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O Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais apresentado pela Comissão Europeia em 

março de 2021 tem como uma das suas metas a redução das pessoas em risco de pobreza ou 

exclusão social em 15 milhões, incluindo 5 milhões de crianças, e com particular ênfase na 

interrupção do ciclo geracional da pobreza e na promoção da mobilidade social. Se a meta de 

15 milhões significa uma diminuição na ambição de combate à pobreza na União Europeia, o 

enfoque na interrupção do ciclo geracional e na promoção da mobilidade social são dimensões 

importantes desta meta. Com base nesta meta, o Em Foco #11 – Pobreza Persistente em 

Portugal: dados do EU-SILC tem como objetivo caracterizar a população mais vulnerável a 

pobreza persistente em Portugal segundo os dados disponíveis do Eurostat. 

 

POBREZA PERSISTENTE EM PORTUGAL: DADOS DO EU-SILC 
 

 
Após uma Estratégia de Lisboa e uma 

Estratégia de Lisboa renovada, muito 
centrada na competitividade e no emprego, 
a União Europeia entra em 2010 com uma 
nova estratégia e novas metas para a 
redução da pobreza. A Estratégia Europa 
2020 pretendia a retirada de pelo menos 20 
milhões de pessoas do risco de pobreza ou 
exclusão social na União Europeia tendo 
como referência os dados de 2008. 
Tínhamos nessa altura uma União Europeia 
composta por 27 estados-membros1 e 116 
070 mil pessoas em pobreza ou exclusão 
social. Em 2019 a redução da pobreza ou 
exclusão social na UE dos 27 estados-
membros estava ainda muito aquém da 

 
1 O último Estado Membro a integrar a União Europeia foi a Croácia em 2013. 

meta definida. Em 2019 a UE27 (2007-2013) 
contabilizava 104 044 mil pessoas em risco 
de pobreza ou exclusão social, menos cerca 
de 13 milhões de pessoas face a 2008. 

Na Cimeira Social do Porto foi assinado o 
Compromisso Social do Porto onde se 
procurou uma consolidação de 
compromisso e a criação de sinergias com as 
metas sociais para 2030 propostas pela 
Comissão Europeia no Plano de Ação do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este 
Compromisso Social do Porto apela 
igualmente aos Estados-Membros que 
estabeleçam objetivos nacionais ambiciosos.  
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O Plano de Ação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais contem três objetivos para 
2030:  

 Pelo menos 78% da população 
entre os 20 e os 64 anos deve ter 
emprego. Este objetivo inclui três objetivos 
parciais: Reduzir para metade a diferença 
entre a taxa de emprego para homens e 
mulheres, comparativamente aos dados de 
2019; aumentar a disponibilidade de 
serviços de apoio à infância (0 aos 5 anos); 
e reduzir a taxa de jovens (15 aos 29 anos) 
que não estão em emprego, ou em 
educação ou em formação de 12.6% em 
2019 para 9% até 2030. 

 Pelo menos 60% de todos os 
adultos devem participar anualmente em 
ações de formação. Este objetivo é 
composto por dois objetivos parciais: atingir 
a meta de 80% dos adultos com pelo menos 
competências digitais básicas; e reduzira 
taxa de abando escolar. 

 O número de pessoas em risco de 
pobreza ou exclusão social deve diminuir 
pelo menos 15 milhões (comparativamente 
com os dados de 2019), incluindo, pelo 
menos, 5 milhões de crianças e com 
particular ênfase na interrupção do ciclo 
geracional da pobreza e na promoção da 
mobilidade social.2 

 
 
 
Se em 2010 a meta de redução em 20 

milhões das pessoas em situação de pobreza 
ou exclusão social significava uma redução 
de 17.2% face aos dados de 2008 (UE27 
(2007-2013)), em 2021, a meta de redução 
em 15 milhões de pessoas em situação de 
pobreza ou exclusão social significa uma 
redução da ambição da União Europeia no 
combate a pobreza em termos absolutos e 
percentuais. Com cerca de 91 milhões de 
pessoas em situação de pobreza e 
exclusão social (EU27 (a partir de 2020)), a 

 
2 Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, 2021 
3 Instituto Nacional de Estatística, 2020 

meta para 2030 significa uma redução 
deste indicador em 16.4% face aos valores 
de 2019. O enfoque nas crianças é, porém, 
mais interessante, implicando uma redução 
em quase 28% das crianças em pobreza 
ou exclusão social na União Europeia.  

Para Portugal a meta definida em 2010 
foi ainda menos ambiciosa, com mais de 2.7 
milhões de pessoas em risco de pobreza 
ou exclusão social, Portugal assumiu o 
compromisso de retirar 200 mil pessoas 
desta situação de vulnerabilidade até 
2020, ou seja, comprometeu-se nessa altura 
com uma redução de 7.3% do número de 
pessoas em situação de pobreza ou exclusão 
social. Em 2019, Portugal tinha conseguido 
uma redução de 543 mil pessoas, menos 
19.7% do que em 2008. Este é um resultado 
positivo no contexto da UE27 (2007-2013) 
onde a redução foi de apenas 11.5%. Em 
2019, Portugal foi o 7º Estado-Membro 
com maior redução da sua população em 
risco de pobreza ou exclusão social em 
termos percentuais e o 6º em número 
absoluto. 

