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Uns defendem que a
responsabilidade é da crise,
outros enquadram esta
queda na diminuição da
nupcialidade em Portugal
Portugal tem registado uma dimi-
nuição absoluta no número de di-
vórcios. No ano em que a crise co-

meçou, em 2008, houve 26.110 di-
vórcios. Em 2012, tinham diminuído

para 25.362. "Muitos casais retardam
o divórcio para poderem fazer frente
às dificuldades financeiras. Sem di-

nheiro, optam por suportar morar
debaixo do mesmo tecto", diz José

Lopes.
Para o advogado e docente na

Universidade Portucalense, contas
feitas ao aumento do desemprego
e dos impostos e à diminuição ge-
neralizada do poder de compra, a
conclusão dos casais desavindos é

só uma: "Não fazer as malas."
Mais cautelosa, a socióloga So-

fia Aboim recusa estabelecer esta

relação linear entre crise e divór-
cios. "Não descarto a hipótese de a

crise manter muitas pessoas debaixo
do mesmo tecto, mas também é ad-
missível a leitura contrária, ou seja,
que a crise seja indutora de muitos
divórcios, por causa da emigração,
da maior conflitualidade relacionada
com o dinheiro", admite a investiga-
dora do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa.

Olhando para os números do Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE),
uma análise cruzada entre o número
de casamentos e o número de divór-
cios em cada ano permite efectiva-
mente concluir que os divórcios têm
diminuído, sim, mas não tanto como
os casamentos. "As pessoas não se

casam, logo não precisam de se di-

vorciar", constata Sofia Aboim.
Em 2012, o INE contou 34.423

casamentos e 25.380 divórcios. Em
2008, tinha havido 26.110 divórcios

para 43.228 casamentos. Calculada
a taxa de divórcios por cada 100
casamentos, os números também
apontam para um aumento pro-
porcional do número de divórcios,
mesmo nos anos de maior crise:
em 2008, houve 60,4 divórcios
por 100 casamentos, contra os 74,2
divórcios por 100 casamentos de
2011. No ano seguinte, em 2012, a

percentagem diminuiu ligeiramente:
73,7 divórcios por 100 casamentos.

Casais coabitantes
"As pessoas contactam-me, enquan-
to advogado, para lhes tratar do
divórcio e uns meses depois desis-

tem, muitas vezes porque não têm
dinheiro sequer para pagar o proces-
so de divórcio", insiste José Lopes.

A taxa de nupcialidade, contra-
põe Sofia Aboim, atingiu em 2012 o
seu valor mínimo: 3,3 casamentos

por mil habitantes, contra os 4,1 de
2007. "A prova de que as pessoas es-

tão a casar muito menos é que quase
metade das crianças nasce fora do
casamento", enfatiza ainda a inves-

tigadora, numa alusão aos números
do INE que, em 2012, fixou em 45,6
a percentagem de nados-vivos fora
do casamento.

"O número de casais coabitantes
também quase duplicou", exemplifi-
ca ainda Sofia Aboim, para insistir na
ideia de que o número de divórcios
estará longe de ser o melhor indica-
dor para medir o impacto da crise na

conjugalidade dos portugueses. "A
taxa de divórcio deixa de fora muitas

pessoas que vivem juntas e que até
se podem separar, mas nós não te-
mos como saber, porque, não tendo
havido casamento, também não há
divórcio."


