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Sumário Executivo*

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende o 
debate da demografia como uma causa nacional, um problema estrutural 
e de longo prazo, com implicações na  sustentabilidade do crescimento e 
na correção de assimetrias.

Para o Presidente da República, há que assumir que políticas laborais, 
educativas, de saúde, fiscais, entre outras, podem e devem ser equaciona-
das não de forma casuística, mas antes dentro de uma estratégia global 
e sustentada no domínio da demografia, também relevando o papel das 
migrações em todo este processo.

Maria Filomena Mendes atribui o declínio da natalidade e da fecun-
didade em Portugal a uma multiplicidade de fatores que implicaram alte-
rações nos comportamentos de mulheres e homens, no que respeita à 
formação e dimensão da família, fazendo uma análise evolutiva ao longo 
das últimas décadas. 

A principal conclusão a que a Autora chegou foi que a diminuição do 
número de filhos está relacionada com as transformações da sociedade, 
onde é evidente a relevância do adiamento da idade ao nascimento do 
primeiro filho. O aumento da idade média da fecundidade daí resultante 
poderá não ser tão impactante em termos de natalidade, se após o nasci-
mento do primeiro filho, os seguintes ocorrerem com um reduzido intervalo 
de tempo entre si. Todavia, os portugueses adiaram ao longo das últimas 
décadas o nascimento dos segundos e, eventualmente, dos terceiros filhos. 

Verificou-se, porém, desde 2015, um movimento de reversão no declí-
nio da fecundidade portuguesa impulsionado pelo aumento de nascimen-

* Elaborado por Joana Ferraz Mota Pinto, consultora do gabinete do presidente do CES.
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tos de segundos e terceiros filhos, insuficiente, porém, para recuperar as 
desejáveis taxas de natalidade.

Vanessa Cunha identifica a divisão sexual do trabalho pago e do tra-
balho não pago como “cúmplice da manutenção de desigualdades estru-
turais na distribuição de responsabilidades e recompensas entre mulheres 
e homens”.

Apesar da elevada prevalência do “duplo emprego” na sociedade por-
tuguesa, a desigualdade de género manifesta-se no diferente volume de 
horas que mulheres e homens dedicam ao trabalho pago e, principalmente, 
ao trabalho não pago, continuando a recair mais sobre as mulheres as tare-
fas domésticas e os cuidados a familiares. As atitudes da população face 
aos papéis sociais das mulheres quando são mães colocam Portugal entre 
os países mais conservadores nesta matéria, revelando a existência de um 
elevado nível de conflito entre papéis.

A Autora chama a atenção para uma ligeira mudança geracional prota-
gonizada por ambos os sexos, entre 2002 e 2014, que poderá vir a contri-
buir para a redução geral das assimetrias e que se traduz numa mitigação 
da sobrecarga feminina, em especial no escalão etário dos 30-44 anos. 
Estas mulheres passaram a dedicar mais tempo ao trabalho pago e menos 
tempo ao trabalho não pago, o oposto acontecendo com os homens e de 
forma ainda mais marcante. Porém, esta variação não foi suficiente para ala-
vancar a natalidade, colocando o país entre os menos fecundos da Europa.

Preconiza políticas públicas que promovam a igualdade de género e a 
partilha de responsabilidades no mercado de trabalho e na vida familiar, 
assim como a melhoria da rede de equipamentos públicos ou compartici-
pados para a infância, ainda insuficiente e territorialmente desigual.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) analisa e cara-
teriza o setor agrícola, referindo os efeitos que a baixa taxa de natalidade 
e o envelhecimento da população provocam no sector, já que uma parte 
importante da atividade agrícola se desenvolve no interior do País deser-
tificado e envelhecido e onde se verifica a diminuição do número de agri-
cultores e a redução dos grupos etários mais jovens. A CAP considera que 
a questão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal é uma 
das vertentes de um problema muito mais vasto, que é social, económico 
e político e como tal deve ser abordado, através de um conjunto alargado 
de intervenções, acompanhado por políticas públicas que favoreçam essa 
conciliação. Nesta sede, menciona várias medidas relevantes para incenti-
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var a natalidade, como a disponibilização de creches e ensino pré-escolar, 
a melhoria nos transportes públicos, o acesso à habitação e uma legislação 
laboral que contribua para a igualdade de género no trabalho.

Para a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) o estímulo à 
natalidade relaciona-se com a confiança, a existência de emprego e rendi-
mento suficiente para assumir os encargos implícitos, o que só se alcan-
çará se for dada prioridade às políticas que favoreçam a competitividade, 
viabilidade e criação de empresas, promovendo o crescimento económico.

No que se refere à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, 
realça que, atualmente, já existem muitas medidas criadas para este fim.

A CIP defende a necessidade de uma estratégia séria, de médio/longo 
prazo, onde todos os setores da sociedade portuguesa se identifiquem e 
envolvam, como seja o desenvolvimento de uma rede de infraestruturas 
de apoio à primeira e segunda infância, a reavaliação e quantificação dos 
encargos das famílias dedutíveis para efeitos fiscais, designadamente das 
famílias numerosas e a implementação de uma atitude de partilha de res-
ponsabilidades e de tarefas entre homens e mulheres, combatendo, desde 
a escola, os estereótipos.

