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 Resumo 

 A presente investigação pretende analisar o papel da habitação social como 

instrumento de combate às situações de pobreza e exclusão social. A pobreza e a exclusão 

social provocadas pelo desemprego e modelo de desenvolvimento dos países são temas cada 

vez mais prementes em sociedades simultaneamente mais ricas e mais desiguais. As soluções 

para a resolução destes problemas são urgentes e para tal contribuem o avanço dos estudos 

científicos e as iniciativas de combate como o Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão, 

2010. 

 É importante perceber que medidas adoptar e se medidas já adoptadas, como a 

habitação social, reduzem a exclusão e de que forma os fenómenos se relacionam. Este 

estudo de caso no Bairro Alves Redol no concelho do Barreiro tentar perceber a relação entre a 

redução da pobreza e exclusão e a atribuição de habitação social, através da análise das 

famílias e do território. As conclusões expõem esta relação e as lacunas que existem no 

combate à exclusão, permitindo o desenvolvimento de propostas de intervenção, referindo a 

diferença entre questões locais e nacionais.  

 

 Palavras-chave: pobreza; exclusão social; habitação social; estudo de caso; concelho 

do Barreiro; Bairro Alves Redol 

 

 Abstract 

 The present research pretends to analyze the role of social housing as a tool to combat 

poverty and social exclusion. Poverty and social exclusion due to unemployment and countries 

development models are issues increasingly important in societies that are richer and 

simultaneously more unequal. The solutions to these problems are urgent and thus contributes 

initiatives like the European Year for Combating Poverty and Exclusion 2010 and the 

improvement of scientific studies.  

 It is important to realize which measures to take and if the measures already taken, 

such as social housing, reduce exclusion and how the phenomenons are related. This case 

study in “Bairro Alves Redol” in the Municipality of Barreiro tries to understand the relationship 

between the reduction of poverty and exclusion and the attribution of social habitation, through 

the analysis of the families and the territory. The conclusions display this relation and the gaps 

that exist in the combat to exclusion, allowing the development of intervention proposals, 

relating the difference between local and national questions.  

 

Key Words: poverty; social exclusion; social housing; case study; Municipality of Barreiro; 

Bairro Alves Redol  
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