No entanto, esta redução é claramente 
insuficiente para atingir, por exemplo, a 
meta de erradicação da pobreza dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. Em 2015, 
Portugal comprometeu-se Até 2030, a 
reduzir pelo menos para metade a 
proporção de homens, mulheres e crianças, 
de todas as idades, que vivem na pobreza, 
em todas as suas dimensões, de acordo com 
as definições nacionais3. O INE monitoriza 
esta meta da ODS através da evolução da 
taxa de risco de pobreza desde 2010, altura 
em que 18% da população encontrava-se 
em risco de pobreza, ou seja, 1 903 mil 
pessoas. Em 2019, num contexto em que não 
se vislumbrava a crise pandémica que 
assolou o mundo desde 2020, o risco de 
pobreza em Portugal atingia o seu valor 
mais baixo: 16.2%, o que equivale a 1 772 
mil pessoas. Apesar de Portugal apresentar 
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uma evolução de redução do risco de 
pobreza, tínhamos atingido apenas uma 
redução de 10% da proporção de pessoas 
em risco de pobreza existentes em 2010 e de 
cerca de 15% face a proporção de 2015, 
deixando um longo percurso a fazer na 
prossecução desta meta até 2030. 

A meta do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais é claramente mais ambiciosa em 
termos da redução da pobreza e exclusão 
social nas crianças, quer pela sua meta 
numérica e o seu peso face a população 
infantil atualmente em situação de pobreza 
ou exclusão social, como na enfase na 
interrupção do ciclo geracional da pobreza e 
na promoção da mobilidade social.  

Segundo Moore4 a pobreza não é 
transferida de geração em geração 
enquanto um pacote fechado. A pobreza é 
transferida enquanto um conjunto 
complexo de fatores positivos e negativos 
que afetam as possibilidades de um 
indivíduo experienciar situações de 
pobreza ao longo do seu ciclo de vida. 
Estes fatores incluem quer uma transmissão 
privada de capital e recursos de uma geração 
de indivíduos ou famílias para outra geração 
mais novas (normalmente de pais para filhos, 
mas não apenas neste modelo) quer uma 
transmissão pública de recursos de uma 
geração para a seguinte (ex. investimento 
público, através dos impostos, na educação 
e saúde infantil). A transmissão destes 
fatores pode estar presente ou ausente e 
pode ser positiva (recursos financeiros, 
investimento na educação…) ou negativa 
(discriminação de género, discriminação 
racial, subnutrição…). 

Os meios de subsistência que são (ou 
não) transmitidos dentro dos agregados 
familiares e que influenciam a reprodução 
intergeracional da pobreza são divididos 
em três grandes áreas: capital financeiro, 
material e ambiental; capital humano; e 
capital social, cultural e político. No 

 
4 BIRD, 2007 
5 BIRD, 2007:3 
6 Yakub, 2000 

primeiro grupo de capital encontramos os 
recursos económicos como o dinheiro, a 
propriedade privada, negócios familiares, 
bens produtivos, assim como as dívidas 
(enquanto transmissão negativa). Ao nível 
do capital humano encontramos as 
habilitações académicas, conhecimentos 
e competências, estratégias de 
sobrevivência e de resiliência, saúde 
mental e física, doenças e incapacidades. 
Estes recursos são transmitidos através da 
socialização, do investimento na área da 
educação, da saúde, mas também através da 
saúde das gestantes e da herança genética. 
Na dimensão do capital social, cultural e 
político encontramos as tradições, 
instituições, regras de elegibilidade de 
acesso a bens e serviços, sistemas de 
valor, posição na comunidade, acesso a 
pessoas com poder de decisão ou 
instituições.5  

Esta transmissão é influenciada pelos 
contextos social, cultural, político, 
económico e institucional. Políticas 
públicas insuficientes ou frágeis na área 
da saúde, educação e do funcionamento 
do mercado de trabalho, entre outras 
áreas, aumentam a probabilidade de a 
pobreza ser reproduzida de geração em 
geração. 

Para conseguir efetivamente uma 
interrupção do ciclo geracional da pobreza é 
essencial uma intervenção ao nível da 
pobreza persistente. A transmissão 
intergeracional da pobreza está relacionada 
com a pobreza persistente enquanto causa, 
característica e consequência. Segundo um 
estudo de Yakub6, estima-se que uma 
pessoa nos EUA em situação de pobreza 
por mais de quatro anos tenha uma 
probabilidade de 90% de permanecer 
nesta condição e que a capacidade de 
uma pessoa sair de uma situação de 
pobreza seja reduzida para metade a 
partir do quinto ano em situação de 
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pobreza, quando comparado com o 
primeiro ano nessa situação. 

Dados mais recente da OCDE7 sustentam 
que, na média dos países da OCDE, 60% 
das pessoas com rendimentos mais baixos 
(20% mais baixo da distribuição de 
rendimentos8) permanecem presas a esse 
baixo nível de rendimento durante um 
período de 4 anos. Quando considerado 
um período de 9 anos, quase 40% 
permanece nesse quintil de rendimento 
mais baixo. Quando há uma mobilidade 
ascendente esta ocorre em grande medida 
devido a alterações imprevisíveis e não 
devido a percursos sustentáveis. Segundo 
este relatório, desde a década de 90 que se 
verifica uma tendência de menor 
mobilidade, que se traduz numa menor 
probabilidade de mobilidade ascendente 
por parte dos mais pobres e ainda menor 
risco de mobilidade descendente por parte 
dos mais ricos.  

