
Gomo vai crescer em
Portugal a geração
dos filhos únicos?

Por causa da quebra da
natalidade, vem aí a geração
dos filhos únicos. Estarão
preparados para enfrentar
o mundo real? pBalo



Quanto pode custar ao país uma
geração de filhos únicos?

Há quem defenda que estamos a criar uma geração de adultos "com dificuldade em gerir adversidades'



Em 2013 nasceram em Portugal apenas
82.538 crianças. Muitas serão "filhos
únicos". Superprotegidas. Lá fora,
a chegada desta geração ao mercado
de trabalho já suscita inquietações
Natalidade
Natãlia Faria

Portugal bateu um novo recorde
negativo em termos de natalidade.
Em 2013 nasceram 82.538 crianças,
menos 7303 do que no ano anterior,
segundo os números do Instituto Na-
cional Doutor Ricardo Jorge. Em 2012
o país já tinha registado um saldo
natural negativo sem precedentes,
com menos 17.757 nascimentos do

que mortes. Quanto aos óbitos de
2013, o Instituto Nacional de Esta-
tística (INE) ainda não disponibilizou
números totais, mas, entre Janeiro e
Outubro do ano passado, os números
evidenciavam já um saldo natural ne-

gativo de 18.232 pessoas. São dados

que traduzem uma realidade que já
não faz manchetes: os portugueses
têm menos filhos, o país deixou de

garantir a substituição das gerações,
a população envelhece a olhos vistos.

Por detrás deles, emerge, porém,
uma outra realidade que começa a

preocupar pediatras e psicólogos: a

superprotecção das crianças, sobre-
tudo dos filhos únicos, e a sua conse-

quente impreparação para o mundo
real quando chegam a adultos.

"Quando estes miúdos chegam ao
mercado de trabalho (...) exigem ta-
refas bem definidas e um constante
feedback (...). E é muito difícil dar-lhes

um feedback negativo sem esmagar
os seus egos", lamenta-se o empresá-
rio e escritor norte-americano Bruce

Tulgan, autor do livro NotEveryone
Gets a Trophy, citado num artigo da
revista norte-americana The Atlantic.

Na publicação, não faltam patrões
a denunciar as dificuldades em em-
pregar jovens com pouco mais de 20
anos de idade: "Eles precisam que
tudo seja soletrado e exigem ser le-
vados ao colo", aponta um. Será,
conclui-se no artigo, o resultado de
terem crescido sempre com alguém- os pais, mas também professores
- a monitorizar todos os aspectos da

sua vida e de terem crescido como
pequenos príncipes.

Se em Portugal o fenómeno ain-
da não é tão visível é porque o país
chegou mais tarde ao problema de-

mográfico. Afinal, como recorda o

historiador Manuel Loff, "os anos de
1975 a 1976 foram os de maior nup-
cialidade, se não de toda a história
do século XX pelo menos desde o
final da II Guerra Mundial, e essa
nupcialidade gerou a mais alta na-
talidade também".

Em 1976, por exemplo, nasceram
186.712 crianças. Aqui, "além do

impulso optimista típico dos perí-
odos de libertação", concorreram
factores como o regresso dos 250
mil soldados que estavam nas trin-
cheiras africanas e dos cerca de 200
mil emigrantes que tinham partido
para a Europa, além do quase meio
milhão de retornados.

Mas os efeitos da quebra de na-
talidade que se seguiu ("não só por
causa da crise económica, que tem
no segundo resgate do FMI os pio-
res anos, mas também porque as
mulheres começaram entretanto a

aceder a meios de contracepção e a

poder programar autonomamente a

sua vida", como recorda ainda Loff)
começam já a ecoar nos consultórios

portugueses.

"Posso, quero e mando"
"Nas famílias, o facto de se ter só um
filho pode levar a uma concentração
das expectativas nessa criança, pas-
sando a ser, não apenas o alvo de
todas as atenções, como aquela que
terá de ser tudo aquilo que os pais
foram, desejavam ser ou querem que
ela seja. Por outro lado, também há
uma concentração dos bens mate-
riais, o que pode levar a estimular,
na criança, a parte narcísica e omni-

potente do 'posso, quero e mando'

ou do 'quero tudo, já, porque eu sou
eu e tenho direito a tudo', que mais
tarde causará graves problemas, não
só à pessoa em causa, mas também
aos que a rodearem", alerta o pedia-
tra Mário Cordeiro.

