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Unicef revela os medos de 
crianças que vivem com a crise

Há medo de perder a casa, preocupa-

ção face à tensão em que sentem os 

pais, receio de que a comida desapa-

reça da mesa. Além de mostrar que os 

casais desempregados aumentaram 

688%, só entre Outubro de 2010 e Ju-

lho de 2013, o relatório da Unicef inti-

tulado As Crianças e a Crise em Portu-

gal é o primeiro a debruçar-se sobre 

o real impacto da crise entre as crian-

ças e os adolescentes portugueses.

Ao dar-lhes a voz, o documen-

to divulgado ontem levanta o véu 

sobre uma realidade demasiadas 

vezes escondida entre quatro pare-

des. “Quando a senhora dizia o pre-

ço dos remédios, o meu pai fi cava 

assustado, porque eram muito caros 

e eram imensas coisas”, conta uma 

adolescente de 12 anos, uma entre 

as 77 crianças, com idades entre os 

oito e os 17 anos, que foram ouvidas 

no âmbito neste relatório e de on-

de emanam recomendações como 

a criação de uma estratégia nacio-

nal para a erradicação da pobreza 

infantil. “A minha avó foi com a gente 

às compras e ela pagou as compras 

duma semana e coisas assim”, conta 

um adolescente, de 16 anos.  E ain-

da: “A minha mãe fi cou sem traba-

lho (...). Ela tirou-me da natação, da 

ginástica, da música (...) do inglês.” 

E há o caso do miúdo de nove anos, 

mãe desempregada, que relata: “O 

banco até já esteve a ameaçar os 

meus pais que ia tirar a casa.” Estes 

relatos remetem-nos para as conse-

quências práticas e quotidianas de 

vários anos de desinvestimento nas 

políticas públicas de apoio à família, 

como constata o estudo encomenda-

do a uma equipa de investigadoras 

do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, coordena-

do pelas investigadoras Karin Wall e 

Ana Nunes de Almeida e que mostra 

como a crise está a repercutir-se nas 

crianças, “com consequências a mé-

dio e longo prazo”.

“A partir de 2010, a situação eco-

nómica e financeira de Portugal 

agravou-se com a adopção de um 

conjunto de medidas de austerida-

de que tiveram e continuam a ter 

repercussões directas no bem-estar 

das crianças a nível da saúde, da edu-

cação e dos apoios sociais do Estado 

às famílias, especialmente às mais 

carenciadas”, escrevem as autoras 

do relatório, sublinhando que “a ele-

vada taxa de desemprego” gera “não 

só situações de carência económica 

grave, mas também de elevada insta-

bilidade emocional e psicológica que 

afectam as vivências das crianças”.   

“Os Governos têm decisões difíceis 

a tomar”, disse ontem a directora do 

Comité Português para a Unicef, Ma-

dalena Marçal Grilo. “Tem que ha-

ver cortes orçamentais e medidas de 

austeridade”, mas antes de as aplicar 

o Estado tem de ter “em atenção os 

impactos que vão ter nos mais vul-

neráveis”, afi rmou aos jornalistas, no 

fi nal da apresentação do relatório.

O diagnóstico relativo a 2012 mos-

tra-nos que havia 678 mil pessoas em 

situação de incumprimento face a 

dívidas contraídas, lê-se. E, desde 

então, continua a aumentar “a taxa 

de privação das famílias com crian-

ças em situação de pobreza relativa-

mente à capacidade para pagar dívi-

das, empréstimos, rendas, contas e 

despesas imprevistas, assim como a 

possibilidade de ter um carro”.

Mais casais desempregados
O retrato em números mostra-nos 

que, em 2011, havia 560 mil crian-

ças em risco de pobreza e exclusão 

social. “Cerca de uma em cada três 

crianças (28,6%) encontrava-se em 

risco de pobreza ou exclusão social”, 

diz o relatório, sublinhando que 

21,8% das crianças viviam “em agre-

gados com rendimentos per capita 

inferiores a 416 euros por mês”.

