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Taxa de risco de pobreza

Fonte: INE

Nota: Todos  

Itens de privação 
material na população total

Sem automóvel

Sem telefone

Sem televisão a cores

Sem máquina de lavar roupa

Sem capacidade para manter 
a casa adequadamente aquecida

Sem capacidade para ter 
uma refeição de carne, peixe 
(ou equivalente vegetariano) 
pelo menos de 2 em 2 dias

Com atraso em pagamentos de rendas, 
encargos ou despesas correntes

Sem capacidade para pagar uma 
semana de férias por ano fora de casa

Sem capacidade para assegurar 
o pagamento imediato de uma 
despesa sem recorrer a empréstimo

2014 2015

40,7

51,3

10,1

3,5

23,8

1,2

0,3

0,9

8,3

42,2

55,5

12,0

4,0

28,3

1,4

0,3

0,8

8,9

Pobreza estabiliza mas sobe 
entre a população empregada
Um em cada cinco portugueses é pobre. Taxa manteve-se, em 2014, ao mesmo 
nível de 2013. Mas agravou-se tanto nos desempregados como entre quem está 
a trabalhar. Desigualdade na distribuição dos rendimentos com descida ligeira

O 
aumento do risco de 

pobreza que se registou 

no país em 2012 e 2013 fez 

regressar esta taxa a níveis 

próximos de 2004, antes 

de se iniciar a trajectória 

de redução entretanto interrompida 

durante a crise. E em 2014 a taxa 

de risco de pobreza estimada pelo 

Instituto Nacional de Estatística não 

se alterou, mantendo-se em 19,5% 

da população.

Um em cada cinco portugueses 

é pobre. Se há tendências distintas 

nos números que o INE divulgou on-

tem — a pobreza voltou a aumentar 

entre a população idosa, sobretudo 

entre os reformados, mas diminui 

de forma ligeira entre as crianças 

—, um dado salta à vista: a pobreza 

agravou-se tanto na população de-

sempregada como entre as pessoas 

que têm trabalho.

No primeiro caso, em que a taxa é 

tendencialmente mais alta, houve um 

agravamento de 40,5% em 2013 para 

42% em 2014, fi cando no valor mais 

alto de que há registo (desde 2003). 

Isto num ano em que o desemprego 

desceu para 13,9% depois de atingir 

um pico histórico, e ao mesmo tempo 

em que o desemprego de longa dura-

ção, embora em queda, permanecia 

num nível historicamente elevado, 

de 9,1% da população activa.

No caso da população empregada, 

houve um agravamento da taxa de 

pobreza de 10,7% para 11%. Há sinais 

preocupantes e um deles é este, diz 

o economista Carlos Farinha Rodri-

gues, investigador na área da distri-

buição do rendimento, desigualdade 

e pobreza. Isto porque, diz, é um sinal 

de que “cada vez menos ter empre-

go é uma vacina contra a pobreza”. 

reduzi-la na mesma dimensão”.

A pobreza continua a atingir mais 

as mulheres (20,1%) do que os ho-

mens (18,8%). O agravamento que se 

registou de 2012 em diante colocou 

a taxa da população feminina nos 

valores de 2004.

Houve um agravamento da pobre-

za entra a população idosa, o que 

acontece pelo segundo ano conse-

cutivo. E os pensionistas foram quem 

o sentiu mais, com uma taxa que o 

INE calcula em 14,5%, face aos 12,9% 

do ano anterior.

As situações de pobreza diminu-

íram na população até aos 18 anos, 

mas a verdade é que o risco de po-

breza continua a ser mais alto nas 

famílias com crianças.

O INE estima, ao mesmo tempo, 

que se reduziu a “insufi ciência de 

recursos da população em risco de 

pobreza”. Esta conclusão resulta de 

um outro indicador complementar, 

o da taxa de intensidade da pobreza, 

que os especialistas consideram rele-

vante para medir a falta de recursos 

das pessoas. A taxa “foi de 29,0% em 

2014, reduzindo-se em 1,3 pontos per-

centuais face ao défi ce de recursos 

registado no ano anterior (30,3%)”.

