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NATALIDADE

Porque é que o país 
da “école maternelle” 
é tão “confortável 
para se ter filhos”?

S
olen Bodilis trabalha 

em part-time — 80% do 

horário normal, “o que 

também signifi ca 80% do 

salário e 80% das férias”, 

mas é uma forma de ter 

as quarta-feiras livres para estar 

mais tempo com os quatro fi lhos. A 

geóloga de 45 anos fez uma escolha 

bem mais comum em França 

do que em Portugal: um terço 

das francesas trabalha a tempo 

parcial. Nascida na Bretanha, 

é casada com António Pires da 

Cruz, um engenheiro mecânico 

português de 44 anos. Vivem em 

Rueil-Malmaison, cidade tranquila 

de 80 mil habitantes, na margem 

esquerda do Rio Sena, a poucos 

quilómetros de Paris. 

Ao fi m da tarde, o centro é 

invadido por mães e pais com 

carrinhos de bebé e crianças a 

andar de bicicleta. Na montra de 

uma pastelaria, cheia de bolos de 

cores garridas, há um letreiro que 

convida a comprar um doce para 

oferecer no Dia das Mães, que aqui 

se assinala no último domingo de 

Maio. Estamos em França, o país 

com o maior índice de fecundidade 

da União Europeia. Portugal está 

no outro extremo: é o menos fértil.

Com uma média de dois fi lhos 

por mulher, que se tem mantido 

estável, a França consegue estar na 

confortável situação demográfi ca 

de ter “a substituição das gerações 

garantida”, nota Claude Martin, 

responsável pela cadeira de 

Protecção Social na Escola de 

Altos Estudos em Saúde Pública, 

em Rennes, e director do Centro 

de Investigação da Acção Política 

na Europa, que tem sede na 

Universidade de Rennes 1. 

Desde o início da década de 30 

do século passado que as políticas 

de família francesas se baseiam 

na promoção da natalidade, 

explica Claude Martin. Mesmo 

assim, ao longo dos anos de 1970, 

o país ainda assistiu, como outros 

europeus, a uma quebra, “com 

a generalização dos métodos 

contraceptivos e da ideia de que 

havia que concentrar energias 

num número menor de crianças”. 

Em 1995, o índice de fecundidade 

atingiu os valores mais baixos: 1,65 

fi lhos por mulher. Depois, algo 

mudou. E muito: “A recuperação 

assumiu estes números: de 760 mil 

nascimentos em 1995, para 808 

mil, em 2000, e 833 mil, em 2010.” 

França seguiu, portanto, o 

sentido inverso de Portugal que, 

em 2013 — o último ano para o 

qual há dados —, apresentava um 

índice de fecundidade de 1,21. O 

que explica a retoma francesa? 

Essa é a pergunta difícil, diz Claude 

Martin. Mas foi essa que fomos 

fazer a famílias e especialistas no 

assunto. E mais esta: de que forma 

pode a França inspirar Portugal a 

resolver um dos seus problemas 

mais estruturais?

Mais tempo com os fi lhos
Regresso a Solen Bodilis e António 

Pires da Cruz, em Rueil-Malmaison. 

Com a família a crescer, o casal 

trocou um apartamento de 70 

metros quadrados, no centro, por 

uma bem mais espaçosa moradia 

alugada, com um jardim nas 

traseiras e um balouço. Recebem-

-nos com Tiago, 16 anos, Anna, 15, 

Aël, 9, e Sara, 5 — todos frequentam 

escolas públicas. 

Há uns anos chegaram a ter em 

casa uma ama, que partilhavam 

com outra família para que os 

1400 euros que ela ganhava não 

pesassem tanto no orçamento 

familiar. O Estado ajudava a pagar 

parte dos encargos sociais da 

funcionária (Segurança Social, 

seguros, etc...) e parte do seu 

salário era dedutível nos impostos. 

Solen trabalha numa empresa 

em Paris, a “40 minutos de 

comboio, se tudo corre bem”, e 

António faz investigação na área de 

motores automóveis, num instituto 

semi-público, a poucos minutos 

de bicicleta. Organizaram-se com 

outras famílias para que cada dia 

da semana seja uma diferente a 

levar de carro os miúdos mais 

velhos ao Lycée International de 

Saint Germain en Laye. Só Aël e 

Sara não precisam desta boleia, a 

escola delas é perto de casa. 

Esta organização informal 

entre famílias é comum. Em 

várias cidades vêem-se sinais 

de “Pédibus” nas ruas  — são 

uma espécie de sinal de trânsito 

colocado nos passeios, onde, a 

uma hora pré-determinada, as 

crianças se juntam com a certeza 

de que há um pai ou uma mãe que 

levará todos para a escola, a pé, 

em segurança. Lê-se num desses 

sinais que assim se evita o caos (“e 

a poluição”) dos carros parados 

junto aos portões das escolas à 

hora das entradas e das saídas. 

Foi quando Aël nasceu que 

Solen decidiu trabalhar menos 

horas por semana. “É um 

direito em França”, sublinha. 

Os empregadores não podem 

recusar, têm de manter o posto 

de trabalho de quem quer gozar 

o chamado “complément de libre 

choix d’activité” (em 96% dos 

casos, mulheres) e o trabalhador 

pode reduzir o horário, ou até 

cessar totalmente a actividade, até 

ao terceiro ano de vida do fi lho. 

A Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (Caf ) — o 

braço familiar da Segurança 

Social — encarrega-se de pagar ao 

trabalhador o dito “complément”, 

uma espécie de compensação para 

minimizar a redução ou a perda 

de salário. “Eu recebia 100 e tal 

euros por mês e foi assim até aos 3 

anos da Aël”, conta Solen. “Depois, 

fi quei sem receber algum tempo, 

mas mantive o part-time. Depois, 

voltei a receber após o nascimento 

da Sara, outra vez até aos 3 anos.” 

Com alguma polémica à mistura, 

a lei mudou no ano passado e as 

regras e duração do “complément” 

encurtaram. 

Findo o período legal desta 

licença, o empregador pode dizer 

Portugal tem o mais baixo índice de fecundidade. A França, que, nos
 anos 90, tinha visto o número de fi lhos por mulher baixar, tem hoje 
o mais alto. De que forma pode o país da “école maternelle” inspirar 
Portugal a resolver um dos seus problemas mais estruturais? 