Se considerássemos o risco de po-

breza antes das transferências sociais 

(subsídios, pensões, abonos de famí-

lia), teríamos 33% das crianças em 

situação de vulnerabilidade econó-

mica. Nas famílias monoparentais — 

os Censos 2011 mostravam que estas 

perfaziam 14,9% do total de famílias 

—, em que a fi gura parental fi ca de-

sempregada, o risco de pobreza sobe 

para os 90%.

Nas famílias de casais com fi lhos 

em que um dos adultos está desem-

minuiu. No caso do abono de famí-

lia, por exemplo, 546.354 crianças 

perderam o direito àquela prestação, 

em 2010. Corresponde isto a 30% dos 

benefi ciários. Por outro lado, a des-

pesa do Estado com esta prestação 

caiu 33% em 2011. Em 2012, com uma 

nova quebra de cerca de 4%, o valor 

da despesa com esta prestação “a 

preços constantes” aproximou-se 

do valor de 2002.

Na comparação internacional, 

e no que toca ao apoio às famílias, 

Portugal não se sai muito bem na 

fotografi a: em 2009, o Estado por-

tuguês investiu 1,7% do PIB em des-

pesas com prestações familiares, 

contra os 2,6% da média dos países 

da OCDE. Na Suécia é de 3,75% e em 

França de 3,98%.

No capítulo das recomendações 

— e entre reparos ao aumento do nú-

mero legal de crianças por sala no 

pré-escolar, o que “põe em causa a 

qualidade dos serviços prestados, a 

segurança e o bem-estar das crian-

ças” —, a Unicef começa por lembrar 

Relatório As Crianças e a Crise em Portugal  mostra os efeitos de cortes no apoio às famílias

Relatório aconselha Governo a criar 
uma estratégia nacional de combate 
à pobreza infantil e recomenda acesso 
gratuito às creches dos zero aos três 
anos para as famílias mais pobres

Relatório
Natália Faria

pregado, o risco de pobreza atingia 

uns expressivos 34,3%. E se os dois 

adultos fi carem desempregados, o 

risco de pobreza sobe para 53,2% — 

mais de metade, portanto. Lembre-

mo-nos agora que, em 2011, eram 

cerca de 723 mil os adultos desem-

pregados com crianças a seu cargo. 

Não surpreende assim que, naquele 

mesmo ano, mais de um quarto das 

crianças portuguesas (25,2%) estives-

se em privação material.

E a situação piorou. Entre Outubro 

de 2010 e Junho de 2013, o número 

de casais desempregados inscritos 

nos centros de emprego aumentou 

mais de 688%: de 1530 para 12.065. 

Em Fevereiro de 2013, havia 26.374 

indivíduos a viver em casal em que 

ambos os cônjuges estavam desem-

pregados. Daqueles, apenas 5602, ou 

seja, cerca de um quinto, tinham di-

reito à majoração de 10% no subsídio 

de desemprego. “O stress causado 

pela falta de dinheiro e a incerteza 

em relação ao futuro afecta não só 

o relacionamento entre o casal, mas 

também o relacionamento entre pais 

e fi lhos, que, em casos extremos, po-

derá levar a situações de negligência 

ou mesmo de violência”, alerta.

No capítulo dedicado às políticas 

públicas nestes anos de crise, o rela-

tório constata que houve uma redu-

ção signifi cativa do apoio económi-

co do Estado às famílias. Ao mesmo 

tempo que aumentaram os impostos, 

o acesso a prestações como o Rendi-

mento Social de Inserção, abono de 

família, acção social escolar e sub-

sídio social de desemprego fi cou 

muito mais restrito. E o montante 

dos apoios fi nanceiros também di-

688% 
Entre Outubro de 2010 e Junho 
de 2013, o número de casais 
desempregados nos centros 
de emprego aumentou mais de 
688%: de 1530 para 12.065
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que “a recuperação da crise deve co-

meçar com os mais vulneráveis e des-

protegidos”. No seguimento dessa ló-

gica, propõe a criação de uma estra-

tégia nacional para a erradicação da 

pobreza infantil centrada nos direitos 

da criança que “promova uma inter-

venção integrada e coordenada das 

várias áreas sectoriais (saúde, edu-

cação, serviços de segurança social, 

emprego, fi nanças), defi nindo metas 

de objectivos concretos”. 

