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Resumo 
A presente Dissertação de mestrado, intitulada de “Viver em Évora – 

Necessidades e respostas habitacionais para a população jovem”, e como a própria 

designação indicia, desenvolve-se em torno da questão habitacional na sua relação com a 

população jovem na cidade de Évora. 

Partindo da noção de direito universal consagrado na Constituição da República 

Portuguesa (artigo 65º), quando refere que “todos têm o direito a uma habitação 

adequada”, procura-se no presente estudo, fazer um levantamento das necessidades desta 

faixa etária que habita a cidade, e ao mesmo tempo elencar as respostas existentes, 

nomeadamente em termos de programas e políticas públicas neste domínio. 

Do ponto de vista metodológico, nomeadamente em termos de recolha de dados, 

foi utilizada a técnica do inquérito por questionário aplicado a partir da plataforma digital 

Google Forms, e ainda a entrevista. 

Em termos de resultados obtidos, evidencia-se a discrepância entre as ambições 

dos jovens e a oferta disponível e uma insuficiente resposta em termos de políticas 

públicas.   

  

 

Palavras-chave: Habitação, jovem, políticas públicas de habitação, Serviço 

Social 
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Abstract  
 

         The present Master's Thesis, entitled “Living in Évora – Housing needs and answers 

for the young population”, and as the name itself indicates, is developed around the 

housing issue of the young population in the city of Évora. 

Starting from the notion of universal right enshrined in the Constitution of the Portuguese 

Republic (article 65), when it states that "everyone has the right to adequate housing", the 

present study seeks to survey the needs of this age group that inhabits the city. , and at the 

same time list the existing responses, namely in terms of programs and public policies in 

this field. 

        From a methodological point of view, namely in terms of data collection, the 

questionnaire survey technique was applied using the Google Forms digital platform, as 

well as the interview. 

      In terms of the results obtained, the discrepancy between young people's ambitions 

and the available supply is evident, as well as an insufficient response in terms of public 

policies. 
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Introdução  
 

A presente Dissertação insere-se no âmbito do Mestrado em Serviço Social - 

Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, do Instituto Politécnico de Beja, 

desenvolvendo-se em torno da temática da habitação na sua relação com a população 

jovem na cidade de Évora. 

           O título da mesma é “Viver em Évora – Necessidades e respostas habitacionais 

para a população jovem”, estruturando-se em torno de uma pergunta de partida, que é: 

“Quais as dificuldades sentidas pela população jovem na cidade de Évora na procura de 

habitação?” 
            Segundo o artigo 65º da Constituição da República Portuguesa (CRP), TODOS 

têm o direito a uma habitação adequada, isto é, e citando, o ponto 1) do referido artigo, 

refere 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.” 

A primeira parte da investigação centra-se no enquadramento teórico da temática 

objeto de estudo, onde são desenvolvidos um conjunto de conceitos como família, 

casa/habitação, direitos, e também de alguns programas habitacionais (Casa Económica, 

PER, PROHABITA, PORTA 65, entre outros) e que estão atualmente ativos em Portugal. 

             A segunda parte da Dissertação, refere-se ao enquadramento territorial da 

investigação na qual será efetuada a contextualização da temática /problemática com o 

território de análise, (cidade de Évora). 

             Do ponto de vista metodológico, o objetivo geral da investigação resultante da 

pergunta de partida acima enunciada, passa por “Conhecer as necessidades e respostas 

habitacionais na população jovem da cidade de Évora”, sendo que como objetivos 

específicos, temos: 

 - Analisar as políticas de habitação na cidade de Évora; 

- Sinalizar eventuais carências habitacionais para a população jovem na cidade de Évora; 

- Analisar o impacto das políticas públicas (locais e nacionais) na resolução das 

necessidades habitacionais dos jovens na cidade de Évora; 
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- Apontar soluções para a resolução de eventuais necessidades verificadas; 

-  Analisar a importância do assistente social (AS) em torno da temática da Habitação. 

        Em termos de instrumentos de recolha de dados, será aplicado uma entrevista 

semiestruturada a uma AS da Câmara Municipal de Évora (CME), e aplicado um 

inquérito a jovens entre os 18 e os 35 anos. 

       Ainda no que concerne às técnicas e instrumentos de recolha de dados, e na 

abordagem qualitativa, será utilizada a técnica da análise de conteúdo. Na recolha de 

dados do inquérito, será utilizada a técnica do Google forms1, que procede de imediato 

ao tratamento dos mesmos, nomeadamente sob a forma de gráficos. 

         No último capítulo são apresentados e interpretados os resultados da pesquisa 

efetuada, seguindo as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O Google Forms - É uma ferramenta de pesquisa disponibilizada pela Google. Este programa permite 
criar e partilhar questionários online e efetuar a análise em tempo real. In, Google Forms: criador de 
formulários online | Google Workspace 
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I - Enquadramento teórico 

 

1 – O espaço doméstico como elemento estruturante da vida familiar 
 

A habitação é a parte essencial das condições de vida das famílias. Bravo & 

Simplício (2018) afirmam que “(…) a habitação é, ao mesmo tempo, um objeto essencial 

e central configuração do bem-estar e qualidade de vida das populações e cidades.” 

(Bravo & Simplicio,2018, p.1) 

Para outro autor, Gomes (2018), a temática da habitação tem uma vertente de 

natureza social, assim como económica. A nível social, o espaço doméstico, ou seja, o 

lar, condiciona os comportamentos do ser humano podendo ser efeitos positivos ou 

negativos no seu desenvolvimento enquanto pessoa.  Marroni (2007) e Reviewing (2010) 

citado em Gomes (2018), afirmam que  
A habitação condiciona assim o comportamento do individuo (Marroni,2007), sendo que a 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 ao seu desenvolvimento pessoal. (Gomes,2018, p.8) 
 

 No que concerne à dimensão económica, Ball (2016) citado em Gomes (2018, 

p.11) indica que “(…) as assimetrias de rendimentos decorrentes e intensificados pela 

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

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

de arrendamento imobiliário”. 

O mesmo autor afirma ainda que, “Os jovens apresentam assim cada vez maior 

vulnerabilidade que se reflete na sua insatisfação relativamente aos cumprimentos das 

suas preferências habitacionais”, (Gomes,2018, p.2) 

            Em nosso entendimento, esta associação, ao referenciar que alguns jovens se 

encontram num quadro de maior vulnerabilidade habitacional decorrente da provação 

material, faz ressaltar a ideia, que devido aos altos valores praticados no mercado 

imobiliário, muitos jovens, e numa primeira fase, têm de optar pelo arrendamento, 

impedidos que estão de aceder a habitação própria. (Gomes,2018, p.8) 
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Outro autor, Azevedo (2020) refere a este propósito, da dificuldade dos 

portugueses no plano habitacional, sendo o “ainda mais grave entre os agregados com 

rendimentos 60% abaixo da mediana (37%) e entre a população com 65 e mais anos 

(32,1%) (Eurostat)”. Azevedo (2020, p.1) 

             Esta não é uma problemática recente, e por isso o estado tem procurado intervir 

no domínio da habitação para as franjas mais carenciadas, assim surgido o conceito, 

embora com muitas modalidades, de habitação social.  

Antunes (2019), considera que o conceito de habitação se traduz num 
(…) sentido alargado de interesse social, incluído todos os imoveis com vocação habitação que 
para a sua construção beneficiam (ou beneficiaram) de apoios diretos ou indiretos na 
administração pública, independentemente da variedade de modelos de produção, de 
financiamento, de gestão, de público-alvo e de regimes de ocupação. (Antunes,2019, p.8) 

  

Lino (1993, p.9-11) citado em Agarez (2020) indica que no ser humano existe “o 

anseio natural e instintivo (…) de possuir habitação própria independente para si e para a 

família. (…) Assim como o sonho de uma moradia própria, independentemente, ajeitada 

à nossa feição e adereçada ao nosso gosto, reduto da nossa intimidade” (…). 

“(Agarez,2020, p.43) Tendo em conta a afirmação anterior do autor Agarez (2020), é 

fulcral referir que o conceito de “família” tem sofrido alterações ao longo dos tempos, em 

que a questão da habitação não deixa também de estar associada às mudanças que 

naturalmente ocorrem na estrutura familiar. Dias (2000), refere que: 
 Alguns dos principais fundamentos teóricos associados à evolução e à mudança conduziram a 
novas conceções de família, novas dinâmicas, novos valores, diferentes tipos com identidade 
própria, construindo uma história de vida que não se pode replicar. As transformações levaram 
a alterações na família que deixou de ser um modelo tradicional prevalente, aparecendo novas 
formas de organização familiar tornando-se um fenómeno de caráter global e complexo. (Dias, 
2000: 82) 

 
Em outro artigo anos mais tarde a mesma autora (Dias,2011) mantém a mesma 

ideia no que concerne à estrutura e a dinâmica familiar que tem sofrido alterações. Por 

exemplo, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, esta passou a privilegiar o 

superior interesse na carreira profissional em detrimento de casar e ter filhos, o que por 

sua vez assistimos a famílias de menor dimensão, diminuição da fecundidade, uma maior 

expressão das uniões de facto bem como divórcios. Recentemente temos o aparecimento 

das famílias homossexuais. (Dias,2011) 
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        Segundo a autora (Dias,2011) existem várias tipologias de famílias, mas do seu 

ponto de vista, de acordo com Beltrão citado em Dias (2011, p.143) “(…) estas novas 

formas de estrutura e dinâmica familiar não se despem, a nosso ver, da sua essência: a 

família como grupo social em que os seus membros coabitam ligados por uma ampla 

complexidade das relações interpessoais” (Dias,2011, p.143). As tipologias de famílias 

assinaladas por Dias (2011), são: nuclear; união de facto, união livre, família recomposta, 

família monoparental, e por fim, a família homossexual. 

Entende-se por família nuclear aquela que é “(…) constituída por dois adultos de 

sexo diferente e os seus respetivos filhos biológicos ou adotados (…)”, (Dias,2019, 

p.143). 

As uniões de facto são idênticas ao casamento, não tendo obrigatoriedade de 

assinatura de contrato, enquanto as uniões livres são semelhantes às uniões de facto, mas 

não se associa a ideia de contrato, (Dias,2019). 

Considera-se famílias monoparentais aquelas cuja composição integram “(…) 

mãe ou pelo pai e os filhos. São famílias fruto de divórcio, viuvez ou da própria opção 

dos progenitores, mães solteiras, adoção por parte das mulheres ou dos homens sós, 

recurso a técnicas de reprodução.” (Dias,2019, p.5). 

           No caso das famílias recompostas gera-se com recurso “(…) laços conjugais após 

o divorcio ou separações. É frequente a existência de filhos de casamentos ou ligações 

diferentes ocasionando, meios–irmãos.” (Dias,2019, p.5). Por último, temos as famílias 

homossexuais, que são constituídas por duas pessoas do mesmo sexo, com filhos ou sem 

filhos. (Dias,2019) 

 Independentemente do tipo de família, o espaço doméstico perpetua-se como o 

local onde se eternizam as dinâmicas familiares, bem como o local onde estabelecemos 

as nossas raízes, criamos memórias e se estabelecem as nossas redes de vizinhança.  

Num plano de realização pessoal, Caetano (2016) assume que “O seio familiar e 

o espaço doméstico são entendidos como lugares de abertura e como palco de 

concretização dos interesses pessoais de cada sujeito” (Caetano,2016, p.65) 

 

 



Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Social 

 

15 
 

2 – O direito a uma habitação condigna 
 

          De acordo com a CRP - Constituição da República Portuguesa, o artigo 65º, 

expressa que TODOS têm o direito a uma habitação adequada. Citando o ponto 1) do 

referido artº.  “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.” Este direito inserido na CRP é fundamental na vida do 

ser humano, para este se sentir inserido na comunidade e neste sentido estabeleça redes 

de vizinhança e sobretudo se sinta digno. 

         No plano dos direitos, Romeiras (2009) enfatiza que a 
(…) habitação é um direito essencial, que influencia o acesso a outros direitos fundamentais e o 
facto de os indivíduos terem ou não uma vida digna, constituindo-se essencial para requerer 
documentos de identificação, para procurar emprego e para o fluir de uma vida familiar dita 
normal. (Romeiras,2009, p.190) 
 

       A autora no artigo (Romeiras,2009) menciona uma série de diplomas a nível nacional 

e internacional que ressalvam este direito universal. No caso português, e procurando dar 

corpo ao estipulado da CRP, têm sido criados desde o 25 de abril um conjunto de 

diplomas, com destaque para a Lei de Bases da Habitação (Lei n 83/2019, de 03 de 

setembro), a qual foi implementada recentemente, concretamente no ano 2019. 

        Segundo Serra (2019), a Lei de Bases é um marco no “domínio da intervenção social 

pública, em termos de universalidade e acesso.” (Serra,2019, p.55) No que concerne ao 

nível internacional, há a registar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e a Carta Social Europeia, instrumentos 

supranacionais que apontam também para uma especial atenção que os diferentes estados 

devem dar à causa da habitação.  

         Matos et al (2020) também defende que “o acesso à habitação é um direito 

fundamental de todas as pessoas. É essencial para a qualidade de vida e é um fator de 

desenvolvimento económico dos países”. (Matos et al,2020, p.70) 

          Para o autor Agarez (2020), citando a Resolução do Conselho de Ministros nº 50 

A\2018:1784:4 (legislação que define os objetivos e instrumentos da NGPH - Nova 

Geração de Políticas), “A habitação é um direito fundamental constitucionalmente 

consagrado, a base de uma sociedade estável e coesa, e o alicerce a partir do qual os 
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cidadãos constroem as condições é que lhe permite aceder a outros direitos como a 

educação, saúde ou emprego.” Agarez (2020, p.11) 

De acordo com a NGPH as políticas habitacionais devem ter em consideração os 

“(…) desafios e às características específicas dos edifícios, territórios e comunidades.” 

(XXI Governo - República Portuguesa,2017, p.3) 

            Cabe assim ao estado cumprir com esse direito fundamental, o direito à habitação, 

assumindo as “(…) responsabilidades centrais e locais, as estratégias escolhidas para 

organizar o território e os núcleos urbanos fazendo com base em algo que a todos é 

familiar: a casa”. (Agarez, 2020, p.15) 

 

3- As políticas públicas de habitação em Portugal 
 

         No que concerne às políticas públicas de habitação existe um longo caminho 

percorrido desde o Estado Novo até aos dias de hoje. A temática da habitação tem sido 

abordada através de diferentes medidas tais como: as Casas Económicas (1928), 

Programa das Casas Desmontáveis (1938), a Construção de casas para famílias pobres 

(1945), promulgação regime das Casas Limitadas (1947), Lei das Rendas (1985), Crédito 

à Habitação (1986), Incentivo ao arrendamento Jovem (1992), Criação do Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana (I.H.R.U) (2007, Porta 65 Jovem (2008), Lei de Bases 

(2019) entre outras. Apesar de todo este caminho percorrido, o autor Matos et al (2020) 

defende que “Não se podem criar políticas nem apenas resolver problemas pontuais é 

preciso uma política estrutural”, o que tendo em conta a afirmação do autor, e deduzido 

face ao sentido da afirmação, parece nunca ter existido. (Matos et al,2020, p.74) 

          Agarez (2020) ressalva que a Nova Geração de política NGPH, tem como propósito 

“apoiar famílias em situação de grave carência habitacional, garantir o acesso à habitação 

àqueles que não têm pelo mercado imobiliário (…)”, assentando em quatro objetivos. 

