
Pior resultado
da Europa
na natalidade

Portugal é o país europeu com
a queda mais acentuada da na -
talidade entre 1990 e 2011. A
conclusão é da investigadora do
Instituto de Ciências Sociais e

Políticas Anália Torres, no tra-
balho 'Demografia, Natalidade
e Políticas Públicas! Recorde -se
que a taxa bruta de natalidade
foi de 8,5 nascimentos por mil
habitantes em2oi2, enquanto
emi99Oeradeii,7.Aredução
da natalidade e o aumento da

esperança de vida colocam Por -
tugal como o 6 5 país mais enve -
lhecido do Mundo. Em 2011,
nasceram 107 598 bebés, mas
em 2012 "batemos o recorde da
baixa natalidade, com 89 841
nascimentos" diz a socióloga
Maria João Rosa. Entre 1986 e

2012, a idade do nascimento do

primeiro filho nas mulheres su-
biu seis anos, para os 30. ¦



MÁRIO LESTON BANDEIRA Professor da Universidade de Lis-
boa sobre queda da natalidade e futuro demográfico

"Dentro de meio século
seremos sete milhões"

• JOÃO SARAM AGO

Correio da Manhã - A população
mais jovem sofreu um recuo de
2,6% no espaço de um ano.

Quais as causas dessa descida?
Mário Leston Bandeira - Es-

sencialmente a emigração, que

provoca um saldo migratório
negativo. E também uma reali-
dade mais antiga que é a conti-

nua queda da natalidade.
- A solução pode ser invertida
com políticas de natalidade?
- 0 problema exige políticas.
Acontece que este Governo não

possui uma agenda em relação
à natalidade. E surpreendente
que o CDS/PP, quando estava

na oposição, apresentou várias

propostas para promover a na-
talidade e hoje não faz nada. A

economia em Portugal não é

amiga da natalidade. As mulhe-

res não são protegidas nos seus

postos de trabalho com políti-
cas que lhes permitam horários

para tratar dos filhos. No campo
da natalidade estamos no cami-

nho da irracionalidade social.
- A queda demográfica é ainda
mais grave no Interior...
- 0 problema do Interior é uma

tragédia que vai desde Bragan-

ça até Alcoutim, no Algarve. Co-

meçou nas décadas d£ 50 e 60,

quando a população com pou-
cos recursos se deslocou para o

estrangeiro e Litoral, e desde en-
tão nada foi feito. 0 resultado é

que hoje dois terços dò territó-
rio estão desertificados.
- A realidade de hoje no Interior

pode ser o espelho do Litoral
dentro de meio século?
- A desertif icação já e^tá a atin-

gir o Litoral. O concelhp de Pom-

bal, por exemplo, está £ perder
habitantes. Dentro de jneio sé-

culo seremos sete milhões.
- Portugal será também um dos

países mais envelhecidos?
- É hoje já o 6.° país do Mundo
mais envelhecido. Dentro de
meio século cerca de 30% da

população terá mais de 65 anos.

Segundo o Censos de <!011, os

mais velhos representavam, en-
tão, 20% (mais na pági 17). ¦
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