
Meio milhão de crianças
perdem abono de
família em três anos
Portugal é um dos países da União Europeia que menos apoio dá às

famílias, segundo o relatório do Observatório das Políticas de Família.
O Estado gasta 1,5% do PIB, contra a média europeia de 2,3% Portugal, 14/15



Meio milhão de crianças perdem
abono de família em três anos
Portugal está abaixo da média europeia em despesas do Estado para apoio económico às famílias.
Relatório do Observatório das Famílias e das Políticas de Família vai ser divulgado no próximo mês



Prestações sociais
Maria João Lopes
Entre 2009 e 2012, mais de meio mi-
lhão de crianças e jovens perderam
o direito ao abono de família. Segun-
do dados preliminares do relatório
do Observatório das Famílias e das
Políticas de Família, que será divul-
gado em Dezembro, várias presta-
ções sociais têm vindo a diminuir.
E Portugal é mesmo um dos países
da União Europeia que menos apoio
dá às famílias.

"Do ponto de vista das despesas
do Estado em apoio económico
para as famílias, Portugal está mui-
to abaixo da média. Nós gastamos
cerca de 1,5% do PIB em despesas
do Estado para apoio económico
às famílias e a média dos países da
União Europeia é 2,3%", disse a
coordenadora deste observatório,
Karin Wall, à margem do seminário
Famílias nos Censos 2011: Diversidade
e Mudança, que decorreu, ontem,
em Lisboa.

Para já, e segundo dados prelimi-
nares, o abono de família tem vin-
do a descer: em 2009, contava com
1.846.904 beneficiários, número
que desceu para 1.389.920 em 2011,
e para 1.300.550 em 2012. Isto sig-
nifica que, entre 2009 e 2012, mais
de meio milhão de crianças e jovens
(546.354) perderam o direito ao abo-
no de família, o que corresponde a
cerca de 30% dos beneficiários.

Segundo Karin Wall, o relató-
rio evidencia que, em Portugal,
houve uma redução no acesso às

prestações sociais, entre as quais
se destacam o abono de família e

o rendimento social de inserção.
"As condições de elegibilidade são
muito menores, há uma grande di-
ficuldade de acesso das famílias",
diz a coordenadora, frisando que
não só se "apertaram" as condições
de acesso, como se "reduziram" os
valores.

"Aquilo que as famílias recebem
é menos, são menos famílias a re-
ceber, o acesso está muito mais di-
ficultado, e numa altura em que as

famílias precisam mais de apoio e

têm mais dificuldades", nota. "O
apoio económico são as prestações
sociais, mas são também as dedu-

ções fiscais que as famílias podem
fazer. E aí também houve uma redu-

ção de uma sociedade amigável em

"Aquilo que as
famílias recebem é
menos, são menos
famílias a receber,
o acesso está muito
mais dificultado"
termos de deduções fiscais", acres-
centa, sublinhando que, em Portu-
gal, as prestações sociais "são muito
importantes" para reduzir a taxa e o
risco de pobreza das famílias.

A coordenadora deste observató-
rio sublinha que "o apoio económi-
co é um elemento essencial" quando
se discutem as transformações ocor-

ridas na família. "Nós sabemos que
as crises económicas são um dos
factores mais gravosos do ponto de
vista do impacto na fecundidade",
nota.

Famílias com crianças "com di-
ficuldades acrescidas", falta de
expectativas de poder dar "boas
condições de vida" a uma criança e

emigração são alguns dos cenários

que Karin Wall traça para o futuro.
Foram estas preocupações que le-
varam a coordenadora deste orga-
nismo a terminar a apresentação,
no seminário, com uma fotografia
de uma família a viver no meio de
barracas.

Apesar de ainda não ter expres-
são nos dados actuais, Karin Wall
acredita que, nos próximos tempos,
as famílias complexas - que vivem

na mesma casa - também irão au-
mentar, por motivos económicos.
A coordenadora explica que são as

famílias com menos recursos econó-
micos e educacionais que "tendem a

viver em mais complexidade".
Karin Wall critica ainda uma "au-

sência de discurso sobre a necessida-
de de apoiar a família", salientando

que as medidas que têm sido postas
em prática inserem-se numa "po-
lítica social assistencialista" e não
numa lógica de dar "autonomia eco-
nómica" aos núcleos familiares.