(Agarez,2020, p13) 

Para dar resposta a estas necessidades foram criados os seguintes programas:  

Programa de Apoio ao acesso à Habitação, e Porta de Entrada – Programa de Apoio 

Urgente. (Mendes,2020) O primeiro prende-se em responder às necessidades das famílias 

que vivem em graves carências habitacionais.  



Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Social 

 

17 
 

O segundo objetivo consiste em “garantir o acesso á habitação a todos que os que 

não têm resposta por via do mercado” (Mendes,2020, p.7). Neste segundo objetivo estão 

agregados os seguintes programas: Programa Arrendamento Acessível, Porta 65 Jovem 

(Sistema de Apoio Financeiro ao arrendamento por jovens) e o FNRE - Fundo Nacional 

de Reabilitação do Edificado. 

          No que concerne ao terceiro objetivo, o mesmo visa “Criar condições para que a 

reabilitação seja a principal forna de intervenção ao nível do edificado e do 

desenvolvimento urbano” (Mendes,2020, p.7). 

          Neste objetivo estão agregados o Programa Reabilitar para Arrendar; o IFRRU 

2020-Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas e a Casa 

Eficiente 2020. 

          O último objetivo (quarto) defende a “Promoção a inclusão Social e territorial e as 

oportunidades de escolha habitacionais”, (Mendes,2020, p.7). Este último ponto da 

NGPH agrega os seguintes programas: Chave na Mão (Programa de mobilidade 

habitacional para coesão territorial); da Habitação ao Habitat (Programa de coesão e 

integração sócio territorial dos bairros do arrendamento público), e por último, o 

Programa Portal ao Lado (Programa de informação, encaminhamento e acompanhamento 

de proximidade para o acesso à Habitação). 

Os programas anteriormente descritos devem ter a 
 (…) capacidade de garantir uma habitação adequada aos que, por situações de carência e 
vulnerabilidade várias, estão excluídos do acesso à mesma, bem como na capacidade de 
regulação da oferta e da procura de habitação segundo princípios de equidade, sustentabilidade 
e justiça social, criando condições para a acessibilidade generalizada a uma habitação condigna 
e precavendo fenómenos de segregação socioterritorial, gentrificação, despovoamento dos 
centros urbanos e periferização habitacional. (XXI Governo - República Portuguesa,2017, p.4) 
 

Todos estes mecanismos em termos de políticas públicas, visam, de algum modo, 

dar cumprimentos ao estipulado na Lei de Bases da Habitação, (Lei nº 83/2019), e na 

linha dos princípios consignados na CRP, em que “(…) o estado tem obrigação de garantir 

o direito a uma habitação condigna para todos os cidadãos.” (Agarez,2020, p.13).  

O mesmo autor (Agarez,2020) refere que a Lei de Bases da Habitação obriga 

Portugal a ter:  
(…) um Plano Nacional de Habitação (…) e os municípios de ter cartas municipais de habitação, 
possibilitando estratégias de longo prazo com dotações orçamentais consistentes; fica a caber ao 
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estado o controle do cumprimento dos deveres dos proprietários na conservação, manutenção e 
reabilitação habitacional. (Agarez,2020, p.13)  

 
            No decorrer da apresentação do Livro/Ensaio, “A Habitação apoiada em 

Portugal”, o autor defende o lema “Conhecer é o primeiro lema para intervir”.  

            Este ensaio escrito por Ricardo Costa Agarez, resulta de uma investigação 

solicitada pelo I.H.R.U intitulada de “Habitação :100 anos de Políticas públicas em 

Portugal, 1918|2018”. 

 

3.1 – Políticas públicas de apoio à habitação – Apresentação das medidas 
 

       No sentido de corporizar o desígnio constitucional do Direito à habitação, existe um 

conjunto de programas públicos de habitação, e que no caso português se enquadram na 

NGPH. Damos agora a conhecer, em traços gerais, alguns dos referidos instrumentos:  

 

• Porta de Entrada - Destina-se a beneficiários que se encontrem em situação de 

desprovimento de alojamento urgente, por se encontram “privadas, de forma 

temporária ou definitiva, da habitação ou do local onde mantinham a sua residência 

permanente ou que estejam em risco iminente de ficar nessa situação, em resultado 

de acontecimento imprevisível ou excecional.” (Site IHRU, 2022) Em suma, este 

programa destina-se ao público-alvo que se encontra em necessidade de alojamento 

urgente, que não disponha de alternativa habitacional apropriada assim como exista 

indisponibilidade financeira. (Site IHRU, 2022) 

O referido programa é gerido pela entidade, IHRU, sendo que a mesma estabelece 

protocolos de cooperação para implementação do programa com os municípios, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 de maio. (Site IHRU, 2022) 

• Da Habitação ao habitat- Este programa tem como principal objetivo a “promoção 

da coesão e a integração sócio territorial dos bairros de arrendamento público com 

vista à melhoria global das condições de vida dos seus moradores.” (Site IRHU,2022). 

O programa foi implementado com recurso a quatro intervenções a nível nacional 

como projeto piloto nos seguintes bairros: Quinta da Fonte (Loures), Cabo Mor (Vila 
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Nova de Gaia), São Pedro de Elvas (Elvas) e por fim na Zona da Escola Técnica 

(Ponte Lima). 
 

• Reabilitar para Arrendar-Este programa, e de acordo com o site institucional do 

IHRU, tem como objetivo,   
o financiamento de operações de reabilitação de parte de um edifício, de edifícios ou de 
empreendimentos cujas habitações, no fim da operação, se destinem, no todo ou 
maioritariamente, a arrendamento acessível ou a arrendamento com rendas de valor inferior aos 
limites aplicáveis no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível. (Site IHRU,2022), 

 
tendo como beneficiários qualquer pessoa singular ou coletiva, quer de natureza 

publica ou privada,  
incluindo as administrações de condomínio, que promovam, isolada ou conjuntamente, uma 
operação e que demonstrem ser titulares de direitos e poderes sobre o imóvel objeto da mesma 
que lhes permitem contratar e executar integralmente, e de forma autónoma, as empreitadas e os 
empréstimos ao abrigo do Programa. (Site IHRU,2022) 

 

• Plataforma eletrónica Arrendamento Apoiado – Este programa centra-se nas 
 habitações detidas, a qualquer título, por entidades das administrações direta e indireta do 
Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais, do setor público empresarial e dos setores 
empresariais regionais, intermunicipais e municipais, que por elas sejam arrendadas ou 
subarrendadas com rendas calculadas em função dos rendimentos dos agregados familiares a que 
se destinam. (Site IHRU, 2022)  
 

O Portal da Plataforma do Arredamento Apoiado (EAA) abrange cidadãos nacionais 

assim como internacionais, desde detenham as exigências definida pela legislação, 

nomeadamente ter título de permanência em Portugal. 

 

• 1º Direito – Programa de apoio acesso à habitação- Destina-se “à promoção de 

soluções habitacionais, para as pessoas que vivem em condições habitacionais 

indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso 

a uma habitação adequada.” (Site IHRU,2022) Têm como principal objetivo a 

inclusão social e territorial com recurso às suas abordagens inclusivas e 

participativas.  

O 1º Direito (Programa de apoio a uma habitação adequada) socorre-se de apoios 

financeiros (comparticipação e empréstimo bonificado) dirigidos a: 
      (…) proprietários residentes que vivem em condições de insalubridade, 
sobrelotação ou inadequação habitacional, em situação de carência financeira até 1755, 
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24 € de rendimento médio mensal, têm acesso ao apoio para a realização de obras de 
reabilitação (conservação, alteração, ampliação, demolição e reconstrução) e melhorias 
de eficiência energética. (Site Câmara Municipal de Évora, 2022) 
 

São beneficiários deste programa as famílias com o propósito de deterem uma 

habitação condigna, entidades promotoras de soluções habitacionais (Regiões 

autónomas, Municípios…). (Site IHRU,2022). 

O município de Évora, através da ELH - Estratégia Local de Habitação de Évora 

2020|2026 possibilita o acesso ao 1º Direito. O 1º Direito é uma das Políticas de 

Habitação do estado central integrada na NGPH do qual a CME beneficia. O 

documento no portal do Governo português intitulado “Para uma Nova Geração de 

Políticas de Habitação- Sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação” é 

referenciado que os “(…) os municípios têm a capacidade demonstrada de 

desempenhar um papel importante na promoção da acessibilidade à habitação nos 

seus territórios, que podem e devem beneficiar dos programas do Estado nesse 

domínio, bem como complementá-los.” (XXI Governo - República 

Portuguesa,2017, p.17) 

 

• Chave na Mão - Designado também por Programa de Mobilidade Habitacional, 

este programa tem como primordial objetivo a coesão territorial, promovendo assim 

os territórios de baixa densidade com habitações de arrendamento acessível. Os 

beneficiários deste programa público são todos aqueles “que residindo numa 

habitação própria e permanente num território de forte pressão urbana, pretendam 

mudar a sua residência permanente para um território do interior. Os imóveis 

deverão preencher os requisitos de acesso ao Programa de Arrendamento Acessível, 

criado pelo Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio.”, (Site IHRU,2022). 

 

• Arrendamento Acessível (PAA) - Este programa centra-se em promover “oferta de 

arrendamento habitacional a preços inferiores aos de mercado, com estabilidade e 

segurança” (Site IHRU,2022). Portanto, prende-se em regular os valores praticados 

pelo mercado habitacional, em consonância com os rendimentos auferidos pelas 

famílias.  A conceção do PAA tem como finalidade amparar estas famílias, pese 
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embora aufiram rendimentos médios, apresentam dificuldades no âmbito de 

“arrendar uma habitação adequada, face aos preços praticados no mercado.” (Site 

Câmara Municipal de Évora, 2022) 

 

• IFRRU 2020- Designado como Investimento Financeiro para a Reabilitação e 

Revitalização Urbanas é a única política habitacional que culmina de múltiplas 

fontes de financiamento, nomeadamente,  
“(…) quer Fundos Europeus Estruturais e de Investimento do PORTUGAL 2020, neste caso 
FEDER e Fundo de Coesão, quer outras, como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o 
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB), com vista à otimização e 
maximização dos recursos financeiros destinados a apoiar a reabilitação e revitalização urbanas 
no território nacional.” (Site IFRRU, 2022) 

O objetivo primordial do IFRRU 2020 consiste no financiamento destinado a 
“(…) reabilitação integral de edifícios, situados em áreas de reabilitação urbana, com o objetivo 
de promover a fixação de pessoas e de atividades económicas, contribuindo, deste modo, para a 
criação de riqueza e de emprego nessas áreas, numa lógica de urbanismo sustentável (…).” (Site 
IFRRU, 2022) 

 
•   

• Porta 65 - O programa porta 65 foi aprovado através do Decreto-Lei nº308/2007, 3 

de setembro com a finalidade de substituir o Programa Incentivo ao Arrendamento 

do Jovem, o qual era designado de I.A.J que vigorava desde 1992. De acordo com 

Xerez et al (2018, p.492), o Porta 65 destina-se a “promover a autonomia dos jovens, 

dinamizar o mercado do arrendamento, revitalizar os espaços degradados e ainda 

combater o despovoamento em lugares com perda demográfica.” (Xerez et al,2018, 

p.492). Por sua vez, (Gomes,2019) defende que o Porta 65 constitui-se como  
 (…) exemplo de uma medida no sentido de melhor satisfazer as necessidades habitacionais aos 
jovens, reconhecendo assim a sua dificuldade acrescida para esse segmento de população na 
procura de uma solução habitacional satisfatória, da consequência da evolução dos preços dos 
mercados e dos menores níveis de rendimento, tipicamente auferidos no início da atividade 
profissional. (Gomes, 2019, p.30). 
 

Roseta (2007) citado Gomes (2019) refere que o Porta 65 também promove “estilos 

de vida mais autónomos à população jovem, procura-se promover a revitalização de 

áreas urbanas degradadas e dinamizar o mercado de arrendamento.” (Gomes,2019, 

p.30) 
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O concurso para o apoio ao Programa Porta 65 é realizado quatro vezes ao ano com 

recursos à Plataforma eletrónica do IHRU. Cada Município regula os tetos máximos 

consoante a tipologia habitacional.  

No caso do município de Évora de acordo com a Portaria Nº277-A/2010, de 21 de 

maio, os valores de renda para uma habitação de tipologia T0/T1 são 385 €; para 

habitação de tipologia T2/T3 o valor máximo estipulado é de 523 €. Por último, numa 

habitação de tipologia T4/T5, o máximo fixado é de 674 €. 

De acordo com a NGPH os municípios são atores principais na acessibilidade 

habitacional uma vez que têm conhecimento privilegiado do território envolvente. Os 

mesmos podem beneficiar de programas do estado central, como é o caso do Porta 65 

Jovem podendo complementar com medidas municipais. Essas medidas municipais 

podem ser, por exemplo. (XXI Governo - República Portuguesa,2017) 

 

✓ “Redução significativa ou eliminação da componente de custo do 

terreno/edifício; 

✓ Redução ou isenção de taxas municipais para imóveis destinados ao 

arrendamento acessível; 

✓ Imposição de quota de arrendamento acessível em novos empreendimentos; 

✓ Promoção direta de habitações em arrendamento acessível;   

✓ Utilização dos dispositivos legais disponíveis para compelir à reabilitação de 

imóveis habitacionais devolutos.” (XXI Governo - República Portuguesa,2017, 

p.17) 

 

Inicialmente o programa abrangia jovens na faixa etária entre os 18 anos de idade e os 30 

anos, com duração de 12 meses, podendo ser renovado por 36 meses. Em 2017 a 

legislação alterou-se, permitindo beneficiar os jovens até aos 35 anos com a renovação 

de 60 meses. Na candidatura ao Porta 65 existem outros critérios de seleção face á idade 

tais como: rendimento mensal dos candidatos, titularidade de um contrato de 

arrendamento, não deterem outro apoio pecuniário e não serem familiares do arrendatário. 

(Site IHRU,2022). 
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II - Enquadramento socio demográfico do território de análise 
 

1 - Retrato socioeconómico da cidade 
 

De acordo com o site da Câmara Municipal de Évora (CME), o concelho de Évora 

conta com uma área de 1.309 km2. Em temos de área urbana detém uma extensão de 

ocupação com cerca de 1.643 ha.  Bravo & Simplício (2018) refere que Évora é “sede do 

quinto município mais extenso de Portugal (…)” (Bravo & Simplicio,2018, p.79). 

