 
 

importante e 5 muito importante relativamente aos vários critérios considerados relevantes para 

a satisfação residencial (ver questões 3.1, 3.2, 5.7 e 6.6 do inquérito no Apêncice 1). 

Relativamente à situação aspirada pretende.-se conhecer os critérios que os jovens mais 

valorizam na procura de nova habitação bem como alguns modelos de habitação que os jovens 

se possam apresentar interessados ou não. Mais uma vez, é perguntado directamente para os 

jovens avaliarem de 1 a 5, sendo 1 muito pouco importante e 5 muito importante, a importância 

que cada atributo possui para eles (ver questões 4.4, 4.3, 4.4 e 7.3 do inquérito no Apêndice 1). 

Por outro lado, são feitas directamente questões de modo a compreender se os jovens estão 

ou não interessados em determinados atributos na sua habitação ou no bairro, ou, em alguns 

casos, qual o atributo preferencial (ver questões 4.4, 4.5, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 

7.14 do inquérito no Apêndice 1).  

Os jovens foram segmentados em quatro perfis de autonomia, uma vez que a definição de 

jovem utilizada é algo abrangente, e que o estado do ciclo de vida correspondente à fase que 

se pretende estudar está ligado com a aquisição gradual de independência e autonomia. 

Assim, os perfis utilizados foram os seguintes:  

 A - Sou financeiramente autónomo e responsável pela escolha e gestão da minha 

habitação 

 B - Não sou financeiramente autónomo, mas sou responsável pela escolha e gestão da 

minha habitação 

 C - Não sou financeiramente autónomo nem responsável pela escolha e gestão da 

minha habitação  

 D - Sou financeiramente autónomo, mas não sou responsável pela escolha nem pela 

gestão da minha habitação 

Estes perfis estão associados a diferentes faixas etárias que constituem diferentes 

capacidades económicas, tal como diferentes vivencias e necessidades. Como tal podem 

induzir aspirações e preferências diferentes, pelo que, sempre que se afigure relevante, a 

análise será discriminada em função destes níveis de autonomia, apresentando gráficos que 

permitam elucidar as diferenças apresentadas quando estas se verifiquem. A segmentação em 

perfis de autonomia vem ao encontro do objectivo da identificação de vários perfis de jovens. A 

segmentação em função do nível de autonomia não consta da bibliografia do presente trabalho, 

não tendo sido encontrada um procedimento ou critério específico para o fazer. O critério 

“autonomia” para a segmentação dos perfis foi definido através de sucessivas reuniões na 

Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido  constatado como critério relevante para os estudo do 

segmento de procura população jovem. Este critério é importante pois permite a orientação das 

políticas públicas de habitação para os diferentes segmentos de população, sendo importante o 

perfil A, já que é o perfil de maior autonomia e que, por conseguinte possui capacidade 

financeira para cofinanciar a sua habitação. O perfil B é importante caracterizar no sentido em 

que representa jovens em que já possuem autonomia e gerem a sua habitação, mas que ainda 

não são financeiramente autónomos, normalmente associados a estudantes que partilham 

habitação e a condições habitacionais piores, sendo a sua caracterização fundamental para a 

compreensão deste segmento. Pretende-se, portanto clarificar quem são os jovens deste perfil, 

e compreender a sua situação habitacional, contribuindo assim para a percepção do acesso à 

habitação por parte do segmento de população jovem. Por sua vez o perfil C assume-se 

relevante por raramente ser estudado, precisamente pelo sua baixa autonomia. Não obstante, 

este segmento dentro de poucos anos vai ter autonomia financeira para entrar no mercado de 

arrendamento, e é importante estudar as preferências que apresentam, uma vez que está cada 

vez mais próximo da entrada no mercado de trabalho e princípio de sua vida activa. No perfil D 

é sobretudo importante a razão pela qual os jovens, que se dizem financeiramente autónomos, 

não são ainda responsáveis pela gestão da habitação, podendo ser opcional ou pelas 
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características do mercado. A boa compreensão e caracterização destes quatros perfis permite 

assim clarificar a problemática do acesso à habitação por parte da população jovem em geral. 

Assim, é em primeiro lugar importante proceder-se ao relacionamento entre estes 4 perfis e a 

idade, associando assim cada perfil a uma faixa etária (Questão 1.4 com 1.21), seguido da 

caracterização da estrutura familiar, identificando com quem vivem os jovens de cada perfil 

(Questão 1.7 com 1.21) e também o seu regime habitacional (pergunta 5.2 com 1.21). Estas 

três relações são fundamentais para a caracterização de cada um dos perfis, permitindo 

compreender melhor as suas preferências. Outras relações importantes são sintetizadas na 

seguinte tabela: 

 

Tabela 2 – Questões importantes de relacionar para o estudo do segmento de procura população jovem  

 

Objectivo Questões 

Conhecer a freguesia de residência dos jovens que vivem em Lisboa 

 

1.10 – 1.11 

 

Conhecer o concelho de residência dos jovens que não vivem em Lisboa 

 

1.10 – 1.18 

 

Conhecer a razão pela qual os jovens saíram da cidade de Lisboa 

 
1.16 – 1.17 

 

Saber se os jovens que não estão a viver em Lisboa gostariam de viver nesta cidade 

 
1.10 – 1.19 

 

Conhecer a satisfação com os valores pagos pela habitação e pela relação qualidade/ preço 
da habitação em função do regime de habitação. 

5.2 – 5.6 e 5.6 

Conhecer a satisfação com os valores pagos pela habitação em função do nível de autonomia  
dos  jovens 

5.5 e 5.6 – 1.21 

Conhecer a preferência por determinados atributos específicos na habitação em função do 
nível de autonomia. 

 

7.2; 7.7; 7.9; 
7.11; 

7.13; 7.14 – 1.2 

Conhecer o valor disposto a pagar em função da tipologia habitacional 

 
7.1 – 7.10 

Conhecer o modelo preferencial de aquisição de habitação em função do nível de autonomia 

 
4.5 – 1.21 

 

O inquérito foi realizado ao longo do mês de Maio, utilizando uma amostra de 276 pessoas 

entre os 18 e os 35 anos de idade, correspondendo a um grau de confiança de 90% e 

significância de 5%. A publicação e divulgação do inquérito foi feita através das redes sociais, 

utilizando páginas relacionadas com a procura de habitação em Lisboa, bem como páginas 

relativas a organizações relacionadas com o direito à habitação, nomeadamente a associação 

“morar em Lisboa” e a associação “habita”. Note-se que o procedimento de divulgação não 

inclui mecanismos de controlo que permitam garantir uma boa distribuição da amostra, o que 

pode implicar que os resultados se apresentem concentrados em função da fonte de 

divulgação. 
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4. A habitação para jovens em Lisboa 
 

O presente capítulo visa a apresentação das políticas públicas de habitação bem como o seu 

desenvolvimento e evolução temporal, de forma a enquadrar, em primeiro lugar, o modo de 

como a problemática do acesso à habitação é encarada ao longo do tempo pelas autoridades 

públicas, sendo em segundo lugar abordada esta mesma questão direccionada 

especificamente para os jovens nos dias de hoje, já que as políticas específicas para este 

segmento constitui uma preocupação mais recente. 

4.1 Evolução da política de habitação em Portugal e Lisboa 

A preocupação com a promoção pública de habitação a custos acessíveis para os segmentos 

mais desfavorecidos da população surge na Europa nos finais do século XIX, associada aos  

movimentos reformistas  que através de políticas sociais procuraram dar respostas às 

divergências entre o interesse social e a lógica do mercado (Santos 2015). Numa Europa em 

crescente industrialização, a expansão demográfica, bem como a sua concentração nas 

grandes cidades, induz, por um lado, a necessidade de criação de novos bairros residenciais, e 

por outro, a necessidade de higienização e de pacificação social nos bairros existentes. Neste 

contexto, as carências habitacionais que se fazem sentir adquirem assim um carácter 

quantitativo e qualitativo que se torna necessário resolver. 

Num regime de desenvolvimento económico liberal como o que prevalecia nos finais do século 

XIX, o mercado produz o que é mais rentável, não dando a resposta às necessidades 

populacionais que se faziam sentir nos segmentos mais desfavorecidos da população, 

nomeadamente nas famílias (Silva 1994). 

Contudo a evolução das políticas sociais em matéria de habitação não ocorre com a mesma 

intensidade e dimensão, nem da mesma forma, nem ao mesmo tempo nos diferentes países 

europeus (Santos 2015). Particularmente em Portugal, a habitação social aparece como 

expressão tardia deste movimento reformista (Santos 2015), sendo as primeiras intervenções 

datadas do inicio do século XX com a introdução da República. Durante a monarquia, as 

primeiras iniciativas tomadas para fazer face ao crescimento e afluxo de população nas 

grandes cidades são de origem privada e, mais tarde, em menor escala, através de 

associações filantrópicas e iniciativa das próprias industrias para albergar os seus 

trabalhadores. Em Lisboa surgem os pátios, estruturas destinadas a albergar a população 

industrial, e mais tarde as villas operárias. Em 1905 havia 233 pátios em Lisboa, com um total 

de 2278 habitações e alojando 10487 pessoas (Manuel 1992). Apesar de não existir ainda 

definida uma estratégia nacional para uma política de habitação, verifica-se já uma  

preocupação com esta matéria, sendo reconhecido o direito a uma habitação condigna às 

classes operárias, reflectindo-se este direito, em vários discursos políticos e projectos de lei 

elaborados nos finais do século XIX e início do século XX (Tiago, 2016). 

Com a introdução da República em Portugal e com a ascensão social da classe média urbana 

ocorreram as primeiras intervenções públicas directas na promoção da habitação (Silva 1994). 

O decreto de lei de 12 de Novembro de 1910 veio introduzir uma nova lei das rendas, que 

fixava o pagamento da renda ao mês, contrariamente ao pagamento trimestral ou semestral 

que até então se verificava. Veio também introduzir o congelamento do valor das rendas, 

permitindo a sua actualização apenas de dez em dez anos, até um valor de máximo de 10%, 

bem como o condicionamento dos despejos (Silva 1994). Mais tarde, em 1918, num contexto 

de crise económica, política e social generalizada, e quando as condições sanitárias se tornam 

uma preocupação iminente, o governo central tomou a decisão de intervir directamente na 

construção de casas económicas, no sentido de colmatar a ruptura entre a crescente procura 
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que se fazia sentir na cidade e a escassa oferta a preços acessíveis, que se repercutiu no 

surgimento de bairros clandestinos com baixas condições de higiene, que potenciavam a 

propagação dos surtos de tifo e gripe pneumónica que se faziam sentir na Capital (Tiago, 

2016). 

Foram então projectados os bairros da Ajuda/ Boa Hora, em 1918 e o Bairro do Arco do Cego 

em 1919 (Tiago, 2016). No entanto, os projectos de habitação social lançados pelo governo da 

Primeira República não se vieram a concretizar. A intervenção do Estado na promoção da 

habitação social foi um fracasso, não sendo construído um único fogo (Silva 1994).  

A falta de financiamento levou ao abandono da construção dos bairros sociais programados 

durante a República, tendo o governo ponderado a sua venda em hasta pública, o que não 

aconteceu, apenas por falta de interesse privado. Só mais tarde, no início do Estado Novo, os 

bairros da Ajuda e do Arco do Cego foram finalmente inaugurados, em 1934 e 1935 

respectivamente. Paralelamente, o Governo lança em 1933 o Programa de Casas Económicas, 

que estipulava a construção de moradias unifamiliares, que passavam para a posse dos 

moradores a quem fossem atribuídas mediante o pagamento de um conjunto de prestações 

calculadas em função dos rendimentos dos mesmos (Rodrigues 2001).  

No entanto, o programa que revela-se largamente insuficiente face às crescentes necessidades 

habitacionais que se faziam sentir, nomeadamente em Lisboa, onde a população entre 1930 e 

1950 crescia duas centenas de milhar de habitantes, beneficiavam deste programa apenas 

cerca de desaseis mil indivíduos (Rodrigues 2001).  

Em 1945 o Estado reconhece a insuficiência do seu programa, tentando outras abordagens, 

com o decreto lei que institui a  construção de prédios em altura, de arrendamento para fins 

sociais. Também em 1945, o conceito de casa desmontável é aplicado para alojar milhares de 

famílias mais pobres (Rodrigues 2001). Não obstante o esforço do Estado, este não consegue 

evitar a proliferação dos bairros de barracas nas décadas de 40 e 50 e dos bairros clandestinos 

nos anos 60 e 70 (Manuel 1992). 

Os diferentes programas de habitação social do Estado Novo foram sendo fortemente 

marcados pela ideologia política dominante, privilegiando-se o seu acesso às famílias 

enquadradas pelos valores tradicionais e conservadores promovidos pelo Estado e, 

nomeadamente, à classe média que colabora na consolidação do regime, ou seja, a função 

pública (Rodrigues 2001). Deste modo, os segmentos de população mais carenciados e 

economicamente mais débeis ficaram fora da política de habitação do Estado.  Esta política de 

habitação afirma-se não tanto como forma de resolver as carências habitacionais que se fazem 

sentir no país, e em particular em Lisboa, pelo que se pode referir que “Não se tratava, 

portanto, de suprir uma necessidade básica, mas de recompensar fidelidades ao regime e aos 

valores que representava e, simultaneamente, tentar prevenir entre os assalariados de média e 

baixa condição económica a atracção por ideais subversivos (Rodrigues 2001)”. Desta forma, 

verifica-se que três quartos dos bairros de promoção estatal são ocupados por “funcionários 

ministeriais e camarários, empregados de comércio e serviços e membros das forças militares 

e policiais” (Rodrigues 2001). 

No entanto, face à pressão demográfica que se faz sentir a partir dos anos 50 torna-se 

inevitável o Estado adoptar uma política mais sistemática de realojamento (Rodrigues 2001). Já 

na década de sessenta, grandes intervenções urbanísticas, como são a construção dos bairros 

dos Olivais e, mais tarde Chelas são levadas a cabo, resultado de um trabalho de planeamento 

subsequente a 1959, data em que é promulgado o Decreto Lei 42 454 de 18 de Agosto, onde o 

Estado reconhece a necessidade de promover um modelo de desenvolvimento ordenado na 

cidade, tendo em conta a habitação com rendas acessíveis aos agregados de mais baixos 

recursos (Nunes 2001). Com a construção destes bairros o Estado pretende promover a 
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convivência de variadas tipologias de habitação, de vários estratos económicos com rendas 

livres e controladas. Os destinatários destes projectos deixaram de ser a classe média 

idealizada pelo regime para passar a ser “todos os que se encontravam mal alojados, 

acentuando-se fortemente a componente de realojamento que atingia os 30%” (Rodrigues 

2001). 

Em 1969, as políticas de habitação adquirem maior expressão com a criação do designado 

Fundo de Fomento de Habitação, que visava a intervenção directa do Estado na promoção de 

habitação com o intuito de combater o surgimento de bairros clandestinos que vinham a 

proliferar na periferia dos grandes centros urbanos, em particular em Lisboa (CET/ISCTE - 

Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território 2013). 

Com o 25 de Abri de 1974 surge uma nova preocupação com o alojamento. Este período, no 

seguimento da Revolução, caracterizou-se por uma tentativa da intervenção do Estado na 

produção de legislação e produção directa de habitação, bem como uma diversificação nos 

tipos de apoios e programas de apoio à habitação. Destacam-se aqui o Programa SAAL 

(Serviço de Apoio Ambulatório Local), vocacionado para apoiar as iniciativas dos moradores 

insolventes ou de fracos recursos nas zonas de habitação degradada, incentivando a 

colaboração da população para participarem na transformação dos seus próprios bairros, 

ficando as câmaras municipais incumbidas do controle e monitorização urbanística, bem como 

a cedência de solo (Pereira 2014). Também o impulso ao Cooperativismo Habitacional, o 

reforço dos programas de Habitação Social já existentes (as Casas de Renda Limitada e as 

Casas Económicas sofreram alterações na sua base com vários decretos publicados após esta 

data), a criação de um novo programa de apoio às Autarquias para a construção de Habitação 

Social, e o novo regime de Contratos de Desenvolvimento para Habitação, financiando a 

promoção privada de habitação de custos controlados. Surge também o Programa de 

Recuperação de Imóveis Degradados (PRID) (IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana 2010). No entanto, estas medidas tiveram um impacte reduzido, observando-se que 

entre 1975 e 1976, apenas 2.502 fogos foram de promoção pública, não chegando este valor a 

3% do total de fogos construídos nesse período. Ainda assim, uma parte importante destas 

construções representam projectos iniciados ainda durante o Estado Novo. 

 A partir dos anos oitenta observa-se uma progressiva descentralização das políticas públicas, 

reforçando-se o poder das autarquias também em matéria de habitação. Do mesmo modo e, 

no seguimento do contexto europeu, verifica-se na produção de políticas de habitação “... a 

passagem de um modelo de apoio público de ajuda à pedra para a ajuda à família” (Santos 

2015). É a partir desta altura de que data a última fase de produção pública de habitação em 

Lisboa (Santos 2015), que deu origem à construção massiva de habitação social através de 

dois planos estatais que tem como objectivo erradicar as barracas e as condições habitacionais 

precárias que vinham a proliferar na cidade de Lisboa: o Plano de Intervenção a Médio Prazo 

(PIMP), em 1987 e o Plano Especial de Realojamento (PER) em 1993, sendo este último 

operacionalizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Em 2001 é lançado o programa SOLARH, 

financiado sob a forma de empréstimo sem juros, destinado aos segmentos de população 

economicamente mais frágeis, ocupando habitação própria degradada e a necessitar de obras. 

Como forma de combater o despovoamento do centro, em particular de famílias jovens, a 

revisão do programa Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis  

(RECRIA) e do Regime de Arrendamento Urbano (RAU)
2 

vieram apoiar a estratégia de 

                                                
2

 O programa RECRIA entra em vigor em 2000 através do Decreto-Lei nº 329-C/2000, de 22 de Dezembro traduzindo-se numa 

comparticipação a fundo perdido para execução de obras de conservação e de beneficiação, em imóveis arrendados, concedida pela 

Câmara Municipal de Lisboa e pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). O Regime de Arrendamento urbano foi revisto 

em 2012 através da  Lei n.º 31/2012 de 14 de Agosto, introduzindo várias medidas destinadas a dinamizar o mercado do arrendamento 

habitacional urbano 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/15700/0441104452.pdf
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aumento de arrendamento social nos centros urbanos (IHRU - Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana 2010).  