Relativamente a Portugal, este relatório 
da OCDE indica que 24.5% dos filhos de 
pais com baixos rendimentos9 têm 
igualmente baixos rendimentos quando 
adultos. Apesar da mobilidade de 

rendimento ser um pouco mais elevada do 
que a média da OCDE, onde 31% dos filhos 
de pais com baixos rendimentos 
permanecem com baixos rendimentos, 
quando considerada a mobilidade na 
ocupação verifica-se uma mobilidade 
inferior à média da OCDE. Em Portugal 55% 
dos filhos de operários ou trabalhadores 
manuais tornam-se igualmente operários, 
comparativamente com 37% para a média 
da OCDE10. Por outro lado, quando 
considerado 10% da população com 
rendimentos mais baixos, segundo este 
relatório, são necessárias 5 gerações para 
que as crianças nascidas nesse contexto 
alcancem o rendimento médio da 
população, valor superior à média da 
OCDE (4.5). 

Nesse sentido, pretendemos com este 
Em Foco analisar o indicador taxa de risco de 
pobreza persistente e o indicador 
distribuição da população por número de 
anos em risco de pobreza, ambos do EU-
SILC. Queremos conhecer a evolução da 
população que se mantém persistentemente 
em situação de pobreza e perceber quais os 
grupos mais vulneráveis a este fenómeno. 

 

 

O RISCO DE POBREZA PERSISTENTE 
 
 

A taxa de risco de pobreza persistente 
mede a proporção da população com 
rendimentos abaixo do limiar de pobreza no 
ano em curso e no mínimo em dois anos 
durante os últimos três anos, sendo assim 
analisado um período de quatro anos. Estes 
dados são disponibilizados de forma 
ininterrupta pelo Eurostat através do EU-
SILC para o período entre 2007 e 2020. Uma 
vez que o Eurostat disponibiliza estes dados 

 
7 OECD, 2018  
8 Primeiro quintil de rendimento  
9 Neste item o relatório considera quartis de rendimento, ou seja, divide a população em 4 grupos de 
rendimento, sendo a população mais pobre a que se concentra no primeiro quartil (25%) 
10 OECD, 2018a 

com base no ano do inquérito, é importante 
sublinhar que para Portugal estes dados têm 
como base os rendimentos auferidos no ano 
civil anterior (2006 a 2019). A comparação 
com a média da União Europeia é possível a 
partir do inquérito de 2008. Para Portugal os 
dados mais antigos remetem para o 
inquérito de 1997, no entanto, não são 
disponibilizados dados referentes aos 
inquéritos entre 2002 e 2006. Iremos, como 
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tal, privilegiar o período de análise dos 
inquéritos entre 2007-2020. 

Os dados divulgados apenas possibilitam 
uma caracterização por sexo, grupo etário, 
nível de escolaridade e tipologia de 
agregado familiar doméstico. No entanto, 
são apresentados resultados da pobreza 
persistente apenas para um grupo limitado 
de tipologias de agregado familiar, não 
sendo possível assegurar que sejam as 
tipologias com maior pobreza persistente. 
Os dados disponibilizados permitem 
compreender igualmente a pobreza 
persistente tendo em conta diferentes 
limiares de pobreza. 

Em 2020, 9.8% da população residente 
em Portugal encontrava-se em situação 
de pobreza persistente, o que corresponde 
a cerca de 60% da taxa de risco de pobreza. 
Este risco de pobreza persistente foi o valor 
mais baixo registado em Portugal, sendo 
idêntico ao de 2009. O valor mais elevado, 
pelo contrário, foi atingido em 1997 e em 
2001 (15%)11. Apesar de uma maior variação 
do risco de pobreza persistente 
comparativamente com o risco de pobreza, 
a pobreza persistente manteve-se sempre 
com valores elevados. Com exceção dos 
anos de 2009 e 2020, referidos 
anteriormente, o risco de pobreza 
persistente tem permanecido sempre 
próximo ou superior a 11.5% da população 
residente em Portugal.  

Embora a ausência de dados relativos à 
pobreza persistente de alguns dos Estados-
Membros em alguns anos entre o período de 
2007 a 2020 dificulte uma análise 
comparativa rigorosa da posição de Portugal 
no contexto da União Europeia, à luz dos 
dados disponibilizados Portugal é ainda 

 
11 Até 2003 os dados do EU-SILC / ICOR são 
apresentados com valores arredondados.  
12 Nesses anos, Portugal manteve-se como o 10º 
país com maior taxa de pobreza persistente 
13 Nestes dois anos Portugal posicionou-se 
como o 12º país com maior risco de pobreza, 
tendo pela primeira vez um risco de pobreza 
semelhante (2019) ou inferior (2020) à média da 
UE (27 Estados-Membros em 2020). 

um dos países com maior nível de pobreza 
persistente. Note-se que, entre 2015 e 2020, 
Portugal permaneceu sempre na lista dos 
10 Estados-Membros com maior taxa de 
pobreza persistente, ainda que tenha 
existido uma melhoria da sua posição 
sobretudo entre 2018 e 202012. No caso do 
risco de pobreza, Portugal saiu da lista dos 
top 10 nos inquéritos de 2020 e 201913. A 
posição de Portugal no contexto europeu 
tem sido quase sempre pior ao nível da 
pobreza persiste do que ao nível do risco de 
pobreza, indicando uma situação 
particularmente preocupante em termos de 
pobreza persistente. 