 O Concelho distribui-se por 19 freguesias, sendo estas:   

            Bacelo, Canaviais, Horta das Figueiras, Malagueira, Nossa Senhora da Boa Fé, 

Nossa Senhora da Graça do Divor, Nossa Senhora da Tourega, Nossa Senhora de 

Guadalupe, Nossa Senhora de Machede, Santo Antão, São Bento do Mato, São Miguel 

de Machede, São Sebastião da Giesteira, São Vicente do Pigeiro, Sé e São Pedro, Senhora 

da Saúde, Torre de Coelheiros e São Manços. Destas, 7 são urbanas (3 estão inseridas no 

Centro Histórico de Évora) e 12 rurais. Com a reforma administrativa algumas freguesias 

agregaram-se, tais como: a união de freguesias de Évora, (S. Mamede, Sé, São Pedro e 

Santo Antão), Bacelo e Nossa Senhora da Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras, S. 

Manços e S. Vicente do Pigeiro e por fim S. Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da 

Boa Fé. (Câmara Municipal de Évora,2020).  

As Freguesias urbanas na cidade de Évora são: Santo Antão, São Mamede, Sé e 

São Pedro, Malagueira, Bacelo, Horta das Figueiras e Nossa Senhora da Saúde. 

Pertencentes ao centro histórico temos as freguesias de Santo Antão, São Mamede, Sé e 

São Pedro. 

As freguesias rurais são, Torre de Coelheiros, São Manços, Nossa Senhora de 

Machede, Nossa Senhora da Boa Fé, São Sebastião da Giesteira, Canaviais, São Bento, 

Nossa Senhora Tourega, Nossa Senhora Graça do Divor e Nossa Senhora de Guadalupe.  

As freguesias urbanas, exceto as do centro histórico, são apelidadas de “cidade 

extramuros”. Bravo& Simplício (2018, p.79) referem a este propósito que a “separação 

entre o centro e a periferia em Évora mantém-se e considera-se o centro histórico (CH) 
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como a “cidade”. A descontinuidade espacial morfológica é funcionalmente o centro 

(intramuros) e a periferia (extramuros)”. (Bravo & Simplício,2018, p.79) 

          Os mesmos autores (Bravo & Simplício,2018) referem ainda que na década de 60 

maior parte da população eborense residia no centro histórico, isto é, a cidade intramuros 

onde se localizavam grande parte dos serviços centrais, comércio e serviços. 

(Bravo&Simplício,2018, pp.79-80). Na década de 80 os bairros periféricos, isto é, a 

cidade (extramuros) funcionavam como espaços dormitórios. Este processo decorreu por 

força do “crescimento da área urbana e a transferência da população para periferia houve 

uma maior oferta de serviços e comércio de proximidade. Ao mesmo tempo, com a 

presença da indústria, a distribuição de emprego na cidade e a fragmentação urbana 

originou significativas deslocações habitação-emprego (…)”. (Bravo&Simplício,2018, 

p.80) 

         No artigo intitulado “Mercado e as políticas públicas em Évora: a questão territorial 

da Habitação” de Bravo e Simplício, (2018) são referenciados os principais polos de 

emprego: o centro histórico (CH), na Zona Industrial da Horta das Figueiras, o PITE 

(Parque Industrial Tecnológico de Évora), o PCTA (Parque do Alentejo de Ciência e 

Tecnologia) e a Embraer, empresa da indústria aeronáutica. Recentemente em 2018 com 

a inauguração do Évora Plaza essa dinâmica foi parcialmente invertida, isto é, este espaço 

comercial proporciona mais comércio bem como espaços de lazer, 

(Bravo&Simplício,2018, p.80). 

          Para o município, Évora constitui-se como  
(…) principal polo urbano da região, em termos populacionais e funcionais. (Câmara Municipal 
de Évora,2020), sendo talvez por isso, apelidada como o grande polo urbano da região, Alentejo 
Central, isto porque a cidade apresenta particularidades que a colocam numa posição privilegiada 
dentro da rede urbana do Alentejo, da quais se evidenciam a centralidade administrativa e 
terciária, bem como o elevado valor patrimonial concelhio, a Universidade de Évora e o seu 
papel como polo de dinamização cultural, sendo ainda de ressaltar as suas acessibilidades, (IC33, 
IP2 e A6) ,entre o  (…) Litoral Alentejano e a Estremadura Espanhola(Câmara Municipal de 
Évora,2020).  

 
         Segundo Bravo & Simplício (2018) a cidade de Évora é a única cidade portuguesa 

classificada como Património Mundial da UNESCO sendo apelidada como cidade museu, 

(Bravo & Simplício,2018, p.79). 
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2.2 Principais estruturas público-privadas de resposta às necessidades 
habitacionais dos jovens  
 

A nível da intervenção dos poderes públicos e para colmatar as necessidades 

habitacionais, temos desde logo o estado central, que atua através do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana designado por IHRU, os municípios e as entidades 

municipais, nomeadamente empresas municipais entretanto criadas para esse efeito.  

O IHRU é uma entidade pública em que se rege pela promoção nacional da 

habitação. Esta entidade é indiretamente administrada pelo estado, tendo total autonomia 

a nível administrativo e financeiro na área habitacional. A sua missão visa  
“(…) garantir a concretização, coordenação e monitorização da política nacional de 

habitação e dos programas definidos pelo Governo para as áreas da habitação, do arrendamento 

habitacional e da reabilitação urbana, em articulação com as políticas regionais e locais de 

habitação, no quadro da lei de bases da habitação, aprovada pela Lei n.º 83/2019 - Diário da 

República n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03 (LBH).” (Site IHRU,2022) 

Num outro nível temos os municípios. De acordo com o Plano Local de Habitação 

de Évora 2020|2026, os “municípios têm um papel imprescindível na resolução carências 

habitacionais e na mobilização dos recursos existentes no território”, (Plano local de 

Habitação de Évora 2020|2026, p.5). 

Com a descentralização de competências para as autarquias, os municípios ficam 

com a gestão do parque habitacional dos organismos nacionais inserido no município em 

questão. No caso do município de Évora, isso apenas acontecia com a gestão da habitação 

que é sua propriedade, através da empresa municipal, denominada Habévora. (Plano local 

de Habitação de Évora 2020|2026, p.10)  

            A Habévora tem como objeto social a “promoção de habitação social no concelho 

de Évora”. Detém a gestão social, patrimonial e financeira, podendo adquirir e vender os 

prédios urbanos e lotes para casas de habitação que se destinam ao arrendamento e venda. 

Esta empresa municipal estabelece acordos com o IHRU, (Plano local de Habitação de 

Évora 2020|2026, pp.10-11). 

         A um outro nível, temos depois as cooperativas de habitação. De acordo com 

Antunes (2019) “as cooperativas de habitação estavam dependentes da capacidade de 

autofinanciamento funcionando como Caixas de Crédito Imobiliário”. (Antunes,2019, 
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p.10) As cooperativas de habitação “podiam substituir a função do estado, sobretudo que 

dizia respeito ao acesso à casa própria por parte das famílias de classe média.” 

(Antunes,2019, p.10) 

           No território de Investigação, isto é, na cidade de Évora temos as seguintes 

Cooperativas de habitação. Habitévora- Cooperativa de Habitação Económica, Giraldo 

sem Pavor; Cooperativa de Construção e Habitação Económica Boa Vontade; 

Cooperativa de Habitação Económica; e o CHC- Construção e Habitação Cooperativas. 

 

2.3 Iniciativas municipais no domínio da habitação na cidade de Évora 
 

            Segundo a AS responsável pela habitação no Município de Évora, entrevistada no 

âmbito do presente estudo, o fato da cidade de Évora ter  a classificação de Cidade 

Património Mundial, faz com que o valor das habitações encareça, uma vez que a 

alocação de casas ao alojamento turístico aliada à ocupação temporária, particularmente 

a jovens universitários, são fatores que levantam dificuldades acrescidas  a segmentos da 

população , em particular os jovens que residem com os pais e se querem autonomizar do 

ponto de vista habitacional, e mesmo  jovens de outros concelhos e regiões  que se querem 

fixar na cidade. 

A Estratégia Local de Habitação de Évora é parte integrante do propósito patente 

na NGPH, e que tem como fim  
(…) dar respostas às famílias que vivem em grave carência habitacional. (Estratégia Local de 
Habitação de Évora 2020|2026, 2019, p.13), considera-se carência habitacional “(…) residindo 
de forma permanente em situação de precaridade habitacional, em sobrelotação, em 
insalubridade e insegurança habitacional, em inadequação habitacional e, por último em situação 
de carência financeira (…). (Estratégia Local de Habitação de Évora 2020|2026, 2019, p.19) 

 

Ao longo de todos os documentos que compõem o Plano Local de Habitação de 

Évora 2020|2026, é evidenciado que não existe nenhuma medida especifica para a 

habitação jovem. As medidas existentes não se aplicam a um público em específico, mas 

sim em geral, sendo que a referida estratégia se centra também na reabilitação do 

edificado na cidade de Évora.  

O município de Évora tem como primordial objetivo auxiliar e intervir na 

resolução das carências habitacionais em consonância com os recursos existentes, 
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próprios e de outras fontes. Para colmatar as carências habitacionais, o município de 

Évora conta com o financiamento do IHRU ao 1º Direito e de outros programas nacionais 

e comunitários.  

Como acima se faz referência, o município, através da  Habévora, Empresa 

Municipal que gere o parque habitacional de sua propriedade, e embora visando a oferta 

de habitação para públicos específicos, em particular aqueles que por limitações socio 

económicas não conseguem aceder aos mercados de arrendamento e de aquisição, não 

tem nenhum programa especifico para a faixa etária da juventude. 

 

III – Organização metodológica da investigação 

1 - A temática e a sua contextualização 
 

A presente investigação debruça-se sobre o tema da habitação, em particular da 

habitação para a população jovem, intitulando-se viver em Évora – Necessidades e 

respostas habitacionais para a população jovem. 

A questão habitacional é um dos problemas mais antigos do nosso país herdado 

de geração em geração, pautado pela inexistência de medidas em torno de melhores 

condições habitacionais, (Vilaça,2001, p83). Em suma, o acesso à habitação é fulcral para 

a realização dos indivíduos e dos grupos coletivos associando-se à ideia do bem-estar e à 

qualidade de vida das populações, (Bravo,2020, p.99). 

A habitação é um direito social, sendo que a importância do acesso à habitação 

espelha-se em vários tratados e princípios tais como a Constituição da República 

Portuguesa, Lei de Bases da Habitação, entre outros, (Bravo,2020, p.13). 

De acordo com Bravo (2020) citando Giddens,1975 “a habitação é crucial para a 

produção da vida e do bem-estar dos indivíduos e está fortemente ligada à dignidade da 

pessoa humana (…).” (Bravo,2020, p.13) 

Esta preocupação está espelhada no Diagnóstico Social de Évora, documento que 

refere: “(…)  o acesso à habitação ocupa lugar central nas preocupações e aspirações dos 

cidadãos, sendo consideradas como elemento básico de suporte aos processos de 
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autonomização de vida e, como tal, dos processos de inserção ou reinserção social.”, 

(Diagnostico Social Évora, 2012, p.116). 

             Também o Plano Local de Habitação de Évora   2020|2026 tem como um dos 

objetivos: “Objetivo 5 – Promover todos os apoios para pessoas ou agregados familiares 

jovens, como o apoio ao arrendamento jovem e promoção direta do arrendamento 

acessível de habitações e quartos.” (Plano Local de Habitação de Évora 2020 l 2026:2019, 

p.35). 

2 - Questões e os objetivos da investigação 

2.1 Questão de Partida 
 

Toda e qualquer investigação prevê um conjunto de métodos e técnicas, necessitando 

ainda de ter subjacente um quadro teórico de referência que assume a função de comando 

da mesma. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) etimologicamente a conceito de “Metodologia” 

advém de “grego “meta” = ao largo; “odos” = caminho; “logos” = discurso, estudo”,  

podendo o conceito ser definido como “a disciplina que consiste em estudar, compreender 

e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica.” 

Ou seja, consiste na “(…) aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser 

observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua 

validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. (Prodanov & Freitas,2013, p.43) 

O conceito “metodologia” designa-se ainda como “parte de uma ciência que estuda os 

métodos aos quais se recorre,” (Robertis, 2011, p.64) é a maneira de fazer, permitindo ao 

profissional e/ou investigador, estudar a forma mais adequada de abordar uma 

determinada problemática. 

Quanto à natureza desta investigação de referir que a mesma se pode classificar como um 

estudo de âmbito exploratório, de natureza mista (combinando dados de natureza 

qualitativa e quantitativa). Para Marshall e Rossman (1995, pp40-41) citados em Sousa 

& Baptista (2011:57), o estudo exploratório tem como fim “proceder ao reconhecimento 
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de dada realidade pouco ou deficientemente estudada e levantar hipóteses de 

entendimento dessa realidade”. 

No decorrer de uma investigação, a primeira dificuldade do investigador é "traduzir o que 

vulgarmente se apresenta como um foco de interesse ou uma preocupação relativamente 

vaga num projeto de investigação operacional" (Quivy e Campenhoudt, 2008p,31). É 

fulcral expor um projeto de caráter investigativo com recurso a uma “Questão de 

Partida.”, (Quivy e Campenhoudt, 2008, p,31). 

Para os últimos autores citados (2005), a pergunta de partida “consiste em procurar 

enunciar o projeto de investigação na forma de uma pergunta de partida, através da qual 

o investigador tenta exprimir o mais exatamente possível o que procura saber, elucidar, 

compreender melhor” (Quivy & Campenhoudt, 2005, p32).  Em suma, a questão de 

partida é formulada de modo a permitir ao investigador colocar em prática o que procura 

conhecer, saber e compreender. 

Na presente investigação, a pergunta de partida é: “Quais as dificuldades 

sentidas pela população jovem na cidade de Évora na procura de habitação?” 

 

2.2 Objetivos da Investigação 
 

Para Serrano (2008), os objectivos de uma investigação em ciências sociais, 

designam-se como um caminho com o propósito de atingir a execução de uma ação, 

devendo os referidos objectivos ser claros, reais e pertinentes.  

Estes classificam-se, em Objectivos Gerais e Objetivos Especificos. O mesmo autor 

ressalva ainda que “Na elaboração de projectos não é um requesito indispensável formular 

diferentes tipos de objectivos, mas é conveniente enunciá-los de forma precisa para 

permitir a sua compreensão.” ( Serrano, 2008,p.24) 

Para Isabel Guerra (2002), 
 os objetivos gerais descrevem grandes orientações para as ações e são coerentes com as 
finalidades do projeto, descrevendo as grandes linhas de trabalho a seguir e não são, geralmente, 
expressos em termos operacionais, pelo que não há possibilidade de saber se foram ou não 
atingidos (…). É frequente que os objetivos gerais explicitem as intenções para cada um dos 
tipos de atores definidos como grupo-alvo do projeto. (Guerra, 2002, pp.163-164).  
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O objetivo geral deste projeto de investigação prende-se em “Conhecer as 

necessidades e respostas habitacionais da população jovem na cidade de Évora”. 