O relatório preliminar destaca o
facto de entre 2009 e 2012 estar a
descer o valor mensal do abono: en-
tre outros exemplos, nota que uma
criança até 1 ano de idade, no I.° es-

calão, recebe menos 33,96 euros por
mês e no 2.° escalão menos 28,17
euros por mês.

No relatório, lê-se ainda que é

mais difícil aceder ao rendimento
social de inserção, há menos famí-
lias a recebê-10, menos crianças e jo-
vens no universo dos beneficiários,
e que também "as famílias carencia-
das com crianças recebem menos
dinheiro".

Em 2012 existiam 160.358 famílias
beneficiárias, menos 46.342 do que
em 2010. 0 relatório sublinha ainda

que também há menos idosos a re-
ceber complemento solidário.

Este observatório é uma estrutu-
ra orgânica do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa

que tem como objectivo aprofundar
e divulgar o conhecimento sobre as

famílias e as políticas de família na
sociedade portuguesa.

Também há menos famílias a receber RSI



Famílias estão mais pequenas
e com menos filhos

A redução da dimensão média das
famílias nos últimos 50 anos foi um
dos aspectos salientados no seminá-
rio Famílias nos Censos 2011: Diver-
sidade e Mudança, organizado pe-
lo Instituto Nacional de Estatística
(INE) e pelo Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa,
através do Observatório das Famí-
lias e das Políticas de Família.

Entre outros dados, destaca-se

que o casal (com ou sem filhos) con-
tinua a ser a forma predominante
de organização da vida familiar,
mas nos últimos 50 anos aumen-
tou o peso relativo dos casais sem
filhos, dos núcleos familiares mono-
parentais e das pessoas que vivem
sós. O número de filhos raramente
ultrapassa os dois e, ao mesmo tem-
po, também cresceram as famílias

recompostas.
Se em 1991 os casais sem filhos

constituíam 32% do total de casais,
em 2011 o seu peso era de 41%, o

que corresponde a um aumento de
9 pontos percentuais. Estes núcleos
aumentaram em todos os grupos
etários, mas a sua variação é maior
nos grupos etários mais jovens (até
29 e entre 30 e 39 anos), o que indi-
cia o adiamento da parentalidade.
Regista-se um adiamento continua-
do, por parte das mulheres, do nas-
cimento dos filhos, principalmente
do primeiro filho.

Em relação ao número de filhos,
aumentaram os casais com um filho,
representando actualmente mais de
metade das situações, e diminuíram
os casais com três ou mais filhos.
Em relação aos casais recompostos,

constata-se que o número mais do

que duplicou, passando de 46.786
em 2001 para 105.763 em 2011.

Também cresceram as famílias
numerosas recompostas e mono-
parentais. As famílias numerosas re-

compostas correspondem a 13,3%,
quando em 2001 representavam
apenas 5,6%. Em 2011, as famílias
numerosas monoparentais repre-
sentavam 14,3% dos casos, e em
2001 correspondiam a 9,9%. Na
grande maioria - 90,9% - estes
núcleos monoparentais são enca-
beçados por mulheres.

Os dados evidenciam traços de
vulnerabilidade social nas famílias
monoparentais, particularmente

Casais sem filhos passaram de
32% em 1991 para 41% em 2011

nas famílias de mães sós com fi-
lhos com menos de 18 anos. Ainda
de acordo com os Censos de 2011,
a percentagem de famílias mono-
parentais com filhos menores de
18 anos afectadas pelo desempre-
go era de 15,1% em 2011, sendo o

desemprego mais elevado no caso
das mães sós do que nos pais sós.

Outro aspecto salientado é a dimi-

nuição da percentagem de idosos a
viverem com outros familiares em
famílias complexas, que baixou sig-
nificativamente de 2001 para 2011

(de 19,6% para 15,8%) - fenómeno
que acompanha o aumento de ido-
sos sós.

