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A Saúde Psicológica e o bem-estar dependem de um conjunto de determinantes 
socioeconómicos, que se interrelacionam, sustentam e são sustentados por 
desigualdades sociais e económicas, limitando a escolha dos cidadãos e a adopção 
de comportamentos pró-saúde. A pobreza encontra-se entre os principais 
determinantes socioeconómicos da Saúde Psicológica, e da Saúde Psicológica 
em particular, podendo ser causa ou consequência de dificuldades e problemas 
de Saúde Psicológica. Estes, tal como a pobreza e a exclusão social, constituem 
experiências pelas quais qualquer pessoa pode passar durante a sua vida e 
podem limitar os recursos dos cidadãos para lidar com situações de adversidade, 
satisfazer as suas necessidades e realizar o seu potencial (Elliott, 2016).

Apesar de todas as conquistas, descobertas e progressos da humanidade, apesar 
dos esforços realizados nos últimos anos para erradicar a pobreza nas suas 
múltiplas formas, a pobreza e as desigualdades persistem, uma vez que 
radicam em causas profundas e estruturais – como o desemprego ou emprego 
precário, más condições habitacionais, a desigualdade e as iniquidades, problemas 
de saúde (física e psicológica) ou baixa escolaridade, entre outros (EAPN Portugal, 
2021).

Em Portugal, as pessoas vivem com mais desigualdades internas (31,7%) do que 
nos restantes países da OCDE (31,5%). No sentido contrário, a taxa de pobreza em 
Portugal (10,4%), ainda que significativa, está abaixo da taxa de pobreza da OCDE 
(11,7%) (OCDE, 2021). Historicamente, as crises socioeconómicas agravam os 
níveis de pobreza e desigualdade, acentuando as situações de vulnerabilidade. As 
consequências da crise socioeconómica provocada pandemia COVID-19 ainda não 
se revelaram na totalidade, mas estima-se que dela decorra um aumento de 25% 
da taxa de pobreza (mais 400 000 pessoas abaixo do limiar de pobreza), bem 
como um aumento de 9% da desigualdade (Silva et al., 2021).

Neste contexto, o investimento na erradicação da pobreza adquire ainda maior 
relevância. O primeiro dos 17 Objectivos da Agenda 2030 das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável remete, precisamente, para a garantia de 
mobilização de recursos para a implementação de programas e políticas de 
erradicação da pobreza, em todas as suas dimensões. O combate às situações de 
pobreza deve permitir apoiar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, 
aumentar o acesso aos serviços básicos e promover os recursos e resiliência 
das comunidades.

A Ciência Psicológica e os seus profissionais têm como um dos valores centrais 
da sua acção a promoção da justiça social, bem como uma responsabilidade 
ética para com a defesa dos Direitos Humanos no geral (Princípio A – Respeito 
pela Dignidade e Direito da Pessoa do Código Deontológico). Este compromisso 
enquadra os objectivos de diminuir o sofrimento humano e promover os valores 
da igualdade e da equidade. Trabalhar para um mundo mais justo envolve melhorar 
as condições de vida individuais e das comunidades, garantir o acesso à educação 
e à saúde e promover a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Estes 
aspectos colocam os profissionais da Psicologia num lugar privilegiado para apoiar 
o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável no que diz respeito 
à erradicação da pobreza. 

Neste sentido, os Psicólogos e as Psicólogas têm estudado a experiência das 
pessoas em situação de pobreza, sinalizando os seus efeitos negativos e prestando 
apoio psicológico àqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade 
psicossocial. Mas os seus contributos vão além destas dimensões, podendo 
sustentar a construção de políticas públicas, e respostas integradas que visem 
o combate à pobreza, a redução das desigualdades e a melhoria de condições 
de vida (Bullock, 2019). 

Ao longo deste documento, abordamos o conceito de pobreza, analisamos os 
indicadores de pobreza em Portugal e avaliamos o impacto multidimensional e os 
factores determinantes das situações de pobreza, assim como o papel e contributos 
específicos dos Psicólogos e Psicólogas, nos seus diversos contextos de actuação 
profissional, incluindo no desenvolvimento e na transferibilidade da sua ciência, 
para o combate à pobreza.
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Existem diversas concepções de pobreza. Em termos gerais, entende-se 
que consiste num fenómeno multidimensional caracterizado por uma 
privação sustentada ou crónica de recursos, capacidades, escolhas, 
segurança e poder necessários para ter o padrão de vida considerado 
socialmente aceite numa determinada sociedade. Dito de outra forma, 
corresponde a uma impossibilidade de viver de acordo com objectivos e 
vontades pessoais e de alcançar o bem-estar, em virtude da carência de 
meios económicos ou da impossibilidade de converter rendimentos 
e recursos escassos em capacidade de funcionar (Sen, 1992). 

Nesta perspectiva, a pobreza é uma categoria que abrange mais 
indivíduos do que os que normalmente estão em situação de 
pobreza – uma vez que a classificação habitual atende unicamente à sua 
localização numa estrutura socioeconómica de distribuição de rendimento. 
À incapacidade de sustentar necessidades básicas acrescem, nesta 
abordagem integrada, a falta de condições para viver uma vida digna,
para viver mais tempo e com maior qualidade, para aceder 
a oportunidades de educação, saúde, cultura e lazer.

Deste modo, a pobreza vai muito para além da mera ausência ou 
escassez de recursos materiais, estendendo-se à ausência ou escassez 
de outras formas de capital: capital humano (e.g., nível de educação, 
competências e experiências pessoais), capital social (e.g., a rede de 
relações e suporte social) e capital de saúde (e.g., o bem-estar físico 
e mental). 

A POBREZA

SITUAÇÃO
DE POBREZA01

VAI 
MUITO ALÉM

DA AUSÊNCIA 
OU ESCASSEZ 

DE RECURSOS 
MATERIAIS
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As próprias pessoas em situação de 
pobreza não descrevem a sua situação 
restringindo-a apenas a “falta de 
dinheiro”, mas incluem outros aspectos, 
como “não ter dinheiro suficiente para 
fazer o que as outras pessoas fazem” 
(comparação com os padrões de vida 
da comunidade em que vivem).

FALTA DE 
DINHEIRO

NÃO TER 
DINHEIRO 
SUFICIENTE 
PARA FAZER 
O QUE AS 
OUTRAS 
PESSOAS 
FAZEM

FALTA DE 
CONTROLO 
SOBRE A 
MINHA VIDA

PASSAR 
A VIDA A LUTAR 

COMIGO PRÓPRIO

MEDO 
DE PASSAR 
VERGONHA

UK Coalition Against Porverty, 2010

LINHA 
DE POBREZA
PORTUGAL

SENTIR-ME 
UMA CIDADÃ 
DE SEGUNDA 

CLASSE
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No âmbito do conceito 
mais lato de pobreza, 
podem ainda distinguir-se 
os conceitos de pobreza 
extrema e pobreza 
relativa.

A primeira designa uma situação em 
que os indivíduos não possuem recursos 
suficientes para satisfação das suas 
necessidades básicas (por exemplo, 
passando fome, não tendo acesso a 
água potável ou a habitação condigna 
ou não tendo acesso a vestuário ou 
medicamentos). 

A segunda refere-se a uma situação na 
qual o padrão de vida e rendimentos dos 

indivíduos se situa abaixo do nível 
de vida do país ou região em que 

vivem, comprometendo a sua 
participação em actividades económicas, 

sociais e culturais.

POBREZA
EXTREMA

POBREZA
RELATIVA



08FINAL À POBREZA O PAPEL DA CIÊNCIA PSICOLÓGICA, DOS PSICÓLOGOS E PISCÓLOGAS

A medida de pobreza mais 
comummente referida e utilizada é a 
percentagem da população que se situa 
abaixo da chamada linha de pobreza. 
Na União Europeia, é convencionado 
que a linha de pobreza (ou limiar de 
risco de pobreza) corresponde a 60% 
da mediana do rendimento por adulto 
equivalente de cada país, significando 
que a população que dispõe de um 
rendimento anual líquido abaixo dos 60% 
do rendimento mediano se encontra em 
risco de pobreza. Assim, a taxa pobreza 
corresponde à percentagem de indivíduos 
com rendimento inferior a 60% do 
rendimento mediano observado no país 
num determinado ano. 