Em relação aos objetivos específicos, estes são “(…) objetivos que exprimem os 

resultados que se espera atingir e que detalham os objetivos gerais, funcionando como a 

sua operacionalização” (Guerra, 2002, p164).  

Os objetivos específicos da presente investigação visam, “Analisar a políticas de 

habitação na cidade de Évora; sinalizar eventuais carências habitacionais para a 

população jovem; analisar o impacto das políticas públicas (locais e nacionais) na 

resolução das necessidades habitacionais dos jovens; apontar soluções para a resolução 

de eventuais necessidades verificadas; analisar a importância do AS em torno da temática 

da Habitação.” 

 

3 – Instrumentos de recolha de dados, tratamento e participantes no 
estudo 
 

A primeira etapa da presente investigação em termos de recolha de dados, 

consubstanciou-se na técnica da pesquisa bibliográfica através de livros, revistas, 

legislação, publicações de artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais do 

município de Évora (Plano Local de Habitação), entre outras fontes.  

Sousa & Baptista (2011) referem que: 
Após a recolha de informação, o investigador terá necessidade de proceder à sua seleção. Não 
sendo possível analisar toda a informação recolhida, o investigador terá de selecionar aquela que 
tem maior importância e que seja mais relevante para dar resposta às questões da investigação. 
(Sousa & Baptista, 2011, p.107) 

 

Sousa & Baptista (2011) referem que revisão bibliográfica “(…) implica a leitura 

do que outros indivíduos já escreveram sobre área de interesse. Implica a recolha de 

informações que fundamentem os seus argumentos e a redação das suas conclusões” ou 

seja, traduz-se na “(…) aquisição de conhecimento científico na área de investigação.” 

(Sousa & Baptista, 2011, p.33). 

A recolha de dados apresenta ainda um instrumento de natureza qualitativa, com 

a aplicação de uma entrevista estruturada à AS da CME, responsável técnica pela área da 
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habitação e ainda uma técnica de pendor quantitativo, que foi o inquérito por questionário, 

aplicado através da plataforma digital, Google Forms. 

Para o autor Ribeiro (2008) a entrevista é: 
A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito do seu objecto, 
que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o 
que significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a 
interpretação dos resultados pelos próprios investigadores. (Ribeiro, 2008, p.141) 

 

Após a entrevista a qual foi executada a 20 de maio de 2022, procedeu-se de 

imediato à sua transcrição na totalidade, pois “idealmente, o investigador efetuará uma 

transcrição verbatim da entrevista (palavra a palavra com a finalidade das informações 

obtidas sejam analisadas e interpretadas. De acordo com Bell (1993) “Os dados em estado 

bruto, provenientes de inquéritos, esquemas de entrevistas, etc., têm de ser registados, 

analisados e interpretados.” (Bell,1993, p.183)  

 No que respeita ao outro instrumento de recolha de dados, (Inquérito por 

questionário), foram aplicados 45 inquéritos a jovens residentes na cidade de Évora com 

as idades compreendidas entre os 18 anos e 35 anos de idade.  Os limites de idade 

colocados na aplicação do inquérito tiveram como referência o facto de umas das medidas 

mais conhecidas no âmbito do objeto de estudo, (Programa Porta 65), estabelecer esses 

parâmetros. Este instrumento está estruturado em torno de um conjunto de questões 

maioritariamente fechadas, de natureza qualitativa, mas também quantitativa.   

A aplicação dos inquéritos efetuou-se através do Programa Google Forms, tendo 

sido enviado um link por email a 45 pessoas.  

Os critérios de elegibilidade, para além do limite de idade, para eleger as 45 

pessoas para a amostra, foram os seguintes: residir nas várias zonas da cidade de Évora; 

heterogéneo no que respeita ao estado civil, (solteiros, casados sem filhos e casados com 

filhos); e regime de habitação, (a viver em coabitação ou autonomamente).  

No que diz respeito à amostra, e em face do conjunto de critérios referidos, a 

mesma pode classificar-se como “amostra por conveniência”, que “Ocorre quando a 

participação é voluntária ou elementos da amostra são recolhidos por uma questão de 

conveniência (…)”, (Sousa &Batista,2011:77). Dos 45 inquéritos enviados, foram obtidas 

24 respostas.  
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Quanto à Google Forms, de referir que é um software disponibilizado 

gratuitamente pela Google, sendo que esta ferramenta permite criar inquéritos 

personalizados online para pesquisas e investigações, os quais são organizados em gráfico 

pelo próprio software e podem ser exportados. 

 

IV – Apresentação e discussão dos resultados 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na investigação, sendo que 

os dados do inquérito estão refletidos sob a forma de gráfico, gerados pelo próprio 

programa da Google Forms. É importante referir que os dados recolhidos e tratados pelo 

citado Programa informático, por vezes, não surgem com alusão gráfica às percentagens 

mais reduzidas.  No entanto e sempre que a interpretação desses dados em falta, (de 

pequenas percentagens), se revelar importante do ponto de vista analítico, será 

apresentada a devida reflexão.  

No que respeita à discussão dos dados, é feita análise gráfico a gráfico, com a 

inclusão, por vezes simultânea e complementar, de dados obtidos na entrevista efetuada 

à AS do Município de Évora, responsável pela área da habitação.  De referir ainda, que 

se optou por se apresentar apenas os gráficos com informação mais relevante. 

Relativamente aos restantes, isto é, no tocante àqueles que não são apresentados neste 

ponto da investigação, há a referência aos mesmos, com a indicação exata da sua 

localização em Apêndice. 

            A amostra do inquérito da presente investigação centrou-se nas idades 

compreendidas entre os 18 anos e os 35 anos de idade. Relativamente a este critério, no 

decorrer da entrevista à AS do Município de Évora, a mesma manifesta, “(…) algumas 

dúvidas, já que um jovem com 38 anos está a terminar os estudos de doutoramento (…).” 

De acordo com a opinião da AS da CME, o critério limite de idade dos 18 anos até aos 

35 anos tem algumas desvantagens, na medida em que a cidade de Évora, em face da 

presença da Universidade, há muitos jovens para além dos 35 anos, em estudos 

avançados, nomeadamente de doutoramento , e é nesse sentido que este limite é 

discutível, para além de que estes jovens, têm em regra, modalidades de rendimentos 
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precários, por exemplo bolsas de estudo, os que os coloca numa situação de desvantagem 

no acesso à habitação. 

No gráfico nº 1 (Ver Apêndice IV) respeitante à idade dos inquiridos 

evidenciam-se com representatividade, os jovens entre os 30 e dos 32 anos de idade, 

33,3% dos inquiridos. Entre a faixa etária dos 27 a 29 anos, estão representados 25% dos 

jovens inquiridos. 

Tal como é possível perceber através do gráfico nº2, referente ao sexo (Ver 

apêndice IV) os jovens em análise são maioritariamente do sexo feminino contabilizando, 

66,7% da totalidade dos inquiridos, enquanto o sexo masculino é representado por 33,3 

% dos jovens inquiridos.  

             Refente ao gráfico nº3, o qual representa o estado civil, (ver apêndice IV) 

destacam-se com 54.2% os jovens solteiros. Em união de facto, surgem 33,3% dos jovens. 

Os restantes 12,5 %, surgem no estado civil, casado. 

O gráfico que se segue, referente à instrução escolar, demonstra que o número 

de jovens com o ensino superior é bastante significativo, com 66,7%. Esta percentagem 

tão representativa pode estar relacionada com o facto de em Évora existir uma 

Universidade que é frequentada por jovens da região, e que depois se acabam por se fixar 

na cidade, o que será motivado, e entre outros aspetos, pelo facto de existir uma razoável 

oferta de postos de trabalho para jovens qualificados, nomeadamente a nível das 

indústrias de ponta, em particular da indústria aeronáutica.    

Com o nível de ensino secundário, surgem 29,2% dos jovens inquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 4- Instrução Escolar 
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Na questão sobre a situação face ao emprego, verifica-se que 87,5% dos jovens 

inquiridos encontram-se empregados. Esta percentagem encontra-se espelhada no gráfico 

abaixo. (Gráfico nº5). Esta percentagem tão expressiva, e tal como antes se refere, pode 

também ela estar associada às citadas indústrias ligadas ao sector aeronáutico, ou ainda 

empresas como por exemplo a Kemet, localizadas no Parque Industrial e Tecnológico de 

Évora (PITE), bem como a oferta de serviços e comércio de proximidade, como a 

construção   do empreendimento mais recente na cidade, o Évora Plaza.  Este 

empreendimento trouxe consigo mais emprego, outras tipologias de comércio, para além 

de dotar a cidade de mais um espaço de lazer.  

              Em situação de desemprego, surge uma minoria pouco expressiva com cerca de 

8,3% dos jovens inquiridos. (Gráfico nº5). 

A esmagadora maioria trabalha por conta de outrem, 83,3% dos jovens. (Gráfico nº5). 

Por outro lado, 4,2% dos inquiridos são jovens empresários, ou seja, trabalham por conta 

própria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente aos vencimentos auferidos descritos no gráfico nº6, os dados obtidos 

são pertinentes uma vez que verificamos que nenhum dos 24 jovens inquiridos está abaixo 

do limiar de pobreza. A esmagadora maioria (41,7%) dos jovens situa-se entre os 554,525 

euros e 1000 euros. Entre os valores de 1000 euros a 1500 euros mensais, temos 33,3% 

dos jovens. A auferir mais de 1500 euros mensais, surgem 12,5% dos jovens.  

Gráfico 5. Situação face ao Emprego 



Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Social 

 

35 
 

Os valores de vencimento obtidos por estes jovens acima do ordenado do mínimo 

(705 euros), podem justificar-se com o facto de no gráfico nº 4 encontrarmos uma 

percentagem bastante significativa, (66,7%), dos jovens inquiridos, com uma formação 

escolar de nível superior. Os valores salariais auferidos, estarão, portanto, de acordo com 

a tabela salarial dos técnicos superiores consoante a área de especialização. Outra 

justificação encontrada para estes valores remuneratórios, pode-se relacionar com a forte 

presença de indústrias no setor aeronáutico, que necessitam de mão de obra especializada 

e qualificada, e, portanto, eventualmente, com vencimentos um pouco mais elevados. 

No entanto e relativamente a este aspeto, a AS do Município de Évora, refere que 

o jovem à procura de primeiro emprego não tem logo carreiras de topo, ou seja, não aufere 

de imediato rendimentos elevados o que por sua vez dificulta a procura habitacional, 

referindo que “Um jovem que comece a trabalhar em Évora e que queira ou pretenda 

sediar-se aqui, depara-se com os valores de arrendamento desfasado de acordo com os 

vencimentos praticados”. 

A afirmação proferida indica-nos que um jovem em início de carreira encontra 

sérias dificuldades em encontrar habitação, arrendada ou própria.   

A este propósito a AS destaca ainda: “A fiscalização é outro dado que acho que 

deveria ser considerada, não no sentido de regular os valores praticados, mas para 

determinar se existe comunicação dessas rendas ao fisco, através do contrato de 

arrendamento e recibos.” 

De referir que o Programa Porta 65, surge também com a finalidade de controlar 

os valores praticados no arrendamento, o que não se tem verificado eficaz, pois os valores 

das rendas estão, em regra, bastante inflacionados. No anexo I estão definidos os valores 

de arrendamento de acordo com Portaria N.º 277-A/2010 de 21 de maio, a qual é ordenada 

por município. 
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No que concerne à questão da tipologia de agregado familiar, (ver gráfico nº7), 

37,5% dos jovens inquiridos inserem-se na tipologia das famílias nuclear sem filhos. 

Outras das percentagens com alguma relevância, destaca-se a tipologia de unipessoal, 

com 25% dos jovens da nossa amostra.  

Da amostra, apenas 16.7% dos jovens se inserem na tipologia da família nuclear 

com filhos, e 12,5% dos jovens dividem a sua habitação com outras pessoas, que não os 

seus familiares.  

Estas percentagens podem estar a ser influenciadas por diversos fatores, como por 

exemplo, o facto dos casais pretenderem em primeiro lugar estabilizar-se 

economicamente através da progressão de carreira, não pensando em ter filhos no início 

das relações conjugais, centrando-se a sua prioridade em progredir a nível profissional e 

posteriormente encontrar habitação, e só depois em ter filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Nível de Rendimentos (per capita face ao agregado) 

Gráfico 7- Agregado Familiar  
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Quanto à Dimensão do Agregado (média do nº8), a média de pessoas que compõe 

o agregado familiar situa-se entre as duas e as três, (ver gráfico nº8). O agregado com três 

pessoas representa 33,3 dos jovens inquiridos, enquanto com 29,2% o agregado é 

composto por duas pessoas. 

Os valores espelhados no gráfico nº 8 podem estar relacionados com facto de na cidade 

existir uma universidade, e os jovens priorizam os estudos superiores e posteriormente a 

progressão na carreira laboral, adiando o processo de emancipação, de compra de 

habitação e constituição de família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma expressiva maioria dos jovens, 66,7%, habita na periferia urbana, ou seja, a cidade 

extramuros, enquanto 20,8% dos jovens reside no centro histórico, designado cidade 

intramuros, usando a terminologia do Plano Local de Habitação de Évora. Na periferia 

rural, na zona circundante à cidade de Évora, reside 8.3% da amostra.  

O facto dos jovens inquiridos residir maioritariamente na cidade extramuros, pode estar 

relacionado com a questão dos acessos, uma vez que a cidade de Évora se encontra 

classificada como Património Mundial da UNESCO, pelo que, algumas ruas que 

compõem o CH estão interditas ao trânsito automóvel por esse motivo. 

O CH apresenta assim uma serie de inconvenientes, nomeadamente os escassos acessos, 

défice de lugares de estacionamento, e os pouco que existes, são pagos. Para além disso, 

verifica-se uma escassez de habitação, já que um elevado número de estudantes 

Gráfico 8- Dimensão do Agregado  
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universitários procura aqui residência, uma vez que a Universidade de Évora se localiza 

no coração da cidade, (CH). Há depois a acrescentar aspetos como o ruido dos 

estabelecimentos noturnos, (bares e discotecas), e o horário pouco alargado dos 

transportes urbanos do centro histórico. Todas estes aspetos contribuirão para a procura 

reduzida de habitação no CH, por parte dos jovens inquiridos. 

Por outro lado, a periferia urbana apresenta um conjunto de fatores de atratividade, 

nomeadamente os bons acessos, maior oferta de infraestruturas como parques infantis, 

espaços verdes e de lazer, proximidade ao comércio de grande dimensão, estacionamento 

não pago, para além de que é na referida periferia urbana que se situam os principais polos 

de emprego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico nº10 é referente à tipologia de habitação, evidenciando que 50% dos jovens 

reside em apartamento. Uma minoria de 33,3% reside em moradias. A residir em vivenda, 

temos apenas 12,5% dos jovens inquiridos.  