Série especial 
12 ideias para Portugal (I) 
Andreia Sanches Texto
Miguel Manso Fotografia

Samuel, 4 anos, 
Romane, 9, e Tiago, 11 
(1.ª foto) são os filhos 
de José e Anne Caria. 
Vivem em Forges les 
Bans, França. Ao lado, 
Sónia e Hélder Lopes, 
com Gabriel, 8 anos, 
e Pierre, 5. Vivem em 
Gagny
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que não quer que o trabalhador 

continue a part-time. “Mas isso não 

aconteceu comigo”, continua. E 

não acontece com muitas outras 

mulheres de profi ssões mais 

qualifi cadas que, diz, mesmo 

estando a 70% ou 80%, acabam por 

fazer quase o mesmo trabalho que 

fariam com um horário completo. 

Às quartas-feiras, quando não 

vai trabalhar, a geóloga mantém 

muitas vezes o computador de casa 

ligado.

No ano passado, 480 mil 

famílias optaram, após a licença de 

maternidade, por reduzir ou parar 

a sua actividade e receberem o 

“complément”.

Pagar o preço de ser mãe
Esta medida tem alguma 

consequência negativa na carreira 

das mulheres? “Tudo tem uma 

consequência negativa na carreira 

das mulheres. Há grandes 

diferenças salariais em França e 

uma mulher nunca tem a mesma 

confi ança dos empregadores, 

porque eles sabem que pode 

engravidar, pode sair para tomar 

conta dos fi lhos...”, diz Solen, 

encolhendo os ombros. 

Mas é uma ajuda entre muitas 

outras que o Estado francês 

chegou a viver e onde os dois 

fi lhos mais velhos nasceram, ou 

em Portugal: “empresas com 

horários fl exíveis, compatíveis com 

os horários escolares”; “reduções 

sistemáticas” nos transportes 

públicos a partir dos três fi lhos; 

“dedução de impostos (equivalente 

ao IRS português) bastante 

consequente quando se tem 

quatro fi lhos”; um leque vasto de 

actividades desportivas e culturais 

dos municípios e associações; o 

abono de família, que é de “600 

euros, no nosso caso” — mas vai 

deixar de ser, em breve, com os 

cortes anunciados.

Para além disso, os serviços 

de guarda das crianças mais 

pequenas são vários e subsidiados. 

As amas, por exemplo, são muito 

populares. Segundo o Observatório 

Nacional da Pequena Infância, 

têm capacidade para receber 950 

mil miúdos. É a maior oferta para 

menores de 3 anos que há no país. 

Existem ainda amas que podem 

ser contratadas directamente para 

trabalhar em casa das famílias.

A segunda grande oferta é a das 

creches, que funcionam em média 

10 horas e meia por dia, de acordo 

com o Observatório Nacional, a 

“preços acessíveis”, na avaliação 

da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), no seu relatório Doing 

Better for Families (2011). 

Quando as crianças fazem dois 

anos e meio, algumas (100 mil, 

em 2013) já têm vaga nas “école 

maternelle”, instituição pública 

de que os franceses muito se 

orgulham, criada ainda no século 

XIX, e de frequência gratuita. E 

mais de 95% das crianças entre os 3 

anos e a entrada na primária estão 

na “école”. “A política de família 

em França está essencialmente 

organizada em torno dos 

serviços de cuidados à infância, 

com o papel crucial da ‘école 

maternelle’”, diz Claude Martin. 

Os “centre de loisir” são outra 

fi gura importante. “A escola 

acaba às 15h45 e, depois disso, 

os miúdos podem ir para casa, se 

os pais os puderem guardar, ou 

continuam com actividades sob a 

responsabilidade de animadores, 

que dependem da municipalidade 

e que os ocupam com animações, 

ateliers, etc.”, explica Carlos 

Pereira, pai de três fi lhos, director 

do semanário LusoJornal. 

“Estas estruturas guardam as 

crianças de manhã, antes da escola 

abrir, e à tarde, depois da escola 

fechar. Guardam também durante 

as férias escolares. Se não fosse 

este sistema de acolhimento na 

escola, não era possível os pais 

continuarem a trabalhar ou então 

teriam menos fi lhos”, explica 

o jornalista, que vive em Saint-

Denis, onde integra o Conselho 

Consultivo da “Petite Enfance” 

— um organismo criado no ano 

passado na autarquia onde se 

debatem desde as regras de acesso 

às creches aos horários. 

Tanto as amas como as creches, 

as cantinas escolares e os “centre 

de loisir” são pagos pelos pais em 

função dos seus rendimentos. O 

sistema é complexo e as políticas 

de preços variam conforme as 

autarquias, diz Pedro Vaz, um 

lusodescendente, pai de duas fi lhas 

— uma à beira de fazer nove e outra 

perto dos 12 —, fundador da Agora 

Plus, uma fi rma que desenvolveu 

um software que faz, para 120 

câmaras francesas, a gestão dos 

serviços para a “pequena infância”. 

Por exemplo, há municípios 

onde o preço mínimo por refeição 

não vai além dos 50 cêntimos, 

para os mais pobres. Há outros 

que optam por não cobrar a quem 

mais precisa. A família Pires, por 

exemplo, paga em média c

Fazemos a inscrição 
na creche ao 6.º mês 
da gravidez. Ao 7.º 
recebe-se a prime de 
naissance, 900 euros
Sónia Lopes
Administrativa, mãe de 2 crianças

proporciona a quem tem crianças, 

sublinha logo de seguida. “A 

França é um país confortável 

para se ter fi lhos. Até hoje, tem 

promovido a natalidade através de 

políticas sociais agressivas, tanto 

dos governos de esquerda como 

de direita. Não sei se as pessoas 

têm mais fi lhos porque têm mais 

facilidades, mas é um facto que, 

quando os têm, as coisas são 

fáceis”, acrescenta António. 

Outros exemplos dados por 

António para ilustrar por que 

é “mais fácil” ter fi lhos aqui do 

que nos Estados Unidos, onde 
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5,5 euros por refeição/criança. A 

família Caria, com quem falaremos 

à frente, paga 2,80.

Já para suportar a despesa 

com amas e creches, há a 

comparticipação da Caf — 

também defi nida em função dos 

rendimentos e composição familiar, 

a nível nacional —, sendo que 

algumas autarquias disponibilizam 

ainda apoios extra. António Pires 

da Cruz diz algo com piada: “O 

quociente familiar está sempre 

presente na nossa vida.” Como 

assim? “Todos os anos vamos à 

câmara, com a folha dos impostos, 

dizemos quantos fi lhos temos, que 

salários, e eles fazem os cálculos 

e dizem quanto vamos pagar pela 

cantina, a creche, o ATL.”

Por tudo isto, diz a OCDE que 

a França se sai bem “em várias 

dimensões relacionadas com o 

balanço entre vida profi ssional e 

família”. Anália Torres, socióloga 

no Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas, em Lisboa, 

sublinha o “investimento brutal” 

em serviços de guarda de crianças 

que tem sido feito em França. “O 

trabalho é muito importante e é 

essencial que seja possível conciliá-

-lo com os fi lhos”, prossegue. “Não 

é nas sociedades onde as mulheres 

trabalham menos que se tem mais 

fi lhos.”