As tendências demográficas das
últimas décadas apontam ainda
para um aumento da esperança de

vida, queda da fecundidade (espe-
cialmente nos grupos mais jovens
de mulheres em idade fecunda) e

aumento das uniões de facto. Nota-
se também uma desaceleração do
crescimento demográfico e um con-
tínuo envelhecimento demográfico.
Também é possível tirar algumas
conclusões em relação a uma di-
cotomia entre a região norte/cen-
tro e sul, sendo o Norte e o centro
aquelas que, por motivos culturais,
terão, por exemplo, mais peso no

que toca a casais que optam pelo
casamento.



Abono retirado
a meio milhão
de crianças
desde 2009
Economia 24



APOIOS SOCIAIS

Mais de meio
milhão de crianças
perdeu Abono de
Família desde 2009
O valor da prestação registou uma
queda entre 28 e 36 euros por mês

NUNO AGUIAR

naguiar@negocios.pt

546.354. É este o número de

crianças que perdeu o direito a

Abono de Família entre 2009 e

2012. Mais de meio milhão, o que
corresponde a uma quebra de
30% dos beneficiários. Estaéuma
das conclusões incluídas no rela-
tório do Observatório das Famí-
lias e das Políticas de Famílias

(OFAP), que disponibilizou uma
versão preliminar do mesmo.

Em 2009, existiam mais de 1,8
milhões de crianças e jovens a re-
ceber Abono de Família, caindo

para 1,3 milhões em 2012. Além
disso, os valores a receber tam-
bém foram reduzidos. Depen-
dendo do escalão e da idade da

criança (menos ou mais de um
ano), o valor mensal da prestação
caiu entre 28 e 36 euros.

"As famílias recebem menos e
há cada vez menos famílias a re-
ceber", sublinha Karin Wall, in-
vestigadora principal do Institu-
to de Ciências Sociais (ICS) e uma
das responsáveis pelo relatório,
em declarações aos jornalistas no
final de uma conferência organi-
zada pelo INE sobre a situação das
famílias portuguesas. "As regras
apertaram as condições de aces-

so às prestações sociais e os valo-
res foram reduzidos. Estáaserfei-
to o contrário do que se devia
numa altura de crise."

Outro dos apoios sociais que
mais espaço merece é o Rendi-
mento Social de Inserção (RSI),
em relação ao qual o relatório nota

que é mais difícil aceder, menos
famílias recebem e há menos

crianças e jovens no universo de
beneficiários. Segundo o exemplo
dado pelos investigadores, em
2009 uma família com três adul-
tos e três crianças teria direito ao
RSI se o seu rendimento mensal

conjunto fosse inferior a 804,87
euros. Hoje, já só teria direito a
RSI se ficasse abaixo de 516,61 eu-
ros. Em 2012 havia menos 46 mil
famílias a receber RSI do que em
2010 e menos 38 mil crianças be-
neficiárias. Quanto ao valor, em
2012 deixou de estar indexado ao
valor da pensão social, correspon-
dendo agora a 45,208% do Inde-
xante dos Apoios Sociais (lAS).
Entre 2012 e 2013, a prestação
desceu de 189,52 euros para 178,15

euros.
"O Estado português gasta

1,5% do PIB no apoio as famílias,
quando na média da União Euro-
peia se gasta 2,3%", refere Karin
Wall. "As políticas de apoio á fa-

mília [deste Governo] estão vira-
das para a assistência", acrescen-
ta, referindo-se às cantinas sociais

ou à distribuição de refeições.
A socióloga diz também estar

preocupada com o impacto que a

crise, somada a novas restrições
no acesso aos apoios sociais, po-
derá ter na demografia nacional.
"Sabemos que as crises são dos
factores mais gravosos para a fe-
cundidade e, se estamos a reduzir
os apoios, vamos ter o regresso das

famílias com crianças com dificul-
dades acrescidas", conclui.

As famílias
recebem menos
e há cada vez
menos famílias
a receber. Está
a ser feito o
contrário do que
se devia numa
altura de crise.