A justificação para estes jovens residirem em apartamentos podem ser inúmeras. 

Em primeiro lugar, a relação entre os valores médios de arrendamento e o custo de 

aquisição de habitação própria, pode justificar em grande medida essa percentagem. 

Outra das razões que pode justificar a presença de 50 % dos jovens a residir em 

apartamento, pode estar relacionada com o gráfico nº 8, respeitante à dimensão do 

agregado familiar, e que em média é de 2 a 3 pessoas por agregado. De facto, as 

moradias, são, em regra, espaços maiores em termos de área habitável e também no 

Gráfico 9- Localização da residência na cidade de Évora 
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tocante ao número de divisões, o que para agregados mais pequenos se torna 

desadequado. 

Para além disso, a tipologia da habitação, pode ainda estar relacionada com os 

dados do Gráfico nº.  15, referente à localização da habitação, uma vez que as 

localizações apontadas, não foram, em 62,5% a primeira opção, como mais à frente se 

detalhará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita às infraestruturas habitacionais patentes no gráfico nº 11 (ver 

apêndice IV), verifica-se que 100% dos jovens inquiridos possuem na sua habitação os 

espaços e equipamentos básicos, como por exemplo cozinha equipada, instalação 

sanitária e eletricidade. Cerca de 91,7% inquiridos afirma que a sua habitação é servida 

por sistema de esgotos, água canalizada e potável, referindo ainda considerar o nº de 

quartos suficientes. Em contrapartida, de referir que 8,3% dos inquiridos não detém 

algumas tipologias de infraestruturas, como por exemplo: esgotos e água canalizada 

potável, e que são fulcrais para o quotidiano do ser humano. O facto destes 8,3% dos 

jovens inquiridos indicar que não possuem rede de esgotos e água canalizada potável, 

pode estar relacionado, eventualmente, com a existência de sistemas autónomos sem 

ligação à rede pública. 

 Em pleno século XXI viver numa habitação que não esteja dotada de todas 

infraestruturas essenciais, colide com o nº1 do artigo 65ª da Constituição da Républica 

Portuguesa que menciona que: “Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma 

Gráfico 10- Tipologia da Habitação   
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habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a 

intimidade pessoal e a privacidade familiar.” 

O mesmo acontece com o acesso à internet, em que apenas 95,8% dos jovens 

refere essa disponibilidade. Nos dias de hoje, a Internet não se pode considerar um luxo 

ou algo banal, mas sim uma estrutura fundamental no nosso dia-a-dia. A pandemia Covid 

19 veio demonstrar que a internet é algo fundamental para se obter conhecimento, 

comunicar à distância, fazer compras online, assistência médica, trabalhar, estudar entre 

outras funções, pelo que estes 4,2% dos jovens sem acesso à internet durante o período 

de confinamento viram-se barrados dos bens e serviços disponibilizados por esta rede de 

comunicação. 

            Relativamente ao Gráfico nº.  12- Equipamentos da Habitação constata-se que 

a generalidade das habitações dos inquiridos, está apetrechada do equipamento 

indispensável, nomeadamente fogão, televisão, máquina da roupa e micro-ondas, como 

se pode observar no Apêndice no IV. 

Por outro lado, e considerando que o estado de conservação numa habitação é 

essencial, a vários níveis tais como salubridade, bem-estar, qualidade de vida, ou seja, a 

casa deve estar dotada de condições dignas de habitabilidade. Em presença do gráfico nº 

13, (Ver Apêndice IV) o qual descreve a Conservação de habitação confirma-se que 

62,5% dos jovens classifica o estado da sua habitação como “Bom”, no entanto, 33,5% 

dos jovens classifica como “Excelente”. 

A este propósito, de referir que o município de Évora para elaborar o Plano Local 

de Habitação de Évora, efetuou um estudo para verificar as necessidades de habitação no 

concelho. No referido estudo, conclui-se que existem mais fogos, ainda que muitos deles 

devolutos, do que população. Após essa conclusão no Plano Local de Habitação de Évora 

2020|2026(2019) identifica que “(…) a questão central não se coloca na necessidade de 

construir mais alojamentos (…).” (Plano Local de Habitação de Évora 2020|2026,2019, 

p.24) Para colmatar esta desproporcionalidade, o município de pretende reabilitar o 

edificado devoluto. 

A questão que procurou aferir se o local onde residem foi a sua primeira opção, 

(gráfico nº. 15), 37,5% dos inquiridos responde que foi a sua primeira opção, no entanto, 

merece registo o facto de 33,3% dos jovens revelar que não foi a sua primeira opção, já 
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que noutros locais as habitações disponíveis não eram adequadas ao seu orçamento, e 

12,5% reside na atual moradia, porque noutras zonas da cidade não encontrou habitação 

adequada à sua tipologia. 

Os dados espelhados no referido gráfico, referem que 62,5% dos jovens 

encontraram um conjunto de dificuldades referente às suas preferências. Esta 

percentagem tão significativa, pode estar correlacionada com o facto destes jovens, na 

sua maioria com instrução superior, terem espectativas elevadas relativamente à sua 

habitação, como por exemplo a zona da cidade onde pretende habitar, as infraestruturas 

no meio envolvente da casa ou a tipologia de habitação, (moradia, vivenda, apartamento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico anterior (gráfico nº14, verificam-se as dificuldades sentidas pelos 

jovens no processo de procura de habitação, no entanto o gráfico abaixo (Nº. 15), 

discrimina os tipos de ajudas que estes jovens obtiveram nesse processo, em que a maioria 

(58,3%) dos inquiridos conseguiu encontrar casa com auxílio da sua rede de contactos 

(família, amigos, colegas de trabalho), seguindo-se as situações em que isso ocorreu com 

ajuda de agências imobiliárias, (8,3%); sendo que uma igual percentagem de jovens, 

respondeu que teve outro tipo de apoio. 

 

 

 

 

Gráfico 14- O local onde reside foi a sua primeira opção ou procurou uma 
habitação noutros locais? 
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Os resultados no gráfico nº. 16, que procurou determinar a satisfação da 

habitação atual, no qual uma esmagadora maioria se prenunciou com 91,7 %, de 

satisfação em face à habitação onde reside atualmente. No entanto, apenas 8,3% dos 

jovens diz-se descontente com a habitação onde reside, justificando a sua insatisfação 

com as seguintes variáveis: “Apesar de ser suficiente em termos de quartos é muito 

pequena em termos de divisões”; “O preço pago não justifica as condições oferecidas 

pelo senhorio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico nº 17 que se segue, representa o vínculo habitacional que os jovens 

possuem. O vínculo habitacional mais destacado pelos jovens inquiridos é o 

arrendamento, em que 50% dos jovens afirma residir em casa arrendada a particular, 

Gráfico 15- Apoio na procura de Habitação 

Gráfico 16- Satisfação face á habitação onde reside 
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seguindo-se 45,8% em habitação própria. Perante os dados expressos no gráfico, em que 

50% possui o vínculo habitacional de arrendamento, poder-se-á inferir que tal facto pode 

estar associado aos valores elevados praticados pelo mercado tendo em vista a aquisição, 

para além de que a banca não concede empréstimos equivalentes à totalidade do custo 

das habitações. A AS do Município de Évora ressalta esta dificuldade (compra de 

habitação), referindo que: “No que concerne á compra própria, as habitações, cada vez 

mais, de dia para dia, estão a encarecer, os lotes de terreno são escassos e há falta de 

habitação. Os jovens, as famílias para comprarem habitação, necessitam de apoio em face 

dos preços exorbitantes que não lhe permite fazer um empréstimo.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, a maioria dos jovens inquiridos, (95,8%), respondeu que não 

beneficiam de algum tipo de apoio público referente ao arrendamento. Estas percentagem 

tão significativa de jovens não apoiados no arrendamento, pode estar associada ao nível 

de rendimentos auferidos por estes jovens, os quais estão explanados no gráfico 

nº6.Apenas 4,2% dos jovens respondeu a existência de apoios públicos, no caso um 

respondente que beneficia do Programa Porta 65 Jovem. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17- Vínculo relativamente á habitação  
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Gráfico 19 -Como perspetiva a sua questão habitacional no futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às perspetivas futuras em termos habitacionais, 37,5% dos jovens 

ambiciona encontrar outra habitação na cidade, e apenas 25% jovens dos jovens 

inquiridos pretende continuar na habitação atual. Uma pequena minoria (16,7%), 

pretende no futuro encontrar outra habitação no concelho de Évora, e 8,3 % quer 

encontrar habitação noutro concelho. 

Os dados descritos anteriormente estão explanados no gráfico nº 19.  No entanto 

no gráfico nº 18, está demonstrado que a maioria dos jovens se encontra satisfeita com a 

sua habitação, o que pode parecer contraditório com o facto uma larga maioria, (62,5%), 

ambicionar encontrar outra habitação na cidade, no concelho de Évora e mesmo noutro 

concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18-Apoio público para Habitação arrendada  
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Gráfico 20 - Preferências Habitacionais dos Jovens  

 

No gráfico nº 20 surge a resposta para esta aparente contradição, já que 42,1% dos 

jovens refere ter preferência por ter um terreno para autoconstrução, onde possa construir 

segundo os seus gostos e necessidades, outra tipologia de moradia.  

Quanto à construção de habitação nova, a AS do município refere: “Os 

jovens/famílias querem comprar casa nova ou mesmo em segunda mão. Pode a solução 

não ser por aí.”. Apesar de não ter aprofundado o assunto, o que AS pode querer dizer, é 

que nalgumas situações, pode não existir viabilidade económica para esta vontade 

manifestada no inquérito.  

 Nesta questão, 31.6 % dos jovens inquiridos gostariam de arrendar uma outra 

habitação, e os restantes (26,3%) gostaria de outra solução para além das apresentadas no 

inquérito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À pergunta sobre as dificuldades que esperam encontrar no futuro na procura 

habitação adequada às suas espectativas e necessidades, (gráfico nº. 21), 29.2% dos 

jovens respondeu que espera deparar-se com “Extrema Dificuldade” e 29,2% prevê via a 

deparar-se com “Muita Dificuldade”. De realçar que 20,8% dos jovens, responde ter a 

expectativa de se deparar com “Dificuldades inultrapassáveis”. Uma percentagem menos 

expressiva, 12,5% dos jovens, tem a expectativa de apenas encontrar “Algumas 

Dificuldades”.  
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Gráfico 21- Dificuldades futuras na Procura de Habitação  

Gráfico 22- Tipologia de Dificuldade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico nº22, que procura determinar a tipologia de dificuldades esperadas, 

a mais evidenciada foi a “Pouca oferta no mercado de habitação” com 29,2%, seguida 

de 20,8% dos jovens que considera que existem “Insuficientes medidas habitacionais 

de nível nacional viradas para a população jovem. Uma percentagem de 20,8% dos 

jovens, faz referência a “Dificuldades económicas suas / agregado”. Por outro lado, 

16,7% dos jovens inquiridos considera “Insuficientes medidas habitacionais de 

iniciativa municipal viradas para a população jovem.” 
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Considerações Finais 
 

Procuraremos agora dar respostas aos objetivos da presente investigação, tendo 

por base os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica e outras fontes, da 

entrevista à AS da CME, bem como do inquérito aplicado aos jovens residentes na cidade.  

  Recordamos que a pergunta de partida da Dissertação procurava determinar,  

“Quais as dificuldades sentidas pela população jovem na cidade de Évora na procura de 

habitação?”; que o objetivo geral visava “Conhecer as necessidades e respostas 

habitacionais na população jovem da cidade de Évora”,  de onde resultaram um conjunto 

de objetivos específicos, a saber : “Analisar a políticas de habitação na cidade de Évora”; 

“sinalizar eventuais carências habitacionais para a população jovem na cidade de Évora”; 

“analisar o impacto das políticas públicas (locais e nacionais) na resolução das 

necessidades habitacionais dos jovens na cidade de Évora”; “apontar soluções para a 

resolução de eventuais necessidades verificadas” e “analisar a importância do AS em 

torno da temática da Habitação.” 

Quanto ao primeiro objetivo específico, “Analisar a políticas de habitação na 

cidade de Évora”, de referir que o Plano Local de Habitação de Évora 2020|2026 é um 

documento exaustivo que referencia o percurso do município no âmbito da temática da 

habitação, com intuito de compreender e responder às lacunas existente nesta área, a 

habitação. A metodologia participativa do documento, desdobra-se em três fases, as quais 

serão discriminadas sucintamente de seguida.  A primeira fase deste Plano, centra-se em 

conhecer, localizar e identificar, e neste ponto foram analisados os dados estatísticos do 

INE-Instituto Nacional de Estatística, no período de 2001 e 2011 (os últimos censos 

disponíveis à data da elaboração do referido plano) relativos a edifícios, alojamentos, 

famílias e indivíduos. O atlas da habitação possibilitou identificar as áreas prioritárias de 

intervenção e identificar alojamentos vagos.  

A segunda fase desenrolou-se com recurso a fóruns de discussão com os parceiros, com 

e sem fins- lucrativos, com o propósito de se discutir este direito universal (a habitação), 

e o estabelecer prioridades e soluções habitacionais. Por fim, a terceira fase, que visa 

colocar em prática os programas e medidas que solucionem os dados obtidos na primeira 

e segunda fase, nomeadamente com a implementação do 1º Direito.  
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Neste documento estratégico, nomeadamente no seu 5º objetivo, surge a questão 

da promoção de “todos os apoios para pessoas ou agregados familiares jovens, como o 

apoio ao arrendamento jovem e promoção direta do arrendamento acessível de habitações 

e quartos;” (Plano Local de Habitação de Évora 2020 l 2026:2019, p.35). Com finalidade 

de atingir o objetivo mencionado anteriormente, a CME socorre-se do Programa Porta 65 

Jovem 

A NGPH ressalta a extrema importância dos municípios em promover a 

acessibilidade habitacional utilizando as medidas de política habitacional nacional, 

podendo complementá-las com medidas municipais.  

Quanto ao segundo objetivo específico, que procurava “sinalizar eventuais 

carências habitacionais para a população jovem na cidade de Évora”, de referir que 

no Plano local de Habitação 2020-2026, consta um total de 240 jovens que beneficiaram 

do apoio ao arrendamento habitacional jovem, Porta 65.  

 Segundo um documento de estudo fornecido pela CME, desses 240 agregados 

jovens sinalizados, 120 são jovens isolados ou casais e os restantes 120, universitários 

deslocados a viver em quartos.   

            Verifica-se, no entanto, uma significativa falta de habitação para a população 

universitária, situação que foi confirmada pela AS da CME, quando na entrevista refere 

que é necessária uma resposta urgente ao nível das residências universitárias. Refere a 

citada AS a este propósito que, “No caso dos jovens universitários existe a falta de 

resposta ao nível das residenciais, todos nós sabemos que a resposta é deficitária tendo 

em conta o número de alunos.” 