Em 2021, a linha de pobreza 
em Portugal situa-se nos 540€

de rendimento, considerando-se em 
risco de pobreza qualquer pessoa cujo 
rendimento esteja abaixo desse valor. 
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Já a medida de intensidade da pobreza permite ter em conta a distância a que 
os indivíduos se encontram do limiar de pobreza considerado, e o seu agravamento 
é sinónimo do agravamento da falta de recursos das pessoas em risco de 
pobreza. Estes indicadores, apesar de fundamentais para conhecer as dimensões 
da pobreza, têm a limitação de desconsiderar aqueles que se posicionam 
imediatamente acima da linha de pobreza, logo, igualmente em situação de grande 
situação de vulnerabilidade. Esta é a franja da população em risco de pobreza. 
O risco de pobreza está presente na vida de muitos portugueses e portuguesas, 
não sendo um problema que afecta apenas uma minoria. Nos Estados Unidos, Rank 
e Hirschl (2015) concluíram que a probabilidade de uma pessoa experienciar uma 
situação de pobreza relativa, durante pelo menos um ano, na vida adulta (dos 25 
aos 60) é de cerca de 60%.

A pobreza não é uma realidade estática.  A intersecção das pessoas e das 
famílias com a pobreza pode ser pontual, temporária, recorrente ou persistente 
ao longo do tempo. Durante o ciclo de vida podem surgir momentos desafiantes 
ou eventos adversos (e.g., diagnóstico de doença crónica, desemprego, divórcio), 
com potencial impacto negativo nas condições económicas dos cidadãos, bem 
como na sua Saúde Psicológica (Elliott, 2016). Estes eventos geram um acréscimo 
de stresse sobre aqueles que já estão em situação de pobreza, sendo que o seu 
acesso a recursos materiais e sociais para lidar com estas situações é menor 
(Lever, 2008).

Outro traço distintivo da pobreza é a sua intergeracionalidade – progenitores 
em situação de pobreza têm maior probabilidade de ter crianças em situação 
de pobreza, mantendo-se a situação de pobreza ao longo de várias gerações 
familiares. Este ciclo de pobreza foi corroborado, por exemplo, por Fass e 
colaboradores (2009), que reportaram que uma criança que passe metade 
(ou mais tempo) da sua infância em situação de pobreza tem mais de 40% 
de probabilidade de viver em situação de pobreza aos 35 anos.

REALIDADE 
ESTÁTICA

A
POBREZA 

NÃO
É UMA 
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A POBREZA E AS 
DESIGUALDADES

O conceito de desigualdade entrelaça-se frequentemente com o conceito de 
pobreza, não estando toda a população em situação de igualdade no que concerne 
à vulnerabilidade perante a pobreza. 

A desigualdade emergente da pobreza pode ter determinantes diversos 
e complexos, não resultando apenas da escassez de recursos. As situações de 
pobreza e desigualdade emergem da intersecção e conjugação cumulativa 
de factores que afectam negativamente o bem-estar e a qualidade de vida, 
implicando, não apenas a ausência de recursos para a satisfação de necessidades 
básicas, mas a falta de acesso a serviços e a medidas de protecção social ou 
da possibilidade de expressar opiniões e escolhas, configurando um cenário de 
privação multidimensional. 

Entre as fontes de desigualdade, é possível distinguir as desigualdades verticais 
– i.e., que dizem respeito ao lugar dos indivíduos na estrutura social 
(e.g., desigualdades de rendimento, de nível educacional ou condição de saúde) 
– e desigualdades horizontais – as que afectam os indivíduos enquanto parte 
de um grupo (e.g., desigualdade de sexo, idade, género, origem ou pertença 
comunitária, classe, orientação sexual, religiosa ou política). Quer as desigualdades 
verticais quer as horizontais constituem fontes de desigualdade que predispõem 
indivíduos e grupos a formas mais ou menos severas de exclusão social (Levitas 
et al., 2007). 

HORIZONTAIS 
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Um conjunto de desafios societais com os quais nos 
confrontamos actualmente podem também contribuir 
para situações de desigualdade e pobreza. 
Por exemplo, as alterações demográficas (sobretudo 
nas áreas urbanas); as migrações; o aumento das 
situações de sem-abrigo e dificuldade de acesso à 
habitação; 
o aumento do desemprego e da precaridade laboral; 
a existência de um número crescente de pessoas com 
múltiplas necessidades; as pressões nos sistemas 
de saúde; ou os impactos das alterações resultantes 
da crise climática.

As situações de pobreza implicam a privação da 
possibilidade efectiva da participação em actividades 
económicas, sociais e culturais consideradas 
normativas numa sociedade (e.g., Eurostat, 2010) 
e consequentemente, uma maior vulnerabilidade à 
marginalização e à exclusão social. Não por acaso, 
a pobreza é raiz da violação de muitos direitos 
fundamentais (e.g., o trabalho forçado ou o tráfico de 
pessoas).

Em última análise, a pobreza e a 
desigualdade geram desesperança, 

desamparo e miséria, causando 
rupturas na coesão social, nas famílias 

e nas comunidades.

Sobre a relação entre a pobreza e 
as desigualdades pode consultar 

mais informação no relatório Crise 
Económica, Pobreza e Desigualdades 

– Relatório sobre Impacto 
Socioeconómico e Saúde Mental 

e no documento Combater as 
Desigualdades e a Discriminação.

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/crise_econaomica_pobreza_e_desigualdades.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/crise_econaomica_pobreza_e_desigualdades.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/crise_econaomica_pobreza_e_desigualdades.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/crise_econaomica_pobreza_e_desigualdades.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_combaterasdesigualdadeseadiscriminacao.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_combaterasdesigualdadeseadiscriminacao.pdf
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A pobreza é um problema global, 
persistente, sistémico, multifacetado 
e de amplo alcance e consequências 
para os indivíduos, famílias e 
comunidades, colocando em risco direitos 
fundamentais, como a Saúde (física e 
psicológica), o bem-estar e a qualidade 
de vida, em todos os países. 

Nos últimos dois anos, a pandemia 
COVID-19 instalou uma crise económica 
e financeira global que reduziu os 
rendimentos de muitas famílias e 
aumentou significativamente a pobreza 
e as desigualdades, revertendo os 
progressos na redução da pobreza 
atingidos até 2019 e arrastando mais 100 
milhões de pessoas para uma situação de 
pobreza extrema (PDNU, 2020). 

POBREZA 
EM PORTUGAL 
E NO MUNDO02



13FINAL À POBREZA O PAPEL DA CIÊNCIA PSICOLÓGICA, DOS PSICÓLOGOS E PISCÓLOGAS

Actualmente, mais de 700 milhões de 
pessoas vivem em situação de pobreza 
extrema (10% da população mundial). 
Com base nas actuais projecções, existirá 
uma diminuição e o índice global de 
pobreza global será de 7% em 2030 
(cerca de 600 milhões de pessoas) 
(Yonzan et al., 2020).  

10%
POPULAÇÃO

MUNDIAL

SITUAÇÃO 
DE POBREZA 

EXTREMA

Cerca de metade das pessoas que vivem 
em situação de pobreza extrema são 
crianças. Nos últimos quinze anos, a 
taxa de pobreza infantil cresceu em 
alguns dos países da OCDE (por exemplo, 
Grécia, Itália, Lituânia e Portugal), apesar 
dos esforços desenvolvidos no sentido da 
erradicação da pobreza.
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As situações de guerra, como a que acontece na 
Ucrânia, agravam as situações de pobreza e de 

pobreza extrema, ao mesmo tempo que aprofundam 
a crise alimentar existente a nível global. Embora o 
seu impacto não possa ser ainda contabilizado, as 

consequências da guerra na Ucrânia, ameaçam deixar, 
nos próximos seis meses, mais 243 milhões de pessoas 

em situação de insegurança alimentar, 6,9 milhões 
de pessoas risco de vida alimentar devido à fome e à 

malnutrição (Eurasia Group & DevryBV, 2022).

EM 2030, 
CERCA DE 
167 MILHÕES 
DE CRIANÇAS 
VIVERÃO 
NA POBREZA.
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PORTUGAL É 
UM DOS PAÍSES 
DESENVOLVIDOS 
ONDE É MAIS 
DIFÍCIL SAIR 
DA POBREZA.

— PODE DEMORAR
ATÉ CINCO GERAÇÕES.

Em Portugal, a pobreza constituía já uma dimensão 
preocupante antes da pandemia: o país tem um dos 
níveis mais altos de desigualdade de rendimentos da 
União Europeia e da OCDE (2018) e é um dos países 
desenvolvidos onde é mais difícil sair da pobreza (pode 
demorar até cinco gerações). Durante a pandemia, mais 
de 400.000 pessoas terão caído abaixo do limiar de 
pobreza (Silva et al., 2021).
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De acordo com dados da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, a 
partir de Março de 2020 os efeitos 
socioeconómicos da pandemia agravaram 
as condições de vida das famílias, com 
2.037 milhões de pessoas (19.8% da 
população) em situação de pobreza 
ou exclusão social – i.e., cerca de um 
em cada cinco portugueses vive em 
situação de pobreza ou exclusão social 
(Rodrigues, 2020). 

