
Casais sem dinheiro

para ter mais filhos
A maioria dos portugueses até gostava de ter dois ou três rebentos, mas é obrigada a
contentar-se com o filho único permitido pelo orçamento doméstico. E um quarto dos
casais já nem sequer pensa em deixar descendência.

Famílias cada vez mais pequenas,
casais com cada vez menos filhos
- eis o retrato doméstico dos por-
tugueses feito pelo Observatório das

Famílias e das Políticas de Família

(OFAP) no seu último relatório. O
trabalho científico de análise da con-

juntura familiar portuguesa foi efec-

tuado por uma equipa do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade

de Lisboa coordenada por Karin Wall

e integrada por Sofia Aboim, Mafal-

da Leitão, Sofia Marinho, Vanessa

Cunha e Vasco Ramos.

Segundo o relatório do OFAP,
confirmam-se as tendências dos úl-
timos anos em Portugal: "diminui-

ção da dimensão média da família

e aumento das pessoas sós, das fa-

mílias monoparentais e das famílias

recompostas", "menos casamentos

e menos casamentos católicos no
total de casamentos", "mais uniões

de facto e mais coabitação antes do

casamento" subida da taxa de divór-

cio, "taxa de actividade feminina ele-

vada" e "queda da fecundidade, com

o número de nascimentos a descer

desde o início da crise económica".
É um retrato preocupante, agra-

vado pela desertificação galopante
do Interior do País e pelo aumento
da idade média dos portugueses. Se o

panorama era de alarme, agravou-se
ainda mais a partir de 20 1 1 , quando
José Sócrates deixou o Governo com



Portugal à beira da bancarrota. Desde

então, outros factores tornaram o

problema demográfico português
mais agudo. Entre esses factores, o
estudo do OFAP refere o aumento
do desemprego, a contracção do PIB
e a subida da inflação e do IVA (este

com reflexos directos e imediatos nos

preços de "praticamente todos os

produtos alimentares" e nos custos
do gás e da electricidade).

9% de famílias
m on opareii tai s

Só um insensato não faria contas
antes de mandar vir a cegonha com
mais um filho. É certo que Portugal

tem hoje "um maior número de fa-

mílias do que em 2001" (mais 10,8

por cento). "Contudo, a dimensão

média da família é de 2,6 pessoas",
reflectindo uma "tendência consis-

tente" desde os anos 60 do século

passado.
O relatório analisa em detalhe

a evolução da estrutura familiar
no nosso País: "A percentagem de

agregados domésticos com 5 ou
mais pessoas tem vindo a dimi-
nuir acentuadamente, passando
de 15,4% em 1991 para 6,5% das

famílias em 2011. Em contraste,
continua a aumentar o número de

pessoas sós - 21% de agregados em
2011 -, eventualmente explicado
pela combinação de tendências de

envelhecimento da população com
tendências de individualização na

construção da vida doméstica nas
camadas mais jovens da população".

Segundo os dados do relatório,
os casais sem filhos representam já
cerca de 24% da população (em 1 960
eram apenas 15%). Destes, 67% de-
sistiram de deixar descendência por

razões financeiras. A mesma razão
é invocada por 86% dos casais com
um único filho para não terem mais

filhos, embora este fosse o desejo da
maioria das famílias, que preferiam
ter 2 ou 3 rebentos.

A figura do "casal como forma

predominante de organização da fa-
mília" mantém-se ainda em Portugal,
mas abrangendo apenas 60% dos

lares. Ao mesmo tempo, "tem vindo
a registar-se uma ligeira diminuição
dos casais com filhos co-residentes,

acompanhada por uma subida, tam-
bém ligeira, dos casais sem filhos, o

que pode ser explicado quer com a
descida e o adiamento da fecundi-

dade, quer com o envelhecimento
da população. De realçar é também
o crescimento dos agregados mono-

parentais, estimados em cerca de 9%
das famílias em 2010".

Parto cada vez
mais tarde

Um dos aspectos mais graves
da actual conjuntura é a baixa taxa
fecundidade dos portugueses. "Nos
últimos quarenta anos, Portugal re-

gistou uma queda acentuada da fe-

cundidade, passando de um índice

sintético de fecundidade de 3,2 filhos

nos anos 60, para um índice de 1,37
filhos em 2010", refere o relatório.

"Assim, podemos dizer que desde o

início da crise económica em 2008

(ano em que ainda nasceram 104.594

crianças) verifica-se uma tendência

para uma descida ainda mais acen-
tuada da fecundidade".

Segundo os cientistas do OFAP,
"uma explicação para este cenário

reside no adiamento da transição

para a parentalidade, reflectido no
aumento da idade média da mu-
lher ao primeiro filho, de 28,9 anos

em 2010, em contraste com os 24,7

anos, ainda no início dos anos 90.

Contudo, a este adiamento acresce

o da transição para o 2 o filho, ten-
dência que tem vindo a registar-se na
sociedade portuguesa, contribuindo
não só para a incidência elevada de

descendências de filho único, mas,

fundamentalmente, para que não se

realizem as preferências e as inten-

ções reprodutivas dos casais".

Por outro lado, "a percentagem
de bebés nascidos fora do casamento
aumenta fortemente, atingindo 41%
em 2010, enquanto em 2001 era de

24% e em 1991 de 15%. No entanto,
os nascimentos fora do casamento
referem-se menos a situações de mães

solteiras - como acontecia tradicio-
nalmente - do que a situações de

coabitação dos pais, confirmando

a maior informalidade também na

parentalidade".
Uma última nota para um as-

pecto formal do relatório do Ob-
servatório das Famílias. Na secção
de agradecimentos, página 6, são

mencionadas várias pessoas com
o título académico de "Dr°". Que
quererá dizer? "Doutoro"? Incom-
preensível num trabalho com este
elevado nível académico. ¦


