
POPULAÇÃO

Natalidade caiu 18% no espaço de uma década em Portugal

Portugal perdeu 24 mil
habitantes em 12 meses
DEMOGRAFIA O Queda resulta de menos nascimentos, mais óbitos e de uma menor imigração

JOAOSARAMAGO

No
espaço de um ano, Por-

tugal perdeu 24 mil habi -
tantes. Em junho último,

viviam no nosso País
10 286 400 pessoas, enquanto
em junho de 2016 habitavam
10 310 400, divulgou o Instituto

Nacional de Estatística. Uma
redução explicada por um
maior número de emigrantes
em comparação com os que
chegaram a Portugal e pelo sal-
do natural negativo, ou seja,
pelo facto de ter havido mais
mortes do que nascimentos.



Os dados provisórios referen-
tes a 2017 indicam um Total de
86 180 nascimentos e 110 094
óbitos. O último ano registou
assim um saldo natural negati
vo de quase 24
mil habitan-
tes. É o maior
fosso regista-
do na última
década. Em 2013, foi registado
um saldo natural negativo de
23 767 pessoas. O ano de 2009
marca o início de um processo
demográfico inédito. Com a re
colha regular de dados demo

gráficos a partir de 1950, Portu-
gal registou sempre um saldo
natural positivo até 2009. Em 10

anos, a natalidade caiu 18%.
Nasceram em 2008 mais de 104

mil. Em 2017,
foram 86 mil.
Uma década
com menos
nascimentos

tornou a população mais enve -
lhecida, levando a uma subida
da mortalidade. Em 2008,
morreram 104 mil e em 2017 fo -
ram 106 mil, num aumento de
2%(maisnapág.47).«

PRIMEIRO REGISTO DE

SALDO NATURAL NEGATIVO
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PORMENORES

i Mais 4 302 pensionistas \

\ 0 número de pensões de velhice
;

i aumentou em 4 302 em dezem- |

\ bro de 2017 face ao mesmo mês i

i de 2016. São já 2 038 573 os re- |

i formados por velhice.
;

;13 mil mortos em janeiro ;i 0ano de 2017 ficou marcado \

\ por dois picos na mortalidade: i

I
13 536 mortos em janeiro e \

] 11 117 em dezembro. 0 frio ea \

\ gripe explicam a subida. \

Jorge Malheiros: Geógrafo especialista em
migrações analisa evolução demográfica

"INCERTEZA LABORALN AO
PROMOVE NATALIDADE"
B CM - Como se ex-
plica o aumento da
mortalidade na últi-
ma década?
Jorge Malheiros-
Essencialmente, es-
tamos todos mais
velhos. É bom sinal, vivemos
mais tempo, mas como hou-
ve um 'trambolhão' nos nas-
cimentos a população ficou
mais velha, o que levou à su-
bida da mortalidade.
- A Comissão Europeia esti-
ma que Portugal terá menos
de dez milhões de habitantes
dentro de 9 anos. Como se

pode inverter esta situação?
- Possivelmente, as medidas
que vierem a ser tomadas
agora não irão evitar que no
Censo de 2021 estejamos

mais próximo dos
dez milhões do que
dos 10,5 milhões
verificados em 2011.
Contudo, é essencial
atenuar o processo
de envelhecimento.

Não podemos envelhecer tão
depressa.
- O que pode ser feito?
- Tornar o saldo migratório
positivo como aconteceu na
década de 90 e na primeira
década deste século.
- E subir a natalidade?
- É necessária uma concer-
tação social. A incerteza la-
borai não promove a natali-
dade. Os pais precisam de
mais tempo para os filhos
(mais informação na página
18). «is.


