
Emigração em massa
causa maior quebra
populacional desde 1969

Riscos Maior vaga de emigração desde 1960 amplia os efeitos da taxa de natalidade mais baixa
de sempre. A prazo, é o próprio estado social que é posto em causa, avisam os economistas.
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Junte-se a taxa de natalidade mais
baixa de sempre à maior vaga de

emigração em mais de 50 anos e o
resultado é o revelado ontem pelo
Instituto Nacional de Estatística
(INE): 2012 registou a maior que-
bra de população em Portugal
desde 1969, cerca de 55 mil pes-
soas a menos. A realidade do país
no ano passado arrisca repetir-se
nos próximos anos e, na hora de
analisar as consequências do de-
clínio populacional, os economis-
tas ouvidos pelo Diário Económi-
co alertam para o impacto negati-
vo, do curto ao longo prazo, na
economia e nas finanças públicas.

Há 43 anos que o país não via
uma quebra populacional tão
grande. E apesar de a natalidade
estar em mínimos históricos (ver
texto da páginaB), 68% da quebra
no ano passado é explicada pelo
aumento da emigração: o saldo
natural (diferença entre nasci-
mentos e mortes) levou a uma di-
minuição de 17.757 pessoas, en-
quanto o saldo migratório (imi-
gração menos emigração) é nega-
tivo em 37.352 pessoaso o valor
mais desfavorável desde 1990.

A tendência de envelhecimen-
to da população tem resultado no
declínio demográfico nos últimos
anos - um fenómeno comum na
gravidade em várias economias
do Sul e Leste da Europa - um pro -
blema a que a economia não fica
alheia. "Os impactos são terríveis.
Andamos preocupados com o dé-
fice e a dívida, que são problemas

com solução mais fácil do que as
tendências demográficas", avisa
António Mendonça, economista e

professor do ISEG, sublinhando
que o problema "não pode ser re-
solvido com imigração" .

Mas é a junção do factor con-
juntural da emigração ao estrutu-
ral da natalidade que eleva a ques-
tão para outro nível. Só em 2012

emigraram mais pessoas (pelo
menos 125 mil) do que as que nas-
ceram (menos de 90 mil) .

"A diminuição populacional
revelada, que tem origem sobre-
tudo na emigração, é muito preo-
cupante. Em primeiro lugar por-
que se reflecte na diminuição do
PIB potencial. A saída num só ano
de mais de 1% da população activa
reduz a nossa capacidade produti-
va de longo prazo pelo menos nes-
se montante" , afirma Manuel Cal-
deira Cabral, economista e profes-
sor da Universidade do Minho,
lembrando que "a situação é ainda
mais grave" porque quem está a
sair "são os jovens e qualificados".

Mas, a curto prazo, a emigra-
ção pode ter um impacto positivo,
diz Álvaro Almeida, porque "con-
tribui para a redução do desem-

prego". No entanto, alerta o eco-
nomista e professor da Faculdade
de Economia da Universidade do
Porto, é preciso que seja temporá-
ria. "Se a emigração for temporá-
ria, com o regresso a médio prazo
dos que saem agora, poderá tam-
bém contribuir para aumentar os
rendimento bruto do pais, através

das remessas de emigrantes. No
entanto, se a emigração for defi-
nitiva, o declínio da população
poderá ser catastrófico em termos
económicos", explica.

Consequências nas contas
públicas • no nfvtl da vida
O problema não se esgota no im-
pacto económico imediato. "A
evolução é muito preocupante
num país com endividamento e

envelhecimento, significa que o

esforço de recuperação da capaci-
dade económica para pagar as di-
vidas será feito por menos, o que
implica um maior nível de esforço
fiscal por trabalhador", diz Cal-
deira Cabral, acrescentando que
até se pode entrar num ciclo vi-
cioso. "Temos aqui um risco de
um processo que se auto alimente,
com a saída de trabalhadores a di-
minuir o dinamismo da economia
futuro e a obrigar a maior esforço
de quem fica, incentivando a mais
saídas. Além disso; saem pessoas
em idade fértil, o que vai contri-
buir para reduzir a natalidade ain-
da mais nos próximos anos" , frisa.

