
"Até gostava
de ter mais um,
mas..." Porque
não fazemos
mais bebés

Carlos e Ana, de 39 e 35
anos, sempre quiseram ter
uma família grande. Têm
três filhos, e só agora,
quando imaginam um
quarto, começam a fazer
contas às despesas
ARTUR BORGES



Uma família numerosa, um casal que não quer
filhos e um que até queria ter dois

explicam o que pesa na decisão

SÍLVIA CANECO
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Aos 44 anos, Paula Taveira já perdeu a
conta à quantidade de vezes que ouviu
a pergunta: "Quando é que vem o bebé?"

Não é esse o caminho óbvio? O que se

espera de uma mulher que adora crian-

ças, viaja com os sobrinhos, tem um
emprego estável e uma relação feliz de
duas décadas? Como conseguiria ela

explicar aos pais, aos pais do companhei-
ro, aos irmãos e cunhados, aos amigos e

vizinhos que até à data nunca sentiu esse

"apelo"? "Há pessoas que sabem que que-
rem filhos mais cedo ou mais tarde, eu
nunca senti essa vontade."

Paula está longe de entrar nos padrões

típicos que explicam por que razão nas-

cem cada vez menos bebés no país: não
foi uma decisão adiada por ter emprego
precário, salário baixo que não dá para
pagar fraldas e infantário ou um horário
de trabalho impossível de conciliar com
as tarefas de mãe. Foi simplesmente por-

que ela, linguista, e o marido foram toman-

do essa opção. "Nunca achei que todas as

pessoas tivessem de nascer para casar e

ter filhos. Tive a sorte de encontrar quem

pensa como eu. E acho, sinceramente, que
não poderia ser mais feliz."

O difícil é explicar ao resto do mundo

que para se ser feliz não é preciso "entrar
na forma". "Parece que o que nos é pedi-
do é que estejamos todos na sociedade da
mesma maneira Se daqui a dez, 15 anos

me posso arrepender? Talvez, mas queria
ter filhos porque queria educá-los e vê-los

crescer e não porque os outros têm ou

queriam que eu os tivesse", conta Paula.
Em 1960, nasciam duas crianças por cada

habitante que morria. Desde 2007, mor-
rem mais pessoas do que as que as nas-
cem. E desde 2001 que há mais idosos do

que jovens. Na década de 60, nasciam 213

895 crianças por ano, em 2012 o número
nem chegou aos 100 mil: nascem hoje,

apenas, 246 bebés por dia. Em 1960, a
média de filhos por mãe era de 3,20; hoje
é de 1,28: ou seja, o difícil é encontrar um
casal que tenha mais do que um filho. Com
três ou mais então, é quase uma rarida-
de. Seguindo a este ritmo, de acordo com

um estudo da Fundação Francisco Manuel

dos Santos, o provável é que em 2030 meta-
de da população tenha mais de 50 anos e

um terço tenha já ultrapassado os 65.

Os especialistas resumem: os imigran-
tes partiram; os que têm idade de ter filhos

estão a ir embora e os que ficam vão adian-

do a paternidade. Se há 14 anos as mulhe-
res tinham o primeiro filho entre os 24 e

os 25 anos, agora o mais provável é que o

façam só aos 29.
Urbano e Paula, ele com 31, ela com 33,

são o típico casal que gostava de ter mais

um filho mas se vê confrontado com os

"mas". O exemplo mais próximo do que
os estudos mostram ser uma das princi-
pais razões para as baixas taxas de nata-
lidade: não sentem ter condições financei-
ras para dar esse passo. Pelo menos até o

Gustavo fazer cinco anos e conseguir final-
mente entrar numa escola pública. Os pais
não tiveram outra alternativa que não
matriculá-lo num colégio privado: o mais
barato que encontraram na zona- de Cas-

cais e Oeiras, onde vivem, tira-lhes todos

os meses mais de 400 euros. A esta des-

pesa têm de somar a renda de um T2, o

constrangimento de não terem apoio fami-
liar mais presente porque os avós estão
na Figueira da Foz e ainda outro desastre
de início de vida familiar: nos primeiros
tempos, Paula, professora, não conseguiu
emprego. Hoje, na falta de um contrato
com uma escola, arranjou trabalho como
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secretária e dá explicações.
Namoravam há seis anos quando o Gus-

tavo nasceu. Não foi planeado, as circuns-

tâncias não favoreciam que fosse: ele esta-

va a trabalhar na HP, ainda a contrato,
Paula estava a viver na Figueira da Foz.

Depois de dezenas de quilómetros entre
Lisboa e a Figueira para ver o filho, pas-
sado ano e meio Urbano passou para os

quadros da empresa e Paula mudou-se.
"Lisboa oferecia à partida mais oportuni-
dades mas ao início, ao contrário do que
esperávamos, não foi nada fácil", recor-
da Urbano Freitas.