DESDE 03.2020

1 EM 5 
PORTUGUESES 

VIVE EM 
SITUAÇÃO 

DE POBREZA 
OU EXCLUSÃO 

SOCIAL

60% 
PESSOAS EM 

SITUAÇÃO 
DE POBREZA 
PERSISTENTE

EM 2019O fenómeno da pobreza persistente 
(i.e., rendimento abaixo da linha de 
pobreza em pelo menos dois dos 
três anos anteriores) é de 9,8%% na 
população portuguesa, o que significa 
que 60% das pessoas em situação de 
pobreza em 2019 se encontravam em 
situação de pobreza persistente (Peralta 
et al., 2021).
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Não só a persistência, mas também a 
intensidade da pobreza se tem agravado 
desde 2018 (22,4%) até 2019 (24,4%). 

2018
22,4%

2019
24,4%

INTENSIDADE 
DA POBREZA

Em 2019, 28,2% das famílias viviam em 
situação de vulnerabilidade económica 
e 10.3% em pobreza extrema. Entre as 

famílias portuguesas, 24% não dispunha 
de rendimento mensal mínimo para fazer 
face às suas despesas habituais (Peralta 

et al., 2022).
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13%
POPULAÇÃO

EM SITUAÇÃO
DE POBREZA

SÃO PESSOAS 
DESEMPREGADAS

19.8% 
2020

21.6% 
2019

23% 
2022

A TAXA DE 
POBREZA EM 
PORTUGAL

A pandemia afectou a dinâmica do mercado de trabalho e a qualidade do trabalho 
disponível, impactando negativamente a Saúde Psicológica quer das pessoas que 
trabalham quer das pessoas que estão desempregadas. A escassez de trabalho, 
o desemprego e o aumento da precaridade é uma realidade particularmente 
grave, em especial para as pessoas já em situação de pobreza e exclusão social 
(Blustein et al., 2019). Em Agosto de 2020, Portugal contabilizava mais 83.4 mil 
desempregados do que no ano anterior e uma taxa de desemprego de 7.9%. A 
perda de emprego ocorreu sobretudo em situações de maior precaridade laboral, 
sendo que o risco de pobreza era já mais elevado para esses trabalhadores (EAPN 
Portugal, 2020). Em particular, as mulheres sofreram um dos efeitos mais nefastos 
da crise pandémica, tendo Portugal sido o quinto país da Europa a perder um maior 
volume de trabalho feminino (cerca de 40% dos postos de trabalho) (European 
Institute for Gender Equality, 2021). ). A elevação do índice de desemprego (7.2% 
em Maio de 2021) e a redução dos rendimentos (que se generalizou a 70% das 
famílias portuguesas) mantêm ou agravam as desigualdades pré-existentes, 
contribuindo para a manutenção de situações de vulnerabilidade socioeconómica e 
aumentando o risco de problemas de Saúde Psicológica. No primeiro trimestre de 
2022, o Instituto Nacional de Estatística apontou uma recuperação na taxa de 
desemprego, situando-se nos 6%, a taxa mais baixa dos últimos 20 anos.

Na realidade portuguesa, , as pessoas em situação de desemprego representam  
representam 13% da população em situação de pobreza, não estando, no 
entanto, a população empregada isenta deste risco. Um estudo recente da 
Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que cerca de um terço das/
os portugueses em situação de pobreza são trabalhadoras/es (quase 33%) 
com vínculos efectivos e trabalho regular. Esta realidade é reveladora de que, 
no nosso país, ter emprego não é condição para escapar à pobreza, já que as 
remunerações auferidas são insuficientes para suprir necessidades básicas (Diogo 
et al., 2021).

A taxa de pobreza em Portugal situa-se, de momento, nos 23% (Silva et al., 
2021), tendo sido de 19.8% em 2020 e de 21.6% em 2019. Em 2020, 18.4% 
das pessoas estavam em risco de pobreza (Peralta et al., 2022). As mulheres 
continuam a estar mais vulneráveis ao risco de pobreza e exclusão social 
(20.2%) por comparação aos homens (19.4%). As desigualdades salariais estão 
na base desta vulnerabilidade acrescida, sabendo-se que uma mulher em situação 
de pobreza, com o ensino básico, ganha, em média, 55 cêntimos por cada 1€ 
recebido por um homem com a mesma escolaridade (Peralta et al., 2022). 

Entre os grupos de maior risco estão também as crianças (EAPN Portugal, 
2021). As crianças e os jovens com menos de 18 anos continuam a constituir 
o grupo etário com maior risco de pobreza ou exclusão social, situação que 
se mantém desde 2009 (EAPN Portugal, 2020). Dados recentes indicam que cerca 
de 13% das crianças dos países da OCDE vivem em situação de pobreza, sendo 
a taxa em Portugal igual a 16% (OCDE, 2017). De acordo com Peralta 
e colaboradores (2022), três em cada dez crianças experimentou, pelo menos 
durante um ano, uma situação de pobreza entre 2016 e 2019. 

A taxa de risco de pobreza para agregados familiares com filhos é superior (19.7%) 
quando comparada com os agregados sem filhos (17.2%) (Peralta et al., 2022). 
A presença de crianças num agregado familiar continua a representar um risco de 
pobreza acrescido, sobretudo nos agregados constituídos por um adulto (famílias 
monoparentais) com pelo menos uma criança dependente (30.5%) e naqueles 
constituídos por dois adultos com três ou mais crianças dependentes (39.8%) (INE, 
2021). Estes dados são preocupantes e sugerem que os agregados onde existem 
crianças são aqueles em que a taxa de pobreza é mais elevada, destacando 
a relevância de combater a reprodução intergeracional das situações de pobreza.
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Os cidadãos mais velhos também vivem 
com uma taxa de risco de pobreza 
superior à média nacional (17.5% vs. 
16.2%), o que significa que há 381 mil 
pessoas com mais de 65 anos em 
situação de pobreza em Portugal. Esta 
população tem 17.2% dos indivíduos a 
viver em situação de privação material 
e 24% não consegue manter as suas 
casas aquecidas. Dos cidadãos mais 
velhos em situação de pobreza, 25% 
não tem capacidade para fazer refeições 
completas e saudáveis. Em relação 
à Saúde Psicológica, a população em 
situação de pobreza piorou quase 3 vezes 
mais do que os idosos que não vivem 
nesta situação (Peralta et al., 2022).

As minorias étnicas e migrantes a viver em Portugal 
(e.g., comunidades ciganas) sofrem com a intersecção 

de diferentes desigualdades (económicas, sociais, 
raciais) que reforçam e perpetuam as suas situações de 
pobreza e exclusão social (CPADA, 2020). Em Portugal, 

cerca de um em cada cinco afrodescendentes (21%) 
vivem numa situação de grave carência habitacional 

comparativamente a 5% da população geral (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2017a). Também 

a grande maioria da comunidade cigana (74%) tem 
grandes dificuldades de subsistência (European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2017b). Por fim, o grupo 
das pessoas com deficiência vive com um elevado risco 

de pobreza e exclusão social (25,9%), um risco mais 
profundo do que aquele que afecta a vida das pessoas 

sem qualquer limitação (Eurostat, 2021).
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Os problemas de Saúde Psicológica constituem um dos maiores desafios de 
Saúde Pública do nosso tempo, sendo que as pessoas em situação de pobreza 
são desproporcionalmente afectadas por estas dificuldades e problemas (Ridley 
et al., 2020). 

A evidência científica demonstra que a Saúde Psicológica é impactada pelas 
condições sociais, ambientais e económicas em que os indivíduos nascem, 
crescem, trabalham e envelhecem, sendo que a experiência da pobreza influencia 
significativamente a maneira como os indivíduos pensam, sentem e agem (Shafir 
& Mullainathan, 2013). 

A pobreza e a privação afectam os indivíduos por meio de mecanismos sociais, 
psicológicos e biológicos complexos, que actuam a vários níveis (individual, 
familiar, comunitário) e são dos principais determinantes do desenvolvimento 
social e comportamental das crianças e da Saúde Psicológica dos adultos (Knifton 
& Inglis, 2020).