Os franceses são dos que mais 

gastam, em percentagem do 

PIB, em prestações, serviços e 

benefícios fi scais especifi camente 

destinados às famílias. A média 

da OCDE era, em 2011, segundo 

os últimos dados disponibilizados 

pela organização na sua base de 

dados, de 2,55%, em Portugal de 

1,4% e em França de 3,6%. 

A OCDE só faz um reparo na sua 

avaliação: a França devia tomar 

mais medidas para promover 

uma maior partilha entre homens 

e mulheres, nomeadamente das 

licenças parentais. Ainda assim, 

delegações de todo o mundo, 

nomeadamente coreanos e 

japoneses preocupados com o 

declínio demográfi co, viajam até 

aqui em busca do mistério da 

fertilidade do país. Resta saber o 

impacto da reforma das prestações 

familiares recentemente 

aprovada, com entrada em vigor 

em Julho, e que tem sido vista, 

por alguns, como um golpe na 

internacionalmente elogiada 

política natalista de França. O 

Governo garante que os apoios 

diminuirão sobretudo para os mais 

abastados e até aumentarão para 

alguns dos mais pobres. A família 

Pires é das que já estão a contar 

com os cortes.

Ter fi lhos no desemprego
Samuel, 4 anos, Romane, 9, e 

Tiago, 11, tomam o pequeno-

almoço na cozinha, a ver os 

desenhos animados na televisão, 

depois sobem ao 1.º andar e lavam 

os dentes, calçam-se, acabam 

de se vestir. Fazem tudo com 

calma. José, o pai, engenheiro de 

telecomunicações, nascido na 

Covilhã, a viver em França desde 

criança, ajuda o mais pequeno. Às 

8h40 descem à garagem, entram 

no Clio branco, arrancam para 

a escola. Estamos agora com a 

família Caria, em Forges les Bans, 

uma antiga vila termal, com 

menos de 4000 habitantes, a 40 

quilómetros de Paris.

Em poucos minutos, José e 

os fi lhos chegam à escola — um 

vigilante, homem alto e encorpado, 

coloca-se no meio da estrada e 

manda parar os carros para que as 

crianças que chegam a pé possam 

atravessar em segurança. José faz 

questão de deixar os mais velhos à 

porta da escola dos mais crescidos 

e de levar o mais pequeno pela 

mão à sala  — “É um hábito aqui 

ir à sala, falar uns minutos com a 

professora e sair.”

Mas hoje o pai Caria tem uma 

surpresa, como se nota quando, 

poucos minutos depois de entrar 

no edifício, regressa com o 

pequeno Samuel. “A professora 

faltou e não há substituta.”

Quando uma educadora falta 

e não há substituta, as crianças 

podem ser distribuídas por outras 

salas, explica. Mas Samuel é dos 

que prefere ir para a casa da avó do 

que fi car numa sala sobrelotada. 

Não é longe, a casa da avó — 13 

quilómetros. Às 9h25 desta 

terça-feira em que o PÚBLICO 

acompanha a família, Samuel é 

entregue aos mimos da “dona 

São”. José já está atrasado.

Pelas 16h00, será São quem 

irá buscar os irmãos de Samuel 

à escola. Pelas 17h, Anne Caria, a 

mãe, professora, chegará a casa. 

Pelas 18h, levará Tiago ao treino 

de futebol e Romane à terapia da 

fala. Aos sábados, as crianças têm 

aulas de português. E há ainda a 

catequese, o andebol... A logística 

parece complicada, mas com Anne 

em part-time — só trabalha três 

dias por semana — e a mãe São 

já reformada, tudo é mais fácil. 

“Trabalhar a meio tempo é uma 

escolha para poder cuidar melhor 

dos meus fi lhos”, diz Anne.

E se a família não tivesse 

rendimentos sufi cientes para 

trabalhar em part-time, teria três 

fi lhos? “Tinha, era o meu sonho.” 

Mas não é só uma questão de 

rendimentos: “Tenho amigas que, 

mesmo no desemprego, decidiram 

ter fi lhos. Pensaram: ‘Se não for 

assim, o tempo vai passar e já não 

os vou ter.’ Acho que um casal que 

estiver na dúvida pensa: ‘Vamos 

ser ajudados, não vai ser assim tão 

difícil.” 

Mas Anne nota também uma 

enorme diferença de mentalidades 

em relação às crianças. “Quando 

vou a Portugal, as pessoas olham 

para mim e dizem: ‘Três? Meu 

Deus!’ É como se fosse uma 

loucura. E eu penso: ‘Mas não são 

assim tantos’, em França a média é 

dois, não é?”

É. E é interessante verifi car 

como os portugueses, que em 

Portugal têm em média poucos 

fi lhos, em França têm mais. 

Em 2004, Laurent Toulemon, 

investigador principal do Institut 

National d’études Démographiques 

(Inde), apresentou, na revista 

Population et Sociétés, cálculos 

sobre a fecundidade das imigrantes 

recuperação francesa se deveu 

à entrada de imigrantes no país. 

Verdade? “Este argumento da 

imigração é um erro absoluto e 

é fácil de entender”, diz Claude 

Martin. “O número de imigrantes 

não é grande o sufi ciente 

para explicar a recuperação 

da fertilidade em França.” E 

prossegue: “O nível de fertilidade 

de uma mulher da África 

subsariana que vive em França 

é muito menor do que o de uma 

mulher que vive no continente 

africano. E uma italiana que vive 

em França vai ter mais fi lhos do 

que uma que vive em Itália. O nível 

de serviços no país de acolhimento 

pode explicar essa diferença, mas 

também as mensagens normativas 

sobre o que é um comportamento 

feminino ‘normal’ na comunidade 

de acolhimento.”

Há um protocolo a seguir por 

quem tem um bebé em França. “A 

declaração de gravidez à Caf deve 

ser feita antes da 14.ª semana”, 

conta Sónia Lopes, 37 anos, fi lha 

de portugueses, nascida e criada 

em França. “Depois, fazemos a 

inscrição na creche ao 6.º mês da 

gravidez. Ao 7.º recebe-se a ‘prime 

de naissance’”, 900 euros (sob 

condição de recursos) para ajudar 

NATALIDADE

A França tem 
promovido a 
natalidade através 
de políticas sociais 
agressivas, tanto 
dos governos de 
esquerda como 
de direita 
António Pires da Cruz
Engenheiro, pai de 4 crianças

em França, por nacionalidade, 

com base no comportamento 

observado entre 1990 e 1999. 