KARIN WALL

Investigadora do Instituto

de Ciências Sociais
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Estado deixa cair
apoios às famílias
• Portugal gasta 1,5% do PIB com as políticas de família, a média comunitária
é de 2,3% • 546 mil perderam abono • 46 mil deixaram de receber o RSI



Abono de família regista menos 546 mil beneficiários
em três anos • Cantinas são exceção e saem reforçadas

ESTADO DEIXACAIR

«POIO AS FAMÍLIAS
Diná Margato
dina.margato@jn.pt

As políticas de apoio à fa-
mília caem e, no caso do
abono, para níveis de há 10
anos. O Rendimento Social
de Inserção (RSI) levou ou-
tra talhada. O atual Gover-
no cria cantinas, em vez de
dar autonomia às famílias.

A as interpretações
partem dos dados

preliminares do
relatório do Ob-

servatório da Família e das

Políticas de Família (OFAP),
relativo a 2012, divulgado à

margem do seminário sobre

as "Famílias nos Censos 2011:
Diversidade e Mudança". O
abono de família perdeu 546
mil beneficiários, comparan-
do 2009 (1.846.904) com
2012 (1.300.550), o que cor-

responde a 30% dos benefi-
ciários. "Uma análise da des-

pesa com o abono de família
a preços constantes aproxi-

ma-se em 2012 do valor regis-
tado em 2002."

O RSI tem sido alvo do
maior corte financeiro, e isto

apesar de ser considerada a

prestação social com maior
impacto na redução da inten-
sidade da pobreza, pode ler-
se no documento. Conclui-se

que é "mais difícil aceder ao

RSI, há menos famílias a re-

cebê-10, há menos crianças e

jovens no universo dos bene-
ficiários e as famílias caren-
ciadas com crianças recebem
menos dinheiro". Em núme-

ros, há menos 46 342 famí-
lias a receber este apoio do

que 2010. Em 2012, existem
160 358 agregados auxilia-
dos. Ontem, a Confederação
das Famílias denunciava a re-

dução de 60 mil abonos em
outubro.

De acordo com a coordena-
dora do OFAP, Karin Wall,
"não temos ajudado as famí-
lias a terem autonomia eco-

nómica, que é um ponto es-

sencial para a vida familiar".
Mais: "As políticas de família
estão a ser definidas dentro
das políticas sociais viradas

para a vertente assistencia-
lista". No passado, existiu
uma Secretaria de Estado da

Família.
Do ponto de vista do apoio

do Estado, estamos abaixo da
média da OCDE. "Gastamos

1,5% do PIB em despesas de

apoio económico às famílias,
e a média dos países da União
Europeia é 2,3%".

Mafalda Leitão, investiga-
dora do Instituto de Ciências

Sociais, de Lisboa, lembra
que "não podemos esquecer
que o Governo tem um pro-
grama de emergência social

precisamente para apoiar as

famílias mais carenciadas,
mas apostou nas cantinas so-
ciais e alguns serviços".

Os cortes são transversais
ao complemento solidário

para idosos, aos subsídios pa-
rentais e nem escapa o sub-
sídio por despesas de fune-
ral. Em contraciclo, criam-se
cantinas. "São reforçadas,
não só ao nível da rede de co-

bertura, que aumenta da or-
dem das dezenas para a or-
dem das centenas, entre
2011 e 2012, mas também
aumentando-se o limite de

uma cantina social por insti-
tuição e o número de refei-
ções diárias comparticipadas
pelo Estado", que regista um
aumento. •
"Se reduzimos
apoio, vamos
terfamílias
com crianças
em maiores
dificuldades"
Karin Wall
Obs. da Família



OUTROS
ELEMENTOS
Complemento para Idosos

Segundo o OFAP, o próximo
Orçamento do Estado pre-
vê a diminuição da despesa
com o complemento solidá-
rio para o idoso em cerca
de 30%. Em 2012, perdeu
três mil beneficiários.

Subsídio de doença

O subsídio de doença caiu
de 65 para 55% nas baixas
até 30 dias e de 65 para
60% até 90 dias (com uma

majoração de 5%). O subsí-
dio por morte cai para me-
tade no patamar máximo.