O Programa PROHABITA é mais um exemplo de medidas tomadas no sentido de colmatar 

carências habitacionais, sendo iniciado em 2004 e tendo como âmbito de aplicação o 

financiamento à aquisição e eventual reabilitação se necessário, sendo também contemplado o 

financiamento para arrendamento de prédios urbanos destinados à habitação.  

Mais recentemente, em 2009, foi elaborado um “Plano Estratégico da Habitação 2015”, 

elaborado a partir de um documento exaustivamente discutido – “Contributos para o Plano 

Estratégico da Habitação 2008-2013, que deverá servir como referência para a monitorização e 

operacionalização de estratégias de habitação social, nomeadamente para jovens (IHRU - 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 2010). 

Actualmente em vigor, promovidos pelo município de Lisboa, encontram-se os programas de 

arrendamento convencionado, o subsídio municipal ao arrendamento e o arrendamento social 

RRAHM. O programa de arrendamento convencionado pretende disponibilizar habitações 

municipais a preços inferiores aos praticados no mercado, variando entre 114 e 268 euros. As 

tipologias disponibilizadas variam entre T1 e T3. Por sua vez, o subsídio municipal de 

habitação pretende apoiar financeiramente os agregados familiares que se encontrem em 

situação de incapacidade económica para suportar o custo da renda da sua habitação. O 

subsídio atribuído corresponde a 1/3 do valor total da renda, sendo disponibilizado por 12 

meses, podendo ser ou não renovado tendo em conta as condições apresentadas pelo 

respectivo agregado
3
. O arrendamento social é regulado desde 2009 pelo Regulamento do 

Regime de Acesso à Habitação Municipal, (RRAHM), constituindo o pedido de habitação social 

à autarquia. A habitação social tem sido bastante requisitada pela população, verificando-se 

em 2014 um total de 3818 candidaturas, das quais 2537 foram consideradas válidas. Este valor 

é bastante elevado, comparado com a capacidade que o município tem para suportar as 

candidaturas, sendo que, neste mesmo ano, foram atribuídos 24 fogos.  É de destacar que a 

proporção de pedidos de famílias tradicionais (36%) é bastante semelhante à proporção de 

famílias unipessoais (35%), verificando assim a importância que este último tipo de 

organização familiar possui actualmente na cidade, e reforçando a ideia de que as diferentes 

organizações familiares tem vindo a ganhar peso em detrimento do modelo de família 

tradicional (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2014). 

4.2 Políticas de habitação para jovens 

As políticas de habitação direccionadas especificamente para os jovens são escassas. Embora 

a promoção do arrendamento direccionado para este segmento de população seja considerado 

um eixo importante na estratégia de habitação formulada após o 25 de Abril (CET/ISCTE - 

Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território 2013), é em 1992 que 

surge pela primeira vez um diploma legal a conferir incentivos monetários directos para este 

segmento de população. Trata-se do Programa de Incentivo ao Arrendamento Jovem (IAJ), 

criado através do Decreto-lei 162/92, de 5 de Agosto, assumindo a comparticipação de 75% da 

renda para jovens até 30 anos que possuam um rendimento bruto que lhes permita suportar 

uma taxa de esforço máxima de 50% relativa ao valor da renda suportado pelo próprio, durante 

um período máximo de 5 anos (Decreto-lei 162/92). Em 2007, este programa é substituído pelo 

Programa Porta 65 Jovem que está actualmente em vigor e que será seguidamente abordado 

detalhadamente. Paralelamente, o programa EPUL Jovem, constitui mais um programa de 

habitação direccionado para jovens, proporcionado pela Câmara municipal de Lisboa e que 

entrou em vigor em 1996, tendo por objectivo a disponibilização de fogos para jovens entre os 

18 e os 35 anos, a preços inferiores aos praticados no mercado na cidade de Lisboa. Entre 

                                                
3
 http://www.cm-lisboa.pt/, consultado a  01/03/2018 

http://www.cm-lisboa.pt/
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1996 e 2009, este programa disponibilizou um total de 2465 fogos para jovens em diversas 

zonas da cidade, em regime de compra controlada, tendo por base preços fixos por habitação 

(CML - Câmara Municipal de Lisboa 2009). A atribuição dos fogos foi realizada através de 

concurso público (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2009).  

Observa-se que contudo, as políticas de habitação são operacionalizadas através de 

programas pontuais, que não constituem uma política de habitação sistemática e universal, 

mas sim políticas direccionadas para grupos específicos, que ao longo dos anos, não obstante 

o esforço e o melhoramento que proporcionaram a determinados grupos, nomeadamente 

através do programa especial de realojamento (PER), se revelaram ineficazes para suprir de 

forma integral as carências habitacionais em Portugal. Esta questão é particularmente visível 

nos jovens, ficando todos os anos várias candidaturas fora da ajuda dos programas de 

habitação por falta de financiamento dos mesmos. Independente da forma como este assunto é 

dirigido pelas autoridades portuguesas ou internacionais, e tendo em conta a grande 

diversidade de formas de lidar com o mesmo problema, o que é importante reter é que existe 

um número significativo de famílias não tem condições de acesso ao mercado privado de 

habitação (CET/ISCTE - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território 

2013).  

O Programa Porta 65 Jovem, actualmente em vigor, é um exemplo de uma medida tomada no 

sentido de melhor satisfazer as necessidades habitacionais dos jovens, reconhecendo assim a 

dificuldade acrescida para este segmento de população na procura de uma solução 

habitacional satisfatória, consequência da evolução dos preços de mercado e dos menores 

níveis de rendimento, tipicamente auferidos no início da actividade profissional. O Porta 65 foi 

aprovado em Junho de 2007, através do Decreto-Lei 308/2007, de 3 de Setembro, por iniciativa 

do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, vindo substituir o 

programa Incentivo ao arrendamento jovem (IAJ) que esteve em vigor desde 1992.  

Para além de pretender facilitar o acesso à habitação deste segmento populacional e estimular 

estilos de vida mais autónomos à população jovem, procura-se promover a revitalização de 

áreas urbanas degradadas e  dinamizar o mercado de arrendamento (Roseta, 2007; IHRU, 

2017). 

Este programa apoia o arrendamento para o uso residencial, atribuindo uma percentagem do 

valor da renda como subvenção mensal, que varia entre 30 e 50%  e é calculada  tendo em 

conta o rendimento mensal dos candidatos. Os candidatos podem recandidatar-se nos dois 

anos seguintes, verificando-se, no entanto, que o valor da subvenção (caso atribuída) será 

inferior ao inicial. Os jovens têm a possibilidade de se candidatar sozinhos, em agregados 

familiares ou em coabitação, sendo o intervalo de idades admitido entre os 18 e 30 anos, 

permitindo-se que nas candidaturas de casais, a idade de um dos elementos possa ir até aos 

32. Outro requisito que se observa para a admissão da candidatura ao programa, é que o 

rendimento mensal bruto dos candidatos seja não seja inferior a uma e não seja superior a 

quatro vezes o valor da renda máxima admitida. Da mesma forma, a taxa de esforço não pode 

ultrapassar os 60%, ou seja, o valor da renda não pode ser superior a 60% do salário bruto, 

(numa fase inicial impunha-se que o valor máximo da taxa de esforço fosse de apenas 40%). 

Por sua vez, a tipologia da habitação deverá ser adequada ao número de residentes. Há ainda 

uma majoração de 10% da subvenção para zonas onde se pretende incentivar a presença de 

jovens, nomeadamente nos centros históricos, bairros críticos ou concelhos em perda 

demográfica. 

O concurso é realizado quatro vezes por ano através de uma plataforma electrónica, da 

responsabilidade do IHRU, sendo os resultados hierarquizados por uma pontuação elaborada 

com base em critérios que incluem a dimensão e composição do agregado familiar, rendimento 



31 
 

mensal, a taxa de esforço, a situação financeira dos ascendentes e o valor da renda em 

relação à renda máxima admitida. 

Porém, verifica-se que o Programa Porta 65 é insuficiente para suprir as necessidades 

habitacionais dos jovens. Em primeiro lugar, o apoio económico concretiza-se num máximo de 

três anos (no âmbito do IAJ era de cinco anos). Por outro lado, a verba disponível para o 

Programa Porta 65 foi reduzida em cerca de 40 Milhões (Instituto Nacional da Habitação 2006; 

Roseta 2017) de euros, face ao programa anterior, sendo que a sua dotação orçamental 

passou de 63 M€ para 23,1 M€, ou seja, uma redução de quase 64% (IHRU - Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana 2015).Verifica-se ainda uma redução gradual até 2012, data a 

partir do qual se manteve mais ou menos constante (Roseta 2017). No entanto, o valor 

disponibilizado para este programa sofre novamente um decréscimo de cerca de 7% em 2016 

(Grupo de trabalho Políticas de habitação e Tributação do Património imobiliário 2016). 

Estas reduções orçamentais ocorrem num período em que a dificuldade de acesso ao mercado 

de arrendamento aumenta, quer como consequência do aumento dos valores de mercado, 

quer pela diminuição dos níveis de rendimento da população jovem, fortemente afectada pela 

crise económica e financeira que se fez sentir no país, sobretudo a partir de 2009.  Reconhece-

se, portanto, que a dotação orçamental tem sido insuficiente para apoiar a totalidade das 

candidaturas em condições de ser aprovadas (Grupo de trabalho Políticas de habitação e 

Tributação do Património imobiliário 2016). 

O Programa Porta 65 apoiou em 2017 um total de 3518 jovens, sendo 1219 residentes no 

distrito de Lisboa. Observa-se que as tipologias mais procuradas são o T2, representando 

cerca de 63% das candidaturas, seguida pelo T1, que correspondem a cerca de 26%. Os T3 e 

os T0 possuem uma procura de 7 e 3% respectivamente, sendo a procura de T4 e T5 é 

absolutamente residual
4
.  

O alargamento do programa tornou-se recentemente uma questão bastante debatida, tendo 

sido aprovado no dia 18 de Agosto de 2017 a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 308/2007, 

de 3 de Setembro que o regula (IHRU, 2017), vindo desta forma permitir que um segmento de 

população mais amplo possa beneficiar do mesmo. O que está em causa é o alargamento do 

limite de idade para os 35 anos (um dos elementos de um casal pode ter até 37), bem como 

aumentar de novo a extensão do programa para 5 anos. 

É de notar, que este alargamento acarreta custos elevados. Esta medida, embora promova 

uma maior abrangência, revela-se demasiado ambiciosa, já que o orçamento existente não 

chega sequer para suprir as actuais candidaturas. O alargamento da idade permitida deve 

portanto ser acompanhado de um reforço orçamental, o que permitirá também colmatar as 

falhas que se têm vindo a verificar, ano após ano, relativas a jovens que são excluídos do 

programa, não por não reunirem os requisitos necessários, mas por não haver recursos 

suficientes para que sejam asseguradas todas as candidaturas que se apresentam como 

válidas.  

Refere-se, no entanto, que em 2017 se verificou um aumento em 2 milhões de euros (cerca de 

16%) face ao valor atribuído a este programa em 2016, o que  permitirá aprovar mais cerca de 

2.500 candidaturas (República Portuguesa 2017). Não obstante, em 2016, o Porta 65 apoiou 

cerca de 7000 jovens, tendo deixado perto de 8000 de fora, pelo que este aumento se revela 

ainda insuficiente. 

Ao nível municipal, em Lisboa, o programa Arrendamento Convencionado Jovens funciona 

actualmente associado ao programa Arrendamento Convencionado como um instrumento de 

                                                
4
 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/noticias/noticia1095.html 
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apoio à habitação jovem promovido pelo município. O programa, em vigor a partir de 2013 visa 

a constituição de uma bolsa de fogos municipais para a colocação no mercado de 

arrendamento acessível, com valores que vão até 30% abaixo dos valores de mercado. As 

habitações têm rendas que variam entre 181 e 545 euros com tipologias entre os T1 e os T3, 

sendo concedidas através de um sorteio público, no qual os jovens devem submeter 

previamente a sua candidatura e documentos relativos online, através do portal “rehabitar 

Lisboa” no site da câmara municipal (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012b). Os fogos 

disponibilizados destinam-se a habitação própria e permanente, por uma prazo de 2 a 5 anos. 

Os jovens têm ainda a possibilidade de adquirir a habitação num regime de compra faseada ou 

compra imediata. (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012a). Este programa concedeu entre 

2013 e 2017 um total de 193 fogos
5
 para habitação jovem (sem contar com a 10º e 11º edição, 

sem dados). 

A seguinte tabela sintetiza as principais medidas de habitação tomadas ao longo do tempo: 

 

Tabela 3 - Síntese e evolução das principais medidas habitacionais ao longo do tempo em Portugal 

Ano Medidas e programas habitacionais 

1910   Primeira Lei do Congelamento das rendas 

1918 Planeamento do Bairro da Boa Hora 

1919 Planeamento do Bairro do Arco do Cego 

1935 Programa Casas económicas 

1945 
Programa Casas desmontáveis 

1959 
Planeamento dos bairros de Chelas e Olivais 

1969 Fundo de fomento de habitação 

1974 

 Programa SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) 

Impulso ao Cooperativismo Habitacional,  

 Reforço dos programas de Habitação Social já existentes (as Casas de 

Renda Limitada e as Casas Económicas) 

1987  Programa de Recuperação de Imóveis Degradados  

1992 Programa de Incentivo ao Arrendamento Jovem (IAJ ) 

1993 Plano Especial de Realojamento (PER) 

2007 Programa Porta 65 

 
 

                                                
5
http://www.cm-lisboa.pt/viver/habitar/arrendamento-habitacional/arrendamento-convencionado/ultimas-

listas?tx_damfrontend_pi1[pointer]=1#test 

 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/habitar/arrendamento-habitacional/arrendamento-convencionado/ultimas-listas?tx_damfrontend_pi1%5bpointer%5d=1#test
http://www.cm-lisboa.pt/viver/habitar/arrendamento-habitacional/arrendamento-convencionado/ultimas-listas?tx_damfrontend_pi1%5bpointer%5d=1#test
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5. Breve caracterização do mercado de arrendamento para 

jovens em Lisboa 
 
Entre a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, em 1986, e o ano de 2005 verificou se um 

grande crescimento da cidade de Lisboa, com o investimento no sector da habitação 

concentrado na construção de novos edifícios (Associação Lisbonense de Proprietários 2011). 

Ao mesmo tempo, a área metropolitana de Lisboa alastrou gradualmente em “mancha de óleo”, 

traduzindo-se numa grande dispersão da construção no território, o que também contribuiu 

para um progressivo despovoamento do centro da cidade. Como consequência, verificou-se o 

aumento de edifícios devolutos e em mau estado de conservação na cidade construída até 

meados do séc. XX (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012c). 

Os valores do imobiliário mais baixos praticados nas zonas mais periféricas da AML e a 

facilidade de acesso as estas zonas, promovida pela expansão e densificação da rede 

rodoviária, foram sem dúvida factores fundamentais que contribuíram gradualmente para o 

êxodo e despovoamento do centro da cidade Lisboa. Da mesma forma, fundos europeus, o 

investimento estrangeiro no imobiliário e a facilidade de acesso ao crédito pelos promotores 

nacionais (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012c), permitiram sustentar esta tendência de 

aquisição de habitação própria, gradualmente mais afastada do centro da cidade consolidada. 

Neste contexto, verificou-se que o mercado de arrendamento desceu para níveis bastante 

baixos (Associação Lisbonense de Proprietários 2011), em detrimento do crescente e próspero 

mercado de aquisição própria que vigorou até a crise financeira global que se fez sentir no 

início do século XXI.  

Por outro lado, o congelamento das rendas, que apenas em 2012 foi levantado, veio 

determinar a inviabilidade deste sector de mercado para suprimir necessidades populacionais. 

A combinação destas políticas com os incentivos à aquisição de habitação própria veio assim 

enfraquecer o mercado de arrendamento, dificultando a conservação da cidade e a reabilitação 

urbana. Como resultado, Portugal e, em particular Lisboa, passou a possuir um nível de 

habitação própria dos mais elevados da União Europeia, registando-se em 2011 cerca de 73% 

(INE - Instituto Nacional de Estatística 2011a) dos alojamentos ocupados pelo respectivo 

proprietário, valor que em 1981 correspondia apenas a 57% (Associação Lisbonense de 

Proprietários 2011). Pelo contrário, o número de arrendatários desceu consideravelmente, 

passando de 39% em 1981 para 21% em 2001 (Associação Lisbonense de Proprietários 2011). 

 

No entanto, actualmente, verifica-se uma inversão desta tendência. A estagnação do 

crescimento económico, observada até muito recentemente, e consequentemente do 

investimento público e privado provocados pela crise económica e financeira  veio determinar o 

declínio do modelo de desenvolvimento urbano de dispersão territorial e de aquisição de 

habitação própria (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012c). O paradigma do mercado da 

habitação entrou assim numa fase de profunda mudança em que se observa progressivamente 

a substituição da aquisição de casa própria por casa arrendada (CML - Câmara Municipal de 

Lisboa 2012d). A lei do descongelamento das rendas veio por sua vez dar nova ênfase ao 

mercado de arrendamento imobiliário (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012d), dinamizando 

o mercado e permitindo a libertação de novos fogos para arrendamento. Porém, esta 

liberalização das rendas veio por outro lado induzir graves distúrbios sociais, na medida em 

que vem sobrecarregar os encargos financeiros das famílias, que num contexto de crise e 

austeridade, se viram subitamente incapazes de fazer frente as suas despesas permanentes. 

Torna-se, portanto, necessário uma intervenção pública de modo a que sejam colmatados 

desequilíbrio sociais, no qual as autoridades públicas devem promover políticas urbanas 

adaptadas às novas dinâmicas do mercado, criando novos instrumentos de planeamento e 
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gestão que apostem na reabilitação e no arrendamento urbano, mas que tenham em conta a 

sua regulamentação e regulação dos seus valores no mercado. 

 

Tendo em conta este quadro social e económico, observa-se agora que, ao contrário da 

anterior tendência centrífuga, muitas famílias, sobretudo ao nível dos jovens, tencionam voltar 

ao centro (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012c). Nomeadamente, os jovens, quando 

inquiridos, confirmam a sua preferência pelo arrendamento em detrimento da aquisição 

(Century 21, 2017), corroborando a actual inversão do paradigma do mercado de habitação 

português. Coloca-se então uma questão fundamental: têm estes jovens condições para 

viverem no centro?  

 

A dificuldade de acesso dos jovens à habitação não é um fenómeno exclusivo de Lisboa. Um 

estudo do Eurostat, o Quality Life of European Cities 2015, constata que as grandes cidades 

europeias apresentam fenómenos idênticos de gentrificação, caracterizados por um 

progressivo aumento dos preços de habitação. Esta subida dos valores do mercado imobiliário 

é uma questão significativamente preocupante em praticamente todas as capitais europeias (à 

excepção de Atenas e Zagreb), verificando-se que apenas uma pequena minoria da população 

afirma que é possível encontrar habitação a um valor razoável (European Commission 2015). 