Concluiu que o índice de 

fecundidade das portuguesas, 

em Portugal, era na altura de 

1,49, em média, mas que, em 

França, a comunidade portuguesa 

apresentava uma média de 1,96.

E eis-nos chegados a um 

ponto sensível: a ideia de que a 
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nas primeiras despesas.

Quando Gabriel (o mais velho 

de Sónia, agora com 8 anos) 

nasceu, esta trabalhadora numa 

empresa de telecomunicações 

teve esperança de que, quando 

a licença de maternidade 

terminasse, teria lugar para ele 

na creche municipal. “Mas não 

foi nada assim, não houve lugar. 

Todos os meses há uma comissão 

que analisa o nosso pedido e 

recebemos uma carta: ‘estudámos 

o seu dossier mas não foi aceite, 

lamentamos, não há lugar.’ E 

eu todos os meses renovava o 

pedido.” 

Carlos Pereira confi rma que esta 

é uma situação comum: “Não há 

creches para tantas crianças.” Mas 

“há alternativas ofi ciais”. 

Sónia recorreu então a uma ama, 

“que cobrava cerca de 700 euros 

por mês”, mas “a Caf pagava cerca 

de metade”. Mais tarde, nasceu 

Pierre, que está agora com 5 anos. 

A família, que actualmente vive 

na casa que comprou em Gagny, 

a Leste de Paris, já decidiu: vai 

fi car pelos dois fi lhos. E, mesmo 

assim, já é uma ginástica. “Saímos 

de casa às 7h30, eles fi cam no 

‘centre de loisir’, às 8h15 vão para 

a escola, depois almoçam na 

cantina; à tarde, depois das aulas, 

fi cam no ‘centre de loisir’ até às 

18h ou 18h30. Para o Gabriel, há o 

que se chama ‘les études’, onde o 

ajudam a fazer os TPC. Todos os 

meses chega a factura da ‘mairie’. 

Bastaria trabalharmos os dois 

e termos o salário mínimo para 

pagarmos um pouco mais... Em 

média, pagamos 260 euros por 

mês, pelos dois.”

Hélder, o marido, gerente numa 

grande loja “tipo AKI”, organizou a 

sua vida para estar mais presente: 

pediu para trabalhar aos sábados 

e fi car com as quartas-feiras livres. 

Em França, era regra que as 

crianças da primária não tivessem 

aulas às quartas-feiras — só em 

2013, por indicação do Governo, 

as escolas públicas começaram a 

abandonar o modelo da “semana 

de quatro dias”. 

E o crescimento económico?
Creches, amas, serviços, 

subsídios... A pergunta, uma 

vez mais: de que forma pode 

a França inspirar Portugal a 

resolver um dos seus problemas 

mais estruturais? As famílias com 

quem falámos deixaram várias 

pistas.  Mas há outras questões 

a ter em conta. “A relação entre 

crescimento económico e o nível 

de fecundidade, um pouco como 

se o crescimento económico 

aumentasse a moral dos agregados 

familiares e suportasse o seu 

desejo de ter fi lhos”, diz Claude 

Martin, que, recentemente, 

publicou o livro Être un bon parent. 

Une injonction contemporaine. 

Este argumento é, contudo, 

“relativamente fraco”, na sua 

opinião, porque os franceses são 

conhecidos pelo seu pessimismo. 

Já Pedro Vaz sublinha duas ideias: 

“Em França trabalha-se 35 horas 

por semana. As pessoas poderem 

sair às 17h para irem buscar os 

fi lhos e estar com eles é um grande 

incentivo.” Depois, há a “école 

maternelle” — “As pessoas têm-na 

para deixar as crianças.”

E Portugal? Durante os anos de 

1990, até se manteve com índices 

de fecundidade superiores aos 

de outros países do Sul, como 

a Itália, a Espanha, a Grécia, 

sublinha Claude Martin. “Mas 

desceu depois. O impacto da 

crise económica desde 2008, 

a difi culdade de recuperar; 

a redução do processo de 

investimento em políticas de 

família, depois de ter havido um 

período em que tinha havido 

importantes investimentos; uma 

nova geração de mulheres que 

espera ter melhores garantias, em 

particular em termos de emprego, 

antes de ter o primeiro fi lho” — 

tudo isso ajudará a perceber o 

que se passou. Um dos “grandes 

desafi os” dos portugueses, 

sublinha, “é manter uma política 

destinada à conciliação do trabalho 

e dos cuidados (às crianças e 

aos idosos)”. Afi nal, quando se 

pergunta às mulheres europeias 

quantos fi lhos desejam ter, não há 

grandes diferenças entre países: 

dois, três. A diferença está na forma 

como se concretiza essa vontade.

O conselho de Martin é, de resto, 

idêntico ao que a OCDE deixava 

já em 2011: “O investimento em 

serviços para os primeiros anos 

das crianças é essencial para 

que as famílias fl oresçam, para 

a sustentabilidade futura do 

Estado social e para o crescimento 

económico.”

Isabel, uma portuguesa em França num 
contingente de 460 mil amas

Q
uando a fábrica onde 
trabalhava fechou, 
Isabel Anselmo decidiu 
apresentar à “mairie” 

(câmara municipal) um 
projecto para adaptar a sua 
casa e receber crianças. Fez a 
formação de ama e recebeu luz 
verde. Começou a trabalhar em 
2006, tinha ela própria sido mãe 
havia pouco mais de um ano.

Isabel Anselmo, 52 anos, é 
uma portuguesa que vive em 
França desde os 7. Faz parte do 
contingente de quase 460 mil 
amas registadas de França — 
entre 1990 e 2006, o número 
de amas cresceu 6,5 vezes. Os 
governos têm promovido esse 
crescimento, inclusivamente 
apoiando com dinheiro quem 
se quer instalar. Têm visto nos 
cuidados à infância um sector 
que garante que as mulheres 
podem ter filhos e trabalhar fora 
de casa e, ao mesmo tempo, 
uma fonte de criação de novos 
postos de trabalho. Isabel, que 
hoje vive em Mitry Mori, “a um 
quarto de hora da Disney”, foi 
das que, depois de perder o 
emprego na General Motors, 
montou o seu negócio.

Como todas as amas 
registadas, é regularmente 
visitada por especialistas em 
puericultura e acompanhada 
por um organismo municipal 
(que tem como sigla RAM) que 
lhe disponibiliza uma série de 
serviços, conta. Por exemplo: 
quinzenalmente, pode levar 
os seus meninos a ateliers 
de pintura e actividades do 
género, onde podem todos 
conviver com outras amas e 
outras crianças. “É bom para as 

crianças e para mim”, diz com 
uma voz sempre doce, mesmo 
quando Kayse, de 23 meses, 
discute com Lucile, de 26, por 
causa de um balde de legos.

