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Bebés de pais que não são casados nem 
vivem juntos triplicaram em dez anos

Há cada vez mais bebés a nascer em 

Portugal de pais que não são casa-

dos nem vivem na mesma casa. O 

fenómeno afectou 16,3% das crian-

ças nascidas em 2015, contra os 6% 

de 2005. E, mais do que a qualquer 

mudança de mentalidades ou de 

formas de estar em família, deve-

se à crise. 

“Há muitos casais que deixaram 

de viver em coabitação por causa 

da emigração”, interpreta Maria Fi-

lomena Mendes, presidente da As-

sociação Portuguesa de Demogra-

fi a (APD) e coordenadora do estudo 

Determinantes da Fecundidade em 

Portugal, que é divulgado hoje, pe-

la Fundação Francisco Manuel dos 

Santos (FFMS).

“Quando entrámos em crise, por 

volta de 2008 mas sobretudo a partir 

do momento em que entrou a ajuda 

externa e os cortes salariais, as pes-

soas começaram a adiar o projecto 

de ter fi lhos. Havia a questão da ins-

tabilidade social, do desemprego, da 

precariedade. Entretanto, chegámos 

a uma altura em que estas pessoas 

que querem ter fi lhos atingiram o 

seu limite de fertilidade e, portanto, 

têm o fi lho, independentemente de 

terem uma relação conjugal ou não 

e independentemente de viverem 

com essa pessoa ou não”, acrescen-

ta a demógrafa.

Além da crise e de tudo o que lhe 

está associado (da precariedade la-

boral ao desemprego e à impossibi-

lidade de suportar as despesas de 

uma casa), poderá estar a ganhar 

terreno em Portugal uma nova for-

ma de estar em família, o denomi-

nado living apart together, em que 

os casais, tendo uma relação está-

vel e duradoura, vivem cada um 

em sua casa, tendo ou não fi lhos 

em comum. “Este tipo de famílias 

representa já um quarto das conju-

galidades em países como a Suécia 

ou a Alemanha”, aponta o estudo 

feito em parceria com o Instituto 

Nacional de Estatística (INE).

Detenhamo-nos, por enquanto, 

nos números. No ano 2000, ape-

nas 5,4% dos bebés nasciam fora 

do casamento sem coabitação dos 

pais. Dez anos depois, em 2010, a 

proporção era já de 9,2%. Mas o fe-

nómeno, que quase triplicou numa 

década, agudizou-se sobretudo nos 

últimos três anos. Em 2013, houve 

já 14,7% de crianças nascidas naque-

las circunstâncias. No ano seguinte, 

passou-se para 15,8%, contra os refe-

ridos 16,3% do ano passado. 

Os resultados intrigaram os espe-

cialistas, já habituados ao aumento 

das crianças nascidas fora do casa-

mento. Afi nal, mais de metade dos 

85.500 bebés nascidos em 2015 não 

tinha os pais casados. “No chamado 

‘modelo moderno’, as pessoas vi-

vem juntas, têm fi lhos e depois é que 

se casam”, repetia na última semana 

ao PÚBLICO, à laia de contextuali-

zação, a socióloga Anália Cardoso 

Torres.

O peso da emigração
Ainda assim, ninguém estava à es-

pera de ver tantos bebés nascerem 

de pais que nem estão casados nem 

coabitam. E o que leva os especia-

listas a pensar que tal decorre das 

condicionantes da crise tanto como 

de uma mudança na forma de estar 

em família é uma análise mais fi na 

dos números. 

Em 2001, havia 12 municípios (Viei-

ra do Minho, Constância, Mondim de 

Basto, Murtosa, Arcos de Valdevez, 

Santa Comba Dão, Ansião, Alcou-

tim, Boticas, Cabeceiras de Basto, 

Fronteira e Melgaço) em que mais 

de 50% dos nascimentos ocorriam 

fora do casamento e sem coabitação 

dos pais. Trata-se de concelhos tidos 

como mais conservadores nos cos-

tumes e fortemente afectados pelo 

fenómeno da emigração, mesmo 

antes de a crise varrer a sociedade 

portuguesa com toda a força.

Uma década depois, em 2011, o 

fenómeno aumenta para os dois dí-

gitos (10,9%) e concentra-se em todo 

o Litoral Norte e Centro e Algarve, 

sendo que, naquele ano, apenas 

três municípios (Vizela, Arronches 

e Proença-a-Nova) apresentavam va-

lores iguais ou superiores a 50%. Em 

2013, a proporção de nados-vivos 

naquelas circunstâncias aumenta, 

Os resultados intrigaram especialistas já habituados ao aumento de crianças nascidas fora do casamento

A crise, a emigração masculina e o 
chamado living apart together ajudam 
a explicar que, no ano passado, 16,3% dos 
bebés portugueses tenham nascido de 
pais que não são casados nem coabitam

Natalidade
Natália Faria

“Em Portugal, mais do que nal-

guns países da Europa, a existência 

de uma relação conjugal estável con-

tinua a ser uma condição para se 

ter fi lhos, no plano das intenções”, 

aprofunda Maria Filomena Mendes. 