Em Lisboa, estes valores correspondem a 2% e 12%, respectivamente para o segmento de 

população que afirma ser bastante fácil encontrar habitação a um custo razoável e para o 

segmento que afirma ser de algum modo fácil (European Commission 2015). 

O mesmo estudo evidencia que quanto maior é a cidade, menor é a probabilidade de os seus 

habitantes afirmarem que é fácil encontrarem uma solução de habitação adequada. Ajudar os 

jovens a acederem ao mercado de habitação torna-se assim um desafio transversal aos 

Estados membros da União europeia (Eurostat, 2015). 

Em Lisboa esta questão é particularmente visível, sendo uma das cidades com maior 

insatisfação no que diz respeito ao acesso à habitação, ocupando a décima sexta posição, 

numa tabela comparativa entre 83 cidades (European Commission 2015). Encontrar habitação 

adequada a um preço razoável na cidade de Lisboa é menos provável do que na sua área 

metropolitana, sendo as respectivas percentagens de 14% e 30% (European Commission 

2015). Lisboa possui ainda uma proporção de jovens e adultos de meia idade a viver na cidade 

inferior à média nacional, fenómeno que apenas ocorre em outras duas capitais europeias, 

Varsóvia e Bratislava. O acesso à habitação em Lisboa toma assim um lugar de destaque na 

definição de políticas, levando as autoridade públicas ao nível do planeamento municipal a 

terem em consideração objectivos e medidas para colmatar as necessidades sociais 

verificadas. O acesso à habitação torna-se desta forma um objectivo político, consagrado no 

Plano Director Municipal. As entidades públicas responsáveis traçam assim através de vários 

documentos, como é o caso do Programa Governo da Cidade, ou o Programa Local de 

Habitação, o objectivo de fixação de população na cidade, bem como a criação de programas 

de habitação acessível para equilibrar o mercado e garantir os objectivos sociais enunciados 

na Constituição. Estima-se que 70% da procura existente se encontre já a viver dentro da 

cidade (CML, Estudo Preliminar Arrendamento Urbano, 2017, em elaboração) mas em 

condições precárias ou não ideais, seja por sobrecarga financeira ou por fatores físicos, tais 

como a tipologias ou até área de residência. 

Lisboa tem vindo a perder população ao longo dos anos, passando de cerca de 800 000 

habitantes  nos anos sessenta (Soares et al. 2003), para cerca de 500 000 em 2011 (INE - 

Instituto Nacional de Estatística 2011a). Neste mesmo ano, verificou-se a existência de 50.226 

fogos vagos, correspondendo a 15,6% do total dos fogos existentes (INE - Instituto Nacional de 

Estatística 2011a). Foi também observado que deste fogos, 28.488 estavam fora do mercado 
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imobiliário (INE - Instituto Nacional de Estatística 2011a), sendo este valor bastante significativo 

tendo em conta  as necessidades de repovoamento e de reabilitação do centro, e portanto as 

carências habitacionais latentes. 

A aquisição de habitação própria deixou de ser um caminho. Tendo em conta dados sócio-

económicos, estima-se que apenas 20% da população portuguesa tenha capacidade para 

conseguir um empréstimo para habitação (CML, Estudo Preliminar Arrendamento Urbano, 

2017, em elaboração). O arrendamento afirma-se como a alternativa possível. No entanto, o 

crescente aumento dos preços do arrendamento está a por em causa o acesso a este 

mercado, não só pelos segmentos mais vulneráveis da população, mas também da própria 

classe média, essencial à coesão social da cidade (CML - Câmara Municipal de Lisboa 2012d). 

Aqui estão incluídos os jovens, não só desempregados ou com baixa formação académica, 

mas também estudantes e recém-licenciados, cujo o primeiro salário não permite assegurar a 

sua satisfação no acesso à habitação. Posto isto, identificam-se actualmente três grandes 

falhas de mercado. 

Em primeiro lugar verifica-se uma falha entre o preço da habitação em relação ao rendimento 

familiar. O preço médio da habitação (Figura 2) tem vindo a aumentar gradualmente a partir de 

2013, o que leva por um lado à sobrecarga financeira das famílias, ao mesmo tempo que 

impede o acesso a outras famílias, que não possuem rendimento suficientes para suportarem a 

despesa de uma habitação no centro da cidade.  Da mesma forma verifica-se que o rendimento 

anual bruto dos jovens recém-licenciados se situa entre os cerca de 14 000€  e os 17 700€ 

(Mercer Total Compensation 2016), correspondendo ao 5º decil do rendimento monetário 

disponível, ou seja a um valor que oscila  entre os cerca de  770 e os 975 euros líquidos 

mensais. Este valor é claramente incompatível com o valor médio praticado actualmente no 

mercado de arrendamento de Lisboa. Existe, portanto, uma inadequação dos rendimentos em 

relação aos valores do mercado. As figuras 2 e 3 abaixo apresentadas ilustram a evolução dos 

preços do arrendamento de habitação em Lisboa nos últimos anos: 

 

 

 

 
Figura 2 - Evolução do valor anunciado para arrendamento de habitação em Lisboa, em função da tipologia 

Fonte: Barómetro Casa Sapo, consultado em 15/2/2018 
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Figura 3 - Evolução do valor unitário de arrendamento por metro quadrado de habitação em Lisboa em função 

da tipologia 

Fonte: Barómetro Casa Sapo, consultado em 15/2/2018 

  

A figura apresentada corrobora o aumento dos valores que se verifica a partir de 2013, sendo 

bastante claro sobretudo para as tipologias T0, T1, T2, T3 e T4. O aumento do valor global 

reflete-se por sua vez no aumento do valor unitário por metro quadrado, que acompanha a 

subida dos valores pedidos. Assim, em Dezembro de 2017, a tipologia mais barata é o T0, com 

um preço médio de 913 euros. A tabela seguinte apresenta uma síntese dos valores 

observados: 

Tabela 4 - Evolução do valor unitário de arrendamento por metro quadrado de habitação em Lisboa 

  Valor de arrendamento (euros/mês) 

  
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

min 493 649 792 1111 1577 1606 1999 

max 913 1134 1569 2116 2607 2878 3130 

Dez/2017 913 1131 1569 2095 2532 2555 2561 

  Valor de arrendamento por metro quadrado (euros-mês/m2) 

  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

min 6,25 10,85 9,6 9,32 9,75 8,69 8,2 

max 17,16 17,19 17,15 15,69 15,54 15,2 13,39 

Dez/2017 14,26 17,19 17,15 15,69 15,31 14,2 11,63 
Fonte: Barómetro Casa Sapo consulta do em 15/2/2018 

 

Em segundo lugar, observa-se que o número de fogos actualmente disponível no mercado de 

arrendamento é insuficiente para suprir as carências habitacionais que são apresentadas. O 

número de fogos disponíveis para arrendar tem vindo a cair de uma forma expressiva desde 

2012 (40173 fogos livres), sendo este número em Abril de 2017, de 14755 fogos
6
 (Fogos 

totais). A Figura 4, abaixo apresentada, ilustra a evolução do número de fogos disponíveis para 

arrendamento em Lisboa nos últimos anos. 

                                                
6
 https://barometro.casa.sapo.pt, consultado em 15/2/2018 
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Figura 4 - Evolução do número de fogos disponíveis para arrendamento em Lisboa em função da tipologia 

Fonte: Barómetro Casa Sapo consulta do em 15/2/2018 

 

O decréscimo de imóveis disponíveis é bastante expressivo, apresentando-se em seguida uma 
tabela síntese do número de imóveis prontos a habitar.  

Tabela 5 - Evolução do número de fogos disponíveis  para arrendamento em Lisboa 

  nº imóveis 

  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

min 10 260 307 172 99 25 13 

max 183 1590 1762 1162 499 150 121 

dez/18 23 292 361 262 134 43 16 
Fonte: Barómetro Casa Sapo consulta do em 15/2/2018 

 

É importante analisar a evolução deste parâmetro bem como entender em que medida é que o 
turismo, que tem visivelmente crescido nos últimos anos, tem ou não impacte nesta questão. 
Estima-se que em Lisboa existam cerca de 27 000 famílias a necessitar de alojamento (CML, 
Estudo Preliminar Arrendamento Urbano, 2017, em elaboração). Este valor é claramente 
discrepante em relação ao número de fogos vagos existentes. Coloca-se aqui a questão de 
como solucionar ou mitigar a insuficiência de fogos para arrendamento.  

Em último lugar, as características das habitações em relação às necessidades apresentadas é 

uma falha que se afigura na cidade de Lisboa. De acordo com o PDM, uma elevada 

percentagem de edifícios possui baixos padrões de conforto e de eficiência energética. 

Consequentemente, pode dizer-se que existe uma falha de mercado ao nível do grau de 

satisfação relacionado com as características intrínsecas do edificado. Do mesmo modo, pode 

dizer-se que, em geral, a oferta existente pode não corresponder aos padrões de qualidade e 

conforto ambicionados pela população jovem. Torna-se, portanto, necessário uma análise mais 

profunda no sentido de perceber quais são, por um lado, as características apresentadas pela 

oferta e, por outro, quais as características e necessidades correspondentes ao sistema de 

preferências da população jovem, de modo a que seja possível entender a dimensão das 

falhas do mercado.  
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6. Análise da satisfação residencial da população jovem no 

mercado de arrendamento  

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos através da realização do questionário. 

Inicialmente pretende-se proceder à caracterização do segmento de população em estudo, 

bem como as características do seu sistema habitacional e as sua vivências quotidianas. 

Seguidamente irá ser estudada a satisfação do segmento de população relativamente às suas 

actuais características habitacionais. O estudo da satisfação relativamente às características 

habitacionais é posteriormente relacionado com a freguesia onde os jovens habitam, de modo 

o obter um mapa de satisfação relativamente a cada atributo que se revelou mais importante, 

permitindo assim verificar em que freguesias um dado atributo se demostra mais ou menos 

expressivo, e por conseguinte as freguesias onde existe maior e menor satisfação. Note-se que 

a amostra de população obtida, quando discriminada ao nível da freguesia, perde robustez, 

uma vez que muitas vezes existe pouca população a responder dentro de cada freguesia, não 

deixando por isso da análise ser interessante. Finalmente, serão estudadas as aspirações e 

preferências dos jovens em relação aos atributos habitacionais. 

6.1 Caracterização do segmento de procura população jovem 

A caracterização da população jovem é uma questão chave para a compreensão das suas 

preferências e necessidades. Neste Capítulo procede-se a essa mesma caracterização, 

identificando-se as condições em que os jovens actualmente residem, assim como os diversos 

aspectos relacionados com a função habitação que estes valorizam, o que é fundamental para 

o estudo posterior das suas aspirações e satisfação com o sistema habitacional actual.  

6.1.1 Caracterização sócio-demográfica 

A amostra de população inquirida corresponde a 276 indivíduos com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos, sendo que, como irá ser abordado no capítulo seguinte (capítulo 

6.2.3) a grande maioria (72%) reside actualmente na cidade de Lisboa. Dos 28% que não 

vivem, 46% afirma já ter vivido nesta cidade anteriormente. 

Relativamente ao género, verifica-se que 69% dos inquiridos são do sexo feminino, sendo os 

restantes 31% do sexo masculino.  A nacionalidade é maioritariamente portuguesa (92%) da 

população a afirmar esta nacionalidade, existindo 8% de inquiridos de outras nacionalidades. 

Ao nível académico, constata-se que 38% da amostra possui Mestrado, 31% Licenciatura, 15% 

é estudante de licenciatura, 8% tem o 12º ano ou equivalente, 3% tem Doutoramento e 5% 

possui outro nível académico. Por sua vez, ao nível da ocupação profissional, constata-se que 

47% são trabalhadores a full-time, 39% estudantes, 9% trabalhadores-estudantes, 3% 

desempregados, 1% trabalhadores em regime part-time e também 1% estagiários não 

remunerados. Os dados da caracterização sócio-demográfica encontram-se ilustrados no 

Apêndice 2. 

6.1.2 Perfis em função do nível de autonomia 

O nível de autonomia económica e financeira foi outra questão estudada na caracterização da 

população da amostra, já que, como referido anteriormente, o conceito de jovem aqui em 

estudo corresponde ao período de transição entre a adolescência e a idade adulta, fortemente 

relacionado com a aquisição de autonomia e responsabilidades e, portanto, com um gradual 

ganho de nível de independência. Estes diferentes níveis de independência correspondem a 

diferentes perfis de jovens que estão sequencialmente e progressivamente, mais próximos da 

idade adulta. Por esta razão, o nível de autonomia constitui uma questão interessante de ser 
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estudada, sendo os resultados do inquérito apresentados em função do nível de autonomia 

quanto este se revele pertinente para o estudo. 

Como referido no capítulo 3, foram identificados quatro perfis de autonomia, em função da 

capacidade de escolha e gestão da habitação. São eles o perfil A (Sou financeiramente 

autónomo e responsável pela escolha e gestão da minha habitação); B (Não sou 

financeiramente autónomo, mas sou responsável pela escolha e gestão da minha habitação); C 

(Não sou financeiramente autónomo nem responsável pela escolha e gestão da minha 

habitação) e D (Sou financeiramente autónomo, mas não sou responsável pela escolha nem 

pela gestão da minha habitação). 

É importante relacionar o nível de autonomia com a idade dos jovens, assumindo se à partida 

que quanto maior a idade maior o nível de autonomia. Por conseguinte, quanto mais próximo 

dos 35 anos de idade, mais próximo dessa idade adulta e portanto o nível de autonomia 

tenderá para ser maior.  

A discriminação do nível de autonomia, permite segmentar o estudo desta população, já que a 

autonomia, que como visto se associa a idades diferentes, permite decompor a amostra em 

diversos perfis de jovens, cujas vivências e condicionantes, nomeadamente condicionantes 

económicas, impõem necessidades diferentes. Posto isto, apresenta-se em seguida o nível de 

autonomia dos jovens, bem como a correlação entre este e a idade: 

 

 
 

 

 
 
 

Figura 5 - Nível de autonomia em função da idade (1.4 e 1.21) 
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26 anos de idade, o que é coerente com o iniciar da vida activa. Por sua vez, entre os 18 e os 

25, existe uma dominância dos perfis B e C, que pode representar a população não activa, que 

ainda está a estudar, sendo que muitos poderão estar a viver em quartos em casa arrendada 

(nomeadamente para o perfil B) e outros em casa dos pais (nomeadamente o C). Por sua vez, 

o D apresenta-se sempre como uma minoria, que ganha expressão a partir dos 24, podendo 

corresponder à população de trabalhadores-estudantes, que ainda vivem em casa dos pais, ou 

à população a iniciar a sua vida activa, mas que ainda não reúne condições financeiras para se 

tornar independente.  

Seguidamente foi estudada a questão de com quem os jovens vivem (Questão 1.7), 

relacionando-a mais uma vez com o nível de autonomia, permitindo assim a melhor 

compreensão dos resultados anteriores, bem como uma melhor caracterização dos perfis de 

autonomia e por conseguinte do segmento de população jovem. Os resultados encontram-se 

apresentados na figura abaixo: 

 

 

 
 

Figura 6 - Com quem vivem os jovens (1.7 e 1.21) 
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C, tal como especulado, vive maioritariamente em casa dos pais, sendo também este o 

resultado verificado para o perfil D.  

 

6.1.3  Localização da residência 

Neste capítulo apresentam-se ilustrados e comentados os resultados obtidos relativamente à 

localização da residência actual dos jovens. Observando a figura 7 verifica-se em primeiro 

lugar que a maioria dos jovens inquiridos reside actualmente no município de Lisboa (72%), 

sendo a a freguesia de Arroios a mais representativa. (37 pessoas). Esta questão pode estar 

ligada com o facto da divulgação do inquérito não possuir mecanismos de controlo, podendo a 

amostra estar bastante centralizada em população com ligações ao Instituto Superior Técnico, 

sendo espacializada nos seus arredores. Note-se que existem bastantes alunos desta 

instituição a viver na freguesia de Arroios. Seguidamente destacam-se o Lumiar e a Penha de 

França, ambas com 21 pessoas, seguindo-se Alvalade com 19. As restantes freguesias 

apresentam o número de residentes que varia entre 1 e 8 pessoas. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

Figura 7 - Localização da residência dos jovens (Questões 1.10,1.11 e 1.18) 
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Seguidamente, de modo a compreender a preferência dos jovens por viver em Lisboa, bem 

como as razões que podem estar na origem da preferência por outro local, foi elaborada a 

figura 8, que se apresenta em seguida: 

 

 

 
Figura 8 - Preferência de localização de residência dos jovens relativamente ao município de Lisboa (Questões 

1.10, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20) 
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o peso da não existência de habitação a preços acessíveis para este segmento. Por outro lado, 

destacam-se, ainda, como razões que justificam a opção por viver fora de Lisboa, a falta de 

estacionamento, a falta de qualidade do ambiente construído e a falta de privacidade, com 

percentagens de respostas superiores a 10%. Por último, foram ainda cruzado os resultados 

das questões 1.16 e 1.19, ou seja, se já viveu na cidade e se gostaria de viver na cidade. Os 

resultados encontram-se apresentados na seguinte tabela: 

Tabela 6 - Preferência da população jovem em relação a viver no município de Lisboa, tendo em conta se já viveu 
nesta cidade anteriormente 

 

Gostaria de viver nesta cidade (%) 

sim Não 

Já alguma vez viveu em Lisboa? 

sim 70 30 

não 47 53 

 

Através da observação da tabela, verifica-se que a grande maioria da população que já viveu 

em Lisboa gostaria de voltara a viver na cidade (70%). Pelo contrário, para a população que 

nunca viveu na cidade denota-se que a sua maioria, embora de forma menos expressiva, não 

gostaria de viver na cidade. 

