
DEMOGRAFIA ¦ EM OUTUBRO HOUVE MENOS 9,6% DE BEBÉS DO SEXO MASCULINO

Nascem cada vez
menos rapazes

¦ Com a queda da natalidade, há uma situação "aberrante" face aos padrões

demográficos típicos: redução de meninos é mais do dobro das meninas

Há
menos bebés em Por-

tugal. E, por sexo, a des-
cida de nascimentos de

rapazes é mais acentua -
da do que a das meninas, numa
tendência que não é sustentada

pelos padrões demográficos tí-
picos. Entre janeiro e outubro de

2013, nasceram 35 462 rapazes,
menos 2872 do que em igual pe
ríodo no ano ante-
rior. Isto representa
uma descida de 8,1

por cento. Já no sexo
feminino houve
34 104 nascimentos
nos primeiros dez
meses de 2013. Me-
nos 23 87 (-7%) me-
ninas do que em
2012, segundo os
dados divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística no último
boletim mensal publicado.

Para o demógrafo Mário Les-
ton Bandeira, a variação é "aber-
rante". "Não corresponde aos

modelos que são conhecidos re-
ferentes a 107 nascimentos de

meninos por cada 100 meninas "

explicou. Ora, no acumulado
dos dez primeiros meses do ano,
o valor obtido é de 104 rapazes
para 100 raparigas.

Analisado outubro de 2013,
em comparação com o mês ho-
mólogo de 2012, a diferença é

ainda mais expressiva. A redu-
ção do nascimento de meninos

atingiu os 9,6%. Mais do dobro
da diminuição de meninas, que
foi de4,2%. Nasceram emoutu-
bro 3708 rapazes, apenas mais

74 face às 3634 meninas, o que
traduz 102 bebés do sexo mas-
culino para 100 do feminino.

Esta é uma variação muito
acentuada quando comparada,
por exemplo, com o mês ante-
rior, de setembro, em que meni-

nos e meninas nasceram na pro -
porção certa de 107 para 100.
Nesse mês, nasceram então
3907 rapazes, mais 257 face ao
nascimento de meninas.

Outubro não pode ser visto,
porém, como um mês que apre -
senta uma tendência isolada
sem comparação com outros
meses. Também em julho foi ob-
servado um acréscimo de meni-
nos de apenas 71 nascimentos.

Para Leston Ban-
deira, professor da

Universidade de

Lisboa, "é arriscado
tirar conclusões",
por os dados não se-
rem referentes a um

período de tempo
mais alargado.

De janeiro a outu-
bro de 2013, nasce-

ram 69 567 crianças, uma redu-
ção de quase dois mil bebés face

aos 71 404 observados em 2012.
A crise e a emigração são as

principais justificações. ¦
A regra e
o nascimento
de 107
meninos por
100 meninas

Q, PORMENORES

MENOS 40 MIL BEBÉS

Nos últimos 14 anos, o nú-
mero de bebés desceu de
120 mil para um valor esti-
mado de menos de 80 mil
no último ano. Em 1980, nas
ceram em Portugal 158 mil.
Em 1960 foram 213 mil.

CASAMENTOS EM QUEDA

A queda demográfica é acom-

panhada por uma descida de

casamentos. Em outubro de

2013, deram o nó 2473, o que
representa menos 8,2% face
ao mesmo mês de 2012.