Para concluir: “São as mães mais ve-

lhas aquelas que estão a ter fi lhos 

fora do casamento, o que nos leva 

a crer que o fazem independente-

mente das condições em que se en-

contram, porque estão no limite da 

sua fertilidade.” 

A estes casos, a especialista soma 

aqueles “em que os companheiros 

emigraram, e, portanto, deixou de 

haver coabitação por efeito da emi-

gração”. E lembra, a propósito, que 

de um modo geral, em todo o país, 

com as regiões do Litoral, incluindo 

o Algarve, a apresentarem as pro-

porções mais elevadas, acima dos 

40%.

“Este aumento (...) poderá tam-

bém estar associado, em particular 

no caso português, a um crescimen-

to da emigração jovem e ao agrava-

mento da situação de desemprego 

também dos mais jovens, conse-

quências da crise económico-fi-

nanceira que poderão implicar 

difi culdades acrescidas em termos 

da formação de uma nova família, 

refreando quer o casamento, quer 

mesmo a coabitação”, introduz o 

estudo.

“As pessoas já 
perceberam que 
não terão emprego 
para a vida, que 
poderão alugar 
casa em vez de 
comprar. Porquê 
continuar a adiar 
a maternidade?”
Maria Filomena Mendes 
Presidente da Associação 
Portuguesa de Demografia
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“era masculina 60% da emigração 

dos últimos anos”.

Homens querem mais tempo 
Na análise às razões para a quebra 

da natalidade em Portugal (país que 

tem dos mais baixos índices de fe-

cundidade da Europa e que desde 

1982 não garante os 2,1 fi lhos por 

mulher em idade fértil necessários 

para garantir a substituição das ge-

rações), há prenúncios de mudança 

que surpreenderam Maria Filomena 

Mendes. 

“Os homens estão a querer ter 

mais tempo com os seus fi lhos e o 

facto de não o poderem fazer — por 

causa do número de horas que tra-

balham — surge como um dos tra-

vões à decisão de se avançar para 

um segundo ou terceiro fi lhos.”

Em Portugal são poucas as pes-

soas que assumem não querer ter 

fi lhos — apenas 8%. “Para o primeiro 

fi lho avança-se com mais facilidade, 

porque as pessoas não idealizam fa-

mílias sem fi lhos.” A baixa natalida-

de decorre, assim, da percepção de 

que é tarde ou impossível avançar 

para um segundo, terceiro ou mais 

fi lhos. 

“Os portugueses, em compara-

ção com o resto da Europa, têm o 

primeiro e conformam-se com a 

impossibilidade de avançar para o 

seguinte”, acentua a investigadora. 

BRUNO LISITA

43.361
dos nascimentos registados 
em 2015 ocorreram fora do 
casamento, o que equivale a 
50,7% do total de 85.500 bebés 
nascidos nesse ano

16,3%
dos nascimentos do ano 
passado ocorreram fora 
do casamento e sem 
coabitação dos pais 

Porquê? “Porque, entretanto, sur-

gem problemas de infertilidade, 

divórcio, emigração, precariedade 

laboral.”

E, neste último caso, não estamos 

apenas a falar de recibos verdes ou 

contratos a prazo. “A precariedade 

laboral também obriga quem tem 

um vínculo a dedicar-se mais ao 

trabalho, com jornadas demasiado 

longas. E aqui surge o tal problema 

da falta de tempo para dedicar aos 

fi lhos, nomeadamente por parte dos 

homens”, constata a demógrafa.

Mães, mas tarde 
Na análise que o estudo engloba aos 

padrões de fecundidade entre 2000 

e 2013, recupera-se o velho alerta 

relativamente ao envelhecimento 

acelerado da população portugue-

sa e aponta-se o adiamento do nas-

cimento do primeiro fi lho como o 

“principal obstáculo” à recupera-

ção da natalidade. Em 2014, a idade 

média da mulher ao nascimento de 

um fi lho era de 31,5 anos, três anos 

e meio mais tarde do que na década 

de 1990.

“O prolongamento dos percursos 

escolares, a incerteza associada aos 

percursos profi ssionais e a precarie-

dade laboral surgem como motivos 

para o adiamento do nascimento do 

primeiro fi lho”, contextualiza Maria 

Filomena Mendes, admitindo que 

aqui possam ocorrer mudanças. 

“As pessoas já perceberam que não 

terão um emprego para a vida mas 

que terão de mudar de trabalho 

muitas vezes, que poderão alugar 

casa em vez de comprar. Se assim 

é, porquê continuar a adiar a ma-

ternidade?”

Mas a crise económica não explica 

tudo. No adiamento do primeiro fi -

lho jogam-se também factores como 

o desejo de viajar, estabelecer uma 

carreira, a procura da componente 

lúdica da vida e o facto de as mulhe-

res e os homens, “sobretudo elas”, 

não quererem “hipotecar a sua vida 

muito cedo”. Como pano de fundo, 

está, e ainda segundo a presidente 

da APD, a questão da nova centrali-

dade da criança na família.