Apesar disso, encontramos em 2020 uma 
importante redução da taxa de pobreza 
persistente (-22%), sendo a segunda maior 
contração desta taxa em Portugal. Sublinhe-
se novamente que os dados referentes à 
pobreza monetária em 2020 reportam aos 
rendimentos de 2019, ou seja, um período 
anterior a propagação da pandemia por 
SARS-CoV-2 na Europa. Em Portugal, 
vivenciava-se um período de contração do 
desemprego14, aumento do salário 
mínimo15, aumento do rendimento mediano 
líquido da população16 e redução da 
pobreza monetária. Segundo os dados do 
inquérito de 2020, 16.2% da população em 
Portugal estava em risco de pobreza, menos 
5.8% do que no ano anterior. 

Se o risco de pobreza persistente tem 
como base a população que está atualmente 
em risco de pobreza, esta taxa não abarca 
toda a população que ao longo dos últimos 
quatro anos esteve em risco de pobreza 
durante pelo menos três anos. De facto, se 
olharmos para outro indicador - distribuição 
da população pelos anos em risco de 

14 Em 2019 Portugal tinha uma taxa de 
desemprego anual de 6.5%, menos 7% do que 
em 2018. (INE, PORDATA) 
15 Em 2019, o valor mensal do salário mínimo 
nacional era 600€, mais 20€ do que em 2018. 
16 Segundo o EU-SILC/ICOR 2020, o rendimento 
mediano líquido por adulto equivalente era 10 
800€ anuais, mais 777€ face ao inquérito 
anterior. 
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pobreza - percebemos que a proporção da 
população em risco de pobreza durante três 
ou quatro anos num período de quatro anos 
(2017-2020) é de 11.9%, 2.1 pontos 
percentuais (p.p.) acima da taxa de risco de 
pobreza persistente. Os dados do inquérito 
de 2020 indicam 6% da população em risco 

de pobreza durante três anos e 5.9% durante 
os quatro anos analisados. Entre 2007 e 
2019, os inquéritos que identificam maior 
proporção da população que permanece 4 
anos consecutivos em risco de pobreza são 
os de 2007 (11.1%), 2008 (10.7%) e 2017 
(10.6%).  

 

Gráfico 1: Distribuição da população por anos em risco de pobreza, 2020 (%). Eurostat, EU-SILC 
(ilc_li51) 

 

Segundo os dados de 2020, mais de 1/4 
da população em Portugal (26.7%) esteve 
em risco de pobreza durante pelo menos um 
ano entre 2017 e 2020. Apesar de ser uma 
proporção muito elevada, é uma evolução 
claramente positiva face aos anos anteriores. 
Os piores resultados são referentes ao 

período da anterior crise económica e 
financeira, e em particular os resultados dos 
inquéritos de 2011, 2013 e 2014. Em 2011, 
mais de 1/3 da população em Portugal 
esteve abaixo do limiar de risco de pobreza 
pelo menos uma vez no período entre 2008 
e 2011. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE À POBREZA PERSISTENTE 
 

As mulheres apresentam-se como mais 
vulneráveis à pobreza persiste do que os 
homens, situação análoga à vulnerabilidade 
ao risco de pobreza. Desde o inquérito de 
2007, apenas em dois anos encontramos 
uma taxa de pobreza persistente na 
população masculina superior à verificada na 
população feminina. Por outro lado, a 

redução da pobreza persistente no último 
ano foi maior entre homens (-23%) do que 
entre mulheres (-21%), aumentando a 
diferença entre géneros. De facto, em 2020 
encontramos uma importante redução do 
risco de pobreza monetária entre as 
mulheres, mas com menor impacto na 
redução da pobreza persistente. 

10,1
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Gráfico 2: Taxa de risco de pobreza e taxa de risco de pobreza persistente por género em 
Portugal, 2019 e 2020 (%). Eurostat, EU-SILC (ilc_li21; ilc_li02) 

 
Quando considerado o grupo etário 

destacam-se dois grupos no inquérito de 
2020: as crianças e jovens com menos de 
18 anos (11.4%) e os adultos dos 50 aos 
64 anos (11.7%). É também na população 
dos 50 aos 64 anos que a taxa de risco de 
pobreza persistente encontra-se mais 
próxima da taxa risco de pobreza, indicando 
que uma parte significativa17 das pessoas em 
risco de pobreza nessa faixa etária, estão 
nesta situação de forma persistente.  

Se até ao inquérito de 2009 era a 
população com 65 anos ou mais a que 
apresentava maior vulnerabilidade à 
pobreza persistente, a partir de 2010 
sobressaem as crianças (menos de 18 anos) 
e os jovens (18 aos 24 anos) como os dois 
grupos mais vulneráveis. Em 2019, 20% dos 
jovens dos 18 aos 24 anos estavam em risco 
de pobreza persistente equivalendo a 95% 

 
17 A taxa de risco de pobreza persistente corresponde a cerca de 70% da taxa de risco de pobreza. No 
entanto, uma vez que o risco de pobreza persistente tem como base uma subamostra da população 
(população acompanhada ao longo de 4 anos) e não tendo sido possível obter um melhor esclarecimento 
sobre este indicador junto do Eurostat, não é possível assegurar se esta proporção corresponde 
efetivamente à proporção da população em risco de pobreza que se encontra em situação de pobreza 
persistente. 

da taxa de risco de pobreza para essa faixa 
etária, ou seja, estimava-se que a 
esmagadora maioria dos jovens em risco 
de pobreza identificados nesse inquérito 
estivessem nesse contexto de forma 
persistente. A importante redução da taxa 
de risco de pobreza para esse grupo etário 
no inquérito de 2020 implicou também uma 
significativa redução da pobreza persistente 
neste grupo.  