6.1.4  Características do  bairro de residência actual 

Apresenta-se neste capítulo a caracterização do quadro de preferências dos jovens em relação 

ao bairro onde vivem. Em primeiro lugar, questionou-se sobre quais as actividades que os 

jovens acham importantes realizar no seu bairro, permitindo-se assim identificar quais as 

infraestruturas e serviços que um bairro deve possuir para que seja atractivo para este 

segmento de população. Foi também estudada a importância que a presença dos amigos e 

familiares possuem no bairro de residência dos jovens, relembrando que a presença de amigos 

e familiares no bairro está ligada a níveis de satisfação mais elevados (Smith, 2011, capítulo 

2.2.4). Os resultados encontram-se apresentados na figura abaixo:  

 

 

Figura 9 - Caracterização dos jovens em relação ao bairro (Questões 4.1, 4.3 e 4.4) 
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Destacam-se aqui as actividades domésticas e diárias, com valores à volta dos 90%, sendo 

portanto, claramente as consideradas fundamentais para este segmento de população. As 

actividades domésticas constituem actividades de gestão da habitação, tais como comprar para 

a casa ou a lavandaria. Por sua vez actividades diária constituem por exemplo tomar café ou 

refeições no bairro de habitação. Estas actividades devem ser tidas em conta para o 

planeamento da cidade, verificando-se que um bairro não deve ser estritamente residencial, 

pelo contrário, durante o planeamento de um bairro, ou quarteirão deve ser promovida a 

existência de pequenas unidades de retalho nos rés do chão que permitam a existência d 

serviços que permitam estas actividades, nomeadamente cafés, restaurantes, mercearias, 

entre outros. 

As actividades culturais e desportivas aparecem respectivamente  em terceiro e quarto lugar 

com 60% e 57%, com um peso também muito relevante.  

Em relação à importância que os jovens dão ao facto de terem familiares no mesmo bairro de 

residência, verifica-se que 43% demonstram algum nível de importância (soma dos níveis 4 e 

5, correspondendo aos níveis de “Importante” e “Muito importante”) o que constitui por um lado 

uma percentagem elevada, mas que não constitui a maioria. Por outro lado, a importância que 

os jovens dão à presença de amigos do bairro de residência é significativamente maior, sendo 

de 63% (mais uma vez a soma dos níveis 4 e 5). Desta forma conclui-se que neste estágio do 

ciclo de vida, a presença de amigos no bairro de residência  é fortemente mais valorizada por 

este segmento da população. Estes resultados corroboram o que foi abordado no capítulo 2.1.2 

relativamente à importância da presença de familiares e amigos para o segmento de população 

jovem, como variáveis determinantes na procura de habitação para este segmento (Tavares & 

Pacheco 2015). 

6.1.5 Características da habitação actual  

A caracterização do segmento de população jovem em relação à habitação é abordada no 

presente capítulo, sendo discutidas questões como a quantidade de pessoas com quem os 

jovens partilham a sua habitação, bem como a tipologia habitacional onde habitam. Foi também 

caracterizado o estado de conservação da habitação dos jovens.  

Todas estas análises foram seguidamente detalhadas em função do nível de autonomia dos 

jovens de modo a compreender as segmentações que possam existir em função desse mesmo 

perfil de autonomia. Posto isto, apresentam-se seguidamente os resultados observados:  
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Figura 10 - Caracterização da habitação em relação à quantidade de pessoas e tipologia habitacional (Questões 

1.8, 1.21 e 6.1) 
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Através da observação da figura, verifica-se que a maior parte dos jovens, cerca de 33%, 

afirma viver com mais uma pessoa (2 pessoas, contando consigo). Seguidamente, 25% 

afirmam viver com mais duas pessoas, sendo que em terceiro lugar, surge um segmento de 

22% que habita com mais três pessoas.  

Em relação à tipologia habitacional, observa-se que os T3 e os T4 são as tipologias que se 

destacam, com 31 e 28% respectivamente. Quando detalhado ao nível da autonomia, observa-

se é que no perfil A (possui autonomia financeira e é responsável pela escolha e gestão da 

habitação), onde existe uma maior percentagem de população que vive sozinha (74%), o que 

pode ser explicado pelo facto deste segmento possuir maior independência e autonomia e, 

portanto, ter a capacidade de optar por viver desta forma. Pelo contrário, no perfil B 

(responsável pela escolha e gestão da habitação, mas sem autonomia financeira) é onde se 

observa maior número de jovens a viver com seis ou mais pessoas. O modelo de co-living é, 

portanto, predominante neste segmento. Da mesma forma, observa-se que as tipologias onde 

os jovens do perfil A habitam são normalmente os T2, (60%). Para o Perfil B, destacam-se os 

T5 como a tipologia com maior expressão. Note-se que o número de quartos, a satisfação com 

a habitação (Mohit & Mahfoud Mubarak Al- KhanbashiRaja, 2014, capítulo 2.2.3). 

Foi também cruzado o número de habitantes por fogo, com o número de quartos, verificando-

se que em apenas 16 casos se verificou um rácio inferior a 1. Conclui-se, portanto, que  existe 

pelo menos uma quarto por pessoa e que, por conseguinte, não existe excesso de ocupação 

(mesmo os referidos 16 casos, podem não indicar uma situação insatisfatória já que casais 

podem partilhar o mesmo quarto). 

Em seguida será abordado o estado de conservação da habitação, apresentando-se ilustrado 

na figura os resultados obtidos através da Questão 6.4: 

 

 
 

Figura 11 - Estado de conservação da habitação (Questão 6.4) 
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Através da observação dos gráficos da figura superior verifica-se que a maioria dos jovens 

afirma que a sua habitação possui um estado de conservação bom ou muito bom. Pelo 

contrário, apenas 10% afirma que o estado de conservação da sua habitação é mau ou 

péssimo. Existe ainda uma percentagem considerável (27%) que considera que o estado de 

conservação da sua habitação é médio. 

Cruzando a avaliação do estado de conservação com  os diferentes perfis de autonomia, é 

possível constatar que a percentagem de população que afirmou que o estado de conservação 

da sua habitação é “Péssimo” verifica-se sobretudo ao nível do perfil A. Este resultado pode 

indicar um nível de exigência superior por parte deste segmento,  ou por outro lado, o facto de 

serem financeiramente responsáveis pode implicar maiores constrangimentos em relação ao 

valor da renda, o que se reflectiria nas características da habitação. 

Já o nível de conservação “Mau” verifica-se com maior expressão no perfil B e também no C. É 

também o perfil B que se destaca relativamente ao estado de conservação médio. No nível 

“Bom” nenhum dos perfis se destaca expressivamente em relação aos demais, sendo que no 

“Muito bom”, se destacam os níveis C e D, que sendo os de menor autonomia, dependem de 

outros para lhes garantir habitação, nomeadamente os pais, razão que pode evidenciar o 

melhor estado do alojamento deste segmento. 

Foram também analisadas as actividades que os jovens realizam em cada divisão, bem como 

o peso que cada divisão possui nas rotinas do quotidiano, ou seja, as divisões em que passam 

mais tempo, sendo os resultados ilustrados na figura seguinte:  

 

 
 

Figura 12 - Caracterização das divisões da habitação em função das suas utilizações (Questão 6.5) 
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divisão de maior importância. Em seguida, destacam-se o quarto e a cozinha, com 25% e 19%, 
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respectivamente. Relacionando as actividades com as divisões verifica-se que ver televisão, 

conviver com a família e receber visitas acontecem com maior expressão na sala. Ouvir música 

e ler, bem como utilizar o computador e as redes sociais, são actividades que acontecem 

sobretudo no quarto. Também para trabalhar e estudar é privilegiada esta divisão, embora a 

sala seja também considerada importante. Já as refeições têm lugar em primeiro lugar na 

cozinha, mas também, mais uma vez, destaca-se a sala como a sendo a segunda divisão onde 

estas actividades têm lugar. Verifica-se portanto que a sala continua a ser o espaço privilegiado 

para a sociabilização e a cozinha a zona de refeições, devendo estas divisões ser orientadas 

para as actividades que lhes estão associadas. A cozinha não constitui um espaço de 

socialização, e as novas tipologias devem ser dimensionadas restringindo esta divisão às suas 

actividades usuais. Por outro lado a sala pode ser projectada de modo a que seja possível 

tomar as refeições nesta divisão, já que a tomada de refeições é bastante significativa. Por sua 

vez, o quarto constitui um espaço mais íntimo, utilizado para actividades mais recatadas, como 

ler ou ouvir musica, devendo portanto manter privacidade. 

Em último lugar na caracterização habitacional dos jovens, foi perguntado qual das seguintes 

dimensões é a mais importantes na escolha de uma habitação, a qualidade da habitação ou as 

características do bairro. Verificou-se que, a grande maioria dos jovens refere a qualidade da 

habitação como mais importante (64%), embora seja discutido no Estado da Arte (capítulo 

2.2.4), que as características do bairro, nomeadamente as sociais, possuem um maior peso na 

satisfação residencial global (Smith 2011). 

6.1.6  Regime propriedade da residência actual 

Neste capítulo será abordada a situação relativa ao regime habitacional actual. Os resultados 

são posteriormente relacionados com o nível de autonomia, sendo apresentados 

seguidamente: 

 

 
Figura 13 - Regime habitacional dos jovens (Questões 1.21 e 5.2) 
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Observa-se que a maior parte do segmento em estudo vive atualmente numa habitação 

arrendada (47%). Seguidamente, 30% vivem em quarto em casa arrendada partilhada, e 20% 

em casa própria. Apenas 3% afirmaram viver em casa própria e arrendar os restantes quartos. 

Quando relacionado com os níveis de autonomia, verifica-se que a população que vive em 

casa arrendada é sobretudo do perfil A (responsável pela escolha e gestão da habitação). 

Também a população que vive em casa própria é sobretudo do perfil A. Note-se que o perfil A 

é o que possui idades mais avançadas, muitos já na casa dos 30, o que faz com que estes 

jovens à partida apresentem mais nível de autonomia, o que lhes permite este modelo 

habitacional. Pelo contrário, verifica-se que a população que vive em quarto em casa partilhada 

é maioritariamente do perfil B (Não é financeiramente autónomo, mas é responsável pela 

escolha e gestão da habitação), associado a idades inferiores e menor autonomia.  

6.1.7 Meios de informação utilizados pelos jovens na procura de habitação 

Pretende-se agora caracterizar os meios de informação utilizados pelos jovens na procura de 

habitação. Para tal, foi utilizada a Questão 7.4 “Que meios de informação usa ou pensa vir a 

usar na procura de habitação”, cujos resultados se encontram ilustrados na figura abaixo: 

 

 
 

Figura 14 - Meios de comunicação utilizados na procura de nova habitação (Questão 7.4) 
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directamente a sua satisfação. Desta forma avalia-se a percepção que os jovens possuem em 

relação às várias componentes do seu sistema habitacional.  

É importante referir que satisfação residencial, nesta abordagem, refere-se à soma dos níveis 

quatro “satisfeito” e cinco “Muito satisfeito”, sendo que, pelo contrário, a insatisfação 

corresponde à soma dos níveis um e dois “Muito pouco satisfeito” e “Pouco satisfeito”. Por sua 

vez, o nível três “Medianamente satisfeito” corresponde a um nível intermédio que não é 

necessariamente de satisfação ou insatisfação. Este nível possui no entanto uma conotação 

algo negativa, já que não corresponde a um nível de declarada satisfação habitacional, e numa 

escala de níveis de satisfação,  a neutralidade não é o nível que se deseja alcançar. 

6.2.1 Grau de satisfação com a localização e características do bairro de 

residência actual 

Esta secção estuda o grau de satisfação da população residente em Lisboa com a localização 

e bairro da sua residência actual (ver figura 15). Os resultados obtidos indicam um elevado 

grau de satisfação deste segmento de população, verificando-se que o somatório dos níveis 4 

e 5 de corresponde a cerca de 73%. Seguidamente, o nível de satisfação 3, foi o que mais se 

evidenciou, com uma percentagem de respostas de cerca de 21%. Por sua vez, a insatisfação 

percepcionada pelos jovens representa uma minoria, correspondendo o somatório dos níveis 1 

e 2 a apenas cerca de 6,5%. É importante lembrar que a análise da satisfação ao nível da 

freguesia perde robustez, uma vez que a amostra quando segmentada a este nível acaba por 

implicar poucas respostas para cada uma das freguesias. No entanto, destacam-se Arroios (28 

respostas), Lumiar (19 respostas), Penha de frança (18 respostas) e Alvalade (17 respostas) 

como as freguesia com maior representatividade. 

 

Figura 15 - Grau de satisfação geral com a localização e características do bairro da residência actual 
(Questões 3.1 e 3.2) 
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Ao analisar-se quais os atributos que são mais valorizados, verifica-se que os jovens 

apresentam níveis de satisfação bastante elevados para os atributos do seu bairro de 

residência, destacando-se a existência de “Lojas e comércio de proximidade”, “Segurança” e” 

Localização na cidade”, com níveis de satisfação superiores a 60%. Os maiores níveis de 

insatisfação, referem-se aos atributos “Estacionamento” e “Vida nocturna”, com valores 

superiores a 50%. No entanto, nenhum atributo ultrapassa os 50% de insatisfação, verificando-

se maiores níveis de satisfação na maioria dos atributos, com excepção dos atributos 

“Estacionamento”, “Vida nocturna”, “Equipamentos Culturais” e “Poluição e Ruído ”. 

 

 
 

Figura 16 - Grau de satisfação em função da freguesia de residência actual (Questões 1.11 e 3.2) 
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de viver”. A população estudada foi pois a população que respondeu que vive numa freguesia 

diferente das duas onde gostaria de viver. Os resultados apresentam-se na figura seguinte: 

 

 
 

Figura 17 - Grau de Satisfação  com os atributos do bairro para a população que não vive na freguesia 
preferencial (Questões 3.1; 1.10; 1.11; 1.12 e 1.14) 
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percentagem de 46% de pessoas que não vivem em nenhum dos bairros que são os seus 

preferenciais. Este segmento corresponde assim ao segmento que não está satisfeito em 

relação à freguesia onde habita, razão pela qual apresenta maior probabilidade de insatisfação 

relativamente ao bairro onde reside. É por esta razão que se justifica uma análise mais 
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No entanto, ao ser estudado este segmento (população que não vive em nenhum dos dois 

primeiros bairros preferenciais) verificam-se mais uma vez resultados bastante positivos, 

embora com algumas diferenças relativamente ao anterior (população global de Lisboa). 

Verifica-se que os atributos em que os jovens demostram maior nível de satisfação, com níveis 

superiores a 60% são agora, “Distância à universidade ou trabalho”, Lojas de comércio de 

proximidade” e a “localização na cidade”, mantendo-se portanto os dois últimos atributos, mas 
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assim o quarto lugar da ordem de maior satisfação. Por sua vez, os menores níveis de 

satisfação registados são os atributos “Vida nocturna”, “Equipamentos Culturais” e “Serviços de 

saúde”, onde a soma dos níveis 4 e 5 não ultrapassa os 20%. 
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Estes atributos, tal como os atributos onde foi observada maior satisfação, são espacializados 

ao nível da freguesia. Esta espacialização é obtida através da percentagem de população que, 

não vivendo em nenhum dos seus bairros preferenciais, admite um nível se satisfação de 1 e 2, 

nos mapas superiores, e 4 e 5, nos inferiores, face ao total da população residente numa 

freguesia, apresentando-se os resultados na seguinte figura: 

 

 

 
 

Figura 18 - Percentagem de população por freguesia que, não vivendo em nenhum dos seus bairros 
preferenciais, admite um nível se satisfação de 1 e 2, nos mapas superiores, e 4 e 5, nos inferiores para 
diferentes atributos. 
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existência de essa actividade e a população residente. Verificando-se um elevado nível de 

insatisfação, seria interessante um estudo aprofundado que levasse a compreender as razões 

que levam a essa mesma insatisfação. É de notar, no entanto, que a amostra de população 

para a freguesia “Estrela”, que simultaneamente afirma que este não é nenhum dos seus 

bairros preferenciais, é de apenas uma pessoa, razão que enfraquece a compreensão e 

análise da insatisfação nesta freguesia.  

Seguidamente encontra-se espacializado ao nível da freguesia o atributo Equipamentos 

Culturais. A oferta dos principais polos culturais em Lisboa encontra-se bastante concentrada 

no centro histórico, salvo algumas excepções. Por conseguinte, verifica-se que nas freguesias 

correspondentes a esta área não foi observada insatisfação. Pelo contrário, nos extremos da 

cidade, que correspondem a zonas mais recentes, existe menor dinâmica cultural, sendo estas 

áreas polarizadas pelo centro, onde as pessoas se deslocam para que possam usufruir não só 

dos equipamentos culturais em si, mas do ambiente cultural que se cria pelo efeito sinérgico da 

existência e proximidade desses mesmos equipamentos, que criam polos de influencia sobre a 

cidade (por vezes até além da cidade). Por seu lado a Estrela surge novamente com resultados 

expressivamente negativos, não sendo evidente a razão. Verifica-se ainda, com grande 

insatisfação, um “anel” que circunscreve o centro, com destaque para a Penha de França e o 

Beato, onde é clara a menor existência de dinâmica cultural, não obstante uma tendência de 

mudança que ocorre actualmente, com organizações como o polo criativo do beato, o Eka 

Palace, e o teatro ibérico, mas que ainda não se afirmaram como polo cultural da cidade, ou 

pertencem a segmentos mais específicos e que por isso não tenham, ainda, tanta expressão.  

Finalmente, os baixos resultados observados ao nível dos Equipamentos de Saúde são 

verificados, sobretudo, nas zonas ocidental, norte e centro (superiores a 60%). Neste domínio 

não é perceptível se a insatisfação é relativa à quantidade, qualidade ou à distância até aos 

mesmos equipamentos. É possível que exista uma forte insatisfação relativamente à qualidade 

do serviço, mas essa questão está fora do objecto de estudo do presente trabalho. É de notar 

que muitas destas áreas estão abrangidas por serviços de saúde e hospitais, com destaque 

para Belém, onde se verificam grandes níveis de insatisfação, que possui o Hospital Francisco 

Xavier e o Egas Moniz. Já o centro, correspondendo às freguesias da Misericórdia, Santa 

Maria Maior e São Vicente, não existem hospitais públicos, o que pode eventualmente estar na 

origem da insatisfação registada. 

Analisando agora os atributos de maior satisfação, a Localização na Cidade destaca-se 

sobretudo nas freguesias centrais, exceptuando-se a freguesia de Santo António. Estas 

localizações, sendo centrais, registam resultados de satisfação com este atributo. Para além 

destes resultados nas freguesias centrais, verifica-se grande satisfação na parte mais oriental 

da cidade, nomeadamente o Parque das Nações, Olivais e Santa Clara. Estas localizações são 

periféricas na cidade, mas ainda assim a população residente demonstra grande satisfação, o 

que pode indicar vivências mais ao nível do seu bairro e menor ligação e necessidade de 

ligação à cidade envolvente.   