Tudo somado, a tendência de
decréscimo no número de resi-
dentes deverá manter-se, com
consequências negativas em toda
a sociedade. "A forte contracção
da população portuguesa, que
vem de longe e continuará, tem
efeitos devastadores em termos
pessoais, familiares, culturais, ci-
vilizacionais. Ao lado desses te-
mas o impacto na recessão e no
desemprego é radicalmente se-
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cundários", diz João César das
Neves, economista e professor da
Universidade Católica.

Já Álvaro Almeida destaca-o
aumento do- "número de depen-
dentes por activo", que "irá co-
locar um fardo insuportável
(através de uma carga fiscal mui-
to superior à actual) nas gerações
em idade activa". Nesse sentido,
o economista alerta para o risco
de colapso do estado social. "O
número de cidadãos em idade
activa será insuficiente para ge-
rar o rendimento suficiente para
suportar os encargos com a gera-
ção mais idosa", sublinha. "O re-
gime de Segurança Social colap-
sará e mesmo os sistemas de pro-
tecção na doença (o nosso queri-
do SNS) dificilmente serão sus-
tentáveis. Todo o Estado Social
tal como o conhecemos ficará em

risco", conclui.
Com factores económicos,

culturais e sociais difíceis de in-
verter no curto e médio prazo, os
economistas salientam que a
mudança tem que se fazer pelo
outro lado - pela adaptação do
modelo social à nova realidade
demográfica (ver entrevista ao
lado) e por um esforço para atrair
portugueses e estrangeiros quali-
ficados para o país. ¦

A saída num só
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da população activa
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"Sociedade não
tem estado à altura
da nova realidade
demográfica"

A qutda á* população é um
drama? Dtpindt da «xpllcaçlo
• da resposta do país..
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Maria João Valente Rosa, demó-
grafa e directora do projecto
Pordata, da Fundação Francisco
Soares dos Santos, desvaloriza o

impacto da tendência de queda
abrupta da natalidade, prefe-
rindo valorizar o dado novo da

emigração - e as mudanças por
fazer no modelo social por for-
ma a acompanhar a nova reali-
dade demográfica.
As estatísticas demográficas do
INE parecem catastróficas. Já
era de esperar uma queda da

população, mas ficou sur-
preendida pelo ritmo?
Acho que a palavra "catastrófi-
cas" não é adequada. Não vem
necessariamente mal ao mundo
por uma população diminuir,
pois a questão não está tanto na
sua quantidade, mas nas carac-
terísticas das pessoas que a

compõem. Países como a Dina-
marca e a Finlândia, por exem-
plo, conseguem ser muito com-
petitivos e assegurar padrões
elevados de vida com dimen-
soes populacionais bem inferio-
res às de Portugal.
Os dados surpreendem?
Grande parte dos dados aqui
avançados dizem respeito a
tendências que estão marcadas.

A tendência de queda da natali-
dade é antiga - temos vindo a

diminuir desde os anos 60 até
nos situarmos abaixo dos 100
mil nascimentos por ano já nes-
ta década. Neste domínio, esta-
mos a bater recordes históricos.
O dado novo nas estatísticas do
INE - que teve início em 2011 e

se agravou em 2012 - é o saldo

migratório, que foi negativo.
Desde 1993 que não o era. Já em
2012 emigraram mais pessoas
do que as que nasceram.

Qual o impacto económico. e
social?
A falta de capacidade para
atrair imigrantes e a saída de

pessoas - 121 mil -se conside-
rarmos as saídas por menos de



um ano (temporárias) -, mui-
tas destas altamente qualifica-
das, é crítico. Porque o dina-
mismo social e económico não
é independente dos recursos e

da capacidade humana. Mas há
também boas notícias nestes
números, como o aumento da

esperança média de vida. Eu
nasci nos anos 60 e desde en-
tão a esperança média de vida
aumentou 16 anos. Mas tam-
bém porque vivemos mais,
envelhecemos. E a sociedade
não tem estado à altura desta
nova realidade demográfica,
persistindo em fórmulas de
funcionamento do modelo so-
cial - da Segurança Social ao
mercado de trabalho - herda-
das do passado, as quais resul-
tavam bem , mas quando a po-
pulação era jovem. ¦

64
A palavra
"catástrofe"
não é adequada.
A questão não está
tanto na quantidade
de população, mas
nas características
das pessoas
que a compõem.




