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Proporção de jovens adultos entre os 25 e 34 anos 
a viver em casa dos pais
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Source: Eurostat (source: EU-SILC) [ilc_lvps08]
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Hipótese de estudo
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Hipótese: as decisões residenciais dos jovens adultos ativos da Europa do Sul diferem daquelas 

tomadas pelos seus pares de outros países europeus, devido ao maior leque de alternativas que lhes estão 

disponíveis.

Non-headship*

Caso esta hipótese seja confirmada, duas questões que ganham pertinência:

1. Quais são as características individuais, familiares e residenciais dos jovens activos que vivem em non-

headship?

2. Se viver em non-headship é uma opção residencial competitiva, quais são as alternativas com que esta 

opção compete?

* Viver em non-headship: viver em casa dos pais ou partilhar habitação. 
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Dados
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European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)*

• 2012

• 613 151 indíviduos

• 31 países Europeus

• Vantagens

• Dados harmonizados

• Informação a nível individual, familiar e residencial

• Módulo ad-hoc sobre Condições Residenciais

• Desvantagem

• Dados referem-se ao período de referência do inquérito e não ao momento da tomada de decisão. Por isso 

este estudo refere-se aos determinantes dos jovens activos que optaram por residir num determinado 

regime de ocupação (e não às características dos jovens quando se emanciparam).

* Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (INE) 
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Métodos
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Variável dependente Variáveis independentes Métodos

Forma de ocupação do alojamento:

• Responsável em regime propriedade;

• Responsável em regime de 

arrendamento, 

• Não responsável por agregado. 

• Nacionalidade

• Idade

• Escolaridade

• Rendimento individual

• Carreira profissional

• Estado civil

• Mudança de habitação nos 5 anos 

anteriores

• Rendimento do agregado

• Grau de urbanização

• Tipo de habitação

• Relação entre o n.º de residentes e o n.º 

de quartos disponíveis.

• Alternative-specific 

multinomial probit

regression (ASMPR)

• Vantagens: não assume 

que todos os indivíduos 

têm o mesmo leque de 

escolhas; permite 

relaxar a independência 

de alternativas 

irrelevantes (IIA)

Amostra: jovens ativos com idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos a viver num dos seguintes países: 

Espanha, Grécia, Itália, Portugal, Alemanha, França ou Reino Unido (21 459 jovens).
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Probabilidade global de um jovem adulto activo (25-39 anos) optar 
por cada uma das opções de regime de ocupação do alojamento
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Source: EU-SILC, 2012. Own calculations.
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Non-headship EU14 SEC ES GR IT PT DE FR UK

Foreign (ref. native) ns 0.918*** ns ns 0.860*** 0.848* ns ns 1.147***

Age 25-29 (ref. age 30-34) 1.126*** 1.156*** 1.123*** 1.166** 1.178*** 1.086* 1.057*** 1.045*** ns

Age 35-39 (ref. age 30-34) 0.951*** 0.912*** 0.944* 0.895* 0.917*** 0.924* ns 0.986* ns

Secondary (ref. lower than secondary) 0.912*** 0.931*** ns ns 0.906*** ns ns 0.979** 0.848**

Higher than secondary (ref. lower than secondary) 0.886*** 0.926*** 0.940** ns 0.889*** ns ns 0.962*** 0.745***

Low individual income (ref. medium) 1.209*** 1.193*** 1.110** 1.202** 1.307*** ns 1.075** 1.186*** ns

Medium-low individual income (ref. medium) 1.088*** 1.045** ns ns 1.086** ns 1.027* 1.043*** ns

Medium-high individual income (ref. medium) 0.965*** 0.938*** 0.949* 0.867** 0.924** ns 0.972*** 0.971*** ns

High individual income (ref. medium) 0.898*** 0.835*** 0.853*** 0.782*** 0.814*** 0.846*** 0.973*** 0.967*** 0.910*

Years since began first regular job 0.986*** 0.984*** 0.981*** 0.981*** 0.983*** 0.982*** 0.998* (1) 0.985***

Living in partnership (ref. no) 0.713*** 0.626*** 0.631*** 0.532*** 0.629*** 0.644*** 0.888*** 0.949*** 0.851***

Housing change in the past 5 years (ref. no) 0.781*** 0.756*** 0.805*** 0.654*** 0.741*** 0.748*** 0.935*** 0.940*** 1.334***

Low household income (ref. medium) 0.876*** 0.822*** 0.842*** 0.794*** 0.790*** 0.880** 0.971*** 0.976*** ns

Medium-low household income (ref. medium) 0.958*** 0.917*** 0.944* ns 0.874*** ns ns 0.986** 1.105*

Medium-high household income (ref. medium) 1.116*** 1.053** ns 1.140* 1.058* ns 1.033* 1.044*** 0.898**

High household income (ref. medium) 1.248*** 1.182*** 1.133*** 1.158* 1.254*** 1.163** 1.088** 1.119*** 0.847***

Living in a rural area (ref. urban) 1.050*** 1.030* ns ns ns ns ns 0.989* ns

Detached dwelling (ref. apartment) 1.138*** 1.207*** 1.204*** 1.184*** 1.182*** 1.349*** 1.130*** 1.016** 0.711***

Living in an overcrowded dwelling (ref. no) 1.224*** 1.237*** 1.250*** 1.256*** 1.248*** 1.271*** ns 1.038* 1.225***

N 21459 12356 3963 1415 5150 1828 2345 3594 2422

Quais são as características individuais, familiares e residenciais dos 
jovens activos que adiam a emancipação residencial?

Exp(AME) de um jovem activo entre os 25 e os 39 anos não ser responsável pelo agregado, por predictores 
sociodemográficos, económicos e residenciais, modelos ASMPR, países seleccionados

Note Significance level: ns not significant at 0.10; *<0.10; **<0.05; ***<0.01. (1) Information not available in the dataset.

Source: EU-SILC, 2012. Own calculations.
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Se viver em non-headship é uma opção residencial competitiva, quais 
são as alternativas com que esta opção compete?

9

Source: EU-SILC, 2012. Own calculations.

Probabilidade global de um jovem adulto optar por cada uma das opções de forma de ocupação do alojamento
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Conclusões (I)

• Para os jovens da Europa do Sul, não ser responsável por um agregado familiar é 

uma opção residencial efetiva e competitiva.

• Para este padrão contribuí largamente o papel ativo da família enquanto 

instituição social que proporciona aos seus membros opções residenciais.

• Esta tradição, apesar de positiva, reproduz as desigualdades sociais 

intergeracionais.
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Conclusões (II)

• Questão 1. Caracterização dos jovens que vivem em non-headship.

• Baixo rendimento individual a viver num agregado com elevado rendimento

• Solteiro(a)

• Residente numa moradia independente ou semi-independente

• Questão 2. Com que alternativas residenciais compete viver em non-headship

• Dois níveis de análise

• EU14: viver em non-headship compete com ser arrendatário; SEC viver em non-

headship compete com ser proprietário

• SEC: viver em non-headship compete com ser proprietário com empréstimo 

pendente (Portugal e Espanha); viver em non-headship compete com ser 

proprietário (Grécia e Itália)
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Conclusões (III)

Dilema

• Ser arrendatário é um regime de ocupação ‘marginal’ .

• A emancipação residencial pode ser indefinidamente adiada até ser possível ocorrer em 

regime de propriedade.

Implicações demográficas

Caminho

• Programas de emprego pleno e compatível com as competências dos jovens adultos.

• Redução das desigualdades na distribuição dos benefícios sociais entre grupos etários.

• Dinamização do mercado de arrendamento.



Muito obrigada pela vossa atenção!
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