Proteção à maternidade

Já a despesa com a prote-
ção social de maternida-
de/paternidade tem vindo
a aumentar: 29% a partir de
2009 e, desde 2011, mais
moderadamente (6%).

Eletricidadeegás

Mantêm-se os descontos
nas tarifas de eletricidade
e gás e com as mesmas

condições de elegibilidade,
assinala o relatório da
OFAP. Continuam as regras
para os passes escolares.



Porto resiste
à solidão típica
das grandes
cidades

AUMENTARAM as pessoas
que vivem sozinhas em Por-

tugal, o número de casais
sem filhos, os que têm ape-
nas um descendente sob o

seu teto e as crianças fora do

casamento, porque cada vez
se oficializa menos a relação
conjugal. A taxa de natalida-
de não para de cair e o INE es-

tima que o ano acabe com
menos de 80 mil nascimen-
tos. Este é o retrato de um
país que tem ainda grandes
diferenças entre Norte e Sul.

"As pessoas vivem menos
sós no Porto", referiu a soció-

loga Sofia Aboim, no painel
dedicado às dinâmicas regio-
nais, no seminário sobre fa-
mílias, que decorreu, ontem,
no INE, em Lisboa. Cátia Nu-
nes, do INE, acrescentou que
é na Madeira e no Norte que
os filhos entre os 18 e os 24
anos permanecem mais tem-

po a viver com os pais.
"Apesar da urbanidade, há

fatores históricos e culturais

que continuam a dar sentido
ao país cortado ao meio", de-
fendeu Sofia Aboim, mem-
bro do OFAP. "Há uma maior
tendência para haver um

maior número de casais no

Norte, em contraste com Lis-
boa". No seu entender, fato-
res culturais, que têm a ver
com "a dinâmica histórica re-
lacionadas com a religião e

conservadorismo, conti-
nuam a ser relevantes".

No que diz respeito à auto-
nomia dos jovens, Algarve e

Lisboa tomam a dianteira. A

percentagem dos que ficam a

viver em casa dos pais é supe-
rior à média nacional no Nor-
te, com 50,7%, contra 47%
(dados relativos a 2011).

O isolamento dos idosos

nota-se mais nas famílias
unipessoais com mais de 65
anos. 711 freguesias possuem
mais de 20% de famílias uni-
pessoais neste grupo. Em 14

municípios, o número de
idosos mais do que quadru-
plicava o de jovens, de que
são exemplo Melgaço, Vi-
nhais e Alcoutim, no Algar-
ve. A dimensão das famílias
está na média de 2,6 mem-
bros (era 3,8 em 1960). Os ca-
sais sem filhos representam
41% (2011). Em 2001, eram
3 5 % . E a maioria tem apenas
um filho (55%).»

Maioria dos casais tem apenas um filho



48%
Mães com filhos

Os núcleos monoparen-
tais, com apenas um dos

progenitores, aumentou
12% numa década. Em

2011, note-se, 48% destes
núcleos são constituídos

por mães com filhos de-

pendentes, segundo da-
dos do INE.

Idosas sozinhas

Nas famílias com uma só

pessoa, ressalta o peso
das mulheres idosas:

36,1%, contra os 10,8%
dos homens, nas idades
acima dos 65 anos.

Solidão abaixo da UE
Portugal tem mais gente a

viver só (20,4%), mas face

aos residentes ainda está

abaixo da União Europeia.

37%
Divorciados

Na faixa dos 50/64, a fa-
tia dos divorciados nas
famílias unipessoais al-

cança valores próximos
dos 40%. Nos 30/49 anos,
são 24,5%.

Uniões de jovens

No total, as uniões de fac-
to aumentaram de 7%

(2001) para 13% (2011).
Os casais até 39 anos são

a maioria.

Lares reconstituídos
Os lares reconstituídos
mais do que duplicaram:
de 2,7% em 2001 para
6,6% em 2011. Os valores
são superiores a 10% em
Lisboa e Alentejo Litoral.
Em contraste, Norte e Cen-

tro estão abaixo da média.