Quanto ao indicador de risco de 

pobreza ou exclusão social, há 26,7% 

da população portuguesa nesta si-

tuação. A taxa baixou 0,8 pontos 

percentuais em relação a 2013. Aqui 

consideram-se as “pessoas em risco 

de pobreza ou vivendo em agregados 

com intensidade laboral per capita 

muito reduzida ou em situação de 

privação material severa”.

Assimetrias
Outro dado importante para medir 

as condições de vida e de rendimento 

da população tem a ver com a taxa 

de privação material — e para estes 

dados o ano de referência é já o de 

2015. No inquérito deste ano, a ta-

xa de privação material baixou para 

21,6%, depois de no ano passado ter 

atingido 25,7%.

Ao mesmo tempo, em 2014 hou-

ve uma redução na assimetria dos 

rendimentos, conclui o INE, lem-

brando que o chamado Coefi ciente 

de Gini — o indicador de desigualda-

de na distribuição dos rendimentos 

— é de 34%, tendo diminuído meio 

ponto percentual em relação ao ano 

anterior.

Uma das conclusões é que o ren-

dimento (líquido) dos 20% da popu-

lação com maiores recursos era, no 

ano passado, seis vezes superior ao 

rendimento monetário dos 20% da 

população com menores recursos. 

No ano anterior os rendimentos 

eram 6,2 vezes superiores. Medin-

do a distância dos 10% da população 

com maiores e menores recursos, a 

distância é de 10,6 (menor do que no 

ano anterior, que estava em 11,1, mas 

abaixo do valor de 2012).

“Há uma diminuição ligeiríssima 

nos principais indicadores de desi-

gualdade, mas, para já, é um sinal”, 

frisa Carlos Farinha Rodrigues. Uma 

primeira explicação, enfatiza, tem a 

ver com este facto: “Após um perío-

do de retrocesso dos rendimentos, 

em 2014 o rendimento mediano das 

famílias subiu mais do que o rendi-

mento médio — e isso muito à custa 

de uma subida mais contida dos ren-

dimentos mais elevados”.

O agravamento fi scal de 2013 — 

com o “enorme aumento” do IRS 

lançado por Vítor Gaspar, com a al-

teração dos escalões de rendimento 

e subida das taxas — refl ecte-se em 

2014 e “tem, no fundo, um efeito re-

lativamente equalizador sobre a dis-

tribuição, na medida em que contém 

a subida dos rendimentos mais eleva-

dos”, enquadra o investigador.

COESÃO SOCIAL

Pedro Crisóstomo
Para encontrar um valor mais eleva-

do de população empregada pobre 

é preciso regressar a 2007 (11,8%).

A taxa medida pelo INE refere-se 

à população cujo rendimento está 

abaixo da linha de pobreza (defi nida 

como 60% do rendimento mediano), 

correspondendo assim à proporção 

de pessoas com rendimentos líquidos 

inferiores a 5059 euros anuais em 

2014 (cerca de 422 euros por mês).

O conceito estatístico ofi cial a nível 

europeu para fazer este retrato é a 

“taxa de risco de pobreza”, mas ele 

deve ser lido directamente como “ta-

xa de pobreza”, porque o conceito 

europeu representa um “eufemismo 

estatístico da pobreza”, enfatiza Fa-

rinha Rodrigues, professor do Insti-

tuto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG) e que é também assessor do 

INE na área da distribuição do ren-

dimento.

Neste cenário, onde por detrás 

dos números há rostos, o economis-

ta encontra “efeitos contraditórios” 

depois de um forte agravamento da 

pobreza nos anos anteriores — de 

17,9% em 2011 para 18,7% em 2012 e 

para 19,5% em 2013 e 2014. “Não nos 

podemos esquecer que essa estabili-

zação ocorre com valores muito mais 

graves do que aqueles que existiam 

antes da crise”. O valor mais baixo 

aconteceu em 2008 e 2009, anos em 

que a taxa estava nos 17,9%.