Além de nunca terem conseguido vaga
para o Gustavo numa escola pública, até

para arranjar um pediatra precisaram de

recorrer ao privado. Nesta parte, Urbano
teve alguma sorte: o seguro de saúde dado

pela HP permite incluir o agregado fami-

liar, e reduzir brutalmente o valor das

Os casais jovens
partiram ou estão de
partida e os que ficam
adiam a paternidade,
explicam os especialistas
consultas. Sabe que tem outras: um salá-

rio que com alguma ginástica financeira
deu para sustentar a família nas fases de

maior aperto e flexibilidade de horários

(pois trabalha por objectivos).
Normalmente, deixa o Gustavo no colé-

gio por volta das 9 da manhã e vai buscá-

lo por volta das 19. Para que cuidem do

filho até às 19h30, tem de pagar todos os

meses mais 40 euros ao infantário. Desde

que o filho nasceu, o casal tem abdicado
de férias. Nenhum dos dois comprou ou
trocou de carro. Urbano foi apenas a um



concerto porque não tinham com quem
deixar o filho à noite. E até os planos de

casamento têm sido adiados. "Nenhum de

nós quis pedir dinheiro aos pais para o

casamento, como é tradição. E quando o

Gustavo nasceu deixámos nós de poder
investir esse dinheiro na festa."
A EXCEPÇÃO Carlos e Ana, de 39 e 35 anos,

sempre quiseram ter uma família gran-
de. "Se falar com a minha mulher ela acha

que não é ainda grande o suficiente", brin-
ca Carlos Roque, pai de três crianças: dois

gémeos (um rapaz e uma rapariga) com
seis anos e outra rapariga com quatro. Só

agora, que chegou a hora de pensarem
num quarto filho, começam a pesar os

constrangimentos financeiros. "Até aqui
não, foi até um bocado inconsciente. Até

ver não falimos, mas é claro que há algu-
mas restrições", explica. Na hora de fazer
férias, por exemplo, têm a vantagem de
ter uma casa de família "Se fôssemos para
um hotel, sentiríamos bastante o peso de

sermos cinco." As escolhas fazem-se dia-

riamente, mas "sem pensar muito nas
alternativas": "Para nós sempre fez sen-
tido ter uma família. Os nossos pais tam-
bém tiveram filhos e netos e continuam
a trabalhar."

Carlos é bolseiro de investigação e pro-
fessor universitário, Ana é directora jurí-
dica da Federação Portuguesa de Golfe.
Às 9, deixam os gémeos na escola primá-
ria, que fica a poucos metros de casa, e

seguem para o Laboratório Nacional de

Engenharia Civil (LNEC): é lá que fica Car-
los e também a filha mais nova, porque o

laboratório tem um infantário para os
filhos dos investigadores e funcionários.

Por norma, ambos conseguem ir almo-

çar a casa. Às 17h30, se não for dia do
ballet da Amélia ou da natação do Antó-

nio, Carlos e os filhos já devem estar em

casa. Ana chega pouco depois. Quando
Carlos decidiu fazer o doutoramento, já
era pai. Entre refeições e fraldas, conse-

guiu terminá-10. Todas as semanas reser-
vam duas noites para estarem a sós. Os

amigos olham para eles "como um tóni-
co de sobrevivência": "Quem não tem
nenhum acha que é uma loucura, quem
tem pensa: 'se eles conseguem'..."

Vanessa Cunha
Investigadora do Instituto
de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa

"Teremos gerações
penalizadas nos seus
ideais reprodutivos"

O que explica a baixa taxa de
natalidade? A população portuguesa
em idade de ter filhos diminuiu. Os
jovens estão a emigrar na idade em

que há uns anos seriam pais, e
mesmo que emigrem em casal vão
ter filhos lá fora: já não contarão para
as nossas estatísticas. A população
imigrante também tem vindo a
diminuir. Não há uma renovação.

E o que acontece com os que cá
ficam? Esses sentem que não estão

em condições de os ter e adiam ou
desistem dos seus projectos de

parentalidade porque estão numa
situação precária ou com bastante

descrença em relação ao futuro. O
discurso até passou a ser:
"Eventualmente só emigrando."

Os problemas financeiros são a
principal razão? Há muitas variáveis

que pesam na equação. Os custos
são sem dúvida um dos grandes
entraves à natalidade. Os baixos

rendimentos, a precariedade laborai,
o desemprego ou o medo de perder
o emprego. Há também uma
almofada de políticas públicas que
tem vindo a desaparecer. E as

gerações mais velhas, que podiam
dar apoio aos filhos e aos netos
também estão a empobrecer. Há
ainda a difícil conciliação com a vida
quotidiana: nas cidades a rede de
apoio escolar pública é insuficiente.
Temos de um lado pessoas sem
acesso ao mercado de trabalho e do
outro as que estão com a corda na
garganta porque não conseguem
responder aos seus projectos de
parentalidade.

Como é que se conseguirá alterar
esta tendência? Vai ser preciso um
longo caminho. Quando os

emigrantes se sentirem atraídos pelo
país, os que cá estão não precisarem
de sair, e todos sentirem mais
estabilidade e confiança nas políticas
públicas. As gerações em idade de
ter filhos e que não o conseguirem
vão sentir um grande impacto.
Teremos gerações penalizadas nos
seus ideais reprodutivos.