Isabel pode receber até 
quatro crianças. O seu salário 
é negociado por ela com os 
pais antes de um contrato ser 
assinado — o RAM presta apoio 
com a parte logística e também 
fornece aos pais interessados 
informações sobre as amas 
da região. Aqui, como em 
todo o lado, funciona “a lei do 
mercado”: em cidades onde há 
mais amas e menos crianças, 
os preços baixam; onde há 
muitas crianças para poucas 
amas, os preços sobem. A Caf 
comparticipa até um certo 
limite.

Isabel dá um exemplo: por 40 
horas por semana, quatro dias 
por semana, cobra a uma das 
mães dos seus meninos 600 
euros por mês. “Com o apoio 
do Estado, essa mãe suporta 
cerca de 200”, conta. Mas as 
situações, sublinha, variam 
muito em função da situação 
familiar (se são casais ou famílias 
monoparentais), do número de 
filhos, dos rendimentos.

É um trabalho intenso. Mas 
Isabel gosta. “A maior prenda 
deste emprego é quando as 
crianças se estão a ir embora 
com os pais e querem voltar 
para trás, ou quando, depois 
de alguns dias de férias, os pais 
contam que eles falaram muito 
de mim.” 

E esta é altura em que Isabel 
tem de interromper a conversa 
uma vez mais: agora é Lucile 
que está a provocar Kayse.

Reportagem
feita no âmbito
do projecto 
Público Mais 
publico.pt/
publicomais
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Crianças nascidas em 2013 por ordem de nascimento na família
Em %

Índice de fecundidade
1960 vs 2013
Nados vivos por mulher
em idade fértil

1960 2013

UE 47,1

42,3

35,6

15,0

7,0

55,3

33,3

8,4

3,0

35,5

11,8

5,6

4.º ou subsequente3.º filho2.º filho1.º Filho

Mortalidade
infantil, 2013

Crianças com mais de 3 anos
em jardim-de-infância 
2013, em %

Crianças com menos de 3 anos
em creches e outras instituições
formais 
2013, em %

Até 29 horas/semana Mais de 30 França

Total
811.510 109.809

63.125

638.576

Portugal

Total
82.787 72.164

4191

1560

72.164

2,9%

3,6%

França

Portugal

Portugal França

Cheque-bebé
A “prime à la naissance” serve 
para fazer face a despesas 
relacionadas com o nascimento 
de um bebé. São 923€ de uma só 
vez para famílias que estejam 
dentro de certos escalões que são 
definidos, nesta como noutras 
prestações, em função dos 
rendimentos, da situação face ao 
trabalho dos membros do casal e 
o número de filhos. Em Portugal, 
em 2009, o Governo chegou a 
anunciar a criação do “cheque-
-bebé”. Não avançou.

Licenças 
A “congé de maternité” destina-se 
apenas à mãe. São 4 meses 
pagos. Mães com mais filhos 

2%

38%

92%
85%

36%

França

UE UE

13%

39%
26%

Crianças nascidas em 2013 por nacionalidade dos pais

Dois progenitores
nacionais

Um nacional e
outro estrangeiro

Ambos
estrangeiros

Nacionalidade
Desconhecida

podem ter mais de seis meses de 
licença (ver quadro). Em Portugal, 
em 2009, a licença de maternidade 
deu origem à licença parental, que 
o casal pode partilhar. Em França, o 
pai pode tirar 11 dias (não é 
obrigatório) de licença de paterni-
dade. O pagamento é igual à 
licença de maternidade (com 
tecto). Em Portugal, a “licença 
exclusiva do pai” tem 20 dias (10 de 
gozo obrigatório), pagos a 100%. 

Subsídios
São vários. A “allocation de base” 
(de 92€ ou de 184€) é paga até aos 
3 anos da criança a famílias até 
certos escalões. Exemplo: um casal, 
em que um dos elementos está 
desempregado, com um filho, e 

rendimento inferior a 29.907€/ano, 
recebe 184€/mês. Há ainda a 
“allocation de soutien familial”, 
destinada apenas a pais isolados 
(cerca de 100€/criança). Há o 
“complément familial” (montante 
único de 202€) para famílas 
numerosas (mais de 3 filhos), 
também mediante os recursos e 
que não pode acumular com 
algumas outras prestações. A 
reforma das prestações familiares 
em curso prevê majorações destes 
subsídios para famílias mais pobres 
e, nalguns casos, reduções para as 
mais ricas. 

Abono
Só é pago a partir do segundo filho 
e até aos 20 anos deste. Uma 

88% 46%

46%5%

família com duas crianças 
recebe 129€/mês; com três 
crianças, 295€; com quatro 
460€ e com mais de quatro, 
165€ por cada criança. Há uma 
majoração de 64€ por criança 
com mais de 14 anos. Exem-
plo: um casal com 4 filhos, 
de 17, 15, 12 e 10 anos 
recebe 590€/mês. Mas as 
regras mudaram a partir 
de Julho, com alguma 
polémica à mistura. 
Os rendimentos 
familiares 
passaram a 
influenciar o 
apoio. Famílias 
com mais de 
seis mil 

A França é hoje o país mais fértil da União Europeia: 2 filhos por mulher. Portugal, país
de filhos únicos, não passa dos 1,21. As diferenças não ficam por aqui: os franceses gastam mais
do dobro, em percentagem do PIB, em prestações, serviços e benefícios fiscais especificamente 
destinados às famílias. Semelhanças: em ambos, o desejo real dos pais é de ter
mais crianças do que têm. Por Andreia Sanches (texto) e Joaquim Guerreiro (infografia) 

3,16 1,21

1,992,73

França

Portugal

10,5%
7,9%

Famílias
monoparentais
com crianças

até 5 anos
2012, em %

Para si,
qual o

número
ideal

de filhos?
(2011)

França

Portugal

27%
14%
13%

81%
47%
34%

França Portugal

Que apoios
para quem tem filhos

Há 7,5 milhões de agregados com  
prestações familiares em França.