O Governo é também aconselhado 

a avaliar o potencial impacto das po-

líticas de resposta à crise na vida das 

crianças. A garantia de acesso gra-

tuito das crianças entre os zero e os 

três anos de idade e provenientes de 

famílias carenciadas à educação pré-

escolar é outra das recomendações 

do Comité Português para a Unicef. 

Por último, sugere-se ainda a criação 

de uma entidade para os Assuntos 

das Crianças e da Juventude para co-

ordenar e monitorizar aa aplicação 

da Convenção Sobre os Direitos da 

Criança em Portugal.

PAULO PIMENTA

O QUE DIZEM 
AS CRIANÇAS

”Quando não há 
comida, os meus pais 
fazem isto: deixam de 
comer para nos dar à 
gente” 
Fernando, 14 anos, 
família numerosa, pai 
desempregado, minoria 
étnica, deficiência

”A electricidade é 
assim, às vezes pagam 
os meus avós e o outro 
mês pagamos nós”
Daniel, 10 anos, pais 
desempregados

”Ela também comprava 
daqueles suminhos 
pequeninos para levar 
para meio da manhã. 
Agora tenho levado 
umas sandes para 
meio da manhã sem 
nada para beber”
Leonor, 15 anos, família 
monoparental

”(...) a minha mãe ficou 
sem trabalho (...). Ela 
decidiu tirar-me da 
natação, da ginástica, 
da música (...), do 
inglês”
Maria , oito anos, família 
monoparental alargada, mãe 
desempregada

”Tenho medo de 
ficar pobre. Os meus 
pais ficaram os dois 
sem emprego e 
depois podem não ter 
dinheiro para pagar 
as coisas”
Carolina, 11 anos, família 
nuclear

Mais de 500 mil crianças 
sem abono de família

Deixou de ser universal em 2003, 

ano em que passou a depender dos 

rendimentos das famílias de acordo 

com cinco escalões de rendimentos. 

Em 2010, sofreu outro corte, com a 

exclusão das famílias dos 4.º e 5.º 

escalões de rendimento, o que, na 

prática, fez com que 546.354 crian-

ças tivessem deixado de receber en-

tão o abono de família. Foi o equi-

valente a 30% dos benefi ciários. Ac-

tualmente, a 13.ª prestação paga-se 

apenas às crianças do 1.º escalão. 

Mantiveram-se os apoios extras 

(mais 20%) para as famílias mono-

parentais e para as famílias mais 

numerosas. Quanto à variação das 

prestações, entre 2009 e 2012, fi ca 

apenas um exemplo: o valor mensal 

atribuído por criança até um ano 

de idade diminuiu de 174,72 euros 

para 140,76 euros no 1.º escalão e de 

144,91 euros para 116,74 euros no 2.º 

escalão – recorde-se que as crianças 

incluídas nestes escalões se inserem 

em agregados familiares com ren-

dimentos inferiores a 419,22 euros 

mensais. Dos 826.709 milhões de 

euros gastos em abono de família 

em 2010, o Estado baixou brusca-

mente para os 555.497 milhões em 

2011 e, mais ligeiramente, para os 

532.105 milhões em 2012.

Valor por criança no RSI 
desceu de 93 para 53 euros

É a prestação que mais cortes tem 

sofrido desde 2010. Não só em ter-

mos do número de benefi ciários 

mas também nos montantes men-

sais atribuídos. Em 2009, os benefi -

ciários do RSI recebiam por criança 

93,59 euros mensais (112,30 euros, 

a partir da 3.ª criança/jovem). Em 

2010 termina a majoração da 3.ª 

criança. Em 2012/2013, o valor que 

o Estado paga de RSI por criança 

desceu para os 53,44 euros. E, em 

2012, o Governo “expulsou” da me-

dida todos os que possuíssem patri-

mónio imobiliário ou bens móveis 

(automóveis, embarcações, moto-

ciclos.) de valor superior a 25 mil 

euros. À semelhança do abono de 

família, o conceito de agregado fa-

miliar passou a incluir todos os ele-

mentos do agregado até ao 3.º grau 

em linha recta vertical. Exemplo: 