“Há claramente um ponto de es-

tabilização que não sabemos ainda 

se é, ou não, um ponto de inversão 

— esperemos que seja — mas que 

nos mantém ainda muito longe dos 

valores anteriores à crise”, diz o 

economista. “Em três-quatro anos 

agravámos imenso a desigualdade e a 

pobreza; vamos demorar muito mais 

tempo a recuperar. É muito mais fá-

cil deixar agravar a pobreza em um 

ou dois pontos percentuais do que 
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a mantém-se nos 19,5%

PÚBLICO

 os dados de 2015 são provisórios

População residente em risco 
de pobreza ou exclusão social
Em percentagem

Taxa de risco de pobreza 
(60% da mediana), segundo 
o sexo e grupo etário
Após transferências sociais, em 2015

Indicadores de pobreza 
e desigualdade económica

População em risco de 
pobreza ou exclusão social

Taxa de privação 
material severa

Taxa de risco de pobreza 
após transferências sociais

Taxa de risco de pobreza 

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

17,9
18,7
19,5
19,5

8,6
10,9
10,6

9,6

25,3
27,5
27,5

26,7

Desigualdade na distribuição 
de rendimentos (S90/S10)

Desigualdade na distribuição 
de rendimentos (S80/S20)

Coeficiente de Gini

Após transferências sociais

Após transferências relativas a pensões

Antes de qualquer transferência social

LIMIAR DE RISCO DE POBREZA 
(EUROS)

INDICADORES DE 
DESIGUALDADE DO RENDIMENTO

TAXA DE RISCO DE POBREZA 
(60% DA MEDIANA)

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

2015
2014
2013
2012

4,994
4,906
4,937
5,059

45,4
46,9
47,8

47,8

25,3
25,5

26,7
26,4

17,9
18,7
19,5
19,5

34,5
34,2
34,5
34

5,8
6
6,2
6

10
10,7
11,1
10,6

2014201320112009200720052003

19,519,5

18,7

17,9

20,4
19,4

18,5

18,1
18,5

17,9 17,9 18,0

Taxa de risco de pobreza após 
transferências sociais, segundo 
a condição perante o trabalho 

Sem empregoEmpregado

2014201320122011

0-17  anos 18-64 65 + 

2015

2014

2013

2012
27,8

25,6
22,2

31,7
28,5

20,3
31,4

28,3
21,1

29,6
27,5

24,4

9,9 10,5 10,7 11,0

24,1 23,8 24,7 25,3

0-17 18-64 65 + 

25,8

19 19,1
23,9

18,6
14,4

PAULO PIMENTA
Agravamento 
da pobreza 
entre a 
população 
idosa 
acontece pelo 
segundo ano 
consecutivo 

P
ode explicar-se o aumento 

da pobreza entre os maiores 

de 65 anos, já que acontece 

pelo segundo ano consecuti-

vo ao ritmo da aplicação da 

alteração ao complemento 

solidário para idosos (CSI). Difícil é 

perceber a quebra na taxa de pobreza 

entre os menores de 15 anos, já que 

é mínima.

Nenhum grupo etário sofreu tanto 

com a crise como as crianças. A taxa 

de pobreza infantil estava em 22,4% 

em 2009, antes dos três programas 

de estabilidade e crescimento e do 

memorando de entendimento assi-

nado com a troika — a Comissão Eu-

ropeia, o Banco Central Europeu e 

o Fundo Monetário Internacional. 

Subiu até alcançar os 25,6% em 2013 

e desceu em 2014 para os 24,8%.