Uma reforma em curso reduz
apoios a quem tem mais rendimento      

e aumenta-os a quem tem menos. 
Fontes: Eurostat; Pordata; OCDE; INE; Insee; europa.eu; www.undp.org; “Parity distribution and completed family size in Europe: Incipient decline of the two-child family model”www.demographic-research.org
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Despesa do Estado com apoios específicos às famílias e crianças
2011, em % do PIB

População empregada
a tempo parcial por sexo
Em %, em 2014

Crianças em risco de
pobreza e exclusão social
Em 2013 (%)

Incentivos fiscais Serviços Dinheiro

até 19
horas

20 a 29

30 a 34

35 a 39

40 ou +

PortugalFrança

TOTAL

1,57

0,80
0,45

0,2

0,68

1,36

Portugal França UE

Portugal

Portugal França OCDE

França

Portugal França UE

Portugal

França

UE

21,331,7 27,7

euros líquidos por mês verão 
aqueles valores reduzidos 
para metade e quem tem 
mais de 8000 mês, 25%. O 
Governo diz que só 12% das 
famílias serão afectadas. Em 
Portugal, o abono só é pago 

a quem tem recursos muito 
baixos (um rendimento de 

referência inferior a 
8803€ por ano). O 

valor varia conforme 
os escalões: uma 

família com 4 
filhos recebe em 

Portugal, se 
pertencer ao 

escalão mais 
pobre, 

140€/mês. 

Livre escolha
Chamava-se “complément libre 
choix d’activité”, agora é “prestation 
partagée d’éducation de l’enfant”. 
Permite cessar ou reduzir a 
actividade profissional para cuidar 
de filhos pequenos. O apoio do 
Estado e a sua duração variam 
conforme o número de crianças e 
se a cessação da actividade é ou 
não total. Em caso de cessação 
total, o valor que o Estado paga à 
família é de 390€/mês. Se o 
trabalhador ficar a trabalhar menos 
de metade do tempo, 252€/mês. E 
se trabalhar entre 50 a 80% do 
tempo, 145€/mês. Para crianças 
nascidas antes de Abril de 2014 os 

valores podem ser maiores (até 
576€). Exemplo de um casal que 
tem o 1.º filho: a mãe pode receber 
390€/mês durante seis meses; o pai 
pode tirar mais seis meses; isto até 
ao 1.º aniversário da criança. Se só 
um elemento do casal tira a licença, 
o máximo é seis meses. Num casal 
com dois filhos, a licença pode ir 
aos dois anos para cada membro do 
casal, até ao limite do 3.º 
aniversário da criança. No caso de 
trigémeos é mais. Mãe ou pai 
solteiro também têm mais tempo. 
Cerca de 480 mil famílias benefi-
ciam.

PreParE para famílias grandes
Quem tem 3 filhos ou mais e pára 
de trabalhar recebe 638€/mês (8 

meses, máximo). O mais semehante 
a estas licenças que há em Portugal 
é a licença parental alargada, de 3 
meses, com direito
a 25% do salário. Mas muito poucas 
famílias usam.

Apoio à guarda
Há uma rede de amas, micro-
creches e várias outras modalidades 
de guarda dos mais pequenos. E um 
subsídio que cobre uma parte do 
custo, até aos 6 anos da criança
(os pais têm de pagar sempre pelo 
menos 15%). 833 mil famílias 
beneficiam dele. O valor do apoio 
varia conforme os rendimentos do 
agregado. Exemplo: um casal, com 
um filho com menos de 3 anos, que 
precisa de uma ama, pode receber 

até 460€/mês, se tiver rendimentos 
inferiores a 21.248 €/ano. Há 
majorações para amas “fora das 
horas normais”. E deduções fiscais 
das despesas com “amas ao 
domicílio”. 

Rentrée
A “allocation de rentrée scolaire”
é para ajudar ao arranque do ano 
lectivo. Até 395€.

Fiscalidade
Quem tem filhos, sobretudo 3 ou 
mais, paga menos. Uma reforma do 
quociente familiar do ano passado 
veio, contudo, penalizar as famílias 
mais ricas.

Mádia
OCDE

FRANÇAPORTUGAL

OCDE
85%

173.053

2.144.546

Taxa de emprego das mães
Dos 15 aos 64 com filhos (2013)

População empregada por
número de horas de trabalho
por semana
Por sexo, em%

Com
1 filho 2 filhos 3 ou +

76,8
70,1 67,571,0

47,9
53,263,8 60,8

45,6

Fem.
Masc.

65,84

10,43

Milhões
de hab.

Área em km2 Valor do PIB, 2014
(milhões de euros)

PIB per capita (em ppp) 
2013. Média UE=100

Dívida pública
% do PIB, em 2014

Défice em % do PIB IDH em 2014 (até 1)

Posição

Salário mínimo nacional
Em euros

Portugal França

92.200

632.800

0,822 0,884

9,97,811,5

32,9
30,8

14,8

 

3,61

1,44

Licenças de maternidade

PORTUGAL

Nascidas
Duração

da licença

1
1
1
+ de um

4 meses

5 meses

6 meses

+ 30 dias*

Pagamento
€

100%
100%**

83%**
100%

* Por cada nado-vivo além do primeiro
** Se partilhada pelo casal

Nota:
Sector privado com tecto de 3129€/mês

* Pagamento

Seis semanas são obrigatoriamente da
mãe, o resto do período pode/deve ser
gozado pelo pai; para além disso, há a
parental inicial exclusiva do pai de 10 dias
obrigatórios e mais 10 opcionais

Crianças

FRANÇA

Nascidas Que já
existem no
agregado

Duração
da licença

1
1
2
3 ou mais

0 ou 1

2 ou mais

n.a.

n.a.

4 meses

6,5 meses

8,5 meses

11,5 meses

€*

100%

100%

100%

100%

A licença de maternidade é só para a
mãe, para além disso o pai tem direito  a
11 dias ou 18 para nascimentos múltiplos

Crianças

Crianças que foram amamentadas 

63%91%

Filhos na geração das mulheres nascidas nos anos 60
% de mulheres por n.º de nados-vivos que tiveram

Despesa em % do PIB
em estabelecimentos
de ensino pré-escolar
Em 2011 (%)

+1Sem
filhos 2 3

10,3
5,1

18,4

31,9
41,2

45,5

30,2

17,5
44 24,4 63,781,3

9,9

2,7
3,3
2,7

19,4

3,9

7,1

5,9

44,1

9,2

13,6

8,7

47,7

2,7
3,4
2,2

107
79 95130,2

-4,5
-4,0

41.º 20.º

0,39 0,71 0,60

589,17
1457,52

2,55
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NATALIDADE

J
eanne Fagnani é uma 

conhecida especialista 

em políticas de família 

em França, país que é 

considerado um caso de 

sucesso na promoção da 

natalidade. Investigadora emérita 

do Centre National de la Recherche 

Scientifi que, investigadora 

associada do Institut de Recherches 

Economiques et Sociales, em Paris, 

afi rma que o segredo francês passa 

pelas políticas que desenvolveram 

uma vasta rede de serviços de 

guarda para as crianças que 

permite às mulheres terem uma 

carreira e deixarem os fi lhos, “sem 

culpa”. 