A SAÚDE PSICOLÓGICA
É IMPACTADA PELAS CONDIÇÕES 

SOCIAIS, AMBIENTAIS
E ECONÓMICAS

IMPACTOS DA SITUAÇÃO DE POBREZA
NO BEM-ESTAR E NAS DIFICULDADES 
E PROBLEMAS DE SAÚDE PSICOLÓGICA03



22FINAL À POBREZA O PAPEL DA CIÊNCIA PSICOLÓGICA, DOS PSICÓLOGOS E PISCÓLOGAS

IMPACTOS COGNITIVOS
E EMOCIONAIS 
MENTALIDADE DE ESCASSEZ

Os resultados da investigação mais recentes mostram que viver numa situação 
de pobreza significa viver numa situação de escassez crónica e que esta escassez 
produz um conjunto de consequências cognitivas que podem ser benéficas/
adaptativas a curto-prazo, mas que, a longo prazo (ou seja, quando experienciadas 
de forma crónica) podem ser muito prejudiciais. 

Tendencialmente, uma pessoa em situação de pobreza, concentra todos os seus 
recursos cognitivos para responder a uma urgência curto-prazo (e.g., pagar 
a renda, um empréstimo, contas atrasadas). Isto acontece pois não é possível 
investir no futuro quando as necessidades do presente não estão satisfeitas. 
As dificuldades financeiras tornam difícil planear e tomar boas decisões para o 
futuro. Por exemplo, a curto-prazo faz sentido optar por comprar comida, uma 
necessidade do dia-a-dia, em vez de optar por pagar as contas da luz. Contudo, 
adiar o pagamento da conta da luz vai, a longo-prazo, acabar por custar mais, pois 
será necessário pagar o valor da luz mais o valor das multas por atraso.

Daminger, Hayes, Barrows e Wright (2015) comparam o funcionamento da mente 
humana e os efeitos pervasivos da escassez (seja de que recurso for – tempo, 
alimentação, dinheiro, etc.) à fibra óptica que conecta os computadores à internet.  
Um cabo de fibra óptica tem uma “largura de banda” finita, isto é, só consegue 
processar uma quantidade limitada de informação em simultâneo. Quando uma 
parte significativa da “largura de banda” é ocupada com um filme que estamos 
a ver em streaming ou com o download de grandes ficheiros, demoramos mais 
tempo a conseguir executar outras actividades, como abrir programas, fazer 
uma pesquisa na internet ou enviar um email. O mesmo acontece com a nossa 
mente, uma vez que tem igualmente uma “largura de banda” limitada. Numa 
situação de escassez, a nossa mente funciona como um cabo de fibra óptico que 
está sobrecarregado. Embora ver um filme em streaming (ou tomar uma decisão 
financeira) não sejam tarefas colossais, processá-las em simultâneo com outras 
tarefas, pode ter efeitos negativos. A situação de pobreza consome tanta “largura 
de banda” que não há espaço para processar escolhas, acções ou tarefas 
rotineiras.

Em resposta à escassez, o nosso pensamento sofre um efeito de “túnel”: aquilo 
que é mais urgente (a necessidade básica a que não estamos a responder), 
captura a nossa atenção e faz tudo o resto (preocupações, tarefas, etc.) passar 
para segundo plano. Por exemplo, quando não temos dinheiro para pagar a próxima 
renda da casa, outras preocupações importantes podem ser negligenciadas (por 
exemplo, o cumprimento de um prazo no trabalho). A pressão que a escassez 
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exerce na nossa “largura de banda” reduz a nossa capacidade para pensar 
logicamente, analisar de forma crítica, resolver novos problemas, avaliar 
opções e tomar decisões. Diminui o nosso auto-controlo e aumenta a nossa 
impulsividade. É importante sublinhar que não são as pessoas em situação 
de pobreza que podem tomar decisões menos reflectidas, somos todos nós, 
se estivermos numa situação de escassez. As pessoas em situação de pobreza 
não são menos capazes, inteligentes ou responsáveis, mas determinadas 
circunstâncias da sua vida interagem com a forma como os seres humanos pensam 
e se comportam, tornando mais difícil tomar decisões (Daminger, Hayes, Barrows 
& Wright, 2015). 

Não é demais sublinhar que a pobreza não resulta de falta de carácter, 
motivação ou competências, mas de um contexto de vida desafiante (que obriga 
a tentar resistir e “sobreviver” em situações de escassez) e que afecta a nossa 
capacidade para tomar decisões. Embora, as pessoas em situação de pobreza não 
sejam diferentes das restantes na sua personalidade, comportamentos e atitudes, a 
sua margem de erro é mais reduzida – i.e., perante um mesmo comportamento ou 
decisão, as consequências terão maior magnitude para aqueles que se encontrarem 
em situações de escassez e privação. Por exemplo, se alguém com uma condição 
financeira estável se esquecer de pagar a conta da luz, poderá rapidamente pagá-la, 
assim como a respectiva multa, e continuar a fazer face às despesas quotidianas. 
Porém, uma pessoa em situação de pobreza, em resposta ao mesmo esquecimento, 
poderá ser capaz de pagar a luz e a multa, mas não ter recursos suficientes para, 
perante tal imprevisto financeiro, fazer face à necessidade de pagamento 
das consultas médicas do filho (Mullainathan & Shafir, 2013). 

Eldar Shafir explica este fenómeno através da teoria da mentalidade de 
escassez, de acordo com a qual nos comportamos de forma diferente quando 
percepcionamos que algo (dinheiro, amigos, comida, tempo, etc.) é escasso. Apesar 
de alguns benefícios a curto-prazo, este tipo de mentalidade diminui a possibilidade 
de pensar a longo prazo, de considerar diferentes perspectivas ou de valorizar 
o que é mais importante para nós (Shafir & Mullainathan, 2013). Assim, a pobreza 
pode levar as pessoas a tomar más decisões, porque lhes ocupa o espaço 
e a disponibilidade mentais com um problema financeiro do qual dependem 
as respostas às necessidades básicas. Quando não se tem dinheiro para comer 
ou se habita um espaço sem dignidade, a probabilidade de pensar e analisar 
adequadamente num processo de tomada de decisão está automaticamente 
limitada. Por isso, a probabilidade de realizar uma má escolha ou cometer erros 
é bastante maior para aqueles em situação de pobreza, e também por isto, esta 
surge frequentemente associada à criminalidade, ao uso de álcool ou drogas ou 
ao baixo nível de escolarização. A falta de disponibilidade para a parentalidade que 
a pobreza impõe constitui um outro exemplo prático do impacto negativo do efeito 
da mentalidade de escassez. Quando as famílias têm condições de rendimento 
mínimas, a pressão sobre os pais é menor, libertando-lhe espaço mental e temporal
para cuidar dos filhos e para planearem, o que depois se espelha no seu 
comportamento parental.
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Para além do impacto cognitivo, 
as situações de pobreza têm efeitos 
emocionais e motivacionais que 
influenciam a forma como as pessoas 
se comportam.  Por exemplo, as 
situações de pobreza têm sido associadas 
a sentimentos de infelicidade, stresse 
e desconfiança (e.g., dos outros, 
do governo).

Por sua vez, a infelicidade, o stresse 
e a desconfiança têm sido associados 

ao foco no futuro a curto prazo (e a 
uma falta de perspectiva a longo prazo), 

à tomada de decisões impulsivas, à 
falta de controlo de gastos financeiros 
e à escolha de recompensas imediatas 

(Haushofer & Fehr, 2014). 
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IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO
E SAÚDE PSICOLÓGICA

Nascer em condições de vida desfavoráveis, por comparação ao nascimento em 
condições socioeconómicas favoráveis, pode levar a diferentes e potencialmente 
mais penalizadoras trajectórias desenvolvimentais que se começam a manifestar 
desde cedo. Logo na infância, a privação económica está associada a um fosso 
educativo entre as crianças em situação de pobreza e os seus pares, estando as 
primeiras mais atrasadas relativamente à aquisição de competências académicas e 
de sala de aula (Duncan et al., 2016).

O desenvolvimento das crianças também é influenciado pela maior exposição 
ao stresse e adversidade nas suas famílias. As famílias com baixos recursos 
financeiros enfrentam pressões diárias para garantir bens e serviços essenciais 
e têm menos oportunidades para investir nos filhos (por exemplo, horários de 
trabalho inconvenientes e inflexíveis), o que gera níveis mais elevados de stresse 
nos progenitores, afectando a sua Saúde Psicológica e competências parentais. 
O contexto onde as crianças e as suas famílias estão inseridas constitui uma fonte 
de stresse acrescida – casas com poucas condições, bairros com poucos serviços 
disponíveis ou maior exposição a níveis elevados de violência ou poluição. Todos 
estes factores de stresse prejudicam as crianças em situação de pobreza, 
limitando o seu desenvolvimento socio-emocional, físico, cognitivo 
e académico (Duncan et al., 2016).