O especialista ressalva, porém,
que "é possível ser-se filho único e

não se ser 'estragado', pretensioso,
arrogante, narcísico e omnipotente".
Tudo depende "do modelo educati-
vo e dos exemplos parentais e das

figuras de referência".
O problema incide assim na pres-

são que se criou em torno da pa-
rentalidade e do lugar da criança
na família. "Assistimos a uma idea-

lização da criança que não existia no
passado, em que os filhos vinham
como vinham e eram quem eram.
Hoje, estamos muito menos expos-
tos à infância, ou seja, vive-se com
muito menos crianças à volta. E as

que existem vivem em quotidianos
de quase Bigßrother, sempre debai-
xo do olhar de adultos quase esco-
lhidos a dedo e quase sem espaço
para uma brincadeira que não seja
formatada pelos adultos e controla-
da pelos adultos", observa Vanessa

Cunha, investigadora do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa.

Ora, se se recusa às crianças a
possibilidade de "aprender caindo,
é natural que se caminhe para uma

"Vive-se com
menos crianças
à volta. E as que
existem vivem em
quotidianos de
quase Bigßrother,
sempre debaixo do
olhar de adultos
e quase sem
espaço para uma
brincadeira que
não seja formatada
pelos adultos"



geração de adultos com dificuldade
em gerir adversidades".

Nada que surpreenda numa socie-
dade em que as famílias são cada vez
mais verticais. "Há muitos adultos,
pais, tios e avós, para poucas crian-

ças", descreve Vanessa Cunha. Dos
89.841 bebés nascidos em 2012,
48.766 eram primeiros filhos. E se,
de entre os bebés nascidos nesse
mesmo ano, os segundos filhos ain-
da eram significativos (30.499), os
terceiros filhos caíam drasticamente

para os 7730.
Pior: "Não apenas ao nível das fa-

mílias há poucas crianças, como es-

tas têm poucos primos - os pais tam-
bém já pertencem a uma geração de

poucos irmãos -, há poucas crianças
nos prédios e a vida faz-se menos
em 'espírito de aldeia', comunitário,
mas muito fechado entre quatro pa-
redes, seja de casa, do automóvel ou
dos próprios infantários e escolas",
acrescenta Mário Cordeiro.

"Missão impossível"
Quanto às razões para os casais re-
cearem o salto para o segundo filho,
todos de acordo. "Questões finan-
ceiras e de conciliação do trabalho
com a vida familiar adiam ou levam
mesmo à recusa da transição para
o segundo filho", aponta Vanessa
Cunha. Àquelas somam-se motivos

latentes. "A parentalidade de per si

passou a ser um problema e a es-
tar debaixo de uma forte normati-
vidade. Antigamente, ser pai ou ser
mãe era algo que se aprendia com
a geração anterior e as pessoas não
viviam angustiadas porque tinham
dado uma palmada ao filho. Hoje,
há informação, pediatras, revistas da

especialidade, psicólogos e toda uma
camada de profissionais ligados à in-
fância que estão sempre a colocar
condições e exigências que levam
as pessoas a sentirem que ser bom
pai ou boa mãe é uma missão quase
impossível", defende a socióloga.

Tome-se como exemplo o crónico

problema da falta de tempo dos pais.
"É algo que na verdade sempre exis-
tiu. Dantes, as mães não se sentavam
a fazer desenhos ou pinturas com os
filhos e hoje fazem-no. A diferença
é que agora nas entrevistas surgem
pessoas que não querem ser pais, ou
não querem partir para o segundo
filho, porque não se sentem capazes
de o fazer nem se sentem preparadas
para a grande dose de sacrifício pes-
soal que sentem que têm que fazer
em prol da criança."

Raciocínios deste tipo seriam im-

pensáveis sem as transformações
ocorridas na sociedade portuguesa

nas últimas décadas. Manuel Loff
recua até aos seus tempos de estu-
dante: "Acabei a 4. a classe em 1974,
numa escola masculina de bairro
camarário, onde era normal, quan-
do vinha a Primavera, um terço dos

meus colegas faltarem porque iam
trabalhar para as obras."

E mesmo nos anos 80 a concepção
da identidade das crianças e do seu

papel social ainda incluía o seu dever
de contribuir para o orçamento fami-
liar - por exemplo, em regiões como
o Minho, onde o trabalho infantil era
proporcionalmente inverso à taxa
de escolarização. "O aumento glo-
bal da escolaridade, a melhoria das

condições de planeamento familiar e

uma perspectiva muito diferente do

papel da mulher só depois se conju-
garam para permitir que triunfasse o

conceito romântico de família, típi-
co do século XIX, e que implica um
grande investimento na educação
dos filhos como representação dos
sonhos e aspirações dos pais, com
estes a serem capazes de proteger
o bem-estar dos filhos mesmo que
isso implique sacrificarem o seu
próprio bem-estar, até chegarmos
a este extremo de superprotecção
das crianças e dos adolescentes,
num mundo em que a competição
é cada vez mais dura."