Por sua vez, as Lojas de Comércio e Proximidade apresentam resultados menos evidentes em 

relação à satisfação, destacando-se a Estrela, onde efectivamente existe bastante comércio 

tradicional, o que pode explicar estes resultados. O centro da cidade apresenta também, 

embora com menor expressão, um nível de satisfação elevado, que é coerente com o tipo de 

morfologia predominante na cidade tradicional, definida por quarteirões, que promovem 

também este tipo de comércio. Também Santa Clara, no extremo norte de Lisboa apresenta 

níveis positivos. Sendo esta uma área bastante recente da cidade, é caracterizada pela 

predominância de edifícios multifamiliares com a presença de comércio nós rés do chão, 

verifica-se portanto que os jovens moradores afirmam a sua satisfação em relação ao comércio 

de proximidade aqui existente, estando portanto satisfeitos com este atributo neste modelo de 

cidade. 
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 Os extremos ocidental e oriental da cidade observam níveis de satisfação bons, ou seja, as 

freguesias de Belém e Parque das Nações. Belém possui um nicho de comércio de 

proximidade que se distribui ao longo da Rua da Junqueira, terminando junto ao Mosteiro do 

Jerónimos, sendo uma potencial razão para os bons resultados obtidos. Já o Parque das 

Nações possui o centro comercial Vasco da Gama, que não correspondendo completamente 

ao conceito de comércio de proximidade, pode pelas especificidades deste bairro funcionar 

como tal, uma vez que é a principal centralidade e elemento marcante desta freguesia, 

polarizando a população residente para a sua envolvente ou seja, o Parque das Nações 

propriamente dito (antiga Expo). Por outro lado, a proximidade a Moscavide, pode explicar 

estes resultados. Embora esta freguesia não pertença a Lisboa, sendo contíguo ao Parque das 

nações, pode permitir que as vivencias da população se realizem aí. Não sendo o bairro uma 

definição objectiva, e dependendo dessas mesmas vivencias, se a população do parque das 

Nações realizar actividades rotineiras em Moscavide pode considerar esta freguesia parte do 

seu bairro (sendo bairro uma construção cognitiva e não uma divisão administrativa) razão que 

também poderia estar na origem dos resultados de satisfação obtidos, já que Moscavide 

apresenta algum comércio de proximidade. 

Finalmente, observamos que a “Distância ao Trabalho/Universidade” apresenta resultados 

positivos que se encontram sobretudo nas freguesias centrais e nos extremos. Esta distância 

pode estar relacionada com o tempo de deslocamento entre estes dois locais e não 

necessariamente com a distância física, sendo por isso também consequência dos transportes. 

Os bons resultado obtidos podem indicar a proximidade ou facilidade de acesso ao trabalho ou 

universidade, apenas não se manifestando  na parte Norte da cidade (Freguesias de Benfica, 

São Domingos de Benfica e Lumiar), e mais pontualmente na freguesias de Santo António e 

Misericórdia. De notar que estes resultados corroboram a importância do factor “Distância ao 

trabalho/ universidade”, observado entre os jovens portugueses como uma das variáveis 

estatisticamente relevantes observadas num estudo sobre factores determinantes na escolha 

de apartamentos (Tavares & Pacheco, 2015, capítulo 2.1.2).  

Posteriormente procedeu-se à análise do grau de satisfação global com o bairro para a 

população que não vive em nenhuma das freguesias preferenciais, sendo os resultados 

apresentados na figura seguinte:  

 

 

Figura 19 - Grau de Satisfação em relação à freguesia de residência actual para a população que não vive na 
freguesia preferencial (Questões 3.1, 1.10,  1.11) 

 

Através da figura, observa-se que a satisfação dos jovens com o bairro onde habitam é 

elevada, relativamente à freguesia onde moram, sendo que em apenas três freguesias são 

1 - Muito pouco satisfeito

2 - Pouco satisfeito

3 - Medianamente satisfeito

4 - Satisfeito

5 - Muito satisfeito

1 - Muito pouco satisfeito

2 - Pouco satisfeito

3 - Medianamente satisfeito

4 - Satisfeito

5 - Muito satisfeito

1 - Muito pouco satisfeito

2 - Pouco satisfeito

3 - Medianamente satisfeito

4 - Satisfeito

5 - Muito satisfeito



56 
 

demonstrados níveis de insatisfação, ou seja, Lumiar, com cerca de 30% de insatisfação, a 

Penha de França, com 10%  e Arroios, com 8%. Mais ainda, quando a análise se foca apenas 

no nível 1 (Muito pouco satisfeito) o número de freguesias decresce para duas, registando-se 

apenas no Lumiar e na Penha de França. Estes resultados compravam mais uma vez a 

satisfação percepcionada pelos jovens relativamente ao bairro onde moram, ainda que não 

vivam na sua freguesia preferencial.  

 

 
 

Figura 20 - Grau de Satisfação em relação à freguesia de residência actual para a população que não vive na 
freguesia preferencial, continuação 

 

Os mapas apresentados na figura 20, ilustram o nível de satisfação com o bairro por freguesia, 

correspondendo à percentagem da soma nos níveis 1 e 2, em primeiro lugar, e à soma dos 

níveis 4 e 5, em segundo lugar, dentro de cada freguesia, permitindo assim ilustrar o nível de 

insatisfação e de satisfação dentro de cada freguesia e a uma escala superior, dentro do 

município de Lisboa. 

No primeiro mapa (insatisfação com o bairro ao nível da freguesia) verifica-se portanto que a 

insatisfação que os jovens sentem com o bairro em relação à freguesia onde habitam é 

bastante reduzida, tal como evidenciado pela figura anterior, sendo neste mapa facilmente 

percepcionada a insatisfação com o Lumiar, que se destaca das restantes freguesias. Por sua 

vez, o segundo mapa vem corroborar os elevados níveis de satisfação com o bairro, sendo fácil 

de percepcionar níveis de satisfação inferiores verificados na zona ribeirinha, que se destacam 

das restantes áreas da cidade.    

Finalmente, a satisfação com o bairro de residência foi analisada ao nível de autonomia dos 

jovens, destacando-se o perfil B (Não sou financeiramente autónomo, mas sou responsável 

pela gestão e escolha da minha habitação) como perfil onde existe a maior satisfação 

relativamente a esta componente, com cerca de 79% de satisfação. Para os restantes registou-

se um nível de 66% para o perfil A, 70% para o C e 62% para o C.  

6.2.2 Grau de satisfação com as características da habitação actual  

Pretende-se agora estudar a satisfação relativamente às características intrínsecas da 

habitação. Os resultados relativos à satisfação com os atributos da habitação encontram se 

ilustrados na figura seguinte:  

Mapa do grau de Satisfação em por freguesia  

Escala (%) Escala (%) 
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Figura 21 - Satisfação com os atributos da habitação (Questão 6.3) 

Observa-se mais uma vez resultados bastante positivos, podendo-se verificar um nível de 

satisfação geral com a habitação que ronda os 62%. Por conseguinte, observa-se que o nível 

de insatisfação registado é bastante baixo, correspondendo apenas a 12%. Já o nível 

intermédio de satisfação (nível 3) obteve um total de respostas de 26%, que, sendo uma 

minoria, não deixa de ser um valor considerável. 

É possível evidenciar três atributos onde os jovens se manifestam fortemente satisfeitos, com 

níveis de satisfação superiores a 60%. Em primeiro lugar o atributo “ Número de quartos” foi o 

que mais se destacou, com cerca de 65% de satisfação. Da mesma forma, o atributo 

“Dimensão da casa”, obteve 63% de satisfação, ocupando assim o segundo lugar do ranking. 

Através destes resultados é possível concluir que os jovens se sentem bem acomodados no 

que diz respeito à dimensão e densidade habitacional, sendo esta questão fortemente ligada 

com o nível de satisfação residencial, tal como mencionado anteriormente no capítulo 2.2.3, 

podendo assim explicar os bons resultados verificados relativamente ao grau de satisfação 

geral, já que se verifica que estes atributos possuem um forte peso relativo para a satisfação 

da habitação. Não obstante, a satisfação com a dimensão dos quartos, não obtém resultados 

tão positivos como os atributos anteriores, mas ainda assim com um nível de satisfação 

superior a 50%. 

Por sua vez, surge em terceiro lugar  o atributo “Luz natural”, também este com cerca de 63%, 

que comprova a satisfação dos jovens com a luz e natural no interior da habitação, e por 

conseguinte a orientação solar, que mais uma vez, é um atributo fortemente correlacionado 

com a satisfação residencial, mencionado no capítulo 2.2.3. Este atributo, tal como os 

anteriores, possui também um elevado peso relativo na contribuição do grau de satisfação 

geral, corroborando os bons níveis de satisfação.  
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Por outro lado, os atributos “Espaços exteriores”, “Isolamento sonoro”, “Conforto térmico”, e 

“Estacionamento” foram os que registaram menor níveis de satisfação, com níveis de 

insatisfação iguais ou superiores a 50%. 

Seguidamente aparecem espacializados, ao nível da freguesia o nível de insatisfação com 

esses mesmos atributos, permitindo assim compreender em que freguesias esta insatisfação é 

mais expressiva. Estes mapas ilustram a percentagem do somatório do nível 1 e 2 face ao 

número total de respostas em cada freguesia (que neste caso corresponde à freguesia onde a 

população que não vive em nenhuma das freguesias preferenciais habita), estando classificado 

por cores, onde as freguesia com maiores percentagens são identificadas com cores mais 

fortes.  

 

 

 
 

Figura 22 - Atributos da habitação com níveis de insatisfação iguais ou superiores a 50% por freguesia 

Através da observação da figura anterior, podemos verificar que a maior insatisfação com o 

atributo “Espaços exteriores” se manifesta sobretudo em áreas centrais da cidade. 

Espacializados. Destacam-se aqui as freguesias da Misericórdia, Estrela e Arroios, com níveis 

de insatisfação superiores a 80%. Este resultado é coerente com as malhas urbanas  

verificadas nestes locais, sendo estas freguesias bastante compactas, é natural que os 

espaços exteriores existem em menor número e em menor dimensão, levando assim a um 

maior nível de insatisfação percepcionado. 

Por sua vez, os jovens manifestam insatisfação ao nível do “Isolamento sonoro” sobretudo nas 

freguesias da Ajuda e Misericórdia. Verifica-se também uma tendência de insatisfação maior 

para áreas centrais, sendo registados níveis de insatisfação ligeiramente menor para as áreas 

periféricas, nomeadamente a parte Norte da cidade. Já a parte mais oriental mostra-se de novo 

mais insatisfeita, podendo esta razão estar ligada á presença do aeroporto e do tráfego aéreo. 

Estes resultados podem estar relacionados com a qualidade do edificado, já que, exceptuando 

a parte oriental não são consistentes com o mapa de ruído da cidade. 

O “Conforto térmico” apresenta novamente três freguesias com níveis de insatisfação 

superiores a 80%, sendo elas a Ajuda, Misericórdia e Marvila, que poderá estar novamente 

relacionado com as características do edificado, bem como o seu estado de conservação, 

sendo freguesias em que o edificado se encontra bastante envelhecido, não obstante a 
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regeneração urbana que se tem vindo a verificar na Misericórdia. Além disso essa mesma 

regeneração normalmente está associada a preços de renda muito elevados, que normalmente 

exclui os jovens, não sendo por isso beneficiados por este fenómeno, pelo que as suas 

habitações nestas freguesias continuam a apresentar baixos padrões, nomeadamente ao nível 

do conforto térmico.  

Por outro lado, O “Estacionamento” surge com maior incidência  de insatisfação  novamente na 

Misericórdia e Marvila. Sendo estas freguesias com edificado e malhas urbanas bastante 

antigas, sobretudo a Misericórdia, a insatisfação com o estacionamento é uma conclusão fácil 

de compreender, já que a maior parte do edificado não possui estacionamento privado, e a sua 

construção está normalmente associada a projectos de reabilitação que resultam em habitação 

com custo bastante elevados, onde os jovens não estão normalmente incluídos. O 

estacionamento é desta forma feita à superfície, em espaço público, sendo normalmente difícil 

de encontrar um lugar, levando à evidente insatisfação com esta componente.  

Seguidamente serão espacializados e analisados os atributos de maior satisfação, utilizando a  

mesma metodologia para a construção dos mapas, utilizada anteriormente, mas agora com a 

soma dos níveis 4 e 5 em vez do 1 e 2. 

 

 
 

Figura 23 - Atributos da habitação com níveis de satisfação iguais ou superiores a 60% por freguesia 

 

Através de observação da figura é possível compreender os elevados níveis de satisfação que 

se verificam com estes atributos, generalizados por toda a cidade de Lisboa. 

Para o atributo “número de quartos” verifica-se que a Ajuda é a freguesia onde os níveis de 

satisfação são inferiores, com um valor de cerca de 17%. Já Santa Maria Maior, Misericórdia, 

Marvila e Olivais Destacam-se como as freguesias com melhores resultados em relação a este 

atributo. Por sua vez, em relação à “Dimensão da casa” mais uma vez Santa Maria Maior e 

Misericórdia destacam-se pelos bons resultados, assim como Marvila, Santa Clara e São 

Domingos de Benfica. São Domingos de Benfica e Santa Clara são freguesias mais recentes, 

normalmente com divisões maiores, pelo contrário Santa Maria Maior e Misericórdia estão 

associadas a divisões mais pequenas. Porém, o que é importante verificar é que os jovens 

estão satisfeitos com a dimensão da sua habitação, independentemente de esta ser pequena 

ou grande, ou seja, os jovens pensam que a dimensão é adequada.  Em relação à “Luz 

natural”, as freguesias que mais se destacam, com níveis de satisfação superiores a 80%, são 

Benfica, Santo António, São Vicente e Alvalade. São Vicente estando junto ao rio, e com boa 

exposição solar, os resultados de satisfação elevados são facilmente perceptíveis, atingido 

100% de satisfação.  

Finalmente, a satisfação com as características intrínsecas da habitação de residência actual 

foram estudadas ao nível do perfil de autonomia, não se verificando diferenças significativas, 

sendo que todos os perfis registam nível de satisfação na ordem dos 62%. 
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6.2.3 Grau de satisfação com o custo da habitação actual 

Relativamente ao custo da habitação, apresenta-se em primeiro lugar a satisfação com o custo 

da habitação, seguido das razões de insatisfação e finalmente a satisfação com a relação 

qualidade /preço da habitação, estando os resultados ilustrados na figura seguinte: 

 

 
 

Figura 24 - Satisfação o custo habitacional (Questões 5.5, 5.6 e 5.7) 

Através de observação do gráfico observa-se que a maioria dos jovens manifestam satisfação 

com os custos da habitação, nomeadamente 61% da população diz –se satisfeita com o custo 

da habitação e 56% (soma dos níveis 4 e 5) satisfeita com a qualidade/preço da habitação. Dos 

39% que se manifestaram insatisfeitos a maioria afirma que a principal razão da insatisfação se 

deve ao facto de considerar o valor demasiado elevado, e desproporcional, existindo, no 

entanto, uma minoria que considera o valor justo mas que tem dificuldade em pagá-lo. 

Desta forma  conclui-se que a insatisfação sentida nesta matéria é devida ao desajustamento 

do mercado face aos rendimentos do segmento se população em estudo. Por um lado, existe 

uma franca maioria que expressa o que o custo é desproporcional, que pode ser consequência 

da subida dos preços da habitação que se têm sentido nos últimos anos. Por outro lado, existe 

uma minoria, que embora não sinta que os seus custos habitacionais são desproporcionais, 

afirma a sua dificuldade em suportar estes custos, sendo portanto o problema aqui a relação 

rendimento/custos da habitação, que está ligada com os baixos salário que se observam entre 

os jovens actualmente.  

Para o perfil D foi especificamente perguntado (Questão 5.1d) se a razão pela qual não possui 

habitação própria é opcional ou devido às condições de mercado, tendo sido verificado que em 

73% dos casos é devido às condições de mercado, indicando mais uma vez a dificuldade de 

acesso à habitação por parte dos jovens.  

A satisfação dos jovens em relação aos custos habitacionais é também analisada em função 

do regime habitacional, sendo os resultados apresentados na figura seguinte: 
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Figura 25 - Grau da satisfação com o custo da habitação em função do tipo de regime habitacional (Questões 
5.2, 5.5 e 5.6)  

Observa-se que em todos os regimes de habitação se registam valores de satisfação 

superiores a 50%. Porém os jovens que vivem em quarto em casa arrendada, verificam os 

valores mais elevados de insatisfação. Para compreender melhor esta questão foi calculado o 

rácio entre as despesas totais e as despesas de habitação, compreendendo assim o peso que 

a habitação possui nas despesas mensais, e indirectamente, o peso que esta despesa possui 

no orçamento dos jovens, apresentando-se na seguinte tabela: 

Tabela 7 - Taxa de esforço em função do regime de habitação 

  

Valor médio das 
despesas totais (€) 

RÁCIO 
MÉDIO 

Valor médio das 
despesas habt. (€) 

Vive em casa arrendada 919,27 56,32 
 

487,68 

Vive em casa própria 1381,81 39,73 
 

468,30 

Vive em quarto em casa arrendada partilhada 698,07 46,96 
 

294,85 

Vive em quarto em casa própria e arrenda os 
restantes quartos 775 NA 

 
NA 
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O rácio apresentado para o segmento de jovens que vivem num quarto em casa arrendada, 

não é o maior entre os rácios apresentados. No entanto o valor médio das despesas 

apresentadas para estes jovens é o mais baixo (698,07 euros), sendo que se for considerado o 

rácio de 46,96, o orçamento mensal disponível seria cerca de 321 euros, o que representa um 

valor bastante baixo, e que como tal pode estar na origem da insatisfação. Considerando ainda 

uma taxa de poupança das famílias para 2016 de 6.3%
i
, isto significaria, considerando as 

despesas apresentadas, um valor disponível mensal de 745 euros, que quando subtraído o 

custo da habitação restaria cerca de 350 euros, que continua a ser um valor demasiado baixo 

para suprir o custo de vida.  

Para os restantes regimes habitacionais nota-se maior satisfação. É também de notar que para 

os que vivem em casa arrendada o valor do rácio do custo habitacional vs. despesas totais é 

de 56%, que constitui um valor bastante elevado, ou seja uma sobrecarga bastante elevada em 

matéria de custos habitacionais. A insatisfação menor neste segmento poderá ser explicada 

pelos maiores rendimentos verificados. Ainda que o rácio seja maior o valor disponível para 

fazer face ás despesas mensais é também mais elevado, permitindo uma maior qualidade de 

vida. Não obstante é de notar que este valor, independentemente do maior rendimento líquido, 

continuar a ser demasiado elevado. 