A situação de pobreza torna mais provável a existência de relações sociais 
stressantes. Por exemplo, as famílias que vivem em situação de pobreza 
apresentam maior probabilidade de ter interacções sociais marcadas por níveis 
elevados de conflito. Por sua vez, um ambiente social adverso contribui para 
problemas comportamentais, emocionais e cognitivos na infância e na 
adolescência (por exemplo, dificuldades de auto-regulação, consumo de álcool 
e drogas, depressão, gravidez na adolescência), que constituem ainda factores de 
risco para a situação de pobreza e a Saúde Mental na idade adulta (Ryzin, Fishbein 
& Biglan, 2018). 

É inegável que, até chegar à vida adulta e durante todo o ciclo de vida, as pessoas 
em situação de pobreza enfrentam vários obstáculos que podem agravar a sua 
situação, sendo um deles a vulnerabilidade aumentada a problemas de Saúde 
Psicológica. A pobreza associa-se, efectivamente, a uma elevada prevalência 
de diversos problemas de Saúde Psicológica: estes são duas vezes mais comuns 
entre pessoas em situação de pobreza.  Por exemplo, a prevalência 
de esquizofrenia é significativamente maior entre indivíduos com baixo estatuto 
socioeconómico (Fell & Hewstone, 2015).

A hipótese da deriva social (que postula que aqueles com problemas de Saúde 
Psicológica têm maior probabilidade de cair ou permanecer em situação de pobreza 
como resultado da redução da sua produtividade e do aumento dos gastos com 
saúde) encontra suporte empírico na evidência de que a diminuição do estatuto 
socioeconómico associado à esquizofrenia geralmente ocorre logo após o início 
dos sintomas, sugerindo que a doença pode constituir um factor de risco para 
a situação de pobreza, e não o contrário. Da mesma forma, também a ansiedade 
e depressão parecem associar-se a um efeito de deriva social. 
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A SITUAÇÃO 
DE POBREZA 
PODE CONDUZIR, 
PORTANTO, 
A UMA SAÚDE 
PSICOLÓGICA MAIS 
PRECÁRIA - O QUE,
POR SUA VEZ, 
AUMENTA O RISCO 
DE POBREZA AO 
LONGO DA VIDA.
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IMPACTOS NA ESTIGMATIZAÇÃO
E EXCLUSÃO SOCIAL

A privação económica e material é frequentemente acompanhada de processos 
de estigmatização e exclusão social (e.g., Lott, 2002; Ridge, 2002): os mais 
pobres são alvo de estereótipos e socialmente percepcionados como sendo fracos, 
desmotivados ou incompetentes, sendo alvo de culpabilização pela sua condição 
e pela crença de que a pobreza resulta de falhas pessoais (Fell & Hewstone, 2015). 
Ao mesmo tempo, a representação dos indivíduos desfavorecidos nos media, 
expondo o seu sofrimento e condições ao ponto da dessensibilização, acaba por 
conduzir a uma atitude generalizada de indiferença (Paluck et al., 2017).

Perante a vivência de situações de pobreza, as pessoas vão alterando a forma 
como se percepcionam a si mesmas: os estereótipos vão sendo internalizados, 
passando a ser parte integrante da sua auto-imagem. Se, devido à sua situação, 
os mais pobres partem já de uma posição desigual (tendo menos oportunidades 
para ser bem-sucedidos), quando os estereótipos existentes criam um enfoque 
sobre a falta de competência e motivação, acaba por tornar-se mais difícil 
perspectivar-se o futuro com confiança nas próprias competências e capacidades, 
reduzindo, assim, as expectativas das pessoas no que diz respeito à educação, 
saúde, emprego e relacionamentos (Elliott, 2016; Fell & Hewstone, 2015; Payne, 
2017). 

Muitas vezes, as pessoas em situação de pobreza “têm medo de dizer que são 
pobres” ou utilizam expressões que procuram resistir ao estigma que implicará 
ser considerado “pobre”: “suponho que algumas pessoas achem que eu sou pobre”, 
“há quem esteja pior do que eu”, “se estou empregado não posso estar numa 
situação de pobreza” (UK Coalition Against Poverty, 2010).

O efeito de auto-estereotipagem pode enraizar-se desde logo na vida das 
crianças. Vários estudos indicam que as crianças em situações de pobreza 
afirmam ser vítimas de bullying, atribuindo essa agressão à sua situação 
económica (Crowley & Vulliamy, 2007). Existe ainda evidência de que, em bairros 
marginalizados, a percepção de discriminação das crianças com base na sua 
situação económica está associada a níveis inferiores de bem-estar subjectivo, 
comprometendo a sua integração escolar e a percepção de segurança (Bradshaw 
et al., 2016). 

Não pode, neste contexto, ser ignorado o papel da intersecção de diferentes 
categorias sociais e sua tradução em experiências cumulativas de discriminação 
(e.g., sexo, género, classe, incapacidade, pertença comunitária). As escolas servem 
também como um factor multiplicador de riscos, onde as crianças em situação de 
pobreza, para além de não sentirem apoio por parte dos seus pares e professores, 
são aquelas que mais sofrem com interacções sociais negativas (designadamente, 
bullying), enfrentando assim um risco crescente de desenvolver problemas 
comportamentais, psicológicos e académicos (Van Ryzin et al., 2016).

Na adolescência, as disparidades socioeconómicas podem agravar ainda mais 
a percepção negativa destes jovens relativamente a eles mesmos e aos contextos 
que habitam. Frequentemente, são os jovens de famílias em situação de pobreza 
que têm maiores níveis de ansiedade e tristeza, bem como auto-imagens mais 
negativas. A acumulação de factores de stresse pode culminar em maiores 
dificuldades de auto-regulação, o que, nesta fase do desenvolvimento, se pode 
traduzir em diversos comportamentos de risco (Duncan et al., 2016).
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IMPACTOS
NA EMPREGABILIDADE

Os contextos de pobreza resultam ainda numa diminuição da capacidade para 
o trabalho, reconhecido como componente essencial da vida e da Saúde 
Psicológica e uma das principais estratégias para quebrar o ciclo de pobreza. 

Sabemos que as pessoas em situação de desempregado de longa duração (6 
meses ou mais) têm maiores dificuldade em manter o seu bem-estar e vêem 
a sua Saúde Psicológica deteriorar-se. De acordo com dados da OCDE, um em 
cada três desempregados a receber subsídio sofre de um problema de Saúde 
Psicológica. São as famílias mais pobres, em particular as mães de famílias 
monoparentais, aquelas que mais sofrem com a situação de desemprego, pela já 
existente escassez de recursos financeiros e sociais para lidar com a situação e 
pela dificuldade em recuperar os seus postos de trabalho (Thompson & Dahling, 
2019).

Por outro lado, trabalhar sem condições dignas pode ter efeitos mais nefastos 
que o próprio desemprego (Blustein et al., 2019). Ter um emprego precário, 
inseguro e instável durante quatro ou mais anos produz uma diminuição de 
competências emocionais e interpessoais, com consequências negativas para 
o bem-estar e desempenho profissional. Desta forma, a insegurança laboral 
crónica pode gerar um círculo vicioso negativo que se auto-reforça (Wu et al., 
2020). A instabilidade laboral pode ainda conduzir, nas famílias, a um aumento do 
stresse (em particular, o relacionado com questões financeiras), dos conflitos e de 
violência (Kalil, 2013), constituindo um factor de risco para o divórcio (Jensen 
& Smith, 1990) e impacto negativo na saúde emocional das crianças 
e adolescentes (Morris-Vann, 1990).

As dificuldades na obtenção de emprego levam muitos adultos a recorrer a 
programas do Governo que pagam prestações sociais (por exemplo, RSI) que, 
mesmo envolvendo a transferência de valor baixos, ajudam a combater as situações 
de pobreza extrema e facilitam a integração social, laboral e comunitária dos seus 
beneficiários. Contudo, estes programas de apoio social nem sempre são vistos 
de uma forma positiva e consensual. Brown-Iannuzzi e colaboradores (2017) 
exploraram as imagens mentais que a população tem das pessoas que usufruem 
de programas de protecção social, surgindo representações negativas como: 
preguiçosas, dependentes do estado, incompetentes e pertencentes a minorias 
raciais. Este forte estigma pode afastar pessoas em situação de pobreza destes 
programas, mesmo tendo necessidade dos apoios, pelo medo de serem rotuladas 
com base nestes estereótipos, deixando-as e às suas famílias em situação de 
grande vulnerabilidade (Stuber & Kronebusch, 2004).