Sem querer assumir-se como "pro-
feta da desgraça", Mário Cordeiro
lembra que o preço a pagar pode
ser mais elevado do que se pensa.
"Temos a obrigação de exigir polí-
ticas concertadas, maior atenção
à infância e uma perspectiva des-

ta, não apenas na actualidade e no

presente, mas projectando-a no
futuro. Foi o que fizeram os países
mais evoluídos, como os nórdicos,
na sequência da II Grande Guerra
e da fragmentação do tecido social

que esta causou."

314
Basta recuar a 2008 para
encontrar um saldo natural
positivo. Nesse ano, o número
de nados-vivos superou
em 314 o de óbitos

18.232
Entre Janeiro e Outubro
de 2013 houve menos
18.232 nascimentos do que
óbitos. O saldo natural
é (muito) negativo

Incentivos das câmaras à natalidade ajudam
os casais e a economia dos concelhos

Ana Canelas e António Vitorino, um dos casais de Mora que receberam o "incentivo à natalidade"



Mana João Lopes

Em alguns municípios,
parte dos apoios têm
de ser gastos no comércio
local - em artigos para bebé
ou alimentação
A lareira está acesa, a televisão ligada

passa desenhos animados. Gonçalo,
de três meses, está deitado numa ca-

deirinha, é o centro da casa. Apesar
de estar desempregada, a mãe ago-
ra trabalha "a dobrar". "Tenho um
emprego a tempo inteiro", diz Sofia

Santos, 34 anos. Vive em Mora com o

marido, Nélio Ezequiel, trabalhador
da construção civil de 33 anos. O ca-

sal, um dos muitos beneficiários do

programa de apoio à natalidade da

autarquia, recebeu 500 euros pelo
primeiro filho.

Não foi por causa do incentivo que
o tiveram, mas o dinheiro ajudou:
compraram roupa, fraldas, medica-
mentos, "tudo gasto" no Gonçalo.
Para já, o casal não pensa ter mais
filhos. "Isto não está para grandes
aventuras, estou desempregada, é
só o pai a trabalhar, não é fácil", de-
sabafa Sofia Santos.

Mora não é o único município a
conceder estes incentivos. Também
a Câmara Municipal da Póvoa de La-
nhoso já atribuiu, desde o ano passa-
do, 54 mil euros pelo nascimento de
99 crianças. Se, em Mora, o primeiro
filho recebe 500, o segundo 1000 e a

partir do terceiro 1500, na Póvoa de
Lanhoso os apoios são de 500 euros

para o primeiro e segundo filhos, 750

para o terceiro e de 1000 a partir do

quarto.
Enquanto em Mora os pais podem

usar os cheques no que quiserem, na
Póvoa de Lanhoso têm de ser gastos
no comércio local, em artigos para
os bebés: roupa, alimentação, car-
rinhos, produtos de farmácia, de

higiene...
"Esta medida social representa, em

primeiro lugar, uma ajuda simbólica,
um mimo, para as famílias povoenses

que decidem ter filhos. Queremos
estar perto das pessoas, das famílias
do nosso concelho e apoiá-las no que
está dentro das nossas possibilidades

e acreditamos que este é também um
contributo para a natalidade", diz o

autarca Manuel Baptista, frisando

que o facto de o dinheiro ter de ser

gasto no comércio local representa
um investimento no concelho.

Também em Cinfães parte do sub-
sídio tem de ser gasto no comércio
local. No início do ano, o presidente
da câmara anunciou que as crian-

ças que nascerem vão receber um
subsídio de 1000 euros, para além
de poderem obter gratuitamente a

vacinação contra a meningite. Neste

caso, o subsídio será pago em du-
as partes: uma prestação única em
dinheiro, no valor de 250 euros, e

outros 750 euros, pagos a título de
reembolso de despesas feitas no
concelho durante o primeiro ano
de vida da criança.

Em Cinfães, ainda não foi atribu-
ído nenhum subsídio - o regula-
mento entra em vigor a 1 de Março
com retroactividade a 1 de Janeiro -,
mas o autarca Armando Mourisco
sabe que este anoja nasceram sete

crianças e espera que "muitas mais

nasçam". "É esse o meu desejo e es-

perança", diz, sublinhando que o

concelho perdeu, em dez anos, cer-
ca de dois mil habitantes, 900 dos

quais jovens.
Em Mora, os incentivos à natali-

dade começaram a ser atribuídos
em Outubro de 2004 (ver texto nes-
tas páginas). O presidente da autar-
quia, Luís Simão, diz que o objectivo
é ajudar os casais: "Não é por cau-
sa do dinheiro que as pessoas têm
mais filhos. Não é uma quantia de
desprezar, é uma ajuda para os pri-
meiros gastos, mas não é por causa
dos incentivos que a população nos
concelhos aumenta."

