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"0 nosso mercado de trabalho
é inóspito para a vida familiar"
JOANA PEREIRA BASTOS

Especialista em Sociologia da
Família, a investigadora do
Instituto de Ciências Sociais

(ICS) da Universidade de Lis-
boa considera que Portugal
'acordou tarde' para o proble-
ma do declínio da natalidade e

tem investido pouco no apoio
à infância.
? Quais as melhores medidas

para aumentar a natalidade?
? Os países nórdicos e a Fran-
ça são os que tiveram mais
êxito a esse nível. No caso
da França, isso foi consegui-
do essencialmente através da

criação de creches com custos
muito acessíveis e que têm em
conta os rendimentos das famí-
lias. É uma política que valoriza
o papel do Estado na educação,
desde a primeira infância. Os

países nórdicos, em particular
a Suécia, também apostaram
na criação de creches com
mensalidades que não ultrapas-
sam os 120 euros. Além disso,
apostaram em medidas orien-
tadas para promover o papel do

pai, através de uma política de

partilha das licenças, de forma
a não prejudicar a mulher no
mercado de trabalho, e ainda
na promoção de horários de
trabalho conciliáveis com a
vida familiar. Estes países têm
políticas públicas muito consis-
tentes e prolongadas no tempo,
que não sofreram alterações
com mudanças de Governo.

? Ao contrário do que tem
acontecido cá?

? Precisamente. Não só esta
preocupação com a natalidade

começou mais tarde como as
medidas têm sido tomadas de
forma avulsa e desarticulada.
Com o 25 de Abril, houve um
grande investimento na pro-

moção social das mulheres, no-
meadamente no mercado de
trabalho. Portugal tem uma das

mais elevadas taxas de empre-
go feminino da Europa e não é

expectável que as mulheres não

trabalhem, ao contrário do que
acontece em alguns países eu-

ropeus, onde ainda se discute
se é legítimo que trabalhem a
tempo inteiro depois de serem
mães. O problema é que, em
Portugal, a promoção da mu-
lher no mercado de trabalho
não foi acompanhada de uma
aposta forte na criação de cre-
ches públicas ou a preços muito
acessíveis. O que o nosso Esta-
do Social tem gasto neste tipo
de medidas é muito inferior aos
outros países.
? Isso explica o facto de ter-
mos a segunda taxa de nata-
lidade mais baixa da Europa?
? Também, mas não só. Te-
mos um mercado de trabalho
marcado pela precariedade e

por baixos salários que é ab-
solutamente inóspito para a
vida familiar. Se olharmos para
um gráfico da natalidade em
Portugal, vemos que houve
uma quebra muito abrupta no
número de nascimentos como
resposta à crise e à austeridade.
Nessa altura, houve um recuo
das medidas de apoio à famí-
lia. De um ano para o outro,
500 mil crianças deixaram de
ser abrangidas pelo abono de
família. A desestruturação do
mercado de trabalho, a grande
insegurança profissional e a
quebra de rendimentos pro-
vocaram este descalabro na
natalidade.
? Devem ser dados subsídios

por criança iguais para todas as

famílias, independentemente
do rendimento, como propõe

agora o PSD?

? Em condições económicas
ideais, isso pode representar
uma mensagem positiva do Es-
tado. Mas não havendo essas

condições, não será preferível
manter alguma seletividade
e apoiar mais as famílias que
estão com maior aperto finan-
ceiro? E não é mais importante
apostar efetivamente em alar-

gar os equipamentos para a in-
fância? A creche representa um
encargo muitíssimo elevado.

? A criação de uma rede pú-
blica de creches pode ser de-
terminante?
? Sim. O custo das creches é

uma das razões indicadas pelas
pessoas para não terem mais
filhos ou para adiarem essa
decisão. O que verificamos é

que os segundos filhos estão a
nascer cada ver mais tarde em
relação ao primeiro, porque as
famílias adiam até que o mais

velho já tenha lugar na escola
pública, para garantir que não
têm duas crianças na creche ao
mesmo tempo.
? É importante aumentar o

tempo de licença?
? Pode haver vantagens, desde

que não sejam as mulheres a as-

segurar todo o tempo da licença.
Essa responsabilidade tem reca-
ído sobre as mulheres com eleva-
dos custos para a progressão na
carreira, com rendimentos mais

baixos, reformas piores e mais
pobreza na terceira idade.
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