O rácio custo habitacional vs. despesas totais, mais baixo verificado observa-se para os jovens 

que possuem habitação própria, sendo este inferior a 40%, ou seja o benchmark a partir do 

qual se considera sobrecarga de custos habitacionais (capítulo 2.1). Verifica-.se assim que este 

é o único segmento que não está em situação de sobrecarga de custos habitacionais, o que 

pode estar na origem dos resultados de satisfação verificados estarem na ordem dos 70%. Não 

obstante este modelo habitacional apresentar valores de sobrecarga de custos menores, e de 

satisfação maiores, não se afigura como uma solução viável para a maioria dos jovens, uma 

vez que estes, na sua grande maioria, não possuem condições de serem financiados por um 

banco para pedir um empréstimo à habitação. Os bancos inclusive, normalmente têm em conta 

uma taxa de esforça máxima, pelo que não é de estranhar que a taxa de esforço de custos 

habitacionais no segmento que tem casa própria, seja inferior. 

Por fim, com 100% de nível de satisfação, mas apenas com uma amostra de três pessoas, está 

o modelo de vivência “vive em quarto em casa própria e aluga os restantes quartos”. Embora a 

amostra seja pequena, é de fácil compreensão que este modelo possua maiores níveis de 

satisfação, já que, ao alugarem os quartos têm um rendimento mensal maior que advém do 

facto desse mesmo arrendamento. Esse rendimento pode ser utilizado para reduzir ou colmatar 

despesas com a habitação, ficando assim os encargos habitacionais reduzidos. Não foi 

possível calcular o rácio do custo habitacional vs. despesas totais, uma vez que nenhum dos 

inquiridos deste segmento respondeu quais os seus encargos habitacionais. 

Por sua vez, o nível de satisfação com a relação qualidade preço da habitação verifica mais 

uma vez resultados positivos. É novamente ao nível do segmento de população que vive em 

quarto em casa arrendada que se verificam níveis inferiores de satisfação, na ordem dos 49%, 

portanto ligeiramente inferiores à satisfação com os custos da habitação. Isto pode indicar que 

os jovens, apesar de estarem satisfeitos com o custo da habitação neste modelo habitacional, 

têm percepção de que, considerando a qualidade da habitação, este valor não corresponde de 

forma justa à qualidade da habitação onde residem. Também os jovens que vivem em casa 

arrendada verificam esta tendência de se mostrarem menos satisfeitos com a relação 

qualidade preço da habitação do que com a satisfação com o custo em geral.  Por outro lado, 

apenas o segmento de jovens que vive em casa própria revela valores de satisfação com esta 

relação superiores aos níveis de satisfação com o custo habitacional geral, demostrando que 

este segmento e este modelo habitacional demostram maior satisfação relativamente aos 

custos habitacionais. Por conseguinte, a amostra deste segmento não revela níveis de 
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insatisfação. Por outro lado, no segmento dos jovens que vivem em casa própria e alugam os 

restantes quartos voltam a ser observados 100% de satisfação. 

A satisfação dos jovens com os valores que pagam pela sua habitação é analisada em função 

dos níveis de autonomia, tendo em conta os perfis A e B, uma vez que estes possuem 

responsabilidades de gestão na habitação, sendo os resultados ilustrados na seguinte figura:  

 

 

Figura 26 - Grau de satisfação com o custo da habitação em função do nível de autonomia (1.21, 5.5 e 5.7) 

Observa-se que ambos os perfis verificam níveis de satisfação semelhantes em relação ao 

custo da habitação, sendo estes níveis elevados, na ordem dos 60 e dos 65%. Também para a 

satisfação com a relação qualidade/preço da habitação os resultados são semelhantes, mas 

inferiores, registando-se 50 e 60% de satisfação. Pelo contrário a insatisfação percepcionada é 

de cerca de 20 e 10%, respectivamente, atestando desta forma a maior satisfação do perfil B 

relativamente aos valores pagos pela habitação. 

Foi também questionado se os jovens estão preocupados com a próxima renovação do seu 

contracto de habitação, sendo que os resultados foram de 49% para o Sim e 51% Não. 

6.3 Análise das  preferências dos jovens  

Tal como procedido anteriormente para a caracterização da satisfação dos jovens, este 

capítulo pretende caracterizar as preferências e aspirações que estes apresentam aquando da 

escolha de uma habitação, nomeadamente os critérios que mais valorizam relativamente às 

várias dimensões que compõem o seu sistema habitacional.  

Mais uma vez, as preferências foram obtidas através de perguntas do questionário, que estão 

devidamente identificadas ao longo deste capítulo, onde os jovens respondem directamente, 

através de uma escala de um a cinco, sendo 1 “Muito pouco importante e cinco “Muito 

importante” a relevância que cada atributo possui para si, no sistema habitacional. Os atributos 

encontram-se ordenados em função do somatório dos níveis 4 e 5, que representam os níveis 

em que se considera “importante”: 
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6.3.1 Preferências em relação à localização e às características do bairro da 

residência  

Neste capítulo pretende-se abordar as preferências observadas pêlos jovens em relação à 

localização da sua habitação, e, por conseguinte, a preferência relativamente à freguesia onde 

gostariam de morar e os atributos do bairro que afirmam ser mais importantes na sua escolha 

habitacional. Os resultados obtidos foram apresentam-se na figura abaixo: 

 

 
 

Figura 27 - Preferência dos jovens em relação à freguesia de residência (Questões 1.12 e 1.14) 

 

É possível destacar 4 freguesias, onde existe uma clara preferência, sendo elas, Arroios, 

Alvalade, Avenidas Novas e Parque das Nações.  

É importante notar que as freguesias Avenidas Novas e Parque das Nações apresentam 

valores bastante mais elevados para a preferência sem restrições económicas, sendo possível 

afirmar que os jovens têm a percepção dos valores de arrendamento elevados praticados 

nestas freguesias, pelo que quando repetindo a mesma pergunta, mas tendo em conta as 

restrições económico-financeiras, os resultados observados são bastante inferiores. Já 

Alvalade apresenta resultados bem distribuídos entre as preferências tendo em conta as 

restrições económicas e as preferências sem as mesmas. Por sua vez, os resultados elevados 

verificados em Arroios devem se sobretudo às preferências considerando as restrições 

económicas, que mais uma vez corrobora a ideia de que os jovens possuem uma percepção 

geral dos preços actualmente praticados no mercado de arrendamento em Lisboa, estando 

Arroios associado a preços normalmente inferiores. Da mesma forma, Arroios pode apresentar-

se como  uma solução face a outras freguesias como as Avenidas Novas, sendo que ambas as 

freguesias se apresentam como “cidade tradicional”, tendo em conta a preferência que existe 

por esta tipologia, e tendo em conta novamente os preços inferiores da freguesia de Arroios em 

relação ás Avenidas Novas, é plausível que os jovens quando inquiridos sobre a sua 

preferência em relação á freguesia sem ter em conta as restrições económico financeiras 

optem pela segunda e quando tendo em conta essas mesmas restrições optem pela primeira. 

Seguidamente analisa-se a importância dos atributos do bairro na escolha de habitação por 

parte dos jovens, sendo os resultados apresentados na figura seguinte: 
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Figura 28 - Importância dos atributos do bairro na escolha de habitação (Questão 4.2) 

Destacam-se aqui a “Localização na cidade” e a “Rede de transportes públicos”, com níveis de 

importância de aproximadamente 90%. Pelo contrário, no extremo oposto, surgem a “Vida 

nocturna” e a “Rede ciclável”, com níveis de importância de 38 e 45%.  

É importante referenciar que a “Localização na cidade” corresponde ao atributo mais 

importante, evidenciado pela análise do capítulo grau de satisfação dos jovens, com a 

localização e características do bairro (capítulo 6.2.1), comprovando assim que os jovens 

possuem um nível bastante elevado de satisfação no atributo que lhes é mais importante, o 

que pode também contribuir para os bons resultados obtidos na classificação geral com a 

satisfação do bairro também abordada no mesmo capítulo, visto este atributo possuir um peso 

relativo bastante elevado. Pelo contrário, o atributo “Vida nocturna” deve também ser 

salientado, já que foi anteriormente um dos atributos onde os jovens se mostraram mais 

insatisfeitos. No entanto, neste capítulo é possível verificar que o peso relativo deste atributo 

para a satisfação geral é baixo, uma vez que corresponde ao atributo menos importante na 

hierarquia de preferências dos jovens. 

O “Sentimento de segurança”, apresentado no Estado da Arte (Smith, 2011; Mohit & Mahfoud 

Mubarak Al- KhanbashiRaja, 2014) como uma das principais componentes relacionadas com 

satisfação, aparece aqui em sétimo lugar, ainda assim, com uma importância bastante elevada, 

na ordem dos 80%. Outro atributo que merece especial atenção é o atributo “Relações de 

vizinhança”, já que, embora aparecendo em décimo lugar, com um nível de importância total de 

cerca de 75%, destaca-se por ser o atributo onde se verifica maior nível 5, embora o 4 seja 

menor. A elevada importância dada a este atributo pode advir do facto que este esta 

relacionado com o ambiente social, que, como abordado anteriormente (cap. 2.3.3), possui um 

maior impacte no nível de satisfação do que o ambiente físico. 
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Outra preferência estudada é o tipo de cidade que os jovens preferem morar, (Questão 4.6). Os 

resultados observados indicam que os jovens assumem, na sua maioria, uma preferência por 

“cidade tradicional”, (como Arroios ou Avenidas Novas) com 47% das respostas, o que é 

coerente com os resultados já apresentados para a preferência por freguesia.  Seguidamente 

surge “urbanização nova”, com 32% dos resultados, sendo que 21% afirmou a sua preferência 

por “bairro histórico”. 

6.3.2 Preferências em relação aos atributos e características da habitação 

O nível de importância dos atributos da habitação é discutido neste capítulo, sendo os 

resultados apresentado na figura seguinte: 

 
 

 

Figura 29  - Importância dos atributos intrínsecos da habitação na escolha de habitação (Questão 7.3) 

Através de observação deste gráfico verifica-se em primeiro lugar, com valores na ordem dos 

90%, o atributo “Conforto Térmico”. A “Orientação solar” o “Isolamento térmico” surgem em 

seguida, com níveis de importância na ordem dos 80%. Pelo contrário. Surgem como menos 

importantes, com níveis á volta do 35%, os atributos “Jardim privado” e “arrecadação / espaço 

de arrumação exterior”. O atributo “Jardim privado” é tido como fortemente ligado ao nível de 

satisfação residencial (Collen & Hoekstra 2001), presumindo-se um elevado valor no seu nível 

de importância. Porém este resultado não foi verificado, indicando que essa correlação ou não 

se verifica, ou não é percepcionada pelos jovens em estudo. Não obstante, este atributo não 

deixa de ser um dos atributos em que os jovens demostram maior insatisfação (observado no 

capítulo 6.2.2). Já o conforto térmico, aparece em segundo lugar do ranking de menor 

satisfação demostrada pelos jovens, o que constitui uma situação grave, uma vez que este 

atributo aparece como mais importante na hierarquia das preferências habitacionais dos 

jovens, sendo, portanto, este um assunto prioritário a resolver no sentido de colmatar falhas na 

satisfação dos jovens. Esta situação não representa, no entanto, um resultado inesperado, 

tendo já sido mencionado no capítulo 5 que, segundo o PDM, uma elevada percentagem do 

edificado em Lisboa apresenta baixos padrões de qualidade e conforto, bem como baixa 

eficiência energética. Verificando agora que estes atributos se encontram, para os jovens, no 

topo da sua hierarquia preferencial, esta questão adquire assim maior dimensão.  
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É de notar que, a “Luz natural” que aparece no capítulo da análise da satisfação em terceiro 

lugar, está intimamente ligada com a “Orientação solar”, que aqui aparece também como o 

terceiro atributo mais importante, com níveis de cerca de 80%. Desta forma evidencia-se uma 

relação positiva de satisfação, ao compreender que os jovens se apresentam bastante 

satisfeitos com um atributo que valorizam bastante. 

Posteriormente foi abordada a preferência dos jovens em relação às condições da habitação, 

sendo perguntado se estes têm preferência por uma habitação nova, renovada ou por renovar . 

Os resultados obtidos são apresentados em seguida na figura abaixo: 

 

 
 

Figura 30 - Preferência pelo estado da habitação (questão 7.11) 

O gráfico que se apresenta na figura permite observar uma preferência significativa por 

habitação renovada (66%), o que é coerente com o tipo de edificado existente no centro da 

cidade, já que a construção de nova habitação nas áreas centrais é escassa. Verifica-se 

também que esta preferência vêm ao encontro do discutido no Estado da Arte (cap. 2.1.2), 

onde se observa uma preferencia habitacional por um ambiente limpo e moderno (Lieberg 

2000), que pode ser associado à habitação renovada. Também a preferência apartamentos 

antigos e pequenos, associados a zonas centrais das cidades (Tu & Goldfinch 1996), pode 

relacionar-se com os resultados apresentados, uma vez que habitação renovada apresenta 

muitas vezes estas características. 

Por outro lado, é de notar mais uma vez, a disparidade entre os preços verificados em Lisboa e 

o rendimento dos jovens, bem como o que afirmam estar dispostos a pagar. Um apartamento 

recuperado em Lisboa custa em média cerca de 1700 euros/mês. Um apartamento novo custa 

em média cerca de 2300 euros por mês. Estes valores são claramente dispares dos valores 

que os jovens podem pagar ou dos que estão dispostos a pagar.  

Outra questão que foi analisada foi a preferência dos jovens em relação ao facto de a 

habitação ser ou não mobilada, que é importante no sentido de compreender modelos de 

mercado orientados da forma que melhor se adaptem às necessidades dos jovens. Os 

resultados obtidos encontram-se ilustrados na figura abaixo:  
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Figura 32 - Preferência por cozinha e sala juntas ou em 
divisões separadas (Questão 7.6) 

 

 

 

Figura 31 - Preferência de habitação mobilada ou não mobilada (Questão 7.5) 

 Observando esta figura, é possível verificar que os jovens apresentam maioritariamente uma 

preferência por uma habitação não mobilada (55%). 

Cruzando esta informação com o nível de autonomia dos jovens, observa-se que o perfil A, 

correspondendo ao perfil com maior autonomia, é o perfil onde se observa menor percentagem 

de preferência por habitação mobilada, o que pode ser explicado pela elevada autonomia do 

grupo, que permite que estes jovens queiram e possam escolher a sua própria mobília.  

Também este segmento pode estar associado a uma maior permanência na residência que 

pretende arrendar, o que leva a que despendam mais recursos, nomeadamente tempo e 

dinheiro, a mobilar um ambiente em que se sintam confortáveis, de acordo com as suas 

preferências. Pelo contrário, o perfil B, onde os jovens são responsáveis pela escolha e gestão 

da habitação, mas não possuem autonomia financeira, destaca-se como o segmento onde 

existe a maior preferência por habitação mobilada (58%), o que mais uma vez se pode associar 

aos períodos de tempo mais curtos que este segmento tenciona  passar na habitação. 

Seguidamente, foi estudada a questão do modelo habitacional de sala e cozinha junta ou sala 

e cozinha em divisões separadas, sendo os resultados obtidos ilustrados na figura seguinte. 
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jovens. Note-se que esta divisão corresponde à divisão onde os jovens realizam a maior parte 

das suas actividades (36%), corroborando mais uma vez, a importância, e a razão pela qual os 

jovens preferem que estas estejam separadas. As diferenças encontradas ao nível de 

autonomia não foram expressivas razão pela qual este gráfico não é apresentado. 

Por sua vez, foi colocada a questão se os jovens pensam  valorizam na escolha da futura 

habitação, um parque partilhado para carrinhos de bebé e um parque partilhado para bicicletas 

(Questão 7.7). Os resultados relativos a esta questão, são mais uma vez ilustrados na figura 

abaixo: 

 

 

Figura 33 - Importância de equipamentos partilhados (Questão 7.7) 

Os resultados acima ilustrados permitem verificar que a grande maioria dos jovens se assume 

como indiferente face a estes dois atributos. No entanto, existe ainda uma percentagem 

considerável que acha importante a existência de um parque para bicicletas de 38% (soma da 

população que respondeu “sim os dois” e “Sim, bicicletas”). Pelo contrário a população que 

respondeu unicamente que considera importante a existência de parque para carrinhos de 

bebé é nula, não deixando de este atributo estar expresso no segmento que respondeu “Sim, 

os dois”. A importância deste atributo constitui assim uma clara minoria, que é no entanto ao 

nível do perfil A que se torna mais significativa. Esta questão pode estar ligada com diversas 

razões. Em primeiro lugar, é no perfil A que existe maior percentagem de população com filhos 

(menos população respondeu “não aplicável” ao atributo brincar com os filhos na questão 7.8, 

correspondendo a cerca de 50%), o que leva a que existe à partida maior interesse neste tipo 

de atributos. Em segundo lugar este segmento está relacionado com idades mais avançadas, 

pelo que poderá estar mais consciente para a questão de ter filhos, ainda que para já não os 

tenha. Por último, sendo este o segmento com maior nível de autonomia, sendo também o 

segmento com maior percentagem de jovens que vive em casa alugada e em casa própria, é o 

segmento que está associado a situações habitacionais mais estáveis, e depreende-se que 

possa estar interessado em soluções habitacionais mais específicas e adaptadas à sua vida, 

estando por isso a disposto a gastar mais recursos com a habitação. 

Com vista a compreender melhor a importância que as divisões da casa têm para os jovens 
(assunto já debatido no capítulo 6.1.5) foi colocada a Questão 7.2 “Imagine que encontrou a 
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habitação ideal para si. Se pudesse ter mais 5 metros quadrados, onde os aplicava?”, 
permitindo ter uma ideia, por um lado da divisão que consideram mais importante, ou, por 
outro, divisões ou espaços em situação de carência, que os jovens gostariam de ter ou ver 
aumentados. Os resultados encontram-se apresentados na figura seguinte: 
 

 

 
 

Figura 34 - Divisões que os jovens gostariam de aumentar (Questão 7.2) 

Mais uma vez, os resultados observados, corroboram a ideia de que a sala é a divisão mais 

importante, ou a que aumentariam 5 m
2 

se assim tivessem essa oportunidade. Esta  resposta, 

obteve um total de 22%, chegando aos 35% no perfil A. 

Seguidamente, em segundo lugar aparece a opção aumentar a área de espaço exterior, com 

18% de respostas. Note-se que os espaços exteriores foram um dos atributos em que os 

jovens se mostraram mais insatisfeitos, não sendo de estranhar que surja como uma das 

opções mais importantes nesta análise. Ainda assim, neste mesmo capítulo os jovens 

afirmaram que o jardim privado constituía o atributo menor importante na escolha de habitação. 