Finalmente, enumera outros assuntos que podem ter influência, direta 
ou indireta, na promoção da natalidade como a entrada tardia dos jovens 
no mercado de trabalho, o impacto da ordenação do território, o reforço 
do apoio do Estado aos casos de infertilidade, a questão da constante reno-
vação e custos de aquisição dos manuais escolares e o papel da imigração 
em todo este processo.

Na ótica da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), a natali-
dade reveste duas questões essenciais: renovação geracional e sustentabi-
lidade dos sistemas de segurança social. A estratégia a adotar nesta área, 
deverá incluir ações ao nível das políticas de parentalidade, ao nível dos 
serviços de apoio à família, benefícios (sociais, fiscais, outros) e o reforço 
do papel das empresas, de forma a compensar a flexibilidade que terá de 
ser concedida às famílias, em detrimento do tempo de permanência nos 
locais de trabalho. Refere ainda a importância de conciliar estas medidas 
com outras que promovam o aumento da produtividade, já que algumas 
implicam custos para as empresas que terão que fazer uma análise de custo-
-benefício, comparando e equiparando o custo imediato das medidas com 
os benefícios que poderão trazer a longo prazo, devendo ainda ser convo-
cadas políticas de imigração concertadas.
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A CTP defende a criação de serviços de acolhimento de crianças 
nas empresas e classificou a legislação laboral como bastante avançada 
no domínio da igualdade de género e conciliação entre a vida familiar 
e profissional, embora, por vezes, sem o necessário apoio das entidades  
pública.

Finalmente, nomeia a contratação coletiva como um meio para resol-
ver estas questões no âmbito das relações laborais, assim como uma abor-
dagem da legislação laboral que compatibilize a organização do tempo 
de trabalho, ao nível micro da relação direta entre trabalhador, mãe e pai, 
com o empregador.

Para a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) ape-
sar de rendimento e emprego serem fatores que influenciam a decisão de 
ter filhos, não são suficientes para explicar os problemas da baixa natali-
dade e identifica outros fatores que para isso concorrem, como fatores cul-
turais, sociais, familiares, mas obviamente também económicos, incluindo 
custos com habitação, transportes e educação. O reconhecimento da coe-
xistência de fatores é importante para enveredar por uma estratégia glo-
bal que envolva os parceiros sociais, mas que corresponda também a um 
compromisso do país no longo prazo.

A CCP mostrou-se disponível para discutir o sistema de segurança 
social (nomeadamente na promoção da natalidade), a densificação das 
medidas fiscais que promovam a natalidade, o aprofundamento das 
medidas relativas à conciliação trabalho/família e a avaliação da rede 
de equipamentos que respondam às necessidades das famílias e dos  
pais. 

Finalmente, refere a necessidade de crescimento económico e o papel 
das migrações e de medidas que permitam a atração de pessoas que aju-
dem a compensar o perfil demográfico da população portuguesa e o défice 
de trabalhadores qualificados existente em certos setores.

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindi-
cal Nacional (CGTP-IN) considera que a condição básica para  promover 
a natalidade é proporcionar aos potenciais pais as condições socioeconó-
micas que lhes permitam desenvolver essa função. Neste sentido, defende 
que o trabalho tem uma influência determinante na promoção da natali-
dade, sobretudo porque os rendimentos do trabalho constituem o princi-
pal meio de subsistência das famílias e porque o modo de organização do 
trabalho condiciona a organização familiar. 
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Alertou ainda para a necessidade de avaliar o impacto que tem sobre 
as famílias o aumento do custo de vida, o desemprego, a instabilidade e 
a precariedade do emprego, o endividamento das famílias, os problemas 
da habitação, a desestabilização da escola pública, a insuficiência de infra-
estruturas sociais de apoio a crianças e jovens, as lacunas do sistema de 
saúde e os níveis das prestações sociais. 

A CGTP-IN denuncia a pressão sobre mulheres candidatas a emprego 
relacionada com a existência de filhos, bem como situações de discrimi-
nação de mulheres jovens no acesso e manutenção do emprego por engra-
vidarem, assim como pressões económicas e laborais relacionadas com o 
gozo das licenças.

Finalmente, elencou várias medidas visando a promoção do emprego, a 
salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, o reforço dos serviços públicos, 
o aumento das infraestruturas sociais de apoio, o aumento dos salários, sal-
vaguardando o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento 
no acesso ao trabalho e na progressão das carreiras profissionais.

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) defende que um conjunto de 
medidas concebido para fazer face ao problema da natalidade só surtirá efeito 
se for amplamente aceite pela sociedade e executado de forma continuada.

Considera fundamental a igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres e a criação de instrumentos que visem colmatar os desequilí-
brios na participação de mulheres e homens nos vários domínios da vida 
social, familiar e, em especial, na esfera profissional, combatendo os este-
reótipos de género e promovendo a consciencialização do papel da mulher 
no local de trabalho.