No entanto, e tal como referido 
anteriormente, em causa estão os 
rendimentos do ano anterior ao inquérito. O 
atual contexto pandémico teve um impacto 
importante no desemprego e nos 
rendimentos dos jovens inseridos no 
mercado de trabalho a menos tempo e de 
forma mais precária. Sendo expectável um 
aumento do risco de pobreza nesta 
população, importará acompanhar o 
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impacto deste contexto pandémico no risco 
de pobreza persistente a curto e médio 
prazo junto das crianças e dos jovens com 
menos de 25 anos.  

Quando cruzamos esta dimensão com a 
de género encontramos realidades 
claramente distintas no topo e na base da 
pirâmide etária. Tal como o gráfico 3 
demonstra, encontramos um maior peso da 
pobreza persistente entre a população 
jovem e infantil masculina, nomeadamente 
na população com menos de 25 anos, ou 
seja, uma população em idade escolar ou no 
início da sua inserção no mercado de 

trabalho. No caso da população feminina, 
pelo contrário, destaca-se uma maior 
vulnerabilidade à pobreza persistente no 
topo da pirâmide etária, ou seja, em idade de 
reforma ou próximo dessa idade. Tal 
corresponde ao perfil de pobreza em 
Portugal, ainda que para as crianças e jovens 
até aos 24 anos e para os adultos dos 50 aos 
64 anos as diferenças de género 
apresentam-se mais vincadas na pobreza 
persistente. Para a população sénior, com 
mais de 65 anos, pelo contrário, 
encontramos uma maior diferença de 
género na vulnerabilidade à pobreza. 

 

 

Gráfico 3: Taxa de risco de pobreza persistente por grupo etário e sexo em Portugal, 2020 (%). 
Eurostat, EU-SILC (ilc_li21) 
 

Tendo em conta as características da 
pobreza em Portugal, não é de se estranhar 
que seja na população com baixos níveis 
de escolaridade que encontramos o maior 
risco de pobreza persistente. Segundo os 
últimos dados disponíveis, em 2020 13.3% 
da população cujo nível máximo de 
escolaridade era o ensino básico 

encontrava-se em risco de pobreza de forma 
persistente, correspondendo a 61% da taxa 
de risco de pobreza. Em sentido oposto, é na 
população com ensino superior que 
encontramos o menor risco de pobreza, 
menor risco de pobreza persistente e menor 
proporção de pobreza persistente 
relativamente ao risco de pobreza (36%).  
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Gráfico 4: Taxa de risco de pobreza e taxa de risco de pobreza persistente por nível de 
escolaridade em Portugal, 2019 e 2020(%). Eurostat, EU-SILC (ilc_li24; ilc_li07) 

 
 

Esta “escada” na qual o risco de 
pobreza e de pobreza persistente diminui 
consoante aumenta o nível de escolaridade 
é uma realidade conhecida e constante ao 
longo de todo o período em análise. No 
entanto, é importante sublinhar que a 
distância da vulnerabilidade entre os 
diferentes graus de ensino é ainda maior 
quando olhamos para a pobreza persistente. 
A vulnerabilidade à pobreza persistente por 
parte da população com ensino básico ou 
inferior é o dobro (2.1) da vulnerabilidade 
dos que possuem ensino secundário ou pós-
secundário e quase 8 vezes superior à 
vulnerabilidade dos que possuem ensino 
superior. Quando olhamos para o risco de 
pobreza esta diferença é cerca de 2 a quase 
5 (4.6) vezes superior, respetivamente. A 
importância do acesso a um ensino com 
qualidade e o combate ao abando escolar 

precoce são efetivamente prioridades no 
combate à pobreza persistente e com 
particular importância no atual contexto 
pandêmico onde as medidas de contenção 
da pandemia têm vindo a reforçar estas 
desigualdades. 

Também ao nível dos agregados 
familiares domésticos a caracterização da 
população em risco de pobreza persistente 
corresponde a da população mais vulnerável 
à pobreza (Gráfico 5). Encontramos nos 
agregados com crianças dependentes, e 
em particular nas famílias compostas por 
um adulto com crianças dependentes, um 
maior risco de pobreza persistente (10% e 
31.1% respetivamente). Esta é uma 
caracterização prevalente nos dados 
disponibilizados pelo Eurostat. Entre os 
inquéritos de 2007 e 2020, apenas em quatro 
anos as famílias monoparentais não se 
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apresentam com a maior taxa de risco de 
pobreza persistente e apenas entre 2007 e 
2009 a vulnerabilidade à pobreza persistente 
é mais elevada nos agregados sem crianças 
dependentes. 

Contudo, os dados disponibilizados pelo 
Eurostat apresentam apenas uma 
caracterização parcial deste indicador com 
um número limitado de tipologias de 
agregado familiar. Não é, portanto, possível 
de assegurar se estes são efetivamente os 
grupos com maior taxa de pobreza 
persistente. Em causa estão, por exemplo, as 
famílias constituídas por dois adultos e três 
ou mais crianças dependentes, uma 
tipologia de agregado familiar que 
recorrentemente apresenta a maior ou a 
segunda maior taxas de risco de pobreza. 
Segundo o inquérito de 2020, o risco de 
pobreza nesta tipologia era de 39.5%, valor 
claramente superior ao registado para as 
famílias monoparentais nesse inquérito 
(25.5%). 