Há muito quem, como Amélia Bas-

tos, professora do Instituto Superior 

de Economia e Gestão da Universi-

dade de Lisboa, conteste o próprio 

indicador. Nada diz sobre a situação 

concreta das crianças, apenas sobre 

o rendimento das famílias: “Uma 

criança é pobre caso se encontre in-

serida num agregado familiar cujo 

rendimento por adulto equivalente 

seja inferior ao limiar de pobreza.” O 

limitar era 422 euros em 2014. Quem 

garante que esse dinheiro se repar-

te de forma equitativa?, questiona. 

E o bem-estar das crianças também 

depende de factores como recursos 

acumulados, serviços a que têm aces-

so, capacidade parental, projecto de 

vida familiar.

“O que a taxa de pobreza infantil 

nos diz é a percentagem de crianças 

em famílias pobres”, salienta Manuel 

Sarmento, professor do Instituto de 

Estudos da Criança, da Universidade 

do Minho. E essa taxa é superior à 

global por haver mais crianças nas 

famílias pobres do que nas não po-

bres. Ocorre-lhe uma hipótese de-

mográfi ca: as famílias pobres com 

mais fi lhos estarão a sair mais do país 

do que as outras? E pede cautela, já 

que o decréscimo da pobreza infantil 

é mínimo, não corresponde a qual-

quer medida, não tem precedente, 

e nada garante que não tenha já sido 

revertido em 2015.

Corte no CSI ainda se reflecte 
na taxa de pobreza dos idosos

Fernando Diogo, professor auxi-

liar na Universidade dos Açores, dá 

uma achega: o rendimento das famí-

lias subiu, ainda que muito pouco. 

E isso está um pouco escondido na 

fórmula de cálculo. Trocando por 

miúdos: está em risco de pobreza 

quem, após as transferências sociais 

do Estado, vive com menos de 60% 

do rendimento mediano por adul-

to. Quando o empobrecimento é 

generalizado, baixa o rendimento 

mediano. Foi o que aconteceu nos 

primeiros anos da crise, o limiar foi 

encolhendo: 5207 em 2009, 5046 

em 2010, 4994 em 2011, 4906 em 

2012. As pessoas tinham menos di-

nheiro, mas isso não se refl ectia bem 

na taxa de pobreza. “Agora, está a 

acontecer o inverso”, diz. O limiar 

do risco de pobreza está a subir: 

4937 euros em 2013, 5059 em 2014. 

Embora as pessoas tenham um pou-

co mais de rendimento, a taxa está 

estagnada (19,5%).

Em relação aos idosos, a explica-

ção parece mais simples a Fernando 

Diogo. A taxa de pobreza dos mais 

velhos começou a baixar com a cria-

ção do CSI, que servia precisamente 

para os puxar para cima do limiar. 

Em 2013, o valor de referência do 

CSI passou de 5022 euros para 4909 

euros/ano, o que excluiu idosos da 

prestação e diminuiu o montante re-

cebido por cada um. À medida que 

os processos foram sendo revistos, 

foi-se verifi cando uma subida da ta-

xa de pobreza naquela faixa etária: 

15,1% para 17,1%. O Governo decidiu 

agora repor o valor de referência. 

Para lá das idades, os indicadores 

divulgados ontem pelo Instituto Na-

cional de Estatística revelam ainda 

uma diminuição da taxa de priva-

ção material: de 25,7 para 21,6 entre 

2014 e 2015. A maior diminuição ve-

rifi ca-se no número de pessoas que 

vive em agregados sem capacidade 

para pagar despesas correntes atem-

padamente (12% para 10,1%). Ainda 

há 23,8% de pessoas incapazes de 

manter a casa aquecida (eram 28,3), 

40% impossibilitadas de assegurar o 

pagamento de uma despesa inespe-

rada (eram 42,2), e 51,3% sem possi-

bilidades de passarem uma semana 

de férias fora de casa (eram 55,5). A 

este nível, o país aproxima-se dos 

valores de 2012.

Ana Cristina Pereira
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Um em cada 5 portugueses é 
pobre. Taxa manteve-se, em 
2014, ao nível da de 2013 p2/3

Pobreza estabiliza 
mas sobe entre os 
empregados


