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nomeadamente, diferentes níveis de 
custo de vida.

A utilização de linhas de pobreza re-
gionais resulta no aumento do risco de 
pobreza para a região com rendimento 
mediano superior ao rendimento media-
no nacional (18,9%, na Área Metropoli-
tana de Lisboa) e na redução dos riscos 
de pobreza para as restantes (por exem-
plo, na Região Autónoma dos Açores, de 
31,6%, com base na linha nacional, para 
21,7%, com base na linha regional).

A intensidade laboral per capita foi 
superior a 10% nas regiões autónomas

Para além do rendimento, existem 
outras condições que podem potenciar o 
risco de exclusão social de uma família, 
nomeadamente, o grau de participação 
dos seus membros no mercado de tra-
balho.

Consideram-se em intensidade 
laboral per capita muito reduzida todas 
as pessoas com menos de 60 anos que, 
no período de referência do rendimen-
to, viviam em agregados familiares em 
que a população adulta dos 18 aos 59 
anos (excluindo estudantes) trabalhou 
em média menos de 20% do tempo de 
trabalho possível.

Os resultados definitivos do inquérito 
confirmam que 532 mil pessoas com 
menos de 60 anos viviam em agregados 
familiares com intensidade laboral per 
capita muito reduzida em 2017, o que 
corresponde a uma proporção de 7,2% 
(menos 0,8 p.p. que no ano anterior e 
menos 5,0 p.p. que em 2013).

Maior intensidade laboral 
nos Açores

Em 2017, existiam três regiões em que 
a taxa de intensidade laboral per capita 
muito reduzida era inferior à média na-
cional, designadamente a Área Metropo-
litana de Lisboa (5,5%), o Algarve (6,6%) 
e a região Centro (6,8%). As proporções 
de pessoas com menos de 60 anos que vi-
viam em situação de intensidade laboral 
per capita muito reduzida eram mais 
elevadas nas regiões autónomas: 10,4% 
na Madeira e 11,8% nos Açores.

Contudo, 40% das pessoas que viviam 
em agregados com intensidade laboral 
per capita muito reduzida encontravam-
se na região Norte (212 mil pessoas), 
21% na Área Metropolitana de Lisboa 
(111 mil) e 20% (104 mil) na região 
Centro.

A região do Alentejo foi aquela em 
que menos pessoas foram afectadas pela 
privação material

A privação material, ou seja, a impos-
sibilidade de acesso a um conjunto de 
necessidades económicas e bens duráveis 
constitui também um factor potenciador 
do risco de exclusão social.

Falta de acesso 
por dificuldades económicas

No âmbito do Inquérito às Condi-
ções de Vida e Rendimento (EU-SI-
LC), são calculados vários indicadores 
de privação material, todos baseados 
na falta de acesso a um conjunto de 
nove itens por dificuldades económi-
cas, salientando-se a privação material 
severa, que corresponde às situações 
em que numa família não existe acesso 
a pelo menos quatro dos nove itens, 
por motivos económicos.

Os resultados definitivos do EU-SI-
LC realizado em 2018 confirmam que, 
nesse ano, a taxa de privação material 
severa foi de 6,0% (615 mil pessoas), 
mantendo-se a tendência de redução 
da série (menos 0,9 p.p. que em 2017 
e menos 4,9 p.p. que em 2013). 

Em 2018, a região do Alentejo era 
aquela em que relativamente menos 
pessoas viviam em situação de priva-
ção material severa (32 mil pessoas, 
o que equivale a 4,5% dos residentes 
na região). 

Apesar de ser nas regiões autóno-
mas que a taxa de privação material 
severa foi mais elevada (12,0% nos 

Açores e 9,4% na 
Madeira), a maioria dos residentes 
em privação material severa encon-
travam-se na região Norte (229 mil) 
e na Área Metropolitana de Lisboa 
(164 mil).

Distribuição assimétrica

Os resultados definitivos do Inqué-
rito às Condições de Vida e Rendi-
mento (EU-SILC), realizado em 2018 
sobre rendimentos do ano anterior, 
indicam uma distribuição fortemen-
te assimétrica, apesar dos principais 
indicadores de desigualdade se terem 
reduzido novamente em 2017:

- O Coeficiente de Gini, que tem 
em conta toda a distribuição dos ren-
dimentos, refletindo as diferenças de 
rendimentos entre todos os grupos 
populacionais, e não apenas os de 
menores e maiores recursos, registou 
um valor de 32,1%, menos 1,4 p.p. que 
no ano anterior.

- O rácio S80/S20, que compara o 
rendimento monetário líquido equi-
valente dos 20% da população com 
maiores recursos com o rendimento 
monetário líquido equivalente dos 

20% da população com menores re-
cursos, foi de 5,2, reduzindo-se em 
relação a 2016 (5,7);

- O rácio S90/S10, que mede a 
distância entre o rendimento mone-
tário líquido equivalente dos 10% da 
população com maiores recursos e o 
rendimento dos 10% da população 
com mais baixos recursos, foi de 8,7, 
reduzindo-se em relação ao ano ante-
rior (10,0); Por região, verifica-se que 
a Região Autónoma dos Açores era 
aquela com um distanciamento maior 
entre o 8.º decil de rendimento e o 2.º 
decil de rendimento, o que é confir-
mado pelo valor regional do indicador 
S80/S20: 7,3, superior à média nacio-
nal de 5,2. O Alentejo era a região em 
que a distribuição dos rendimentos 
era menos desigual (4,4). 

O Inquérito às Condições de Vida 
e Rendimento das Famílias (EU-
SILC) é realizado em Portugal desde 
2004, no quadro de legislação co-
munitária específica (Regulamento 
nº 1177/2003), que estabelece um 
sistema comunitário harmonizado 
de produção de estatísticas sobre a 
pobreza, privação e exclusão social, 
segundo explica o INE.