A pobreza persistente é igualmente 
muito elevada junto da população que vive 
sozinha (14.9%). Novamente, uma melhoria 
dos dados disponibilizados para este 
indicador permitiria uma melhor 
compreensão desta vulnerabilidade. Note-
se que quando olhamos para a taxa de risco 
de pobreza os resultados variam entre 18.2% 
para a população com menos de 65 anos 
que vive sozinha e 28% para os idosos 
isolados; ou entre 19% e 26.7% quando em 
causa estão os homens ou as mulheres 
isoladas, respetivamente. Assim, por detrás 
desta população dos adultos isolados 
encontramos realidades distintas em 
termos de vulnerabilidade à pobreza e 
que, consequentemente, poderá indicar 
também níveis de persistência na pobreza 
claramente distintas consoante género e 
idade. 
 
 
 
 

 

Gráfico 5: Taxa de risco de pobreza e taxa de risco de pobreza persistente por tipologia de 
agregado familiar em Portugal, 2020 (%). Eurostat, EU-SILC (ilc_li23; ilc_li03)18. 

 
18 O dado do Eurostat para o indicador de taxa de risco de pobreza persistente nas famílias compostas por 
um adulto com crianças dependentes (2020) é superior à taxa de risco de pobreza para esta tipologia de 
agregado. Não foi possível obter, em tempo útil, um esclarecimento sobre esse dado junto do Eurostat. No 
entanto, em causa poderá estar diferenças da amostra utilizada no cálculo do risco de pobreza (amostra 
total) e do risco de pobreza persistente (subamostra que é acompanhada ao longo de quatro anos). 
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POBREZA PERSISTENTE SEGUNDO DIFERENTES LIMIARES DE POBREZA 
 

Segundo Hulme, Moore e Shepherd 
(2001) a pobreza crónica tem como 
característica central a sua longa duração19, 
mas relaciona-se igualmente com a 
severidade da pobreza. As pessoas que se 
encontram em risco de pobreza com 
níveis muito baixos de rendimento 
podem não estar necessariamente numa 
situação de pobreza crónica, no entanto 
as pessoas em situação de pobreza 
persistente estão provavelmente em 
situações de pobreza multidimensional e 
severa. Por outro lado, tal como referido 
anteriormente, segundo os dados da OCDE 
a mobilidade dos grupos economicamente 
mais vulneráveis, quando ocorre, indica 
apenas a subida para o patamar seguinte de 
rendimentos e, muitas vezes, não é uma 
alteração sustentável deste percurso.  

Importa, por isso, olharmos para a 
pobreza persistente tendo em conta 
diferentes limiares de pobreza, 
particularmente o limiar de rendimento mais 
baixo (40% do rendimento económico) e o 
mais elevado (70% do rendimento mediano). 
Dentro da população em risco de pobreza 
temos níveis diferentes de gravidade de 
precariedade económica. O limiar de 
pobreza mais baixo (40%) mostra-nos uma 
precariedade mais severa, com os 
rendimentos mais distantes do limiar de 
pobreza oficial (60%). Já o limiar de 
rendimento mais elevado (70%) recolhe 
informações não só sobre a população em 
risco de pobreza, mas também sobre a 
população com rendimentos próximos a 
este limiar. A probabilidade desta população 
entrar numa situação de risco de pobreza 

 
19 No seu artigo estes autores consideram que a definição de pobreza cronica depende dos dados 
estatísticos disponíveis e propõem uma duração de cinco anos. Os dados do ICOR / EU-SILC utilizam um 
período temporal de quatro anos e consideram existir um risco de pobreza persistente quando nesse 
período a pessoa esteve abaixo do limiar de pobreza por, pelo menos, três anos (ano do inquérito e dois 
anos dos últimos três anos). 

(ou retornar a esta situação) irá depender da 
sustentabilidade da evolução dos 
rendimentos do agregado, bem como da 
capacidade desta evolução em acompanhar 
a melhoria de rendimentos da população em 
geral.  

Quando olhamos para o limiar de 
pobreza de 40% da mediana de rendimento 
encontramos 5.8% da população 
residente em Portugal em risco de 
pobreza e 2.6% em risco de pobreza 
persistente. Os dados de 2020, referentes 
aos rendimentos de 2019, apontam para 
uma evolução claramente positiva nos 
diferentes indicadores de pobreza. Ao nível 
da pobreza persistente com base no limiar 
de 40%, encontramos uma redução de 15% 
face ao ano anterior. Contudo, este indicador 
mede a permanência da população num 
nível de rendimento muito baixo. A saída 
desta situação de elevada intensidade de 
pobreza não significa um aumento do seu 
rendimento capaz de a retirar da situação de 
pobreza quando considerado o limiar de 
60%. Pelo contrário, quanto maior o limiar 
de pobreza analisado, maior é o risco de 
pobreza persistente e maior proximidade 
à taxa de risco de pobreza, apontando 
para uma maior proporção da população 
em risco de pobreza que se encontra 
nessa situação de forma persistente 
(Gráfico 6). Note-se que quando 
considerado um limiar de pobreza de 70%, o 
risco de pobreza persistente corresponde a 
70% da taxa de risco de pobreza, enquanto 
no limiar de 40% do rendimento mediano 
esta proporção é de 45%. 
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Gráfico 6: Taxa de risco de pobreza e taxa de risco de pobreza persistente por limiar de pobreza 
em Portugal, 2020 (%). Eurostat, EU-SILC (ilc_li21; ilc_li02) 
 

A caracterização da população vulnerável 
à pobreza persistente por limiar de pobreza 
apenas é possível tendo em conta duas 
dimensões: género e grupo etário. Em 
ambos os casos encontramos diferenças 
entre limiares que importam sublinhar 

Quando considerado o limiar de 40% são 
os homens que apresentam uma taxa de 
pobreza persistente mais elevada (2.8%) à 
das mulheres (2.5%), situação que se inverte 
a partir do limiar de 50% do rendimento 
mediano. No limiar de 70% do rendimento 
mediano, encontramos 17.5% das mulheres 
em situação persistente de pobreza 
comparativamente com 16.1% dos homens.  