Esta relação pode significar que, não sendo um atributo a ter em conta aquando do 

arrendamento de habitação, não deixa de ser importante na  contribuição para a sua satisfação 

pessoal. Pode também significar a percepção da escassez de jardins privados em habitação, já 

que, sendo a satisfação avaliada para a população residente em Lisboa, e sendo esta uma 

cidade bastante compacta, torna-se difícil possuir um jardim privado na habitação. Mais ainda, 

os jardins encontram-se normalmente associados a rés do chão, que normalmente não são as 

tipologia preferenciais de vivência. Por outro lado, pode existir a percepção da necessidade e 

preferência de outro tipo de espaços exteriores, tais como varanda, ou terraço. Não obstante é 
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importante lembrar que, como referido no capítulo 2.3.2, o jardim constitui um atributo bastante 

significativo na promoção de satisfação residencial. 

Em terceiro  lugar, destaca-se ainda a opção “escritório”, com 16% das respostas. É importante 

ter em conta que os jovens responderam que não estariam interessados em ter um espaço de 

trabalho partilhado no seu edifício (Questão 7.14). Desta forma, entende-se que os jovens 

estão interessados e espaços para trabalhar na habitação, mas não estão interessados em 

partilhar esse espaço, o que vem corroborar a ideia de que os modelos de equipamentos 

partilhados na habitação não funcionam, ou não são bem vistos entre os jovens. Esta questão 

pode ser por um lado cultural, não sendo comum estes modelos em Portugal,  além de que, 

sendo Portugal um pais com baixo capital social, o associativismo e os modelos de partilha não 

são frequentes, nem normalmente possuem grande adesão. Por outro lado, sendo este um tipo 

de produto não testado no mercado, não existe ainda a ideia de que estes modelos possam 

constituir uma solução habitacional, o que não que dizer que não possam ser futuramente 

implementados com sucesso, ainda que com alguma resistência inicial. 

Relativamente ao perfil B é de destacar a expressão que a resposta “aumentar a área de 

cozinha” obteve. Esta resposta pode indicar que os jovens deste perfil possuem cozinhas 

pequenas, o que pode contribuir para a insatisfação com a habitação, dada a importância que 

vimos que esta divisão possui. Da mesma forma, aumentar o número de casas de banho e ter 

mais uma casa de banho, são outras duas respostas com grande expressão neste segmento, 

mais uma vez indicando que isto pode significar uma deficiência no alojamento deste jovens no 

que diz respeito a esta divisão. 

Finalmente foi avaliada possibilidade de alargar o conceito tradicional do regime de 

propriedade horizontal a outras utilizações, tais como espaço partilhado para fazer desporto ou 

para trabalhar, que poderiam constituir soluções habitacionais mais adaptadas aos conceitos 

de vivência modernos, que os jovens poderiam estar interessados. Os resultados  encontram-

se apresentados na figura seguinte: 

 

 

Figura 35 – Potenciais modelos de alargamento do conceito tradicional de áreas comuns  (Questões 7,9; 7,13 e 
7,14) 

Verifica-se em primeiro lugar que em ambos os modelos propostos (espaço partilhado para 

fazer desporto e espaço de trabalho partilhado no mesmo edifício) os jovens, apresentaram-se 

expressivamente como não interessados, com 58 e 76%, da população a responder “Não”. 
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Por sua vez, em relação ao modelo de despesas incluídas na renda, existe uma percentagem 

significativa de jovens interessados em ter as despesas incluídas na sua renda de habitação, 

pelo que a sua implementação como modelo de arrendamento, constitui uma vantagem, no 

sentido de cumprir a aspiração de um segmento significativo de jovens. 

 

6.3.3 Aspirações em relação aos valores e custo da habitação 

Pretende- agora estudar as aspirações dos jovens em relação ao custo da habitação (custos 

da habitação), sendo questionado, qual o valor que achariam justo pagar por uma habitação 

com os atributos que anteriormente declararam ser importantes. Esta análise foi feita para a 

população da amostra em geral, sendo posteriormente detalhada para os perfis A e B, uma vez 

que este são os perfis onde existe gestão e escolha da habitação por parte dos jovens. 

 

 

Figura 36 - Valor que os jovens afirmam dispostos a pagar por uma habitação (Questão 7.10) 

 

Através de observação da figura, verifica-se que os valores considerados justos pelos jovens 

se situam à volta dos 600 euros, sendo que cerca de 37% dos inquiridos afirmou ser este o 

valor que estaria disposto a pagar. Seguidamente observa-se um segmento significativo que 

afirma que o valor disposto a pagar seria de 400 euros, correspondendo a 29%. Por último, é 

consideravelmente importante um segmento de população que assume uma disponibilidade de 

800 euros, sendo este segmento de 18%. Globalmente verifica-se que a média do custo que os 

jovens afirmam ser comportável encontra-se nos cerca de 630 euros. Este valor é claramente 

incompatível com os valores actualmente praticados em Lisboa. 

Analisando os resultados em função do nível de autonomia, verificou-se que não existem 

diferenças significativas, sendo o valor aproximado de 600 euros para ambos os perfis A e B 

(596 e 612 respectivamente). 

Seguidamente foi analisado o valor que os jovens estão dispostos a pagar em função da 

tipologia que preferem. Estes resultados são ilustrados na figura seguinte:  
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Figura 37 - Valor disposto a pagar em função da tipologia (Questões 7.1 e 7.10) 

 

Os valores médios por tipologias são especificados na tabela abaixo, bem como os valores de 

mercado praticados em Lisboa, permitindo assim a sua comparação. 

Observa-se que Independentemente da tipologia, o valor que os jovens assumem estarem 

dispostos a pagar, verifica-se ser sempre bastante inferior aos preços do mercado actual. 

 

Tabela 8 e 9 - Comparação entre os valores considerados pelos jovens e os valores de mercado 

  
Valor médio considerado 

pelos jovens (€) 
 

  
Valor médio  renda Lisboa 

(€)
ii
 

Geral 630.30 
 

Geral - 

T1 600.00 
 

T1 1131 

T2 531.43 
 

T2  1569 

T3 581.18 
 

T3  2095 

T4 651.28 
 

T4  2532 

T5 668.42 
 

T5  2555 

T6 553.85 
 

T6  2561 
 

Da mesma forma, é importante notar que as tipologias preferenciais dos jovens observadas 

neste trabalho foram essencialmente os T3 e os T4, o que é contraditório com o as tipologia 

indicadas no estado da arte (cap. 2.1.2), T1 e T2 (Tu & Goldfinch 1996).  É também contrário 

às tipologias ao indicadas no capítulo 4 relativamente às tipologias preferenciais dos jovens 

nas candidaturas ao programa porta 65, sendo novamente os T1 e os T2. 

6.3.4 Aspirações em relação ao regime de aquisição de habitação 

O Regime de aquisição de habitação é agora estudo, sendo os resultados apresentados na 

figura seguinte: 
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Figura 38 - Regime de aquisição de habitação (Questão 4.5) 

Demonstra-se aqui que não existe uma preferência clara em relação ao modo de aquisição de 

habitação entre os jovens, estando as respostas bem distribuídas entre o arrendamento, a 

compra e o arrendamento com opção de compra. Porém, quando relacionadas com o nível de 

autonomia, verifica-se que no perfil B existe uma clara preferência pelo arrendamento, 

enquanto no D pelo arrendamento com opção de compra. Nos restantes, não se verifica 

nenhuma opção que se destaque significativamente em relação às outras.  Estes resultados 

não são portanto coerentes relativamente ao Estado da Arte  (Lieberg, 2000, cap. 2.1.2) onde 

ser verificou que a maioria dos jovens possuem um preferência pelo arrendamento.  

Ao longo do presente capítulo demostra-se que as preferências dos jovens se encontram 

desajustadas em relação à oferta existente no mercado, nomeadamente em relação aos 

preços e tipologias, onde existe uma clara discrepância. 

 As preferências aqui verificadas permitem elucidar as características de construção de nova 

habitação e de expansão de cidades no sentido de ajustar a oferta à procura deste segmento 

de população, evidenciando características específicas que este segmente tem preferência ou 

gostaria de ter na sua habitação, e desta forma mitigar o problema do acesso à habitação, bem 

como criar novas localizações preferenciais da procura, e, portanto dissipar a procura deste 

segmento. 

Não obstante, verifica-se que a principal preocupação dos jovens é terem e manterem uma 

habitação na cidade de Lisboa, sendo as preferências das características  intrínsecas da 

habitação assuntos secundários, demonstrando a sua percepção da dificuldade de acesso à 

habitação na cidade.  
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7. Conclusões 

Através do desenvolvimento do presente trabalho foi estudado, em primeiro lugar, a evolução 

das políticas públicas de habitação ao logo do tempo em Portugal, e com mais destaque, em 

Lisboa. Verifica-se que aplicação de políticas habitacionais tem progressivamente passado de 

um regime de construção directa de habitação para um regime de subsídios de ajuda, 

verificando-se a alteração de um regime de Estado-providência e para um regime mais 

neoliberal. Conclui-se que, embora o direito à habitação seja um direito fundamental 

consagrado na Constituição, a concretização das políticas de habitação, estão normalmente 

relacionados com segmentos mais desfavorecidos da população, ou seja, não existe uma 

política de habitação geral e inclusiva, mas políticas de emergência para as “franjas” em grave 

risco e carência habitacional. Da mesma forma, as políticas direccionadas para jovens, 

constituem em teoria um eixo estratégico na política pós 25 de Abril, mas a sua aplicação é 

mais uma vez limitada e tardia, verificando-se a insuficiência de meios para suprir as carências 

habitacionais dos jovens, pelo que apenas alguns, independentemente de reunirem as 

condições necessárias para utilizarem os mecanismos de apoio, são efectivamente 

beneficiários das políticas habitacionais que lhes são direccionadas. Também neste sentido, 

verifica-se que não existe uma política do estado no sentido de promover uma renda 

habitacional compatível com o rendimento familiar, não existindo portanto mecanismos legais 

para a concretização do ponto 3 do artigo 65º da constituição. 

 Mais ainda, verificou-se a existência de três grandes falhas no mercado de arrendamento 

imobiliário em Lisboa. Em primeiro lugar, tem-se verificado uma queda do número de fogos 

disponíveis, ao mesmo tempo que o aumento do número de famílias se verifica na cidade. 

Seguidamente, os rendimentos que os jovens dispõem actualmente são incompatíveis com os 

preços praticados no mercado de arrendamento. Independentemente da tipologia, os valores 

que os jovens assumem como justo pagar é sempre bastante inferior aos valores de mercado. 

Finalmente, as condições do edificado não correspondem totalmente às necessidades 

apresentadas pelos jovens. 

Por outro lado, foi estudado o nível de satisfação dos jovens em relação ao seu sistema 

habitacional. Verificou-se, que para os jovens já alojados na cidade, existem níveis de 

satisfação bastante elevados, quer ao nível do bairro, habitação ou valores pagos pela 

habitação. Relativamente ao bairro de residência, foi observado um elevado nível de 

satisfação, independentemente dos jovens viverem ou não na freguesia onde gostariam. É 

importante referenciar que os jovens assumem que as características da habitação são mais 

importantes do que as características do bairro, e que, observando-se para ambos resultados 

positivos, a satisfação com o bairro revelou-se maior do que a satisfação com a habitação.  

É de notar que, apesar de grande parte dos jovens se mostrarem satisfeito com o custo que 

paga pela habitação, a taxa de esforço que estes representam no seu orçamento corresponde  

a cerca de 50%, o que significa que existe uma situação de sobre esforço, que, 

independentemente da sua satisfação, não deixa de ser uma situação preocupante. A menor 

taxa de esforço verificada corresponde aos jovens que possuem habitação própria, o que pode 

indicar que este meio de aquisição de habitação possa ser mais aliciante que o mercado de 

arrendamento, se existir condições de financiamento para tal. Não obstante a taxa de esforço 

deste meio encontra-se no limiar do considerado acessível (40%). 

Verificou-se ainda que a maioria dos jovens que já viveram em Lisboa gostaria de voltar a viver 

nesta cidade, sendo as principais razões de saída ligadas ao elevado custo de vida, estando 

grande parte de eles a viver actualmente em concelhos periféricos, contíguos a Lisboa. Por 

outro lado, cerca de metade dos jovens que nunca viveram em Lisboa, gostariam também eles 

de viver na cidade, indicando a preferência que os jovens possuem em relação a viver em 
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Lisboa. A dificuldade de acesso à cidade pode portanto explicar a razão pela qual os jovens já 

alojados se assumem como satisfeitos, independentemente do grande esforço financeiro que 

têm que fazer para tal. Não obstante, verificou-se que 50% da população residente em Lisboa 

está preocupada com o sua próxima renovação contrato, indicando o receio, e insegurança 

sentida relativamente à sua acomodação actual na cidade. 

Em relação às aspirações observadas pelo segmento de população em estudo observa-se que 

o tipo de cidade em que têm preferência de morar é a cidade tradicional, normalmente 

associada a uma morfologia urbana composta por quarteirões, como são as freguesias das 

Avenidas Novas ou Arroios, freguesias que também se mostraram ser as preferenciais. Por 

esta razão a produção de cidade pode ser direccionada para esta morfologia urbana, 

satisfazendo assim esta preferência, já que actualmente a produção urbana está sobretudo 

associada a edifícios multifamiliares isolados, herança do movimento moderno. 

Também se observou que as preferências com os atributos do bairro mais importantes na 

escolha de nova habitação são a Localização na cidade, a rede de transportes públicos e a 

distância ao trabalho/ universidade, indicando a importância da ligação do bairro à cidade 

envolvente. É de salientar que a localização na cidade foi também o atributo onde se verificou 

maior nível de satisfação, o que pode contribuir para os resultados positivos verificados ao 

nível do bairro. Em relação às aspirações com os atributos da habitação concluir-se que existe 

uma relação positiva com o atributo Luz natural, uma vez que os jovens se apresentaram 

fortemente satisfeito com este atributo, ao mesmo tempo que declaram expressivamente a sua 

importância. Pelo contrário, verifica-se uma relação negativa para o atributo conforto térmico, 

que se destacou com o atributo mais importante na escolha de habitação, sendo que os jovens 

se manifestaram bastante insatisfeitos em relação a este atributo. O conforto térmico é portanto 

uma questão a ter em conta na construção de nova habitação, uma vez os baixos nível de 

satisfação verificados e a sua importância para os jovens. 

As preferências com os atributos da habitação permitiram ainda concluir algumas questões 

específicas, nomeadamente que os jovens possuem um preferencia por habitações renovadas, 

que são uma tipologia coerente com as habitações no centro da cidade. Também se concluir 

que os jovens possuem uma preferência clara por cozinha e sala em divisões separadas, pelo 

que a construção de habitação deve ter em conta este padrão, nomeadamente a construção 

social promovida pela Câmara de Lisboa, que segue o modelo oposto.  

Da mesma forma, observa-se que não existe interesse em estender o conceito de áreas 

comuns do prédio para promover áreas para actividades partilhadas  como ginásio ou espaço 

de trabalho, demonstrando-se expressivamente não interessados. O mesmo se verifica para 

equipamento partilhados, como parque para carrinhos de bebé ou para bicicletas, onde a 

maioria se afirma como indiferente a esta questão. 

Em relação ao modelo de aquisição de habitação não houve uma conclusão clara, sendo 

portanto a compra de habitação e o arrendamento considerados de igual  forma entre os 

jovens.  

Para proceder a recomendações sobre políticas de habitação para jovens em Lisboa, bem 

como mitigar a dificuldade de acesso à habitação, é necessário ter em conta que esta 

dificuldade se deve em primeiro lugar à falta de oferta que se tem vindo a intensificar e ao facto 

da forte procura por parte deste segmento de população pelo município de Lisboa. 

 Relativamente à escassez de habitação a Câmara municipal de Lisboa pode promover a 

construção de nova habitação a custos controlados, que se ajustem ao rendimento familiar dos 

jovens. As políticas de acesso à habitação não estão apenas relacionadas com o apoio directo 
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à habitação, mas também com a evolução do rendimento familiar e da empregabilidade, pelo 

que estas duas questões não podem ser vistas em separado. A promoção de habitação a 

custos acessíveis presume que os jovens disponham de um rendimento capaz de suprir as 

despesas da habitação, sendo assim importante estudar e promover políticas que apõem os 

jovens na busca de emprego, que lhes permita a estabilidade económica suficiente  para que 

sejam capazes de suportar os custos habitacionais.  

Note-se que é da competência do Estado a promoção de uma política de ajuste entre a renda e 

o rendimento, pelo que as autoridades públicas devem promover mecanismos para equilibrar 

esta situação. Tal como acontece em Inglaterra, seria possível a construção de habitação com 

equipamentos partilhados que poderia funcionar como habitação temporária para apoiar os 

jovens no início de vida, até que conseguissem melhoras condições de estabilidade para 

procurar nova habitação, com um cariz mais permanente. Também as residências de 

estudantes poderiam funcionar para alojar os jovens estudantes (sobretudo ao nível do perfil 

B), permitindo assim por um lado suprir uma necessidade de um segmento de jovens, 

permitindo também a existência de mais fogos vagos, que poderiam ser utilizados por outros 

segmentos de jovens. Neste sentido seria necessário um estudo sobre as características que 

os jovens valorizam nas residências de estudantes, de modo a orientar a sua construção às 

necessidades e expectativas deste segmento. 

Por outro lado, é necessário compreender os motivos que levam à drástica escassez de 

habitação e tentar travar esta tendência. Nomeadamente os benefícios de impostos para 

compra de habitação por estrangeiros, sendo muitas vezes utilizada como segunda habitação, 

utilizada apenas sazonalmente, e que impede que famílias locais encontrem habitação. 

Também os ativos imobiliários, utilizando a habitação como um bem especulativo dificultam o 

acesso à habitação na cidade. Mais uma vez, o Estado tem o dever de regular esta situação 

possivelmente através de impostos que pudessem ser utilizados especificamente na promoção 

de habitação. 

Por sua vez, relativamente à forte procura que se verifica na cidade, é importante compreender 

a razão pela qual se passa. Os concelhos limítrofes ao município de Lisboa são também 

fortemente urbanos, mas os jovens não demonstraram interesse em viver nessas localizações. 

Na verdade verificou-se que são “empurrados” para esses municípios devido a questões de 

mercado, nomeadamente os preços inferiores. Deve-se assim ter em conta, na construção de 

nova cidade as características evidenciadas através deste trabalho. Nomeadamente voltar à 

malha urbana do Quarteirão, aparentemente mais desejada do que a cidade moderna. Da 

mesma forma recriar os atributos valorizados pela segmento de população jovem, permitindo 

assim dissipar a procura e uma área bastante específica, que é o município de Lisboa, para a 

sua área envolvente, criando novas centralidades em zonas periféricas. 