Como é que uma especialista em 

assuntos de família olha para um 

país como Portugal, que tem o 

mais baixo índice de fecundidade 

da União Europeia (1,21 nados-

- vivos por mulher), e como é que 

o compara com França (1,99)?

Portugal fez coisas positivas 

para promover a partilha de 

responsabilidades nos casais. 

Fez isso com a licença parental. 

Em França não há uma 

verdadeira preocupação com 

a igualdade de género. Nem há 

uma verdadeira preocupação 

com os pais [homens]. Em 

França há essencialmente duas 

preocupações: a França quer que 

as mulheres estejam no mercado 

de trabalho, porque precisa delas, 

sobretudo das mais qualifi cadas. 

Depois, não quer que as mulheres 

reduzam o número de fi lhos que 

têm. Não quer que aconteça o 

que acontece na Alemanha, que 

é as mulheres dizerem: “Vou ter 

um fi lho e vou para casa cuidar 

dele” — e, por isso, na Alemanha, 

a taxa de fecundidade é muito 

baixa [1,39 fi lhos por mulher]. Em 

França dizemos: “Queremos as 

mulheres no mercado de trabalho 

e queremos que sejam mães.” Isto 

é muito importante para perceber 

por que é que temos uma política 

de cuidados para a infância tão 

sofi sticada e generosa, com as 

creches, com as amas registadas 

altamente subsidiadas pelo Estado. 

Comparando com Portugal, 

temos mais modelos de guarda de 

crianças altamente subsidiados 

[...]. 

Em Portugal, também há, como 

em França, uma grande tradição 

de as mulheres estarem inseridas 

no mercado de trabalho. Mas a 

maioria das mulheres portuguesas 

só tem um fi lho. Porque é 

difícil, porque é caro, porque 

é complicado conciliar a vida 

familiar e a carreira. Em França, 

as mulheres têm muito orgulho 

(e isso é muito valorizado) em ter 

uma carreira, um trabalho a tempo 

inteiro e fi lhos. 

Mas em França, 30% das 

mulheres trabalham a tempo 

parcial. Em Portugal são apenas 

15%.

É verdade... Mas as francesas têm 

horários em part-time longos, 

de 30 horas por semana (na 

Alemanha trabalham sete ou oito 

horas por semana, é bastante 

diferente). E quando a criança vai 

para a escola, aos 3 anos, a maior 

parte das mulheres francesas volta 

ao trabalho a tempo inteiro.

Mas, para um país ter boas 

taxas de natalidade, tem de ter 

muitas mulheres a trabalhar 

em part-time? Em Portugal, o 

Governo anunciou a intenção 

“Temos em França uma 
política de cuidados para 
a infância generosa”

Flexibilizar os horários de trabalho para permitir a quem 
tem fi lhos ter horários mais amigos da família. Esta é uma das 
recomendações de Jeanne Fagnani para Portugal

de apoiar as mulheres com 

fi lhos pequenos que querem 

trabalhar a tempo parcial...

Está a perguntar-me se o 

desenvolvimento do part-time 

leva as mulheres a ter mais fi lhos 

e não é assim tão simples. Quando 

falamos do comportamento 

reprodutivo das pessoas, estamos 

a falar de um fenómeno muito 

complexo. Se algumas mulheres 

tiverem bons part-time, o que 

signifi ca ter um horário dentro 

das horas “normais”, vai ser mais 

fácil conciliar vida profi ssional 

e familiar. Mas as mulheres que 

querem progredir na sua carreira, 

que querem ter bons trabalhos, 

sabem que se trabalharem em part-

time serão penalizadas. Por isso, 

muitas não querem...

Mesmo em França?

Mesmo em França. Mas há 

outros problemas. A habitação, 

o desemprego... E as normas, as 

normas...

As normas, como assim?

Dou um exemplo: cá, a criança 

fi ca entre seis e oito horas por dia 

na creche. Há países onde dizem: 

“Isso é horrível, oito horas! Como 

podem fazer isso às crianças?” As 

normas são muito importantes. E 

os valores. França é um país com 

a tradição da família. E onde o 

sistema de guarda e de educação 

das crianças é muito importante. 

Mas o sistema tem que ter 

qualidade. Para que as mulheres 

não se sintam culpadas [ao deixar 

os fi lhos].

Há muita gente que diz que 

em França os indicadores de 

natalidade são bons porque há 

muitos imigrantes. É verdade?

Não. É um mito. Apenas 7% das 

mulheres em idade de procriar 

são estrangeiras (ou seja, não 

do que as outras, que não são nem 

imigrantes nem descendentes 

de imigrantes — entre essas, 28% 

tiveram três ou mais fi lhos. 

O que diria a um ministro da 

Família em Portugal se ele 

lhe perguntasse o que é que 

o aconselhava a fazer para 

promover a natalidade?

Diria para desenvolver as 

políticas relacionadas com os 

serviços de guarda das crianças, 

para desenvolver bons serviços 

de guarda de crianças, com 

qualidade, diversifi cados — 

creches, amas... Acessíveis, isto é 

muito importante. 

Seria a primeira coisa?

Sim. E melhorar as condições de 

trabalho das mulheres. Para que 

possam trabalhar, ter trabalhos 

decentes, com horários decentes e, 

ao mesmo tempo, ter fi lhos. 

Quando diz melhorar as 

condições de trabalho, diz 

também promover o part-time?

Não, não, não. Melhores condições 

signifi ca fl exibilizar o trabalho, 

o que é diferente. Ter horários 

fl exíveis, para conciliar melhor a 

vida profi ssional e familiar.

Andreia Sanches (texto) 
Miguel Manso (fotografia)

Em França, as 
mulheres têm muito 
orgulho em ter 
uma carreira, um 
trabalho a tempo 
inteiro e filhos

Jeanne Fagnani
Investigadora

são cidadãs francesas). Pelo que 

infl uenciam pouco o nível geral de 

fecundidade. Depois, a segunda 

geração dessas mulheres, que já 

nasceram em França, ajusta o seu 

comportamento reprodutivo ao 

dos restantes franceses.

Pode dar dados?

Entre as mulheres que têm entre 

50 e 59 anos, 26% das que são 

descendentes de imigrantes 

(nascidas em França) tiveram três 

fi lhos ou mais; é um pouco menos 
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F
rança traçou há muito uma 

meta: ajudar os pais a terem 

fi lhos. E tem mantido o 

rumo ao longo dos anos, 

independentemente dos 

governos. Os franceses 

sabem com o que contar e isso 

faz a diferença, diz Vanessa 

Cunha, investigadora no Instituto 

de Ciências Sociais (ICS) da 

Universidade de Lisboa e membro 

da comissão coordenadora do 

Observatório das Famílias e das 

Políticas de Família. 