O desemprego, a precariedade laboral e a privação financeira encabeçam três 
das principais causas para as dificuldades em manter uma habitação segura e 
estável, o que pode precipitar situações de sem-abrigo (ENIPSSA, 2021). Uma vez 
mais, as pessoas com problemas de Saúde Psicológica têm maior vulnerabilidade 
a experienciar uma situação de sem-abrigo – entre 30-35% das pessoas nesta 
situação têm problemas de Saúde Psicológica -, enfrentando um risco ainda maior 
de permanecer nessa posição a longo prazo, por dificuldades em obter um trabalho 
ou uma habitação. Por sua vez, a situação de sem-abrigo também pode agravar os 
problemas de Saúde Psicológica pré-existentes e a situação de pobreza (APA, 2011; 
Canadian Observatory on Homelessness, s.d.).
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IMPACTOS NO PROCESSO
DE ENVELHECIMENTO

Os cidadãos seniores em situação de pobreza, acumulando os efeitos de 
desigualdades sentidas ao longo da vida, experienciam um processo de 
envelhecimento mais precoce e com menor qualidade de vida. Atingem esta 
fase do ciclo de vida com mais problemas de saúde (física e psicológica), com 
maiores privações materiais que afectam a manutenção da saúde e bem-estar 
(por exemplo, dificuldades na compra de medicamentos ou na manutenção de uma 
habitação condigna) (Elliott, 2016). 

A exclusão e isolamento social deixam uma dupla marca junto dos adultos mais 
velhos em situação de pobreza. Não só as limitações económicas dificultam o 
acesso a apoios e a actividades socioculturais, mas a própria a vivência da situação 
de pobreza e a sensação de vergonha podem contribuir para o afastamento destes 
cidadãos da vida comunitária, agravando o sentimento de solidão (National Council 
on Seniores, 2017). Além disso, é nas comunidades e bairros mais pobres que 
se encontram maiores barreiras à participação dos cidadãos seniores, quer por 
questões de acessibilidade, quer por questões de segurança (Zandieh et al., 2019). 

CIDADÃOS SENIORES EM SITUAÇÃO
DE POBREZA EXPERIENCIAM UM 

ENVELHECIMENTO MAIS PRECOCE 
E COM MENOR QUALIDADE DE VIDA
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Nem as situações de pobreza nem a Saúde Mental são estáticas. As necessidades 
dos indivíduos, famílias ou comunidades, em termos de recursos protectores, 
preventores e promocionais, são dinâmicas e alteram-se. Contudo, sabemos que, 
face aos impactos cumulativos da situação de pobreza e das desigualdades, 
é fundamental investir em medidas de prevenção de factores de risco e 
promoção de factores protectores. Isto significa que, para além de ajudar os 
indivíduos a saírem de uma situação de pobreza, libertando-se de um “ciclo de 
vulnerabilidade”, é essencial endereçar os determinantes socioeconómicos dos 
contextos de vulnerabilidade. 

A Ciência Psicológica tem dado contributos inestimáveis para a compreensão 
da pobreza, das desigualdades e dos seus impactos negativos nas crianças, 
jovens, adultos e cidadãos seniores ao longo da vida. Os Psicólogos e Psicólogas 
têm trabalhado no sentido de identificar as barreiras estruturais e os processos 
cognitivos que criam – e perpetuam – as situações de pobreza e a discriminação, 
reconhecendo a complexidade, a interseccionalidade e a dificuldade inerente à 
saída desta situação. 

A evidência científica demonstra que os factores sociais e psicológicos interagem 
na criação e manutenção das situações de pobreza. Neste sentido, as iniciativas 
e estratégias de combate às situações de pobreza devem considerar ambas as 
dimensões. 

Para além de intervenções que trabalhem competências socioemocionais, 
literacia financeira, competências parentais ou de empregabilidade, é preciso 
reconhecer que a agência e a resiliência para ultrapassar a adversidade não 
são as únicas dimensões em causa. Na verdade, até podem contribuir para 
marginalizar populações já vulneráveis. Uma abordagem unicamente focada na 
“responsabilidade pessoal”, atribuindo exclusivamente as causas da situação 
de pobreza aos indivíduos e às famílias, não compreende a dinâmica complexa 
entre as desigualdades e a exclusão social e subestima o papel dos contextos 
socialmente adversos na manutenção das situações de pobreza. Como vimos, 
as pessoas em situação de pobreza estão limitadas na suas oportunidades, 
escolhas e recursos. Por isso, são necessárias também intervenções que facilitem 
o acesso ao emprego, à saúde, à educação, bem como construir políticas 
públicas que considerem e mitiguem os determinantes socioeconómicos das 
situações de pobreza.

Em ambas as dimensões de actuação, e em diversos contextos, os Psicólogos e 
Psicólogas podem dar um contributo fundamental, constituindo-se como agentes 
da mudança a favor da justiça social e económica (APA, 2019a).

PSICÓLOGOS 
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PODEM DAR UM 

CONTRIBUTO 
FUNDAMENTAL

COMO AGENTES 
DA MUDANÇA 
A FAVOR DA 

JUSTIÇA SOCIAL 
E ECONÓMICA

PAPEL DOS PSICÓLOGOS
E PSICÓLOGAS NO COMBATE 
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CONTEXTOS
DE SAÚDE

Nos contextos de saúde, os Psicólogos e Psicólogas 
desempenham um papel central na melhoria do 
acesso aos cuidados de saúde e no combate à 
discriminação relativamente às pessoas em situação 
de pobreza, podendo ajudar a atingir os objectivos 
colocados por iniciativas políticas e programas do SNS, 
contribuindo para a sua implementação e avaliação, 
nomeadamente através da:

Humanização dos Serviços de Saúde
Os profissionais de saúde e os sistemas de saúde replicam estereótipos e atitudes 
para com as pessoas em situação de pobreza, acrescentando uma barreira 
social à barreira financeira do acesso à saúde. Os estereótipos interiorizados por 
parte dos profissionais de saúde influenciam a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados e a comunicação junto das pessoas em situação de pobreza. Os utentes 
experienciam esta discriminação e estigma, afastando-se ainda mais dos serviços 
de saúde ou não revelando as suas reais necessidades a nível da Saúde Psicológica 
e Física. Os Psicólogos e as Psicólogas podem reforçar as competências 
dos profissionais de saúde no sentido da desconstrução dos preconceitos 
e estereótipos relativos às pessoas em situação de pobreza e do desenvolvimento 
da prestação de serviços de saúde de qualidade, de uma forma culturalmente 
adaptada e empática (Allen et al., 2014).

E-Health
As pessoas em situação de pobreza enfrentam, para além do estigma, outras 
barreiras no acesso aos serviços de saúde (por exemplo, dificuldades em conjugar 
horários por turnos com os horários das instituições de saúde). Os serviços de 
saúde digital têm potencial para permitir contornar algumas destas dificuldades, 
adaptando os serviços de saúde às necessidades desta população e melhorando 
os resultados de Saúde Psicológica e física destas famílias. Para ser efectivado, 
este potencial obriga, contudo, a que sejam tomadas precauções para evitar a 
exclusão digital, facilitando o acesso digital aos serviços (Brown et al., 2014; Van 
Ryzin et al., 2016).

Integração dos cuidados de Saúde Psicológica e Físicos
Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) devem ter particular atenção às pessoas 
em risco de pobreza, rastreando a sua Saúde Psicológica (por exemplo, ansiedade, 
depressão, demência), uma vez que são um dos grupos com maior prevalência 
de problemas Saúde Psicológica e menor acesso a intervenções (Elliott, 2016).

Intervenção Psicológica
Nos processos de intervenção psicológica, as Psicólogas e os Psicólogos podem 
ajudar os indivíduos em situação de pobreza a compreender o impacto do estigma, 
discriminação e outros factores de stresse na sua saúde física e psicológica, 
procurando restituir a sua confiança e auto-aceitação, não apenas por via da 
intervenção, mas de forma colaborativa, identificando respostas para outras 
necessidades que estes indivíduos possam ter, ora através de encaminhamento, 
ora através da facilitação da ligação a outras respostas sociais (por exemplo, 
para encontrar uma habitação) (Borges & Goodman, 2019).

UM 
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PODE 
AJUDAR
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CONTEXTOS
COMUNITÁRIOS

É imperativo promover a autonomia e a integração 
psicossocial de pessoas em risco ou situação 
de pobreza (e.g., população sem-abrigo, com 
incapacidades, migrantes ou outras vulnerabilidades 
socioeconómicas), através da criação de respostas 
de intervenção psicológica e psicossocial, de 
inclusão habitacional, educacional, laboral e social. 
Para tal, os serviços comunitários devem integrar 
Psicólogos/as que possam desenvolver acções de 
promoção da Saúde Psicológica, competências 
transversais de vida e estilos de vida saudáveis, 
bem como de diagnóstico e acompanhamento de 
situações de precariedade (social, educacional, laboral, 
habitacional). Estas acções são essenciais à promoção 
da inclusão e coesão social, dotando os mais 
vulneráveis de apoio para a autodeterminação, agência 
pessoal, regulação emocional e cidadania activa. 