Se olharmos para a evolução dos dados 
desde 2007 encontramos, nos patamares de 
pobreza de 60% e 70%, raras exceções a uma 
maior persistência das mulheres em situação 
de pobreza, indicando uma maior 
dificuldade de as mulheres libertarem-se de 
forma efetiva e sustentável do risco de 
pobreza. Quando considerados os limiares 
de 50% e 40%, onde os constrangimentos 

 
20 Entre 2007 e 2020 as mulheres apresentaram taxas de pobreza persistente (40% do rendimento 
mediano) em 5 anos. Em 2009 o valor desta taxa foi semelhante para homens e mulheres. 

financeiros são mais elevados, encontramos 
uma maior flutuação nestas diferenças de 
género e, consequentemente, uma maior 
dificuldade na definição de um padrão desta 
caracterização. Ainda assim, é na pobreza 
mais extrema (limiar de 40%) que a 
população masculina se destaca 
apresentando uma maior vulnerabilidade à 
pobreza persistente em 8 dos 14 anos em 
análise20.  

Segundo os dados de 2020, o grupo 
etário mais vulnerável a pobreza persistente 
(limiar de 60%) são os adultos dos 50 aos 64 
anos, seguido das crianças com menos de 18 
anos. Quando olhamos para os outros 
limiares de pobreza, no entanto, destaca-se 
claramente a situação das crianças. Estas 
apresentam-se neste inquérito como tendo 
a maior vulnerabilidade à pobreza extrema 
persistente (limiar de 40%), partilha com os 
jovens até aos 24 anos a maior taxa de 
pobreza persistente tendo em conta o limiar 
de 50% e partilha com os idosos a maior 
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vulnerabilidade à pobreza persistente com 
base no limiar de 70%.  

Se este cenário é preocupante tendo em 
conta o impacto da pobreza e da pobreza 
persistente ao longo da vida destas crianças, 
a situação não melhora quando olhamos 
para a evolução dos dados entre 2007 e 2020 
e em particular nos limiares de pobreza mais 
baixos. Efetivamente, o elevado nível de 
pobreza persistente entre crianças e entre 
os jovens até aos 24 anos não é uma 
caracterização pontual e circunscrita um 
período curto de tempo. Pelo contrário, 
desde 2009 que, com poucas exceções, 
estes dois grupos etários apresentam os 
níveis mais elevados de vulnerabilidade à 
pobreza extrema persistente.  

O terceiro grupo que apresenta uma 
maior dificuldade em se libertar de níveis de 
maior intensidade de pobreza são os adultos 

dos 50 aos 64 anos. Desde 2018 que 
encontramos nesta faixa etária a maior (em 
conjunto com a população infantojuvenil) ou 
a segunda maior taxa de pobreza persistente 
quando analisado o limiar de 40% do 
rendimento. 

No caso da população sénior, o reforço 
das medidas de proteção social para as 
pessoas com pensões baixas ajuda-nos a 
compreender a redução da persistência na 
pobreza mais extrema espelhada sobretudo 
nos dados dos inquéritos entre 2007 e 2015. 
Em 2015 a taxa de pobreza persistente 
segundo o limiar de 40% do rendimento 
atingiu o seu valor mais baixo (0.7%). De 
facto, desde 2010 este é o grupo etário com 
menor persistência em risco de pobreza 
extrema. Em 2020, 1.8% da população com 
65 anos ou mais estava em risco de pobreza 
extrema de forma persistente. 

 

 

Gráfico 7: Taxa de risco de pobreza persistente por limiar de pobreza e por grupo etário em 
Portugal, 2020 (%). Eurostat, EU-SILC (ilc_li21) 
 

No entanto, quando olhamos para o 
limiar de 70% do rendimento mediano - ou 
seja, quando olhamos na perspetiva da 
sustentabilidade da emancipação face à 
pobreza - esta situação se altera 

significativamente. É no grupo etário da 
população com 65 anos ou mais que 
verificamos maior aumento do risco de 
pobreza persistente quando passamos do 
limiar de 60% para 70%, existindo uma 
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duplicação da proporção da população em 
risco de pobreza persistente. A evolução 
deste indicador ao longo do tempo também 
aponta maioritariamente para a 
permanência desta população como um dos 

três grupos etários com maior 
vulnerabilidade à pobreza persistente, em 
conjunto com as crianças e com os jovens 
até aos 24 anos. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Em Portugal, as crianças distinguem-se 
como pertencendo ao grupo etário com 
maior risco de pobreza e maior risco de 
pobreza ou exclusão social. A injustiça 
social associada a estes números e a 
potencial repercussão do contexto de 
pobreza ao longo do ciclo de vida destas 
crianças obriga-nos a uma atenção especial 
a este fenómeno. A existência de uma meta 
de redução da pobreza infantil com um 
enfoque na interrupção do ciclo 
intergeracional de pobreza ao nível europeu 
é positiva, sobretudo quando os dados da 
OCDE apontam para uma diminuição da 
mobilidade social nos países da OCDE quer 
ao longo do ciclo de vida quer entre 
gerações. 