Finalizando, vale a pena relembrar que o direito á habitação é universal, e que é importante a 

construção de uma política de habitação inclusiva que possua mecanismos específicos para 

todos os segmentos de população, ao contrário dos apoios pontuais que se têm verificado. É 

importante a construção de uma estratégia de habitação a longo prazo para que um dia seja 

possível a concretização deste direito.  

No presente trabalho foi estudado o nível de satisfação residencial da população residente em 

Lisboa,  verificando-se por um lado que os jovens residentes demonstram níves de satisfação 

elevados, e por outro que os jovens não residentes demonstram que gostariam de viver nesta 

cidade. Porém não foi estudado o nível de satisfação dos jovens não residentes na cidade, 

sendo que a sua maioria vive actualmento nos concelhos limítrofes de Lisboa. Como trabalho 

futuro, seria portanto interessante estudar este segmento de população que não vive em 
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Lisboa de modo a perceber se ainda assim possuem satisfação com a actual zona de 

residência e a razão que os leva a preferir o município de Lisboa. 

Da mesma forma, este trabalho constitui uma metodologia para o estudo da satisfação 

residencial, que seria interessante aplicar em diferentes cidades europeias, já que a dificuldade 

de acesso à habitação é uma realidade a nível europeu, permitindo assim a comparação da 

satisfação entre diferentes cidades, evidenciando as razões que estão na origem da satisfação 

ou não satisfação. 

A dificuldade de acesso à habitação em Lisboa, está portanto associada, por um lado, ao facto 

de os jovens preferirem este município a outros. É importante estudar a razão pela qual este 

múnicipio é preferencial, de modo a poder recriar as mesma condições em outros municípios e 

desta forma dissipar a procura, mitigando assim este problema. Neste sentido é importante 

estudar as características desses munícipios, e comparar com as características de Lisboa, 

tendo em consideração o que os jovens admitiram ser importante na escolha de habitação, 

evidenciado pelo presente trabalho. 

Ao nível da oferta, é importante um estudo aprofundado no sentido de compreender as razões 

que têm levado à queda do número de fogos disponíveis, de modo a que seja possível mitigar 

também este problema. Nomeadamente, o impacte do turismo e os benefícios fiscais para a 

compradores internacionais. 
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Apêndice 1 - Questionário de satisfação residencial e preferências 
 
 
1 - Características Sociodemográficas 
 
Este questionário faz parte de um estudo sobre a satisfação residencial dos jovens no acesso 
ao mercado de arrendamento imobiliário na cidade de Lisboa. Deve ser respondido por 
pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. 
 

1.1 – Nacionalidade 
 

1.2 - Género  
 
1.3 - Indique a sua Naturalidade 
 

1.4 - Idade 
 

1.5 - Qual o seu nível académico? 

o 12º Ano ou equivalente 
o Estudante de licenciatura 
o Licenciatura 
o Mestrado 
o Doutoramento 
o Outra: 

1.6 - Ocupação/ actividade profissional 

 
o Estudante 
o Trabalhador a Full time 
o Trabalhador a Part time 
o Trabalhador Estudante 
o Estagiário não remunerado 
o Desempregado 
o Outra: 

 

1.7 - Situação habitacional: com quem vive?  
(pode escolher mais do que uma opção) 
 
o conjugue/ parceiro 
o Pais 
o Amigos 
o Filhos 
o Residência universitária 
o Outras pessoas 
o Sozinho 
o Outra: 
 

1.8 - Quantas pessoas vivem na sua habitação contando consigo? 

1.9 - Quanto gasta mensalmente? (as suas despesas totais, aproximadamente) 

1.10 - Vive em Lisboa? 
o Sim 
o Não 

1.11 - Se vive em Lisboa, em que freguesia vive? 

1.12 - Se não tivesse restrições financeiras, em que freguesia de Lisboa gostaria de viver? 
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1.13 - Quer especificar alguma zona/ bairro ou rua em particular? 

(Indique abaixo, apenas se quiser, uma zona, bairro ou rua) 

1.14 - Tendo em conta as suas restrições financeiras, indique a freguesia de Lisboa em que 
gostaria de viver ? 

1.15 - Quer especificar alguma zona/ bairro ou rua em particular? 

(Indique abaixo, apenas se quiser, uma zona, bairro ou rua) 

1.16 - Já alguma vez viveu nesta cidade? 
o Sim 
o Não 

 
1.17 - Por que razão saiu da cidade? 

o Não renovação do contracto de habitação anterior 
o Custo de vida demasiado elevado 
o Mudança devido a mudança de local de trabalho 
o Voltei ao país / cidade de origem 
o Não gosto de viver na cidade 
o Outra 

 
1.18 - Em que cidade / localidade vive actualmente ? 
1.19 - Gostaria de viver em Lisboa? 

o Sim 
o Não 

1.20 - Indique por que razão não gostaria de viver em Lisboa: 

 
o Não tem casas adequadas às minhas disponibilidades / capacidades financeiras 
o Não tem casas do tipo que eu gosto (tipo de casa, divisões, vista, arquitectura, jardim privado …) 
o Não tem casas adequadas à dimensão do meu agregado familiar, com casas grandes 
o Não tem casas adequadas à dimensão do meu agregado familiar, com casas pequenas 
o Falta de estacionamento 
o Falta de limpeza (recolha de lixo, varredura, lavagem…) 
o Falta de qualidade do ambiente (ruido, poluição) 
o Falta de espaços verdes, jardins, praças 
o Falta de Privacidade / não é tranquilo 
o Falta de Segurança / não é seguro 
o Longe do local de trabalho 
o Longe da escola 
o Falta de relações de vizinhança 
o Longe dos familiares 
o Não tem prestígio 
o Falta de vida social (restaurantes, bares, cafés…) 
o Falta de proximidade a equipamentos culturais (cinema, teatro, museus) 
o Falta de proximidade a equipamentos colectivos de proximidade (centros de dia, creche, jardim de infância, 

escola básica 1º ciclo) 
o Falta de proximidade a equipamentos colectivos do tipo: escolas básica 2º e 3º ciclo, universidade, centro 

de saúde, hospital) 
o Falta de proximidade a lojas de comércio de proximidade (ex: mercearias, mini mercados, farmácias) 
o Falta de proximidade a transportes públicos 
o Falta de acessibilidades de rede viária (para automóvel, motociclos) 

 
1.21 - Qual das seguintes opções caracteriza melhor a sua situação actual? 
 
A - Sou financeiramente autónomo e responsável pela escolha e gestão da minha habitação 
B - Não sou financeiramente autónomo, mas sou responsável pela escolha e gestão da minha habitação 
C - Não sou financeiramente autónomo nem responsável pela escolha e gestão da minha habitação 
D - Sou financeiramente autónomo, mas não sou responsável pela escolha nem pela gestão da minha habitação 
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2 - Estilos de vida 
 

2.1 - Indique de 1 a 5, até que ponto se identifica com as seguintes afirmações, sendo 1 
"identifico-me pouco" e 5 "identifico-me totalmente" 
 
Gosto de viver num bairro em que posso ir a pé com os meus filhos ao parque infantil 
Escolhi o local onde vivo actualmente pois é relativamente próximo do meu trabalho 
Prefiro viver em bairros de prestígio 
Prefiro viver em bairros antigos / bairros históricos 
Para mim a família é uma das componentes mais importantes da minha vida 
Para mim os amigos são uma das componentes mais importantes da minha vida 
Para mim o trabalho é uma das componentes mais importantes da minha vida 
Tenho um estilo de vida saudável e activo, com prática regular de exercício físico, desportos 
Gosto de sair com frequência para estar a conviver com os amigos, estar num café a conversar, ir jantar fora 
Gosto de passar o tempo livre em casa 
Gosto de ir às compras, passear a ver lojas 
Para mim a definição de um dia bem passado é ir ao cinema, ou teatro, museus 
Para mim a definição de um dia bem passado é andar pelo bairro, pela cidade, ver a dinâmica da cidade, ver os 
monumentos, descobrir novos espaços 
Não consigo passar uma semana sem ir jantar fora pelo menos uma vez 
Não consigo passar uma semana sem ir à noite a um bar, a uma discoteca, pelo menos uma vez 

 

3 - Características do Bairro - Situação actual 

Esta secção pretende caracterizar o bairro onde actualmente reside 
 
3.1 - Classifique de 1 a 5, sendo 1 Muito pouco satisfeito e 5 Muito satisfeito, a sua satisfação 
com os seguintes atributos no seu Bairro: 
Localização na cidade 

Distância ao trabalho/ universidade 

Rede de transportes públicos 

Rede ciclável 

Conforto pedonal 

Espaços verdes 

Ruído e poluição 

Limpeza do bairro 

Estacionamento 

Serviços de saúde 

Equipamentos colectivos de proximidade ( escolas, jardim de infância, etc...) 

Equipamentos culturais (cinemas, teatro, museus, associações culturais etc...) 

Estabelecimentos comerciais para a vida social (bares, cafés, restaurantes, etc...) 

Lojas de comércio de proximidade (mercearia, mini mercado, farmácia, etc... ) 

Comércio de rua (livraria, loja de utilidades etc...) 

Vida nocturna 

Iluminação natural do bairro 

Relações de vizinhança 

Segurança 

 
3.2 - Classifique de 1 a 5, sendo um Muito pouco satisfeito e 5 Muito satisfeito, a sua 
satisfação com o seu bairro em geral  
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4 - Características do Bairro – Situação aspirada 
Esta secção pretende estudar as características do bairro onde gostaria de viver, bem como 
os atributos que valoriza e que gostaria que estivessem presentes no bairro onde 
eventualmente gostaria de viver 

4.1 - Que tipo de actividades acha importante/ gosta de realizar no seu bairro? 
 

o Actividades desportivas 
o Actividades culturais 
o Actividades comunitárias 
o Actividades lúdicas 
o Actividades domésticas (compras para a casa, lavandaria etc..) 
o Actividades diárias (tomar café, almoçar fora) 
o Não acho importante realizar estas actividades no meu bairro, posso realiza-las em qualquer outro lugar da 

cidade 

 

4.2 - Avalie de 1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5 muito importante, os seguintes atributos na 
escolha do bairro em que gostaria de viver: 
 
Localização na cidade 

Distância ao trabalho/ universidade 

Rede de transportes públicos 

Rede ciclável 

Conforto pedonal 

Espaços verdes 

Ruído e poluição 

Limpeza do bairro 

Estacionamento 

Serviços de saúde 

Equipamentos colectivos de proximidade ( escolas, jardim de infância, etc...) 

Equipamentos culturais (cinemas, teatro, museus, associações culturais etc...) 

Estabelecimentos comerciais para a vida social (bares, cafés, restaurantes, etc...) 

Lojas de comércio de proximidade (mercearia, mini mercado, farmácia, etc... ) 

Comércio de rua (livraria, loja de utilidades etc...) 

Vida nocturna 

Iluminação natural do bairro 

Relações de vizinhança 

Segurança 

 
4.3 - Avalie de 1 a 5 sendo 1 pouco importante e 5 muito importante, a importância que tem 
para si ter familiares no seu bairro 
 
4.4 - Avalie de 1 a 5 sendo 1 pouco importante e 5 muito importante, a importância que tem 
para si ter amigos no seu bairro 

4.4 - Qual das seguintes opção prefere: 
o Arrendar uma habitação 
o Comprar uma habitação 
o Arrendar com opção de compra, sendo que uma parte da renda poderá ser utilizada como entrada de 

pagamento da casa 

4.5 - Em que tipo de local gostaria de viver: 
o Bairro Histórico (Alfama, Bairro Alto, Bica, etc...) 
o Urbanização nova (Telheiras, Parque das Nações, etc...) 
o Cidade tradicional (Avenidas Novas, Arroios, etc... 
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5 - Características da habitação - Regime de propriedade do alojamento 
Esta secção pretende estudar o regime de propriedade da sua habitação actual 

 
5.1d - A razão por que não é responsável pela gestão e escolha da sua habitação é: 
 

o Por opção própria 
o Por que não tem capacidade para ter a sua própria habitação 

5.1 - Há tempo vive na sua habitação actual? 

5.2 - Em que tipo de habitação reside actualmente? 
o vive em casa arrendada 
o Vive em casa própria 
o Vive em quarto em casa arrendada partilhada 
o Vive em quarto em casa própria e arrenda os restantes quartos 
o Outra: 

 
5.3 - Quais os encargos financeiros que tem por mês com a sua habitação ? ( renda, 
electricidade, água , gás) 
(quanto paga de renda ou prestação mensal) 

 
5.4 - Está preocupado com a próxima renovação do seu contracto de habitação? 

o Sim 
o Não 

5.5 - Está satisfeito valor que paga pela sua habitação ? 
o Sim 
o Não 

 

5.6 - Se respondeu Não na pergunta anterior, indique porquê? 
o Valor justo mas custa me pagar 
o Valor demasiado elevado, desproporcional 
o Outra 

 

5.7 - Indique de 1 a 5, sendo 1 Muito pouco satisfeito e 5 Muito satisfeito, qual o seu grau de 
satisfação em relação ao preço/qualidade da habitação 
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6 - Características da habitação – situação actual 

Esta secção pretende estudar as características da habitação onde vive presentemente. 

6.1 - Quantas divisões tem a sua habitação, sem contar com cozinha e casa de banho 
 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 6 ou mais 

6.2 - Em que tipo de habitação está actualmente a viver? 
o Novo 
o Renovado 
o Por renovar 
o Outra: 

6.5 - Em que local da casa o costuma fazer as seguintes actividades ? 

 
Ver televisão 

Conviver com a família 

Brincar com os filhos, se aplicável 

Ouvir música 

Ler 

Receber visitas 

Trabalhar / estudar 

Tomar o pequeno almoço 

Almoçar 

Jantar 

Utilizar o computador 

Utilizar redes sociais 

 
6.4 - Indique de 1 a 5 o estado de conservação da sua habitação, sendo 1péssimo e 5 muito 
bom 

6.5 - Em relação à casa onde vive actualmente, indique de 1 a 5, sendo 1 Muito pouco 

satisfeito e 5 Muito satisfeito, o seu grau de satisfação relativamente a: 

 
Dimensão da casa 

Dimensão da sala 

Dimensão dos quartos 

Número de quartos 

Número de casas de banho 

Espaços exteriores 

Conforto térmico 

Isolamento sonoro 

Acabamentos 

Luz natural 

Estacionamento 

6.6 - Indique de 1 a 5, sendo 1 pouco satisfeito e 5 muito satisfeito, qual o seu grau de 

satisfação com a sua habitação em geral 
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7 - Características da habitação – situação aspirada 
Esta secção pretende estudar as suas preferências, bem como os atributos que valoriza na 
procura de habitação para arrendar para si. 
 
7.1 - Quantas divisões, sem contar com cozinha e casa de banho, acha que seria adequado a 
sua habitação ter? 
 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o Mais de seis  

 
7.2 - Imagine que encontrou a habitação ideal para si. Se pudesse ter mais 5 metros 
quadrados, onde os aplicava? 
 

o Aumentar a área da sala 
o Aumentar a área da cozinha 
o Aumentar a área da casa de banho 
o Aumentar a área dos quartos 
o Aumentar a área de espaço exterior 
o Ter mais uma casa de banho 
o Ter um quarto para arrumações 
o Ter um quarto para trabalhar (escritório) 
o Outra 

 
 
7.3 - Classifique de 1 a 5 a importância dos seguintes atributos na escolha da sua habitação 
futura, sendo 1 pouco importante e 5 muito importante: 
 
Jardim privado 
Varanda/terraço 
Elevador 
Estacionamento privado em garagem 
Possibilidade de fazer remodelações 
Orientação solar 
Dispensa/ espaço de arrumação interior 
Conforto térmico 
Isolamento sonoro 
Arrecadação / espaço de arrumação exterior 
Vista 
Estética 
 

7.4 - Que meios de informação usa ou pensa vir a usar na procura de habitação? 
o Jornais 
o Revista da especialidade 
o Internet 
o Informo-me com conhecidos 
o Vou aos sítios que me interessam 
o Imobiliárias 

7.5 - Prefere alugar uma habitação: 
o Mobilado 
o Não mobilado 

 
7.6 - Prefere uma habitação com sala e cozinha juntas ou em divisões separadas? 

o Sala e cozinha juntas 
o Sala e cozinha separadas 

 

 
7.7 - Considera importante o seu edifício ter um espaço partilhado para parque de bicicletas e 
carrinhos de bebé? 

o Sim, os dois 
o Sim, bicicletas 
o Sim, carrinhos de bebé 
o Indiferente 
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7.8 - Que equipamentos considera importantes já estarem instalados? 
o Electrodomésticos de cozinha 
o Internet e televisão 
o Aquecimento 
o Ar condicionado 
o Nenhum 
o Outra: 

 
7.9 - Considera importante ter os gastos (electricidade, água, gás) incluídos no valor da 
renda? 

o Sim 
o Não 

 
7.10 - Qual seria o valor máximo que estaria disposto a pagar por uma habitação que 
apresentasse as características que classificou como mais importantes anteriormente? 
 

o 200 
o 400 
o 600 
o 800 
o 1000 
o 1200 
o 1400 
o 1600 
o 1800 
o 2000 
o 2500 
o 3000 
o 3500 
o 4000 
o 4500 
o 5000 

 
 
7.11 - Que tipo de apartamento preferiria arrendar: 
 

o Novo 
o Renovado 
o Por renovar 
o Outra: 

 
7.12 - Qual o critério mais importante na escolha da sua habitação? 
 

o Qualidade da habitação 
o Características do Bairro 

 

7.13 - Estaria disposto a pagar uma renda 50 euros mais elevada se o seu edifício tivesse um 
espaço partilhado com equipamentos onde pudesse fazer desporto? 
 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
7.14 - Estaria disposto a ter uma renda 50 euros mais elevada se tivesse um espaço de 
trabalho partilhado no seu edifício? 
 

o Sim 
o Não 
o Não sei 
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Apêndice 2  - Caracterização sociodemográfica  

 
 

1  

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 
1 – Nacionalidade 
2 – Género 
3 – Nível académico 
4 – Ocupação profissional 

92%

8%

Portuguesa

Outras nacinalidades

31%

69% Masculino

Feminino

8% 

15% 

31% 

38% 

3% 5% 
12º Ano ou 
equivalente 
Estudante de 
licenciatura 
Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Outra 

39% 

47% 

1% 

9% 

1% 3% Estudante 

Trabalhador a Full 
time 

Trabalhador a Part 
time 

Trabalhador 
Estudante 

Estagiário não 
remunerado 

Desempregado 