No que respeita aos dados obtidos no inquérito aos jovens da cidade de Évora, no 

gráfico nº 18, está demonstrado que a maioria dos jovens se encontra satisfeita com a sua 

habitação, o que pode parecer contraditório com o facto uma larga maioria, (62,5%), 

ambicionar encontrar outra habitação na cidade, no concelho de Évora e mesmo noutro 

concelho. Estes dados permitem-nos concluir que os jovens não se encontram 

completamente satisfeitos, com a sua situação e eventualmente no que concerne à oferta 

habitacional que a cidade de Évora dispõe.  

             Este desconforto manifestado com a situação habitacional, pode também estar 

relacionado com os dados obtidos nos gráfico nº21 e nº22. No gráfico nº21, 29.2% dos 
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jovens respondeu que espera deparar-se com “Extrema Dificuldade” no encontrar de 

outra solução habitacional, enquanto 29,2% prevê deparar-se com “Muita Dificuldade”. 

De realçar que 20,8% dos jovens, responde ter a expectativa de se deparar com 

“Dificuldades inultrapassáveis”.  

               Este nível de dificuldades é depois justificado no gráfico nº22 com a “Pouca 

oferta no mercado de habitação” com 29,2%; seguida de 20,8% dos jovens que considera 

existirem “Insuficientes medidas habitacionais de nível nacional viradas para a população 

jovem. Uma percentagem de 20,8% dos jovens, faz referência a “Dificuldades 

económicas suas / agregado”. Por outro lado, 16,7% dos jovens inquiridos considera 

“Insuficientes medidas habitacionais de iniciativa municipal viradas para a população 

jovem.” 

 

Os dados recolhidos permitiram ainda identificar outras situações que impedem a 

satisfação das necessidades da população jovem da cidade de Évora no plano da 

habitação, nomeadamente a dificuldade em aceder ao financiamento bancário para 

autoconstrução.  Para além disso, as medidas habitacionais existentes e que enquadram a 

NGPH para a população jovem são insuficientes, pelo que deveriam ser restruturadas 

tendo em conta aspetos como por exemplo as assimetrias que o território nacional 

apresenta. No decorrer da investigação foi possível constatar que os valores definidos 

para o Porta 65 Jovem (ver anexo II), estão defasados dos valores praticados pelos 

arrendatários na cidade, sendo necessário criar dispositivos a nível das políticas públicas, 

que permitam regular os valores do mercado de arrendamento consoante a tipologia de 

habitação, assim como a fiscalização para o seu cumprimento.  

            Outra das carências habitacionais esplanada no Gráfico nº21 refere-se à oferta 

habitacional ser escassa, sendo que aquela que existe se apresentar com valores 

demasiados elevados face aos valores auferidos. Apesar da esmagadora dos jovens 

inquiridos apresentar valores salariais acima do salário mínimo, os custos do 

arrendamento e de aquisição, são muitas vezes incompatíveis com os níveis de 

rendimentos das famílias e dos indivíduos. 

Relativamente ao terceiro objetivo específico “Analisar o impacto das políticas 

públicas (locais e nacionais) na resolução das necessidades habitacionais dos jovens 
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na cidade de Évora” devemos começar por referir que de acordo com o que antes se 

refere, o município de Évora apenas atua na área habitacional aplicando os programas 

nacionais, pelo que apenas conseguimos analisar o impacto das políticas públicas 

nacionais. 

 De acordo com a AS da CME, o município atua no apoio ao nível das 

candidaturas ao 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, e ao Programa 

IFFRU.  Recordamos que o 1º Direito é uma das medidas de política de habitação do 

estado central integrada na NGPH, e “visa apoiar a promoção de soluções habitacionais 

para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada2”, 

comparticipando nas despesas com o acesso a uma habitação, disponibilizando ainda uma 

linha de e empréstimo bonificado. 

Existe ainda o IFFRU, medida de política de habitação integrada na NGPH, que 

tem variadas fontes de financiamento para atingir a reabilitação integral de edifícios, 

localizados em zonas de reabilitação urbana, com o objetivo fulcral de promover a fixação 

de pessoas e de atividades económicas 

O município de Évora, através da Unidade de Habitação e Reabilitação, ajuda nas 

candidaturas online no Portal da Habitação aos programas nacionais como por exemplo 

o Porta 65. Este apoio especializado justifica-se pelo facto de a população jovem estar 

pouco familiarizada com alguns aspetos da linguagem técnica destas medidas e até de 

algumas particularidades deste tipo de plataformas digitais. De facto, as medidas de 

política de habitação que enquadram o NGPH são todos de candidatura obrigatória no 

Portal da Habitação, constituindo -se uma barreira para quem desconhece o manuseio das 

plataformas digitais que contém uma linguagem técnica, ou simples facto não saber 

utilizar um Computador. 

No entanto, de um modo mais transversal e referindo-se aos programas nacionais, a AS 

do Município de Évora refere que, e referindo-se a esta tipologia de programas: “São tudo 

questões que na prática não são muito viáveis. No fundo quem cria estas medidas de 

 
2 Disponível em Portal da Habitação , https://www.portaldahabitacao.pt/arquivo_programas/-
/asset_publisher/0ChxS95jgkNa/content/1.%2525c2%2525ba-direito-o-que-e 
Acedido em julho 2022 

https://www.portaldahabitacao.pt/arquivo_programas/-/asset_publisher/0ChxS95jgkNa/content/1.%2525c2%2525ba-direito-o-que-e
https://www.portaldahabitacao.pt/arquivo_programas/-/asset_publisher/0ChxS95jgkNa/content/1.%2525c2%2525ba-direito-o-que-e
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política ou não está, ou nunca esteve no terreno ou está complemente desfasado da 

realidade.” 

Os limites de idade impostos no Porta 65, acaba por ser outra barreira. No caso de Évora, 

a AS considera-o desadequado pelo facto de na cidade existir um número considerável de 

jovens em programas avançados de doutoramento ou mesmo investigadores, com mais 

de 35 anos, e que em face dessa limitação, estão impedidos de candidatar-se aos referidos 

apoios. 

Por outro lado, e ainda relativamente ao Porta 65, perante as assimetrias que o território 

nacional apresenta, os valores definidos como renda máxima admitida, de acordo com o 

disposto na Portaria nº277-A/2010 de 21 de maio (ordenada por município), encontran-

se desfasados de determinados territórios como é o caso da cidade de Évora, onde os 

preços de arrendamento praticados superam em muito os definidos na legislação 

enquadradora. 

O penúltimo e quarto objetivo consistia em “apontar soluções para a resolução 

de eventuais necessidades verificadas”. Com os dados que resultaram da revisão 

bibliográfica, da entrevista e ainda do inquérito efetuado aos jovens da cidade de Évora, 

verifica-se que as medidas nacionais existentes são claramente insuficientes para colmatar 

as necessidades habitacionais dos jovens na cidade de Évora.  

Apesar dos instrumentos legislativos serem recentes, verifica-se a necessidade de 

reajustar as medidas consoante os territórios, com transferência de competências e meios 

financeiros para os municípios, sendo-lhe conferidos o real poder decisão nessas 

alterações, uma vez que estes têm conhecimento privilegiado das particularidades dos 

territórios. 

É necessário também a fiscalização e regulamentação dos valores praticados, quer no 

arrendamento quer na compra de habitação. Para a resolução de algumas necessidades 

que afetam a população estudantil, a solução passaria pela criação de uma residência 

universitária com maior número de quartos, o que libertaria mais habitações para o 

arrendamento jovem.  

Por fim, e quanto ao último, (quinto), objetivo específico e que visava “Analisar 

a importância do AS em torno da temática da Habitação, pode-se referir que os 

assistentes sociais têm como desígnio fundamental da sua profissão, garantir 
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transversalmente o acesso a bens e serviços que levem a uma promoção do bem-estar nas 

suas diferentes dimensões. Para tal e no contexto da CME, isso ficou particularmente 

evidenciado, por força também do crescente protagonismo que os municípios tendem a 

assumir no campo da proteção social e em particular no domínio da habitação, para todas 

as faixas etárias. 

Constituindo-se a habitação como uma necessidade humana fundamental, como 

tal consagrada no texto da CRP, a facilitação no seu acesso é das tarefas mais nobres que 

a profissão de AS pode desenvolver. 
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Inquérito aos jovens 
O presente inquérito é parte integrante de uma Dissertação que está a ser levada a cabo 

no âmbito do Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local 

(Instituto Politécnico de Beja), relacionada com a questão do acesso à habitação por parte 

da população jovem da cidade de Évora 

Os dados recolhidos estão sujeitos a todas as regras de confidencialidade, sendo que 

apenas serão utilizados, de uma forma anónima, no contexto da investigação. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

1.Caracterização pessoal 

1.1 Idade ______       

1.2 Sexo:  F____ M___ 

 

1.3 Estado Civil 

1.3.1 Solteiro______     

1.3.2Casado_______    

1.3.3Viúvo ______ 

1.3.4 Divorciado_______ 

1.3.5União de facto______ 

1.3.6 Não sabe/Não Responde___ 

 

 

2. Instrução escolar 

2.1 Nenhum nível de ensino_____ 

2.2 Ensino básico (1ºciclo) ____ 

2.3 Ensino Básico (2º ciclo) ____ 

2.4 Ensino Básico (3ºciclo) ____ 

2.5 Secundário (12º ano) _____ 

2.6 Ensino Superior ______ 
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3. Situação face ao emprego  

3.1 Trabalhador por conta de outrem__ 

3.2 Trabalho por conta próprio ____ 

3.3 Desempregado_______ 

3.4 Reformado__________ 

3.5 Não Sabe/Não Responde___ 

 

4. Nível de rendimentos (per cápita face ao agregado) 

4.1 Abaixo de 554,51€ /mês___ 

4.2 Entre 554,525 – 1000 /mês____ 

4.3 Entre 1000 – 1500 / mês___ 

4.4 Mais de 1501 / mês___ 

4.5 Não Sabe/Não Responde___ 

 

5. Agregado familiar 

5.1 Unipessoal_____ 

5.2 Nuclear sem filhos ____ 

5.3 Nuclear com filhos____ 

5.4 Alargada (pais/filhos/netos/avós…)____ 

5.5 Divide a mesma habitação que outras pessoas, mas que não são seus familiares___ 

5.6 Não Sabe/Não Responde___ 

 

 

6. Dimensão do agregado 

6.1 – 1 pessoa___ 

6.2 – 2 pessoas___ 

6.3 – 3 pessoas___ 

6.4 – 4 pessoas___ 

6.5 – 5 e + pessoas___ 

6.6 - Não Sabe/Não Responde___ 
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7 – Localização da residência na cidade de Évora 

7.1 Centro Histórico___ 

7.2 Periferia urbana___ 

7.3 Periferia rural____ 

7.4 Não Sabe/Não Responde___ 

 

.5.1 Tipologia da habitação. 

7.5.2 Apartamento____ 

7.5.3 Moradia____ 

7.5.4 Vivenda____ 

7.5.5 Anexo____ 

7.5.6 Outra ____ 

7.5.7 Não Sabe/Não Responde____ 

 

7.6.1 Infraestruturas da habitação (selecionar as que se aplicam) 

7.6.2 Cozinha____ 

7.6.3 Instalação Sanitária___ 

7.6.4 Sistema de Esgotos___ 

7.6.5 Água canalizada e potável____ 

7.6.6 Nº. de quartos suficientes face ao tipo de agregado___ 

7.6 7 Eletricidade___ 

7.6.8 Internet___ 

7.6.9 Não Sabe/Não Responde___ 

~ 

 

7.7.1 Equipamentos. 

7.7.2 Televisão____ 

7.7.3 Máquina da Loiça___ 

7.7.4 Máquina da Roupa___ 

7.7.5 Fogão___ 

7.7.6 Arca___ 
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7.7.7 Micro-ondas___ 

7.7.8 Ar Condicionado___ 

7.7.9 Outros___ 

7.7.10 Não Sabe/Não Responde__ 

 

7.8.1 Conservação da habitação. 

7.8.2 Péssimo___ 

7.8.3 Mau___ 

7.8.4 Bom____ 

7.8 4 Excelente___ 

7.8.5 Não se aplica___ 

7.8.5 Não Sabe/Não Responde___ 

 

8. O local onde reside foi a sua primeira opção ou procurou uma habitação noutros 

locais? 

8 .1. Sim foi a primeira opção__ 

8.2 Não, procurei casa noutros locais, mas não encontrei nenhuma solução adequada 

em termos de tipologia. ___ 

8.3 Não, procurei casa noutros locais, mas não encontrei nenhuma solução adequada 

ao meu orçamento. ____ 

8.4 Outra___ 

8.5 Não Sabe/Não Responde____ 

 

 

8 .6 A procura de habitação foi: 

8.6.1 Com auxílio de agência imobiliária_____ 

8.6 .2 Com auxilio de pessoas (famílias, colegas de trabalho, etc)____ 

8.6.3 Apoio do Município e/outras entidades publicas____ 

8.6.4 Apoio de entidades privadas___ 

8.6.5 Outra: ___ 

8.6.6 Não Sabe/Não Responde_____ 
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8 .6.5.1 Na questão anterior se respondeu "Outra" indique o tipo apoio que 

recebeu: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8.7. Satisfação face à habitação onde vive presentemente. Está satisfeito com a 

habitação que ocupa no presente? 

Sim__ 

Não__ 

 

8.7.2  Se respondeu "Não" diga brevemente porquê.... 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Vínculo relativamente à habitação. 

9.1 Própria__ 

9.2 Arrendada a particular___ 

9.3 Emprestada___ 

9.4 Arrendada ao município / outra entidade (Habitação Social, por exemplo) __ 

9.5 Não Sabe/Não Responde___ 

 

9.6.1 Caso seja arrendada a particular, recebe algum apoio público (em dinheiro) 

para ajudar no custo da renda? 

9.6.2 Sim_ 

9.6.3 Não__ 
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9.6.4 Caso tenha respondido "SIM" indique a origem do Apoio. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

10.1 Como perspetiva a sua questão habitacional no futuro? 

10.1 Pretendo continuar a residir na habitação atual__ 

10.2 Pretendo encontrar outra habitação na cidade__ 

10.3 Pretendo encontrar outra habitação no concelho de Évora__ 

10.4 Pretendo encontrar outra habitação noutro concelho___ 

10.5 Não sabe/Não Responde___ 

 

11.Caso tenha respondido que pretende encontrar outra habitação na cidade, diga-

nos o que pretende concretamente: 

11.1 Gostaria de encontrar um terreno para autoconstrução___ 

11.2 Gostaria de encontrar uma casa de habitação social /outro apoio público____ 

11.3 Gostaria de arrendar uma habitação____ 

11.4 Outra solução. ___ 

 

 

11.5 Na questão anterior se respondeu a opção de "Outra", indique qual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Diga-nos a grau de dificuldade que espera deparar-se no futuro no sentido de 

encontrar outra habitação na cidade adequada às suas expetativas e necessidades. 

