
47,5% dos portugueses
defendem guarda partilhada
Livro. Uma Família Parental, Duas Casas é hoje apresentado e defen-
de que a residência alternada para os filhos seja a regra nas separações

CÉU NEVES

Desconhece-se quantos casais
com filhos optam pela guarda par-
tilhada após o divórcio em Portu-
gal. Sabe-se que está longe de ser a
maioria, embora os estudos de-
monstrem ser a melhor solução.
E que 47,5 % da população portu-
guesa defende que a criança cres-

ça com um pai e uma mãe. Peritos
em sociologia, psicologia, serviço
social e direito juntaram-se para
produzir um livro sobre a matéria,
Uma Família Parental, Duas Casas,

que é hoje apresentado no Institu-
to de Ciências Sociais, em Lisboa.
Para refletir e mudar a lei.

"O livro é um coletivo de 12 au-
tores (nacionais e estrangeiros),
que vão das áreas sociais ao direito.
Defende-se que a residência alter-
nada possa ser o ponto de partida
para pensar a regulação da paren-
talidade após o divórcio. A criança
deve ficar a viver com os dois pro-
genitores, não necessariamente ao
mesmo tempo, deixando de ser
uma exceção como acontece atual-
mente, em que fica entregue a um
dos pais, o que na prática quer di-
zer à mãe", explica Sofia Marinho
que, com Sônia Vladimira Correia,
organizou a obra. Residir com um
dos pais só por dificuldades dos
próprios ou questões jurídicas.

Não há dados sobre as famílias
portuguesas que partilham as res-

ponsabilidades parentais. Mas
essa pergunta foi feita aos espa-
nhóis nos Censos de 2011, con-
cluindo-se que um quarto dos di-
vorciados o faziam. Em Portugal
existe a perceção de quem traba-
lha nesta área, como o juiz Joa-
quim Manuel da Silva, que tam-

bém publica um texto e que teme
que os casos sejam muito menos.

Sofia Marinho acredita que a

guarda partilhada é o caminho e

que vai de encontro ao que pensa
parte da população portuguesa.
Um estudo realizado em 2013 para
a International Social SurveyPro-
gramme (estudos comparativos e

longitudinais em 45 países) con-
cluiu que 47,5 % dos inquiridos em
Portugal defendem que os filhos fi-

quem com ambos os pais.
Os autores do livro sublinham

que o conflito parental não deve ser
considerado um motivo impediti-
vo mas sinal de que a família preci-
sa de ser acompanhada. Em rela-

ção aos dias em cada casa, indicam
um mínimo de dez pernoitas por
mês com um dos progenitores.

Esta tem sido uma batalha da
Associação Portuguesa para a

Igualdade Parental e que lançou
uma petição em prol da presunção
jurídica da residência alternada.
O objetivo é levar o tema ao Parla-
mento e recolheram já 700 assina-
turas online, além das que reco-
lhem presencialmente.

Peritos dizem que conflitos não devem impedir partilha
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