
Emigração e menos
bebésacentuam
crise demográfica

Portugal perdeu 60 mil
residentes em 2013 e está
ainda mais envelhecido PlB



Menos bebés e mais emigração
encolheram o país em 60 mil pessoas
Aumento da emigração e da esperança de vida e diminuição dos nascimentos deixaram o país ainda mais
envelhecido. Há agora 136 idosos por cada 100 jovens, segundo números divulgados ontem pelo INE

A população continua a envelhecer também por via do aumento da esperança média de vida à nascença

Demografia
Natãlia Faria

Nada surpreendentes, os números
com que o Instituto Nacional de Es-

tatística (INE) compõe o retrato da

população portuguesa em 2013 con-
firmam "a crise demográfica grave"
que o país atravessa. Entre mortos
e emigrantes permanentes, o país
perdeu 60 mil residentes. "São nú-
meros que confirmam as piores ex-

pectativas", interpreta o investigador
João Peixoto, do Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG).

Se estas tendências se mantiverem
ou agravarem em 2014, "seria catas-

trófico, porque é a sustentabilidade
futura do país que está ameaçada",
adianta o mesmo investigador, para

quem, tanto como a economia reces-
siva, "é o ambiente de pessimismo o

grande impulsionar do ciclo vicioso
em que o país mergulhou e que se

resume de forma simples: se as ex-

pectativas são más, as pessoas não
investem, não consomem, não têm
filhos, vão-se embora e os imigrantes
não entram ou vão-se embora".

As estimativas divulgadas on-
tem pelo INE apontam para a exis-
tência de 10.427.301 pessoas a residir
em Portugal, no final de 2013. São

menos 59.988 do que a população
estimada para 2012. A tendência de
decréscimo populacional vem já de

2010, tendo atingido no período em
análise um valor de -0,57%. Em ter-
mos regionais, o Norte, que possui
3,64 milhões de habitantes, foi a re-

gião que mais habitantes perdeu:
22.039 pessoas, ou seja, quase 37%
das perdas totais. No mesmo perío-
do, a região de Lisboa, onde residem
cerca de 2,8 milhões de pessoas, per-
deu 10.863 habitantes.

Para este decréscimo populacional
global concorreu um saldo natural
negativo (menos 23.756 pessoas),
agravado exclusivamente pela di-

minuição dos nascimentos. É que
as mortes até diminuíram em 2013

(registaram-se 106.543 óbitos em
2013, quando em 2012 esse valor fo-
ra de 107.598). 0 problema aqui é que
o número de nados-vivos diminuiu
ainda mais: 82.787 bebés em 2013,
menos 7,9% do que os 89.841 nasci-
mentos de 2012.

Temos por isso uma redução do



número médio de filhos por mulher
em idade fértil para um novo míni-

mo: 1,21. Se recuarmos uma década
até 2003, cada mulher tinha em mé-
dia 1,44 filhos. Descontadas variações
regionais (e estas mostram-nos que
Ribeira Grande (Açores) apresenta
uma taxa de 7,9 nascimentos por mil
habitantes, e, no lado oposto, Mon-

corvo regista apenas 2,5 nascimentos

por mil habitantes), o problema está

diagnosticado há muito. Aliás, em Fe-

vereiro, o PSD incumbiu uma comis-
são presidida pelo professor da Uni-
versidade Católica Joaquim Azevedo
de apresentar propostas capazes de

promover a natalidade em Portugal.
Em cima da mesa poderão estar me-
didas que vão da flexibilização dos
horários das creches, e redução dos

respectivos preços, à promoção do
trabalho em part-time, mas estas só

deverão ser formalmente apresen-
tadas no início de Julho, segundo
adiantou ontem ao PÚBLICO o pre-
sidente daquele grupo de trabalho.

Enquanto isso, a população portu-
guesa continua a envelhecer também

por via do aumento da esperança

média de vida à nascença. No caso
das mulheres, a meta aumentou para
os 82,79 anos. Já entre os homens,
esse valor fixou-se nos 76,91 anos.
Tudo conjugado, o índice de enve-
lhecimento passou para 136 idosos

(mais de 65 anos de idade) por cada
100 jovens (menos de 15 anos).

O segundo factor que ajuda a ex-

plicar a perda de população é o sal-

do migratório que foi negativo em
36.232 pessoas, resultado da dife-

rença entre os 53.786 emigrantes
permanentes (por mais de um ano)
e os 17.554 imigrantes. Mas, segundo
adiantou ao PÚBLICO o investigador
José Carlos Marques, do Centro de
Estudos de Sociologia da Universi-
dade Nova de Lisboa, "haverá mais

emigrantes permanentes do que os

estimados, até por causa dos que sa-

em de forma temporária e acabam

por ficar por mais de um ano".
O próprio INE sublinha que o nú-

mero de emigrantes é muito superior
aos referidos 53.786 permanentes,
porque a estes têm que se somar os

74.322 portugueses que saíram do

país em 2013 com a expectativa de

regressarem em menos de um ano.
"Alguns não voltarão antes de decor-
rido esse prazo", segundo José Carlos

Marques. Por outro lado, na conta
dos 17.544 imigrantes conjugam-se
"alguns imigrantes que entram pe-
lo reagrupamento familiar", ainda
segundo Marques, mas também "os
estudantes que vêm fazer pós-gradu-
ações nas universidades por períodos
superiores a três meses", segundo o

geógrafo Jorge Malheiros.
A estes somar-se-ão, embora resi-

dualmente, os estrangeiros que ob-
tiveram autorizações de residência
no âmbito dos vistos gold, os quais,
"embora polémicos, obedecem a um
princípio generoso de abertura do

país ao estrangeiro que parece louvá-

vel", na óptica de João Peixoto. Para
o investigador, o Governo tem dado
tímidos sinais de estar preocupado
com o desequilíbrio migratório. "A

transformação do antigo ACIDI em
Alto Comissariado para as Migrações
é um sinal positivo que aponta para a

integração das diferentes políticas",
conclui.
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"Não vamos recuperar
as demografias antigas"
CM - Quais são os mo-
tivos para a quebra de

população registada
em 2013?
Manuel Vil laverde
Cabral -É difícil sa-

ber. Os censos de 2011

estão provavelmente

exagerados, todas as

contas que daí advém

são estimativas. Mas quando di-

zem que quase 60 mil terão emi-

grado, deviam explicar como é

que a estimativa foi feita. No tem-

po de Salazar, a maioria das pes-
soas saía a salto e ninguém dizia

que ia emigrar. Não sabemos se

são emigrações definitivas ou

temporárias, se são para fora ou

dentro da União Europeia.
- Os dados revelados ontem
indicam que foram registados
menos 7054 nascimentos.

-É natural que a crise

provoque uma dimi-

nuição dos nascimen-
tos e a emigração de

pessoas jovens contri-
bui muito para isto,

pois acabam por ter

os filhos no estrangei-
ro. Há mais de trinta
anos que a taxa de re-

posição de gerações no País é in-

suficiente.
- Há alguma forma de inverter
esta tendência da diminuição
da população?
- Nunca mais vamos recuperar
as demografias antigas. A solu-

ção para problemas demográfi-
cos em países mais desenvolvi-

dos, em que Portugal se insere,

apesar da crise, passa pelo cres-
cimento económico (mais infor-

mação na pág. 24). ¦ cm.
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