Integrados nas respostas comunitárias, os Psicólogos 
e Psicólogas podem:

Implementar Programas de Promoção de Competências Parentais
O trabalho preventivo junto de mães e pais é uma oportunidade especialmente 
importante para proteger as crianças e jovens e promover o seu desenvolvimento 
saudável, mitigando os efeitos da desigualdade, pobreza e da exclusão social. 
Os programas de promoção de competências parentais são custo-efectivos e estão 
associados à obtenção de melhores resultados por parte das crianças e jovens 
na sua vida adulta (Van Ryzin et al., 2016).

Promover a Literacia em Saúde Psicológica, Inclusão e Diversidade
Os Psicólogos e Psicólogas podem implementar campanhas públicas de 
sensibilização e informação, com vista à promoção da literacia em Saúde 
Psicológica, inclusão e diversidade, bem como sobre a situação de pobreza 
– as suas causas, consequências e possibilidades de erradicação. O aumento 
da literacia nestas áreas pode conduzir à modificação de crenças erróneas e à 
mudança comportamental, evitando atitudes e comportamentos discriminatórios 
e facilitando a integração das pessoas em situação de pobreza. As pessoas a viver 
em situação de pobreza encontram-se entre as que têm menores níveis de literacia 
em Saúde, pelo que campanhas desta natureza também contribuiriam para 
a redução das disparidades na Saúde (ODPHP, s.d.)

PROMOÇÃO 
DA INCLUSÃO

E COESÃO 
SOCIAL
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Promover a Literacia Financeira
A literacia financeira pode ser trabalhada pelas Psicólogas e Psicólogos, não se 
cingindo a comportamentos financeiros (por exemplo, poupar), mas abordando 
também os vieses cognitivos e emocionais provocados pela escassez que dificultam 
os processos de decisão (Horwitz et al., 2019; Mullainathan & Shafir, 2013).

Implementar programas de apoio à empregabilidade e à habitação
Os Psicólogos e Psicólogas desempenham um papel activo nestes programas 
– importantes para garantir o bem-estar, a inclusão e a diminuição das 
desigualdades. As pessoas em situação de maior vulnerabilidade como as mulheres 
em famílias monoparentais ou as pessoas em situação de sem-abrigo podem 
beneficiar de apoio habitacional ou de apoio à empregabilidade, satisfazendo 
algumas das suas necessidades básicas, melhorando o seu acesso à Saúde e 
Emprego, e facilitando a saída da situação de pobreza (Elliott, 2016; Ornelas et al., 
2019). Estes programas garantem melhores condições de vida e reduzem o risco 
de viver em situação de pobreza, promovendo, em simultâneo, a coesão social 
das comunidades (Drake et al., 2021).

Implementar programas de aprendizagem ao longo da vida
Os Psicólogos e as Psicólogas podem desenhar e implementar programas de 
aprendizagem ao longo da vida, apresentando novas oportunidades de participação 
na educação, formação ou emprego que foram bloqueadas por adversidades 
financeiras ou problemas de Saúde Psicológica (Elliott, 2016).

Promover Comportamentos Pró-Sociais
Para promover o desenvolvimento da tolerância, solidariedade, entreajuda, 
reduzindo o impacto negativo da discriminação e promovendo a dissolução 
de estereótipos, podem ser criadas acções ou programas que promovam os 
comportamentos pró-sociais, em particular nas comunidades com mais pessoas 
em situação de pobreza. Ao investir no reforço dos comportamentos pró-sociais 
na comunidade, apoia-se o desenvolvimento saudável das crianças e jovens, o 
bem-estar dos adultos e a integração e combate ao isolamento dos cidadãos 
seniores (Biglan & Hinds, 2019).
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CONTEXTOS
EDUCATIVOS

Os Psicólogos e Psicólogas têm um papel fundamental na construção de uma 
visão educativa para a igualdade e equidade junto dos decisores do sistema 
educativo e das equipas psicopedagógicas, bem como na formação de educadores 
e professores. 

Os profissionais da Psicologia podem desenvolver e implementar medidas de 
prevenção e de combate à pobreza e aos comportamentos discriminatórios, 
informadas pela Ciência Psicológica, junto de todos os elementos da comunidade 
educativa, bem como informar o desenvolvimento de conteúdos e recursos 
pedagógicos que promovam a inclusão e o respeito pela diversidade.

O desenvolvimento e o sucesso académico são, em boa parte, determinados pela 
resiliência e pelo desenvolvimento social e emocional. Neste sentido, um dos 
principais contributos em contexto escolar pode passar pela implementação de 
programas de desenvolvimento de competências socioemocionais. Desenvolver 
competências de autoconsciência e consciência social, competências interpessoais, 
de tomada de decisão e resolução de problemas é essencial para reflectir sobre 
os determinantes da pobreza, para respeitar a diversidade, para procurar soluções 
colaborativas para os problemas societais (Van Ryzin et al., 2016). 

Os Psicólogos e Psicólogas podem desenvolver intervenções psicossociais juntos 
dos estudantes em situação de vulnerabilidade financeira, no sentido de reforçar 
o sentimento de pertença ao contexto educativo, validar reacções emocionais a 
situações de discriminação e desenvolver sentimentos de aceitação 
e empoderamento.

É igualmente importante que os Psicólogos/as contribuam para proporcionar 
oportunidades para a aprendizagem (formal e informal) ao longo de todo o 
ciclo de vida; implementar estratégias para reduzir o absentismo e o abandono 
escolar; adoptar políticas de tolerância zero ao bullying e à violência em 
contexto escolar; proporcionar apoio psicológico aos elementos da comunidade 
educativa e recursos para a construção de escolas promotoras da Saúde 
Psicológica e do bem-estar.

PSICÓLOGOS 
E PSICÓLOGAS 
TÊM UM PAPEL 
FUNDAMENTAL 

NA CONSTRUÇÃO 
DE UMA VISÃO 

EDUCATIVA PARA 
A IGUALDADE 
E EQUIDADE
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CONTEXTOS
ORGANIZACIONAIS

O trabalho é uma necessidade humana básica 
que promove o bem-estar financeiro e psicológico, 
as condições e a qualidade de vida. No entanto, o 
acesso ao trabalho e a qualidade dos trabalhos obtidos 
é condicionado por factores estruturais que 
se intersectam (por exemplo, género, raça, pobreza 
e exclusão social) e que deixam em situação de maior 
vulnerabilidade as pessoas em situação de pobreza 
e mais expostas a desigualdades. 

A Ciência Psicológica deve cumprir o seu propósito 
de tornar os locais de trabalho mais saudáveis, mais 
socialmente justos e mais dignos (Blustein et al., 2019). 
Os Psicólogos e as Psicólogas têm neste contexto um 
papel essencial de promover culturas organizacionais 
inclusivas e de prevenir comportamentos 
discriminatórios e demais riscos psicossociais. 
Por exemplo:

Colaborar na elaboração de códigos de conduta, políticas de inclusão ou 
implementando acções e campanhas de sensibilização e informação em contexto 
laboral. É necessário garantir que as políticas multiculturais promotoras do 
respeito pela diversidade reforcem benefícios, não só para os grupos maioritários, 
mas também para os grupos minoritários da organização. Em especial, o 
desenvolvimento de conhecimento por parte dos líderes, gestores e trabalhadores 
relativamente aos múltiplos factores responsáveis pela pobreza, racismo e outras 
formas de exclusão social, previnem a culpabilização dos trabalhadores em maior 
risco de exclusão pelos problemas no local de trabalho e diminuem os actos de 
discriminação (Blustein et al., 2019).

Recolher, regularmente e de forma sistematizada, utilizando ferramentas de 
avaliação dos riscos psicossociais, informação que permita caracterizar o 
ambiente psicossocial (e.g., remuneração insuficiente, stresse laboral), a saúde 
(física e psicológica) e o bem-estar no local de trabalho. Estes indicadores devem 
ser partilhados com os trabalhadores, de modo independente e autónomo para, de 
forma participativa, gerar medidas de promoção da segurança, inclusão, saúde 
e bem-estar no local de trabalho, para todos/as.
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Desenvolver e implementar planos de prevenção e intervenção nos riscos 
psicossociais (por exemplo, acções no âmbito da prevenção da discriminação 
durante o processo de recrutamento e selecção; acções de tolerância-zero face 
a violência, assédio ou conflitos motivados por razões culturais, de género ou 
de identidade sexual; acções para definir melhores políticas e procedimentos 
para atribuir promoções de forma mais justa). Todas estas intervenções devem 
considerar de uma forma global as pessoas em risco de maior vulnerabilidade nas 
organizações, melhorando o seu acesso aos locais de trabalho, ajudando a manter 
os seus empregos e protegendo-os dos riscos acrescidos de desemprego, exclusão 
e precariedade (Blustein et al., 2019).