12.1Nenhuma dificuldade_____ 

12.2 Alguma Dificuldade____ 

12.3 Muita dificuldade____ 

12.4 Extrema dificuldade___ 
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12.5 Dificuldades inultrapassáveis___ 

12.6 Não sabe/Não Responde____ 

 

13.Caso espere encontrar alguma dificuldade, acha que isso se prende com: (escolha 
apenas as 2 hipóteses que para si são mais relevantes). 

13.1 Dificuldades económicas suas / agregado___ 

13.2 Vínculo laboral precário – Seu/conjugue___ 

13.3 Pouca oferta no mercado de habitação___ 

13.4 Insuficientes medidas habitacionais de nível nacional viradas para a população 
jovem___ 

13.5 Insuficientes medidas habitacionais de iniciativa municipal viradas para a população 
jovem___ 

13.6 Não sabe/Não Responde_____ 
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Apêndice II 
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Guião de Entrevista 
A presente entrevista é parte integrante de uma Dissertação que está a ser levada a cabo 

no âmbito do Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local 

(Instituto Politécnico de Beja), relacionada com a questão do acesso à habitação por parte 

da população jovem da cidade de Évora 

Os dados recolhidos estão sujeitos a todas as regras de confidencialidade, sendo que 

apenas serão utilizados, de uma forma anónima, no contexto da investigação. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

Entrevistada: Assistente Social do município de Évora com responsabilidade interventiva 

no campo da Habitação 

 

1. Na sua opinião, quais as principais dificuldades que se colocam aos jovens da 

cidade de Évora, relativamente ao acesso à habitação? 

 

2. . O que pensa das políticas nacionais viradas para a população jovem, (ex. Porta 

65) relacionadas com o acesso à habitação? 

 

3. O município de Évora tem alguma medida de política social no campo da 

habitação virada para a população jovem? Essas medidas dão alguma atenção 

especial aos jovens residentes na cidade? 

 

4. Que oferta têm os jovens da cidade no campo da habitação, para além do mercado 

e da habitação social municipal? 

 

5. Que soluções preconiza, em termos de políticas públicas, no sentido de facilitar o 

acesso dos jovens à habitação? 
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6. Enquanto Assistente Social, que tipo de funções desempenha no âmbito da sua 

atividade regular, no domínio da habitação? 
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Analise de Conteúdo da Entrevista á Assistente Social do 

Município de Évora  
Grelha construída com base em Bardin (2009) 

 

1.Na sua opinião, quais as principais dificuldades que se colocam aos jovens da cidade 
de Évora, relativamente ao acesso á habitação? 

Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo Unidade de Contexto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dificuldade 
no 

acesso á 
Habitação 

Jovem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jovens 
universitários 

 

 
 
“(…) falta de resposta 

ao nível das 

residenciais (…)” 

 

“(…) resposta 

deficitária tendo em 

conta o número de 

alunos.” 

 

“No caso dos jovens 

universitários existe a falta 

de resposta ao nível das 

residenciais, todos nós 

sabemos que a resposta é 

deficitária tendo em conta o 

número de alunos.” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jovens á 
procura do 
primeiro 
emprego 

 

“(…) arrendamento 

desfasado de acordo 

com os vencimentos 

“(…)” 

 

 

 

“(…) jovens/famílias 

que não começam 

como diretores 

técnicos (…)” 

 

 

“Um jovem que comece a 

trabalhar em Évora e que 

queira ou pretenda sediar-se 

aqui depara-se com os 

valores de arrendamento 

desfasado de acordo com os 

vencimentos praticados” 

 

“Estamos a falar de 

jovens/famílias que não 

começam como diretores 

técnicos., não é?!” 
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“(…) torna complicado 

o arrendamento dado 

só valores praticados 

na cidade de Évora.” 

“Todos os rendimentos 

começam por baixo, tanto 

mais do que salário mínimo, 

o que por sua vez torna 

complicado arrendamento 

dados só os valores 

praticados na cidade de 

Évora” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrendamento 
 
 

“(…) um dos fatores 

responsáveis pelo 

aumento dos valores 

das rendas.” 

 

“(…) não quer alugar 

a uma família porque 

prefere alugar no 

mínimo 250 euros por 

quarto (…)” 

 

“(…) existe a 

dificuldade de ser 

pago (…)” 

 “Depois vamos para o 

arrendamento, a meu ver 

talvez seja um dos 

responsáveis, um dos fatores 

responsáveis pelo aumento 

das rendas” 

 

“Essencialmente um 

proprietário de uma 

habitação por exemplo um 

T3 não quer alugar uma 

família porque prefere 

alugar no mínimo 250 euros 

por quarto do que pedir o 

valor total uma família.” 

 
 
 

Casa Própria 

“(…) as habitações 

cada vez mais de dia 

para dia estão a 

encarecer, os lotes de 

terreno estão em 

“No que concerne á compra 

própria, as habitações cada 

vez mais de dia para dia 

estão a encarecer, os lotes de 
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escassez e falta de 

habitação nova” 

 

“(…) necessitam de 

apoio dados aos preços 

exorbitantes que não 

lhe permite fazer um 

empréstimo” 

 

“(…) comprar casa 

nova ou mesmo em 

segunda mão. Pode a 

solução não ser por ai.” 

 

terreno estão em escassez e 

há falta de habitação” 

 “Os jovens, as famílias para 

comprarem habitação 

necessitam de apoio dados 

os preços exorbitantes que 

não lhe permite fazer um 

empréstimo.” 

 

“Os jovens/famílias querem 

comprar casa nova ou 

mesmo em segunda mão. 

Pode a solução não ser por 

aí.” 

 
 

2. O que pensa das políticas nacionais viradas para a população jovem, (ex Porta 
65) relacionadas com o acesso á habitação? 

 
Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo Unidade de Contexto 

 

 

 

 

 

 

Políticas 
Nacionais 

 
 
 
 
 
 

Arrendamento 
Acessível 

“(…) é tudo muito bonito 

para quem esta habituado 

a manusear” 

 

“ (…)  falar de públicos 

com níveis de literacia 

menos elevados (…)” 

“Porque essa questão da 

plataforma e do portal da habitação 

é tudo muito bonito para quem está 

habituado manusear” 

“Sobretudo porque nós quando 

estamos a falar de públicos com 

níveis de literacia menos elevados, 
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de 
habitação 
jovem 

 

 

sobretudo no que toca á 

informática.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Porta 65 

“(…) os valores de renda 
na cidade de Évora não se 
enquadram.” 

 

“(…) tetos limites para 
valores de renda (…) 

 

 

 

 

“(…) facto de ser até aos 
35 anos (…)” 

“Eu acho que o Porta 65 será muito 

bom na cidade de Braga, mas os 

valores de renda na cidade de 

Évora não se enquadram.” 

“E depois também há o fato ser até 

aos 35 anos de idade, também me 

deixa aqui, na minha opinião 

pessoal algumas dúvidas porque 

um jovem com 38 anos está a 

terminar os estudos de 

doutoramento, portanto não e de 

todo um limite, lá está se tem 

30,25,40 anos isso depois é 

questionável. Talvez a tendência 

seja a idade ser sempre mais para 

baixo para que o investimento seja 

menor.” 

 

 

 

 

 

1º Direito 

“(…) o portal da 

habitação que aqui para 

nós como no 1º Direito às 

situações que encravam.” 

 

“(…) definido tem em 

linha de conta as zonas 

(…)” 

“As pessoas apresentam-se com o 

o portal da habitação que aqui para 

nós como no 1º Direito às 

situações que encravam.” 

“O Porta 65 deveria ser definido 

tem em linha de conta as zonas 

onde se aplicam. O nosso objetivo 

é que todos aqui tenham direito a 

uma habitação condigna.” 
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Barreiras aos 
Programas 

 

“É tudo questões que na 

prática não são muito 

viáveis.” 

 (…) não esta, ou nunca 

esteve no terreno ou está 

complemente desfasado 

da realidade.” 

“(…) nenhuma entidade 

(…)” 

“É tudo questões que na prática 

não são muito viáveis. No fundo 

quem cria estas medidas de 

política ou não está, ou nunca 

esteve no terreno ou está 

complemente desfasado da 

realidade. Ficando dinheiro por 

aplicar” 

“Não há nenhuma entidade neste 

momento apoio estas famílias.” 

 

 

 

3. O município de Évora tem alguma medida de política social no campo da 

habitação virada para a população jovem? Essas medidas dão alguma atenção 

especial aos jovens residentes na cidade de Évora 

Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo Unidade de Contexto 

 

 

 

 

Medidas 
Locais em 
torno da 
habitação 

 

 

 

 

 

 

Município Évora  

 

“(…) não tem qualquer 

apoio neste momento.” 

 

 

 

“ (…)  os jovens até aos 35 

anos tem poderão superior, 

para uma pessoa que tenha 

“O município em si não tem 

qualquer apoio neste momento. A 

única questão é que o município 

através da sua empresa municipal, 

a Habévora tem na ficha de 

ponderação para as famílias que 

candidatam a habitação social.” 

“Essa é única medida que camara 

de Évora tem, através da sua 

empresa municipal, ou seja, os 

jovens até aos 35 anos tem 
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38 anos esteja nas mesmas 

condições.” 

ponderação superior, para uma 

pessoa que tenha 38 anos esteja nas 

mesmas condições.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia Local de 
habitação Évora 

“ (…)  existe mais habitação 

devoluta do que população. 

(…)  a estratégia local de 

habitação local de Évora 

centra-se na reabilitação e 

não para construção.” 

 

 

 

“(…) beneficiar desta 

medida tem de 

obrigatoriamente residir em 

Évora há mais de 2 anos 

(…)”. 

“Com base na estratégia local de 

habitação e com o levantamento 

das habitações disponíveis. 

Verificou se que existe mais 

habitação devoluta do que 

população. Então a estratégia local 

de habitação local de Évora centra-

se na reabilitação e não para 

construção.” 

“Esse levantamento foi efetuado 

através do número de todas as 

habitações por subsecção 

estatística (contador da água, da 

luz…)  cruzando com os dados dos 

censos e número de pedidos na 

Habévora. Verifica-se assim que a 

carência habitacional é superior. 

Para beneficiar desta medida tem 

de obrigatoriamente residir em 

Évora há mais de 2 anos, o qual é 

feito através do comprovativo de 

morada.” 
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4. Que oferta têm os jovens da cidade no campo da habitação, para além do 

mercado e da habitação social municipal? 

 

 
5. Que soluções preconiza, em termos de políticas públicas, no sentido de facilitar o 

acesso dos jovens á habitação? 

 

Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo Unidade de Contexto 

 
 

Oferta 
habitacional 
Jovem 

 

 

Medidas e ofertas 
habitacionais  

 

“(…) cooperativas que 

através dos lotes (…) 

“Para além do mercado e a 

habitação social do município 

temos também as cooperativas que 

através dos lotes disponibilizados 

pela camara para a construção a 

custos controlados.” 

 

Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo Unidade de Contexto 

 

 

Políticas públicas 

no acesso á 

habitação 

 

 

 

 

 

 

1ºDireito/ 

Arrendamento 

“(…)1º Direito e a funcionar com 

o Arrendamento Acessível que a 

encontro das famílias.” 

 

 

 

 

“(…) incentivos fiscais, se houver 

condições que lhe permita 

colmatar aquelas situações (…).” 

“Eu acho que, penso que a 

questão do 1º Direito e a 

funcionar com o Arrendamento 

Acessível que a encontro das 

famílias.” 

“Os proprietários intenção, ou 

seja, houver incentivos fiscais, 

se houver condições que lhe 

permita colmatar aquelas 

situações que por vezes nos 
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“(…) arrendamento acessível 

colmatar essas questões (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…)  fiscalização é outro dado 

(…).” 

 

 

 

deixam também, que nos levam, 

impeçam de arrendar as 

habitações o facto de lhe 

ficarem a dever montes meses 

de renda e depois não 

conseguem reaver esse 

dinheiro.” 

 

“O facto de os estudantes 

destruírem as habitações. Se 

houver forma como é o caso de 

o arrendamento acessível 

colmatar essas questões e de 

permitir ao proprietário que 

aquela habitação que tem que 

lhe seja rentável. Um valor que 

não seja elevado. E que 

rentabilização seja de acordo 

com o normal com o valor de 

compra.” 

 

 

 

 

“A fiscalização é outro dado que 

acho que deveria ser 

considerada também não no 

sentido de regular os valores 

praticados bem como se existe 

comunicação de lucros ao fisco, 
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6.Enquanto Assistente Social, que tipo funções desempenha no âmbito da sua  

Atividade regular, no domínio da habitação? 

 

através do contrato de 

arrendamento e recibos.” 

 

 

Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo Unidade de Contexto 

 

 

 

 

 

 

Funções da 

Assistente Social 

 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamento  

 

 

“(…) gestão de candidatura (…) 

Eu tento ser elemento facilitador 

no desbloqueio (…).” 

 

 

 

 

“Tento encaminhar as 

famílias (…)  as famílias acedam 

aos seus direitos, e não acederem, 

por condições de pouca literacia, 

ou porque não sabe ou porque não 

tem conhecimento. É isso neste 

momento o meu papel.” 

 

 

“Atualmente aquilo que estou a 

fazer é a gestão de candidatura e 

no meu trabalho de intervenção 

social facilitar. Eu tento ser 

elemento facilitador no 

desbloqueio de todas estas 

situações, não é de todos estes 

entraves às candidaturas.” 

 

“Tento encaminhar as famílias 

que pedem as candidaturas, nos 

atestados multiusos que não 

tem, são famílias dado o seu 

grau de incapacidade de os 

adquirir. Faço todos os 

encaminhamentos que fazia ao 

nível da intervenção social para 

que as famílias acedam aos seus 

direitos, e não acederem, por 

condições de pouca literacia, ou 
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porque não sabe ou porque não 

tem conhecimento. É isso neste 

momento o meu papel.” 
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Apêndice IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação de Beja 
Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Social 

 

80 
 

Gráfico 2. Sexo 

Gráfico 3. Estado Civil 

Gráficos resultante do Inquérito aos jovens 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1-Idade 
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Gráfico 11- Infraestruturas da Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12- Equipamentos da Habitação 

Gráfico 13- Conservação da Habitação  
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Apêndice V 
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Declaração de Consentimento 
 

Eu, Elsa Queimado Coelho, solicito a sua participação num estudo de investigação social 

(Dissertação), para o término e obtenção do Grau de Mestre em Serviço Social – Riscos 

Sociais e Desenvolvimento Local, cujo objetivo genérico é: Viver em Évora - 

Necessidades e respostas habitacionais para a população jovem. 

Neste sentido, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril (RGPO), gostaria de contar com o seu 

consentimento para a realização de um inquérito / entrevista, cujas respostas serão 

confidenciais e utilizadas para fins de investigação. 

Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter 

voluntário, pelo que pode negá-la ou decidir interromper a realização a qualquer 

momento, se assim o entender. 

