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Crianças sentem que a crise pode comprometer o futuro
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Políticas de contenção, aumento do desemprego, diminuição dos apoios sociais têm repercussões
diretas na vida dos mais pequenos. Em 2012, uma em cada quatro crianças vivia em famílias que se
debatiam com privações materiais. Os dados de um relatório da UNICEF dão que pensar.
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 Austeridade não é apenas uma palavra que incomoda gente grande. Austeridade é um nome
comprido que os mais pequenos escutam e, mesmo não entendendo o real significado, percebem que
essa palavra perturba as suas vidas. As crianças são o grupo etário em maior risco de pobreza em
Portugal. Este é um dos dados do relatório As Crianças e a Crise em Portugal - Vozes de Crianças,
Políticas Públicas e Indicadores Sociais, 2013, publicado e divulgado pelo Comité Português para a
Unicef. São as próprias crianças que neste estudo, elaborado por um grupo de investigadoras do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenado pelas professoras Karin Wall e Ana
Nunes de Almeida, dizem o que lhes vai na alma.
 
 Os apertos financeiros que se vivem dentro de casa não passam despercebidos aos mais pequenos
que revelam que o desemprego dos pais e a falta de rendimento afetam o seu dia a dia, situações que
conduzem à instabilidade psicológica, que normalmente perturba o ambiente familiar. Se o presente
não é agradável, as crianças olham para o futuro sem grandes perspetivas, sem expetativas de maior.
Têm consciência de que a crise compromete os dias que hão de vir, que se a austeridade continuar
pode estragar projetos de vida em aspetos basilares, como formação, emprego e vida familiar.
 
 O relatório da UNICEF revela que, há dois anos, uma em cada quatro crianças portuguesas vivia em
famílias com privação material, ou seja, com dificuldade ou incapacidade para pagar um empréstimo
ou a renda de casa, para pagar as contas dentro do prazo, para ter refeições de carne ou peixe a cada
dois dias. Por outro lado, os apoios sociais diminuíram substancialmente. Entre 2009 e 2012, 546 354
crianças perderam o abono de família. Nos últimos anos, as verbas desse abono diminuíram e é mais
complicado aceder a essa ajuda.
 
 O número de casais sem emprego tem aumentado exponencialmente. De outubro de 2010 a junho de
2013, subiu de 1530 para 12 065. O apoio económico do Estado às famílias diminuiu e os impostos
aumentaram. Políticas que, segundo a UNICEF, têm impacte direto no bem-estar das crianças ao nível
da educação e da saúde.
 
 Num contexto de crise económica e financeira, os mais pequenos também sofrem. O relatório
sustenta que o risco de pobreza é mais elevado em famílias com filhos: 41,2% em famílias
monoparentais e 31% em famílias numerosas. "Os dados deste relatório não deixam margem para
dúvidas. Ainda que em si mesmos não mudem a situação, os dados podem contribuir para a mudança,
identificando necessidades indispensáveis para informar políticas e avaliar os progressos", referiu
Madalena Marçal Grilo, diretora executiva do Comité Português para a UNICEF, a propósito dos dados
recentemente divulgados.
 
 É de mudança que a UNICEF quer falar. Com o relatório na mão, o Comité Português apresenta
recomendações e sugere estratégias para que os direitos das crianças sejam colocados no centro das
políticas de resposta à crise. Nesse sentido, é proposta a criação de uma estratégia nacional para a
erradicação da pobreza infantil, assente numa intervenção integrada e que envolva várias áreas, e a
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criação de um entidade para os assuntos das crianças e da juventude que coordene e monitorize a
aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal.
 
 As crianças devem ter voz, devem ser ouvidas pelos adultos. Por isso, pede-se que o Governo e a
sociedade civil as ouçam em processos decisórios que lhes dizem diretamente respeito. Para a
UNICEF, é fundamental que o Governo avalie o impacte das políticas de resposta à crise na vida das
crianças e na realização dos seus direitos. "Deve ainda investir na educação da primeira infância e
garantir acesso gratuito a estes serviços a famílias com baixos rendimentos", sublinha. Ter um
sistema global e integrado de recolha de dados que inclua todos os aspetos da vida das crianças é
também importante.
 
 "Uma recuperação da crise baseada no respeito pelos direitos humanos é a melhor estratégia para
corrigir desigualdades, agravadas por crises sucessivas, para erradicar a pobreza e para promover
coesão social", lembra a UNICEF.
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