PLANOS 

DE PREVENÇÃO 

E INTERVENÇÃO 

NOS RISCOS 

PSICOSSOCIAIS

&

CONSTRUÇÃO 

DE CULTURAS 

ORGANIZACIONAIS 

SAUDÁVEIS

Investir na construção de culturas organizacionais saudáveis através 
do desenvolvimento das práticas de gestão das lideranças e das suas 
competências facilitadoras. A implementação de programas de promoção 
de lideranças e práticas de gestão eficazes, baseadas em evidências científicas, 
capacita os líderes para uma liderança mais activa, uma visão organizacional 
que segue princípios da diversidade e inclusão, a comunicação interpessoal e o 
trabalho em equipa, bem como capacidades de promoção da inovação, criatividade, 
autonomia e bem-estar dos trabalhadores. O comportamento dos líderes é 
fundamental para a construção de climas e culturas organizacionais saudáveis, 
nos quais pessoas em diferentes situações de vida se sintam integradas e aceites.
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CONSTRUÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Todos os Psicólogos e Psicólogas têm um papel importante na advocacia 
por políticas públicas de combate à pobreza, inclusivas e respeitadoras da 
diversidade, afirmando a erradicação da pobreza como um factor de promoção 
da Saúde Mental, do Bem-Estar, da equidade e da coesão social. 

Os Psicólogos/as são peças fundamentais no apoio ao desenho, testagem, 
implementação e comunicação das políticas públicas, nomeadamente aquelas 
que estabelecem interfaces entre educação, trabalho e saúde, podendo sugerir 
formas de as optimizar, melhorando a sua eficácia e eficiência.

Os Psicólogos e Psicólogas podem ser um parceiro activo no apoio a processos 
de elaboração e/ou revisão legislativa em matéria de combate à pobreza 
e exclusão social, bem como no desenvolvimento de recomendações para 
o aumento da participação e representação cívica e política de cidadãos 
e grupos discriminados e em situação de vulnerabilidade. 

Entre as áreas que carecem de maior advocacia é possível identificar: a prevenção 
da pobreza intergeracional; as subidas no salário mínimo nacional; a garantia 
de salários e locais de trabalho dignos e saudáveis; as melhorias no acesso 
à habitação, emprego, educação e saúde; a manutenção e melhorias dos programas 
de transferências sociais; estratégias transversais de apoio à parentalidade 
e à infância (Elliott, 2016; Smith, 2015; Van Ryzin et al., 2016).

IMPORTANTE
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MEDIA

Os Psicólogos e as Psicólogas têm um papel multifacetado junto dos Media. 
O seu contributo é essencial no desenvolvimento de acções junto dos órgãos 
de comunicação social para a promoção de maior diversidade e inclusão na 
programação e conteúdos disponibilizados, bem como nos cuidados a adoptar 
para evitar a promoção não intencional de comportamentos discriminatórios 
das pessoas em situação de pobreza (Chauhan & Foster, 2014). 

Os Psicólogos e Psicólogas podem contribuir para a construção e a utilização 
de boas práticas de comunicação sobre desigualdade e discriminação através 
dos media.

 PAPEL MULTIFACETADO 
NA PROMOÇÃO DE MAIOR DIVERSIDADE 

E INCLUSÃO NA PROGRAMAÇÃO 
E CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS
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INVESTIGAÇÃO

É justo admitir que a Psicologia tem, historicamente, contribuído para a 
manutenção de determinadas desigualdades e comportamentos discriminatórios 
(APA, 2019b; Roberts et al., 2020). Por exemplo, a investigação em Psicologia 
tem tido dificuldade em reunir evidências sobre sobre a diversidade cultural e de 
pertença, baseando-se sobretudo em modelos desenvolvidos por e para indivíduos 
caucasianos. A maioria dos grupos estudados na investigação psicológica 
é composta por sujeitos provenientes de sociedades ocidentais, instruídas, 
industrializadas, ricas e democráticas (WEIRD1), facto que pode comprometer 
generalizações sobre os padrões de comportamento humano (Henrich et al. 2010). 

Apesar disso, a Ciência Psicológica tem procurado, cada vez mais, cumprir 
o dever científico, ético e societal de se debruçar sobre a análise e compreensão 
das estruturas sociais e cognitivas que mantêm os diversos sistemas de 
discriminação e as desigualdades sociais, para poder responder às necessidades 
de uma demografia em constante mudança e desenvolver uma capacidade 
de resposta multicultural na prática psicológica (APA, 2019b).

Os Psicólogos e Psicólogas são profissionais competentes para, em articulação com 
outras áreas de conhecimento, investigar e promover continuamente uma melhor 
compreensão da situação de pobreza e exclusão social, inscrevendo-as no actual 
momento histórico, político e económico e respectivas dinâmicas societais, de 
modo a informar políticas públicas e programas de combate à pobreza. As suas 
competências em matéria de investigação são essenciais para o desenvolvimento 
de estudos que permitam analisar e acompanhar as trajectórias sociais da 
pobreza, do desemprego e discriminação (por exemplo, no que diz respeito 
às dimensões da percepção, atitudes e comportamentos). 

Neste sentido, é fundamental o desenvolvimento de linhas de investigação em 
Ciência Psicológica que considerem grupos específicos (tais como as pessoas 
em situação de pobreza), reunindo evidências sobre a natureza multideterminada 
da pobreza, bem como o papel da discriminação interseccional, de modo a poder 
informar estratégias de prevenção e de combate à pobreza e exclusão social 
(Bullock, 2019; Thompson & Dahling, 2019). Por exemplo, compreender como 
modificar as atitudes socioculturais predominantes sobre a pobreza (e.g., 
“as pessoas em situação de pobreza são pobres porque são preguiçosas”) 
ou estudar a eficácia dos programas de intervenção para redução das 
desigualdades a longo-prazo (Bullock, 2019).

1 WEIRD é acrónimo utilizado em Psicologia por 
referência às sociedades ocidentais, instruídas, 
industrializadas, ricas e democráticas ("Western, 
educated, industrialized, rich and democratic").  

COMBATE

À

POBREZA
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É inegável que a situação de pobreza condiciona a possibilidade 
de desenvolvimento pleno da pessoa, a sua dignidade, o seu florescimento, 
a sua Saúde Mental e a possibilidade de bem-estar. Os impactos da situação 
de pobreza sentem-se ao longo de todo o ciclo de vida e têm efeitos cumulativos. 
É ainda inegável que as situações de pobreza e os ciclos geracionais de pobreza 
constituem um dos principais constrangimentos ao desenvolvimento 
das sociedades, gerando exclusão e impactando negativamente a equidade 
e a coesão social. 

A pobreza é uma crise sistémica, um problema extremamente complexo, 
para o qual não existem respostas fáceis ou soluções simples. A pobreza não 
está relacionada apenas com dinheiro, emprego, habitação, educação ou saúde. 
A pobreza está relacionada com a forma como as pessoas pensam, sentem 
e se comportam em situações de escassez. Por isso, a erradicação da pobreza 
depende de uma resposta multidimensional, de abordagens individuais e sociais, 
do desenvolvimento do capital financeiro, humano, social e de saúde, bem como 
da construção de políticas públicas que atentem aos aspectos psicológicos 
da pobreza.

Os Psicólogos e as Psicólogas podem dar contributos determinantes para 
combater as situações de pobreza, para melhorar a Saúde Psicológica, 
o Bem-Estar, a qualidade de vida e a coesão social. As evidências deixam 
bem claro que, para obter avanços significativos ao nível da Saúde Psicológica, 
é necessário diminuir os níveis de pobreza, de exclusão social e das 
vulnerabilidades associadas, da mesma forma que, no sentido de diminuir 
significativamente os níveis de pobreza e exclusão, é necessário investir 
preventivamente na promoção da Saúde Psicológica e do bem-estar. Os 
investimentos feitos em ambas as dimensões trazem muito mais benefícios 
do que custos: mais saúde, educação, igualdade, oportunidades, cooperação 
e estabilidade.

Sendo que nenhuma intervenção ou política pública é, por si só, suficiente para 
resolver os desafios associados à pobreza e à exclusão social, é necessário 
implementar abordagens integradas e transversais às dimensões da saúde, 
educação, habitação, emprego, resiliência comunitária, investigação e media. 
Na reflexão, desenho e implementação de estratégias de combate à pobreza, 
os Psicólogos e as Psicólogas constituem agentes essenciais.
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