No combate à pobreza infantil é essencial 
garantir uma melhoria da qualidade de 
diferentes serviços orientados para esta faixa 
etária. Está em causa o acesso e a qualidade 
dos serviços e dos bens orientados para as 
crianças na área da educação (ensino pré-
escolar, ensino obrigatório e ensino 
superior), na área da saúde (física e mental e 
com tempo de espera adequado às 
necessidades destas faixas etárias), 
alimentação, cultura, desporto, etc.  

No entanto, a interrupção do ciclo de 
pobreza e da pobreza persistente nas 
crianças depende fortemente das 
condições de vida do agregado familiar, 
das características da inserção laboral dos 
pais/adultos e da redução dos 
constrangimentos à mobilidade social na 
sociedade portuguesa. Note-se, por 

 
21 OCDE, 2018: 299  

exemplo, os dados da OCDE sobre a 
mobilidade entre pais e filhos relativos ao 
tipo de ocupação ou ao nível da educação 
onde os dados para Portugal são inferiores à 
média da OCDE. Apesar de um aumento do 
nível de escolaridade da população ao longo 
dos últimos anos, Portugal tem o pior 
resultado da OCDE em termos de 
mobilidade na educação entre gerações. 
Tendo em conta os resultados do coeficiente 
de regressão entre anos de escolaridade dos 
pais e dos filhos, a persistência 
intergeracional na educação em Portugal é 
pontuada em 0.63, o valor mais elevado num 
conjunto de 15 países da OCDE. A média da 
OCDE para este indicador é de 0.4321. 

Os dados sobre a pobreza persistente 
analisados neste documento reforçam a 
importância de em enfoque nos agregados 
com crianças dependentes e em particular 
para as famílias monoparentais. Estes dados 
não são surpreendentes. De facto, esta é 
igualmente uma das tipologias que 
recorrentemente apresenta o maior ou o 
segundo maior risco de pobreza. Os baixos 
níveis salariais existentes em Portugal não 
garantem uma alternativa sustentável à 
pobreza em famílias onde apenas um 
adulto pode estar inserido no mercado de 
trabalho, e, por outro lado, a proteção 
social também falha na retirada destas 
famílias do risco de pobreza. A 
permanência na pobreza é assim uma 
realidade facilmente previsível para uma 
parte destas famílias.  
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Contudo, os dados disponíveis no 
Eurostat não permitem uma visão completa 
das tipologias de agregados familiares mais 
expostas ao risco de pobreza persistente, 
deixando de parte, por exemplo, as famílias 
numerosas (dois adultos e três ou mais 
crianças) que são outro grupo 
particularmente vulnerável à pobreza. É 
provável que esta seja igualmente uma 
tipologia fortemente vulnerável à pobreza 
persistente. É essencial a disponibilização de 
dados estatísticos tão completos quanto 
possível de forma a garantir um melhor 
retrato da pobreza persistente em Portugal 
e a sua análise e monitorização pela 
sociedade civil. 

Não é possível deixar de sublinhar 
também a situação dos jovens dos 18 aos 
24 anos. De facto, se o inquérito de 2020 
aponta para uma importante redução da 
pobreza persistente para este grupo, 
também é verdade que este é um grupo 
que recorrentemente apresenta das 
maiores taxas de pobreza persistente. O 
impacto da crise pandémica desta 
população jovem e com uma inserção 
profissional recente, precária e com baixos 
salários provavelmente irá repercutir-se na 
sua vulnerabilidade à pobreza e à pobreza 
persistente.  

Nesse sentido, as metas de redução da 
pobreza infantil devem ser reforçadas em 
Portugal com metas para a redução da 
pobreza e da pobreza persistente para as 
famílias com crianças dependentes (que 
inclui a população até aos 24 anos) e para os 
jovens independentemente de serem ou não 
considerados economicamente 
dependentes. O combate à pobreza nesta 
faixa etária deve promover uma 

continuidade do percurso escolar após o 
ensino obrigatório e a educação ao longo da 
vida, prevenir o abandono do ensino 
superior por dificuldades económica, 
garantir respostas sustentáveis para os 
jovens que saíram do sistema de ensino e 
não estão  inseridos no mercado de trabalho, 
mas também garantir o acesso a um 
mercado de trabalho com salários dignos, 
com vínculos contratuais estáveis e com 
acesso a uma proteção social que permita 
prevenir o risco de pobreza em situação de 
desemprego ou quando impedidos de 
trabalhar por motivos de saúde ou outros. 

Por fim, reforçamos as conclusões do 
relatório do Relator Especial das Nações 
Unidas sobre pobreza extrema e direitos 
humanos, Oliver De Schutter22, sobre a 
pobreza persistente. Este relator apela para 
um investimento dos Estados ao nível da 
primeira infância, da educação inclusiva, de 
um sistema de rendimento básico universal 
para jovens adultos (até 25 anos) e para o 
reforço das proibições de discriminação com 
base em fatores socioeconómicos. Tal como 
o relatório sublinha, as crianças que 
nascem em famílias pobres têm pior 
acesso aos cuidados de saúde, à habitação 
digna, à edução de qualidade, assim como 
piores perspetivas de emprego ao longo 
da vida adulta, o que reduz 
dramaticamente a possibilidade de se 
libertarem da armadilha da pobreza. Na 
base da perpetuação do círculo vicioso da 
pobreza estão a desigualdade de 
rendimento e a desigualdade na distribuição 
da riqueza. Quanto maior a desigualdade 
existente numa sociedade, menor a 
capacidade de mobilidade social da sua 
população. 
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