"Só se vier por acidente"
Ana Leonor Salgueiro, 27 anos, em-

pregada de cozinha num restaurante,
e Luís Salgueiro, 41 anos, empregado
de mesa no mesmo restaurante, rece-
beram o subsídio pelo nascimento de

Alice, a 18 de Março de 2013. Apesar
de ser o primeiro filho de Ana Leo-
nor, e o segundo de Luís Salgueiro,
receberam 1000 euros.

Puseram o dinheiro numa conta

para a filha. "Se não estivéssemos os
dois a trabalhar, se calhar tínhamos
usado para comprar coisas para a

"Não é por causa
dos incentivos que
a população no
concelho aumenta"
Luís Simão
Presidente da Câmara de Mora

Alice", diz a mãe.
Também este casal não pondera

ter mais filhos. "Só se vier por aciden-
te de percurso. Agora, gostar, gostar,
gostava de mandar vir um menino,
um João Luís. Mas isto está muito
mau", desabafa Ana. "Ter um filho
é muito dispendioso. E este contexto
não ajuda."

Já Ana Canelas, de 32 anos, respon-
sável pela Oficina da Criança de Mo-

ra, recebeu 1500 euros pelo terceiro
filho, depois de ter já recebido 1000
pelo segundo: tem uma menina de
11 anos, e dois rapazes, o Miguel de
seis anos e o Pedro de oito meses.
Em conjunto com o pai, António Vi-
torino, 35 anos, assistente técnico na
Casa Municipal da Cultura de Mora,
decidiu aplicar os 1000 euros pelo
nascimento do segundo filho na reco-
lha de células estaminais. Já os 1500
pelo terceiro foram gastos sobretudo
em despesas de saúde: "Ele sofreu
de retardo de crescimento uterino
e tivemos de fazer mais consultas de

neonatologia e pediatria", conta a
mãe. Mas, como do filho anterior já
tinha carrinho, berço e outros objec-
tos, ainda "sobrou dinheiro".



População de
Mora continua
a diminuir
Maria João Lopes
Há dez anos que a Câmara Municipal
de Mora atribuiu subsídios de incen-
tivo à natalidade. Porém, apesar de

a medida ter ajudado mais de 200
bebés, a população continua a dimi-
nuir. O autarca Luís Simão explica
que não só continuam a morrer mais

pessoas, como são muitos os que par-
tem para os grandes centros urbanos
em busca de oportunidades.

Desde 2004, a Câmara de Mora
já atribuiu subsídios no valor de
160.500 euros pelo nascimento de
213 bebés: 130 primeiros filhos; 58

segundos; 18 terceiros; cinco casos
de quartos filhos e dois de quintos.

Porém, de acordo com dados do
Instituto Nacional de Estatística, a

população desceu de 5493 habitan-
tes, em 2004, para 4790, em 2012.
A taxa de natalidade - número de

crianças que nascem anualmente
por cada mil habitantes - aumen-
tou entre 2004 (5,8%) e 2007 (6,8%),

depois desceu novamente (4,6%
em 2008) e voltou a subir (5,4% em
2009; 5,9% em 2010; 4,7% em 2011

e 5,6% em 2012). Para Luís Simão,
mais do que os subsídios de incen-
tivo à natalidade, o que realmente
poderia contribuir para o aumento
da população era a criação de traba-
lho, o desenvolvimento da indústria
e do turismo, e políticas de apoio
à habitação - nas quais a autarquia
também aposta. "Praticamente toda
os concelhos do interior têm vindo a

perder população", nota, defenden-
do que as medidas de discriminação
positiva para combater a desertifi-
cação deviam ser prioritárias para
o poder central.

Também o presidente da Câma-
ra Municipal de Cinfães, Armando
Mourisco, diz que estes incentivos
devem ser associados a outras medi-
das. Dá o exemplo: "Avancei com es-

te subsídio como forma de incentivo
à natalidade e fixação da população
jovem, associado a outros benefícios
sociais, como a redução de 3% no
IRS, transportes escolares gratuitos
até ao 12.° ano, manuais escolares

gratuitos no I.° ciclo, programa mu-
nicipal de estágios e um programa
de apoio ao arrendamento."