Os cortes que agravaram a pobreza 

uma família composta por três adul-

tos e duas crianças poderia ter aces-

so ao RSI se tivesse um rendimento 

mensal inferior a 692,57 euros. Em 

Novembro de 2010, esta mesma fa-

mília só tinha acesso ao RSI se o seu 

rendimento mensal fosse inferior 

a 644,36 euros. Desde meados de 

2010 e, sobretudo, a partir do início 

de 2013, já só mantiveram direito ao 

RSI os detentores de um rendimen-

to mensal inferior a 463,17 euros. 

Assim, em 2013, 37.649 crianças e 

adolescentes perderam o direito 

àquela prestação, no universo de 

149.921 crianças e adolescentes que 

dele usufruíam no ano anterior.

Menos Acção Social Escolar 

Apoia crianças e jovens estudantes 

oriundos de famílias carenciadas 

que frequentam a escolaridade 

obrigatória. Abarcam desde alimen-

tação aos transportes escolares, 

passando pelo alojamento, bolsas 

de mérito e auxílios económicos. 

No ano lectivo de 2010/2011, a ASE 

abrangia, por exemplo, 43,8% dos 

alunos matriculados no 1.º ciclo 

do ensino básico e 51,4% dos alu-

nos matriculados no 2.º ano. Entre 

2009 e 2012, a despesa pública do 

Estado com a ASE manteve-se pra-

ticamente inalterada. Manteve-se a 

comparticipação anual em livros e 

em material escolar que varia en-

tre 30 euros (escalão A) e 15 euros 

(escalão B). No 2.º e 3.º ciclos do 

básico e no secundário mantêm-

se também as comparticipações 

anuais entre os 130 e os 60 euros, 

consoante o escalão. A compartici-

pação do Estado no valor dos pas-

ses escolares, porém, diminuiu. Em 

2011, a comparticipação em 50% 

do valor dos passes deixou de ser 

universal e passou a dirigir-se ape-

nas às crianças e jovens de famí-

lias pertencentes aos escalões A e 

B da ASE. Nos casos do escalão A, a 

comparticipação aumentou para os 

60%, porém, diminuiu para os 25% 

no caso dos alunos do escalão B.

Novos limites para fundo 
de garantia de alimentos

Para que, após o divórcio/separação 

dos pais, as crianças não fi quem sem 

pensão de alimentos, quando o pro-

genitor que está obrigado a fazê-lo 

por tribunal não cumpre esse dever, 

o Governo passou a assegurar o pa-

gamento daquela prestação nas fa-

mílias carenciadas. A partir de 2013, 

o acesso a este fundo fi cou mais res-

trito, pois o limite de rendimentos a 

partir do qual a criança tem direito a 

esse apoio baixou de 485 euros para 

os 419,22 euros. Entre 2010 e 2012, 

as crianças a receber pensão de ali-

mentos por via deste fundo aumen-

tou cerca de 35% (13.294 crianças 

em 2010 e 17.915 em 2012). 

Fonte: As Crianças e a Crise em Por-

tugal: Vozes de Crianças, Políticas 

Públicas e Indicadores Sociais 2013, 

do Comité Português para a Unicef, 

e proposta de Orçamento do Estado 

para 2015

PAULO PIMENTA

Situação ficou ainda mais complicada para muitas famílias

“Os Governos têm 
decisões difíceis a 
tomar”, disse ontem a 
directora do Comité 
Português para a 
Unicef, Madalena 
Marçal Grilo
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Um quarto das crianças 
que benefi ciavam de RSI 
perdeu direito ao apoio    
No ano passado, as famílias de quase 35 mil crianças deixaram de receber 
Rendimento Social de Inserção, devido a sucessivos cortes na prestação, 
diz relatório da Unicef sobre impacto da crise nos mais jovens Portugal, 12/13