 

Data: __/__/__ 

Assinatura: __________________________________________ 
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Anexo I 
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Renda Máxima admitida para o ano de 2022 de acordo com o 
disposto Na Portaria nº277-A/2010 de 21 de Maio (Ordenada por 

Município) 
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Anexo II 
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Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio 
 

Publicação: Diário da República n.º 99/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-05-21, 

páginas 2 -6 

Emissor: Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da 

Administração Pública e do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Data de Publicação: 2010-05-21 

ELI:https://data.dre.pt/eli/port/277-a/2010/05/21/p/dre/pt/html 

Versão pdf: Descarregar Icon PDF blue 

 

Sumário  

TEXTO 

Portaria n.º 277-A/2010 

de 21 de Maio 

O programa Porta 65 - Arrendamento por Jovens tem por objecto o apoio aos jovens no 

acesso ao arrendamento, aliando objectivos de promoção da emancipação dos jovens e de 

promoção do arrendamento urbano. 

O programa foi aprovado em 2007, tendo posteriormente sido objecto de uma avaliação 

externa, a qual identificou um conjunto de aspectos que careciam de ajustamento tendo 

em vista uma maior equidade e eficiência do apoio público ao arrendamento por jovens. 

Assim, procedeu-se à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, 

que cria o programa Porta 65 - Arrendamento por Jovens, através do Decreto-Lei n.º 

43/2010, de 30 de Abril, tendo como principais objectivos alargar o âmbito dos 

rendimentos contabilizados para acesso ao programa, possibilitar a apresentação de 

candidaturas no primeiro ano de actividade, permitir a suspensão do apoio, por iniciativa 

dos beneficiários e, ainda, permitir candidaturas apenas com base em contrato-promessa. 

Em função deste enquadramento regula-se na presente portaria o montante 

correspondente à renda máxima admitida na zona em que se localiza a habitação, cujo 

valor a renda mensal proposta pelos agregados jovens não pode ultrapassar, para acesso 

ao apoio financeiro. 
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É definido, também, o método de cálculo do valor de apoio à renda ao longo dos 36 meses, 

tendo em conta os critérios de hierarquização relacionados com a dimensão e composição 

do agregado, a proporcionalidade da taxa de esforço e da renda e o rendimento mensal 

dos agregados. 

Estabelece-se, ainda, a tipologia da habitação adequada à dimensão do agregado familiar, 

assim como um critério específico a aplicar em centros históricos, áreas de reabilitação 

urbana ou áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Nessas áreas o critério 

da tipologia da habitação é combinado com a área da habitação, admitindo-se nestes casos 

habitações com tipologias superiores. 

A presente portaria define, também, o modelo de contrato-promessa a apresentar quando 

o candidato opte por celebrar o contrato de arrendamento após a decisão sobre a 

concessão do apoio. 

Por outro lado, a presente portaria regula os procedimentos para acesso ao programa Porta 

65 - Arrendamento por Jovens e define os elementos e documentos necessários à 

formalização das candidaturas de forma desmaterializada pelos jovens na plataforma 

informática criada para o efeito. 

Assim: 

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças, da Presidência e do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 

6.º, das alíneas a) a c) do n.º 2 e dos n.os 5 e 6 do artigo 7.º, dos n.os 2 e 3 do artigo 10.º, 

do n.º 5 do artigo 12.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 61-A/2008, de 28 de Março, e 43/2010, de 30 de Abril, 

o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objecto 

A presente portaria regulamenta o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, alterado 

pelos Decretos-Leis n.os 61-A/2008, de 28 de Março, e 43/2010, de 30 de Abril, que cria 

o programa de apoio financeiro Porta 65 - Arrendamento por Jovens, doravante designado 

por Porta 65 - Jovem. 
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Artigo 2.º 

Subvenção mensal 

1 - O apoio financeiro previsto no programa Porta 65 - Jovem é concedido sob a forma 

de subvenção mensal não reembolsável, calculada mediante a aplicação das percentagens 

estabelecidas no quadro i, anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante, ao 

valor da renda paga pelo jovem ou agregado jovem. 

2 - Em cada período de atribuição do apoio, a subvenção é paga por 12 vezes, até ao dia 

8 de cada mês, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

308/2007, de 3 de Setembro. 

Artigo 3.º 

Renda 

Para efeito da concessão de apoio financeiro, o valor da renda máxima admitida (RMA) 

para cada uma das unidades territoriais para fins estatísticos do nível iii (NUTS III) é o 

constante do quadro ii anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante, sendo o 

mesmo actualizado anualmente, de acordo com o coeficiente fixado para a actualização 

das rendas habitacionais, arredondado à unidade euro imediatamente superior. 

 

Artigo 4.º 

Tipologia 

Para efeito do acesso ao programa é considerada adequada, à dimensão do agregado 

familiar, a habitação cuja tipologia respeite os limites estabelecidos no quadro iii, anexo 

à presente portaria e que desta faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro. 

Artigo 5.º 

Áreas classificadas 

Para efeito do disposto no número anterior, nas áreas urbanas classificadas como 

históricas ou antigas nos termos legais ou regulamentares, nas áreas de reabilitação 

urbana e, ainda, nas áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, o critério da 

tipologia da habitação é combinado com a área da habitação, admitindo-se habitações 

com tipologias superiores às indicadas no quadro iii, desde que as respectivas áreas não 

ultrapassem as definidas na Portaria n.º 500/97, de 21 de Julho, como limite máximo para 
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as tipologias consideradas adequadas ao agregado nos termos do artigo anterior e 

conforme disposto no quadro iv, anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante. 

 

Artigo 6.º 

Candidaturas 

1 - As candidaturas ao programa Porta 65 - Jovem são aprovadas pelo Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) até ao limite da dotação orçamental para 

cada período de abertura de candidaturas, de acordo com o estabelecido nos números 

seguintes. 

2 - As candidaturas são apreciadas com base nas informações prestadas pelos candidatos 

no formulário electrónico, sendo hierarquizadas por ordem decrescente das pontuações 

finais resultantes das pontuações parciais atribuídas ao agregado nos termos do quadro v, 

anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante. 

3 - Em caso de igualdade de pontuação de candidaturas, é classificada em 1.º lugar a que 

apresentar menor rendimento mensal (RM) e, no caso de a igualdade persistir, a do 

agregado com maior número de elementos. 

4 - No caso do número anterior, se a igualdade se mantiver, estas candidaturas beneficiam 

de apoio financeiro ainda que seja excedida a dotação referida no n.º 1 do presente artigo, 

sem prejuízo do limite da dotação orçamental anual prevista no artigo 26.º do Decreto-

Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro. 

 

Artigo 7.º 

Instrução das candidaturas 

1 - A apresentação das candidaturas é efectuada pelos candidatos na Internet, no sítio 

Portal da Habitação do IHRU, através do preenchimento electrónico do formulário 

disponível na plataforma relativa ao programa Porta 65 - Jovem e da digitalização dos 

seguintes documentos: 

a) Contrato de arrendamento ou contrato-promessa de arrendamento, elaborado de acordo 

com o modelo constante do anexo vi à presente portaria e que desta faz parte integrante; 

b) No caso de apresentação do contrato de arrendamento, o último recibo de renda ou 

documento comprovativo do respectivo pagamento; 
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c) Bilhete de identidade, certidão de registo de nascimento no caso de menores de 6 anos 

à data da apresentação da candidatura ou autorização de residência ou outro comprovativo 

legal do direito de residência no território nacional no caso de estrangeiros, relativo a cada 

um dos membros do agregado familiar; 

d) Declaração de IRS relativa ao ano imediatamente anterior ao da candidatura ou 

candidatura subsequente no caso de jovens e outros membros do agregado tributados nas 

categorias A e B, sem prejuízo do artigo 8.º; 

e) Comprovativos da atribuição de bolsas ou prémios no exercício de actividades 

científicas, culturais ou desportivas e de quaisquer outras prestações compensatórias da 

perda ou inexistência de rendimentos, garantidas pelo sistema previdencial ou por outros 

sistemas de protecção social obrigatória; 

f) Declaração de início de actividade ou contrato de trabalho, nos casos previstos no n.º 5 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro; 

g) Opcionalmente, comprovativo da existência de elementos do agregado jovem 

portadores de deficiência e do respectivo grau de incapacidade; 

h) Opcionalmente, comprovativo de localização do locado numa das áreas previstas no 

n.º 5 do artigo 7.º e nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 308/2007, 

de 3 de Setembro; 

i) Opcionalmente, comprovativos dos rendimentos mensais dos ascendentes dos 

beneficiários, aferidos por aplicação das regras estabelecidas para a determinação do 

rendimento mensal do jovem ou agregado jovem; 

j) Opcionalmente, planta da habitação e ou caderneta predial que comprove a área da 

habitação, nos casos previstos no artigo 5.º; 

k) Opcionalmente, planta da habitação demonstrando a existência de uma ou mais 

assoalhadas sem janelas para o exterior. 

2 - Os limites de idade previstos no Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, 

reportam-se ao 1.º dia do período de candidatura em que esta é apresentada. 

 

Artigo 8.º 

Rendimentos dos últimos seis meses 
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No caso das candidaturas apresentadas no 2.º semestre em que o candidato opte por 

apresentar os rendimentos dos últimos seis meses, a declaração de IRS referida na alínea 

d) do artigo anterior é substituída por comprovativos de todos os rendimentos auferidos 

nos seis meses anteriores ao mês em que se candidata, emitidos pela entidade pagadora, 

nacional ou estrangeira, ou recibos do modelo 6, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 115.º do Código do Imposto sobre Rendimentos Singulares. 

 

Artigo 9.º 

Candidaturas subsequentes 

Nas candidaturas subsequentes, os jovens devem apresentar a candidatura mediante a 

actualização dos seguintes elementos: 

a) Valor da renda, através da apresentação do documento referido na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 7.º ou de contrato-promessa nos casos de mudança de habitação; 

b) Composição do agregado jovem, através dos documentos referidos nas alíneas c) e g) 

do n.º 1 do artigo 7.º; 

c) Rendimentos dos membros do agregado jovem, através dos documentos referidos nas 

alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 7.º 

Artigo 10.º 

Contrato-promessa 

Às candidaturas apresentadas com base em contratos-promessa de arrendamento é 

aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro. 

Artigo 11.º 

Autenticação na plataforma 

A autenticação na plataforma é efectuada através de senha de acesso obtida no sítio das 

declarações electrónicas da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI), obrigatória para todos 

os candidatos. 

 

Artigo 12.º 

Formulário electrónico 

1 - Devem constar do formulário electrónico referido no n.º 1 do artigo 7.º todos os 

elementos necessários à verificação dos requisitos de acesso ao programa, incluindo a 
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autorização a que se refere o n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de 

Setembro, bem como outros elementos necessários à sua gestão, designadamente: 

a) O NIB da conta bancária a utilizar para efeito do pagamento do apoio financeiro; 

b) Os contactos de cada um dos candidatos, sendo obrigatória a existência de um endereço 

de correio electrónico por candidato; 

c) A profissão dos jovens maiores de 16 anos. 

2 - Na fase de apreciação das candidaturas, o IHRU pode solicitar aos candidatos os 

esclarecimentos que considere necessários, devendo estes responder no prazo de cinco 

dias úteis a contar da data de envio do pedido através de correio electrónico. 

3 - Não são elegíveis as candidaturas que não estejam devidamente instruídas dentro dos 

prazos fixados pelo IHRU nos termos da presente portaria, sendo ainda objecto de 

rejeição aquelas que nos termos do número anterior não respondam adequada e 

atempadamente aos pedidos de esclarecimento. 

Artigo 13.º 

Períodos de candidatura 

São abertos quatro períodos para apresentação de candidaturas, com início nos meses de 

Abril, Setembro e Dezembro, que decorrem, pelo menos, durante 15 dias seguidos nas 

datas a publicitar pelo IHRU no sítio da Internet referido no n.º 1 do artigo 7.º, sendo 

estabelecidos dois períodos consecutivos no mês de Abril. 

Artigo 14.º 

Aprovação das candidaturas 

1 - As candidaturas ao programa Porta 65 - Jovem são aprovadas pelo IHRU no prazo 

máximo de 45 dias a contar do termo de cada período de candidatura, com excepção do 

período do mês de Abril, em que este prazo será de 60 dias, considerando-se, para este 

efeito, o termo do 2.º período consecutivo. 

2 - A lista das candidaturas que, em cada período, foram submetidas na plataforma 

electrónica é divulgada no sítio referido no n.º 1 do artigo 7.º, com indicação da respectiva 

situação. 

3 - Os jovens cujas candidaturas não tenham sido aprovadas podem aceder ao programa 

nos períodos seguintes de candidatura através da actualização dos respectivos processos. 
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Artigo 15.º 

Pagamento da subvenção 

O pagamento da subvenção é efectuado mediante transferência para o NIB indicado pelos 

jovens na candidatura. 

 

Artigo 16.º 

Conservação dos dados 

Os documentos digitalizados na plataforma devem ser conservados pelos respectivos 

titulares durante cinco anos após o pagamento da última subvenção. 

 

Artigo 17.º 

Apoio técnico 

Para efeito de apresentação das candidaturas ao abrigo do programa Porta 65 - Jovem, os 

jovens podem utilizar os meios técnicos e recorrer ao apoio existente nas lojas Ponto JA 

e no Portal da Juventude do Instituto Português da Juventude ou noutros organismos que 

para o efeito celebrem protocolos de colaboração com o IHRU e com aquela entidade. 

Artigo 18.º 

Procedimentos 

Cabe ao IHRU definir e elaborar os modelos e procedimentos necessários ao 

funcionamento da plataforma informática Porta 65 - Jovem, nos termos e para os efeitos 

previstos no Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, e na presente portaria. 

 

Artigo 19.º 

Disposição transitória 

No ano de 2010, o período de candidatura do mês de Abril estabelecido no artigo 13.º é 

realizado no mês de Maio. 

 

Artigo 20.º 

Revogação 

É revogada a Portaria n.º 1515-A/2007, de 30 de Novembro, alterada pela Portaria n.º 

249-A/2008, de 28 de Março. 
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Artigo 21.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, em 18 de Maio de 

2010. - O Ministro da Presidência, Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira, em 20 de Maio 

de 2010. - A Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dulce dos Prazeres 

Fidalgo Álvaro Pássaro, em 12 de Maio de 2010. 

 

ANEXO 

QUADRO I 

(ver documento original) 

QUADRO II 

Renda máxima admitida por NUTS III 

(ver documento original) 

QUADRO III 

Dimensão do agregado e tipologia da habitação 

(ver documento original) 

QUADRO IV 

Quadro de áreas de tipologias habitacionais 

(de acordo com a Portaria n.º 500/97, de 21 de Julho) 

(ver documento original) 

QUADRO V 

Mapa de pontuação 

(ver documento original) 

ANEXO VI 

Elementos essenciais do contrato-promessa de arrendamento 

(ver documento original) 