Como é que uma especialista 

em família olha para um 

país como França, que tem o 

maior índice de fecundidade 

da União Europeia (1,99 fi lhos 

por mulher) e como é que o 

compara com Portugal (1,21)?

A França tem uma longa história de 

acolhimento de crianças pequenas. 

Há a ideia de que os indivíduos têm 

de ser educados pela sociedade 

desde pequenos e há uma política 

dirigida para os equipamentos 

colectivos. Em Portugal, há a 

ideia de que a crianças têm de 

ser educadas em primeiro lugar 

pela família. Apesar de haver 

uma grande procura de creches e 

infantários [para crianças até aos 

3 anos] por parte das famílias, há, 

ao mesmo tempo, a sensação de 

que as crianças estariam melhor 

em contexto familiar, só que 

isso não é possível por causa dos 

constrangimentos do mercado de 

trabalho, neste caso das mães... 

Há um peso na consciência em 

deixar as crianças...

Sim. Por isso, há na sociedade 

portuguesa muitas estratégias 

para adiar essa entrada no 

equipamento colectivo. Desde as 

grandes ginásticas quotidianas 

entre pais e mães — pais que fazem 

desfasamento de horários de 

trabalho, com jornadas contínuas, 

um e outro, para conseguirem 

assegurar os cuidados aos fi lhos 

até mais tarde; recurso a outros 

familiares... Há um grande 

protagonista dessa imagem 

negativa dos infantários e das 

creches que é o pediatra. Eles são, 

em Portugal, altamente avessos à 

ideia de pôr uma criança na creche. 

Por causa disso, as pessoas 

podem inibir-se de ter fi lhos?

Muitas vezes as pessoas só são 

confrontadas com isto quando já 

estão na primeira consulta com 

o bebé nos braços. E o pediatra 

começa a mostrar-lhes o lado 

negativo do infantário. Por isso, 

não inibe a vinda de um primeiro 

fi lho, mas condiciona muito 

a vinda de um segundo. Para 

além de que, aí, as pessoas já se 

aperceberam das difi culdades 

de conciliação e também de 

todos os custos que acarreta pôr 

uma criança num equipamento 

colectivo, principalmente nestas 

faixas etárias baixas onde há pouca 

oferta pública. O que mais explica 

a nossa baixa fecundidade não 

tem tanto a ver com a vinda do 

primeiro fi lho, mas com a vinda do 

segundo.

Qual é o peso das mães de fi lho 

único?

Apenas 5% das mulheres nascidas 

no início dos anos 1960 não 

tiveram fi lhos. E este é o valor mais 

baixo em termos europeus. Ao 

mesmo tempo, somos dos países 

com valores mais elevados de fi lhos 

únicos: 31,9% das mulheres só 

tiveram um fi lho [18% na França]. 

“O pilar da parentalidade 
é o trabalho remunerado 
de forma condigna”

Em tempos de crise, uma “estabilidade” dos apoios do Estado 
pode dar às pessoas “a possibilidade de continuarem os seus 
projectos familiares”, em vez de os adiarem. Ou emigrarem

Nos países com fecundidade 

elevada, esta é feita à custa dos 

segundos e terceiros nascimentos. 

Já há dados para a geração 

nascida nos anos 70?

A previsão em Portugal é que haja 

um aumento do peso do childless 

[não ter fi lhos]. À volta de 9%. Há, 

de facto, um adiamento fortíssimo 

do nascimento do primeiro 

fi lho que pode pôr em causa a 

possibilidade de se ser mãe ou 

pai quando se chega aos 40 anos 

e ainda não se conseguiu ter o 

primeiro. Chegámos assim à nossa 

baixíssima fecundidade. Estamos 

em queda desde os anos 70. 

Que medidas destacaria entre 

as adoptadas pela França? 

O mais importante do caso francês 

é a estabilidade das políticas. 

É algo que nós não temos. Pelo 

contrário, entrámos num processo 

de descrédito. 

Em 2010, as famílias com mais 

rendimentos deixaram de 

receber abono de família...

O abono é um apoio estrutural, 

dirigido à criança, e isso foi uma 

das grandes machadadas no bem-

-estar e na confi ança das famílias. 

Mas isso leva as pessoas a terem 

menos fi lhos?

O pilar da parentalidade é 

as pessoas terem trabalho 

remunerado de forma condigna 

e com alguma perspectiva de 

estabilidade. É o factor central 

na decisão de ter fi lhos. Uma 

sociedade que está a ser marcada 

por desemprego de longa duração, 

onde fi car desempregado é quase 

uma sentença de desemprego de 

longa duração... Uma população 

penalizada assim, que perde 

também a almofada que é o 

Estado Social, fi ca duplamente 

sobrecarregada com os custo 

— que a tiveram também —, a 

política foi manter o apoio social 

existente. E isto deu às pessoas 

a possibilidade de continuarem 

os seus projectos familiares. De 

facto, mais do que a política A, B 

ou C da França, essa construção 

de um conjunto variado de apoios 

que a França desenvolveu, em que 

para umas famílias vão ser mais 

importantes os apoios económicos 

directos, para outras o facto de 

haver creches e para outras é outra 

coisa... O importante é manter-se 

o quadro.

Que prioridades deve ter o 

próximo ministro com a pasta 

da família? 

Emprego com rendimentos 

condignos. Que as pessoas sintam 

alguma estabilidade na sua vida 

profi ssional. Possibilidade de 

conciliarem a vida privada com a 

vida profi ssional, nomeadamente 

alargando os equipamentos sociais 

de apoio à pequena infância. 

Reduzir os custos que esses 

serviços têm para as famílias. E, 

por outro lado, haver uma política 

de igualdade a nível familiar e 

laboral. 

Andreia Sanches (texto) 
Miguel Manso (fotografia)

Há em Portugal um 
grande protagonista 
dessa imagem 
negativa dos 
infantários — 
o pediatra

Vanessa Cunha
Socióloga

de ter um fi lho. Não é o abono 

especifi camente, é o contexto em 

que aconteceu e como aconteceu 

que levou as pessoas a esperar por 

melhores dias para ter fi lhos. Ou a 

emigrar. 

Em França há uma série de 

subsídios às famílias. Estas 

almofadas podem contrariar 

o impacto de uma crise 

económica na natalidade?

Podem e nos países nórdicos 

aconteceu. Em contexto de crise 
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NATALIDADE
O QUE PODEMOS 
APRENDER COM 
A FRANÇA, UM PAÍS 
“CONFORTÁVEL 
PARA SE 
TER FILHOS”
Série 12 ideias para 
Portugal , p10 a 17

MIGUEL MANSO


