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Emigração em Idades jovens leva a que muitos tenham filhos lá fora 

População Filhos de emigrantes poderiam compensar saldo natural negativo 

Mais de 30 mil 
bebés nasceram 
de mães emigradas 

Dina Margato 
dina.margato@jn.pt  

► Em três anos de emigração recen-
te nasceram mais de 30 mil bebés 
filhos de mies portuguesas b fora. o 
que corresponde, grosso modo, a 
10% dos nascimentos registados em 
Portugal. O número poderia alterar 
o saldo natural que tem sido negati-
vo (a diferença entre nascimento e 
mortes foi.  de 22 mil pessoas em 
201.3). 

"Estes poucos poderiam com-
pensar o saldo populacional negati-
vo". declarou ontem o investigador 
Jorge Malheiros. do Centro de Estu-
dos Geográficos da Universidade de 
Lisboa. "Se o saldo negativo anda à 
volta dos 20 mil. é possível pensar  

que ele se aproximaria do zero se ti-
vessem nascido todos cá". De qual-
quer modo, "é uma hipótese de aná-
lise, pois teria de se considerar 
quantas pessoas morrem', explicou. 
durante a conferência sobre "Emi-
gração portuguesa no século XXI", 
que reuniu trabalho académico des-
envolvido por diferentes centros de 
investigação. 

As suas conclusões baseiam-se 
nos números de nascimentos obti-
dos através dos Institutos de Estatís-
ticos de cinco países - Bélgica. Fran-
ça.Suiça. Espanha e Alemanha - en-
tre os anos, de 2010 a 2012. 

Em 2010, nasceram 9427crianças 
filhas de mães portuguesas, no ano 
seguinte 9724 e, em 2013, 9604. cor-
respondendo a 9.3%.10% e 10.7% dos  

nascimentos em Portugal. O núme-
ro 30 mil peca por defeito, por não 
estarem a ser considerados os nas-
cimentos no Reino Unido, principal 
destino recente de emigração. Só 
eni 2014 recebeu 30 500 portugue-
ses. 

A questão é saber se as crianças 
vão voltar com os pais ou não", refe-
re. "O valor dos nascimentos já tinha 
sido alto no tempo da emigração 
para França. Só nesse pais atingia 
seis a sete mil crianças, mas nessa 
altura não tínhamos um saldo de-
mográfico negativo". 

Sete milhões em 2051 
Isto significa não só que os emigran-
tes saem em idade ativa mas que 
saem e tem filhos, "o que também 
nos deve fazer pensar que as condi-
ções para ter filhos são melhores no 
estrangeiro. É talvez mais amigável 
a relação trabalho e espaço domés-
tico na Noruega I que não está aqui 
considerado) do que em Portugal. É 
mais fácil a uma mãe portuguesa ter 
filhos na Noruega ou na Suíça do , 
que Portugal". 

A continuar o ritrno•da emigração 
sem que haja a compensação com 
imigração - o saldo negativo total, 
que inclui também a emigração, 
está em mais de 50 mil - Portugal 
pode chegar a 2051 com 7 a 8 mi-
lhões de habitantes. "Vamos ter uma 
crise demográfica", conclui. As suas 
conclusões cruzam dados do 1NE, 
Observatório da Emigração e orga-
nismos estrangeiros. • 



  Tiragem: 75041

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,39 x 3,55 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 62339247 18-12-2015

Einigradio 
Só em cinco países 
nascem 10 mil 
bebés por ano 
Página 10 


