
Resumo 

O presente estudo pretende discutir as condições gerais de definição e transformação de "modelos 

de produção e gestão" de habitação social, em Portugal. Pretende, mais especificamente, demonstrar 

a relevância, para essa tarefa, das teses que examinam as políticas de habitação e os seus modelos 

a partir da relação - complexa, mas central - entre habitação e sistemas de bem-estar social, e que as 

colocam num contexto de mudança, em que se articulam transformações sociais e políticas mais 

gerais e transformações nos dinamismos da produção de habitação.  

Numa primeira parte, procede-se à apresentação e discussão dessas teses. Analisa-se o modo como 

estas se situam no debate crítico em torno do conceito de habitação social e no reconhecimento da 

existência de elementos de proximidade e de especificidade da habitação em relação a outras 

políticas sociais. Analisa-se, depois, o modo como, a partir desse reconhecimento, constroem 

tipologias ou modelos de sistemas e políticas habitacionais. Discutem-se, finalmente, as suas 

potencialidades e limitações para a leitura do caso português.  

A segunda parte caracteriza o sistema habitacional, em Portugal, e as suas dinâmicas de 

transformação, tendo em atenção um quadro de referência que integra os conceitos de problemas ou 

"necessidades" habitacionais, “desigualdades" e "riscos" sociais face ao alojamento e "direitos" à 

habitação. Dela resultam duas conclusões principais: a persistência, num contexto de investimento 

dinâmico e de "expansão dos recursos' habitacionais", de uma área não residual problemas, na qual 

se verifica uma associação forte entre rendimento das famílias, relação com o trabalho e problemas 

de alojamento; a especificidade da trajectória e do modelo de acção das políticas de alojamento, no 

interior da qual se podem explicar os limites da concretização de uma "vertente social" das políticas 

de alojamento.  

A definição de um "modelo contratual de acção", num contexto de desigualdades sociais face ao 

alojamento, constitui, então, um aspecto determinante do desenvolvimento das estratégias (locais) de 

habitação. As suas principais condições são o objecto das reflexões finais do estudo.  

Abstract 

The processes of definition and change, in Portugal, of the "models of production and management" of 

social housing are the main theme of this study. More specifically, it wants to assess the relevance of 

the theories that analyses housing policies in the context of the central - but nonetheless complex - 

relations between housing and welfare systems, and that acknowledges, in this context, the ways 

broad social and political changes interact with housing production changes.  

The first part of the study presents and reviews those theories and highlights their connections to the 

debate on social housing concepts. It analyses different proposals of types or models of housing 



systems and policies, and their assumptions about the similarity and specificity of housing in the 

context of social policies of welfare states.  

Both their limits and potentialities to explain the Portuguese situation are discussed.  

The second part of the study develops a general characterisation of the Portuguese housing system 

and its dynamics. It adopts a general framework integrating concepts of problems or "needs", 

"inequalities" and "risks", and housing "rights". Two main conclusions are proposed: in a context of 

expanding housing resources, and betterment of general housing conditions, it is firstly acknowledged 

the structural persistence of an important and non-residual area of housing problems, in which a 

relation between housing problems, income and work situation can be identified; secondly, it is 

recognised the different path and model of action of housing policies, considering these dimensions as 

an important part of the explanation of the limits of housing policies in dealing with the situation of the 

poor and more vulnerable people. It is argued, then, that the definition, in a context of social 

inequalities, of a (contractual) model of action is a determinant issue in the structuration of (local) 

housing strategies. Their conditions of development constitute the object of the final discussion of the 

study.  