“Os pais preferem ter menos fi -

lhos, e dar-lhes mais oportunidades 

de sucesso, e também em termos de 

saúde, educação, do que serem con-

frontados com uma vida mais difícil 

e com as restrições que adviriam do 

nascimento de mais fi lhos.” Não é 

só, portanto, uma questão de rendi-

mentos e muito menos de egoísmo. 

“É a consciência de que precisariam 

de dedicar aos fi lhos um tempo de 

que não dispõem.” 

Numa sociedade que, como a portu-

guesa, desejava ter mais fi lhos do que 

os que na realidade tem, a respon-

sabilidade por nascerem cada vez 

menos bebés é dos decisores políti-

cos. “Vem um governo e faz, vem o 

seguinte e desfaz. E estas políticas de 

stop and go transmitem aos cidadãos 

o sinal contrário ao que seria preciso. 

Não se percebe bem”, desabafa Joa-

quim Azevedo, coordenador da co-

missão independente que, a pedido 

do anterior primeiro-ministro, Pedro 

Passos Coelho, redigiu o relatório Por 

um Portugal amigo das crianças, das 

famílias e da natalidade 2015-2035.

Do incentivo ao trabalho em part-

time até um ano e sem perda de salá-

rio à redução do IMI e das tarifas de 

água e do lixo, passando pela criação 

de um passe familiar nos transpor-

tes públicos e pela isenção da Taxa 

Social Única para as empresas que 

contratassem grávidas ou pessoas 

com fi lhos até três anos de idade, o 

documento propunha 27 medidas 

tidas como capazes de remover os 

obstáculos à natalidade em Portugal.

Quando, em Julho de 2014, o apre-

sentou publicamente, Passos Coelho 

apelou a um consenso partidário e 

social alargado em torno das pro-

postas. Mas a maioria quedou-se no 

papel. E as que avançaram, como 

a introdução do quociente familiar 

“A única coisa errada nisto 
da natalidade são os políticos”

em que cada fi lho passou a contar no 

apuramento das deduções à colecta 

para efeitos de IRS, acabaram por ser 

revertidas pelo actual Governo lide-

rado por António Costa. “Logo que a 

situação melhorou, a natalidade vol-

tou a subir. A única coisa errada nisto 

são os dirigentes políticos. Eles é que 

dão sinais contrários. Temos 40 anos 

de democracia, era tempo de sermos 

mais adultos nestas coisas”, acusa 

Joaquim Azevedo.

No ano passado, assistiu-se a um 

ligeiro aumento na natalidade, com 

mais 3133 bebés do que no ano ante-

rior. Não é muito, mas foi a primeira 

vez, em vários anos, que a natalida-

de não desceu. Mostra isto que “as 

pessoas querem ter fi lhos e querem 

ter mais fi lhos”, insiste Azevedo. Fal-

tam, assim, medidas consistentes de 

facilitação. Quais?

“A facilitação da conciliação do 

trabalho com a família, não só já do 

ponto de vista da mãe, mas também 

do pai, seria importantíssima para 

incentivar a natalidade”, atira Maria 

Filomena Mendes. Para a presidente 

da Associação Portuguesa de Demo-

grafi a, “num país em que a produtivi-

dade ainda se confunde com o núme-

ro de horas de trabalho”, seria assim 

imperioso “avançar com a redução 

das jornadas laborais dos funcioná-

rios com fi lhos pequenos”.

Para a também demógrafa Ana 

Fernandes, professora catedrática 

no Instituto Superior de Ciências So-

ciais e Políticas, urge fl exibilizar os 

horários de trabalho e assegurar a 

existência de boas escolas maternais 

onde os pais possam deixar os fi lhos 

sem terem de desembolsar perto de 

500 euros. “Isso é a pedra de toque 

de qualquer política de apoio à nata-

lidade, porque, sem uma estrutura 

de apoio à família bem organizada e 

acessível, nada disto vai mudar.”

Na semana passada, o Parlamento 

discutiu duas propostas do BE e do 

PAN para o alargamento da licença 

pós-parto. O debate foi suscitado 

por uma petição popular que reuniu 

mais de 30 mil assinaturas e seguiu 

entretanto para discussão em sede 

de comissão parlamentar, onde se 

juntará um terceiro projecto do PCP 

que aponta no mesmo sentido. O PS 

já avisou, porém, que não está dispo-

nível para apoiar a mudança.

Natália Faria

Joaquim Azevedo: “Era tempo 
de sermos mais adultos”
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Bebés de pais que não 
são casados nem vivem 
juntos triplicaram 
A crise e a emigração masculina ajudam a explicar que, em 2015, 16,3% 
dos bebés portugueses tenham nascido de pais que não são casados nem 
vivem na mesma casa. Numa década, este número triplicou Portugal, 6/7