A UGT defende, no âmbito da reforma da segurança social, a introdução 
de uma majoração na contagem do tempo para a reforma que considere 
o número de filhos, a utilização adequada de regimes de organização do 
tempo de trabalho que promovam a conciliação entre trabalho e vida fami-
liar/pessoal, o reforço dos serviços e equipamentos sociais de assistência a 
deficientes, idosos e outras pessoas que careçam de cuidados especiais de 
saúde, bem como a regulamentação adequada da prestação destes serviços.

Uma última referência para o papel da negociação coletiva dentro da 
estratégia da mudança de paradigma no âmbito da conciliação da vida pro-
fissional, familiar e social, assim como nas questões de género.

Mafalda Leitão relaciona as baixas taxas de natalidade em Portugal 
com o facto de recair sobre as famílias grande parte dos encargos financei-
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ros com os serviços e equipamentos destinados a crianças nos primeiros 
anos de vida, sobretudo quase até ao início da escolaridade obrigatória, e 
ainda com o facto de serem escassos os apoios económicos do Estado às 
famílias.

Assinala ainda a importância de investir mais e melhor no apoio eco-
nómico sustentado e prolongado ao longo do ciclo de vida das crianças, na 
taxa de cobertura de creches nas zonas com maiores carências, a preços 
mais acessíveis, com horários flexíveis e serviços de qualidade, e na parti-
lha da licença parental inicial, por forma a distribuir as responsabilidades 
inerentes à conciliação, envolvendo também os empregadores.

A Autora defende a necessidade de conciliação entre vida familiar e vida 
profissional que não seja feita apenas no feminino, que integre a igualdade 
de género e que envolva os empregadores nesta conciliação. Finalmente, 
reforça a importância de políticas de família estáveis e abrangentes e em 
articulação com políticas de emprego, educação, saúde, habitação, trans-
portes, legislação laboral, igualdade, entre outras. 

O texto de Lídia Tome, Maria da Graça Magalhães e Filipe Ribeiro 
procuram mostrar que vários fatores condicionam as motivações de 
mulheres e homens para ter filhos, levando ao seu consecutivo adiamento.  
O número de filhos e a idade com que se tem esses filhos são atualmente 
influenciados pelo aumento dos níveis de escolaridade e pela participação 
feminina no mercado de trabalho. 

A idade ao primeiro filho é o fator mais importante no adiamento da 
fecundidade e na sua diminuição, já que condiciona a tomada de decisão de 
ter o segundo filho e os seguintes e a fecundidade do casal e o rejuvenesci-
mento do país. A transição para o segundo filho pode mesmo ficar compro-
metida com aquele adiamento. Uma vez que a recuperação da fecundidade 
em Portugal está atualmente relacionada com o aumento do número de 
nascimentos de segundos filhos, defendem os Autores a necessidade de 
proporcionar condições mais favoráveis para que mais casais potenciem 
esta possibilidade e a concretizem. 

A entrada tardia no mercado de trabalho e o aumento dos níveis de esco-
laridade é algo que dificilmente sofrerá um retrocesso, cabendo à socie-
dade adaptar-se, proporcionando as condições ideais às pessoas para que 
possam ter os filhos que pretendem e na altura que entendem. 

Maria Luís Rocha Pinto e Cristina Sousa Gomes analisam as dife-
renças existentes a nível regional, na natalidade e, particularmente, na 
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fecundidade. Os indicadores destas duas variáveis refletem os diferentes 
volumes da população das regiões consideradas e a estrutura da respetiva 
população. Ou seja, a natalidade e a fecundidade dependem, em termos 
demográficos: do volume da população, das migrações (quer internas, quer 
com o estrangeiro) e também da distribuição por idades da população, com 
particular incidência na estrutura por idades das mulheres. No entanto, 
advertem, não são só estas características que influenciam a natalidade, 
subsistindo fatores económico-sociais, também determinantes. Nos últi-
mos anos, devido à crise económica, o país registou elevados níveis de emi-
gração, tendo contabilizado, porém, em 2017, um saldo migratório positivo.

As Autoras reconhecem que a nível local têm vindo a aumentar as autar-
quias familiarmente responsáveis e apelam ao reforço das condições para 
se pensar de forma articulada e consequente, a nível nacional e regional, de 
forma a proporcionar o melhor apoio para que a natalidade possa acontecer. 

Ana Sofia Fernandes refere a oportunidade do debate sobre a demo-
grafia em Portugal para lembrar que a economia e a sociedade precisam 
de ser reequilibradas e que mulheres e homens têm direito a um trabalho 
dignamente remunerado e compatível com as suas responsabilidades cui-
dadoras. As políticas macroeconómicas devem incluir uma dimensão de 
género, nomeadamente através do investimento na infraestrutura social 
para desenvolver a economia do cuidado com a partilha das responsabi-
lidades cuidadoras, contribuindo para a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Cristina Moreira analisa detalhadamente o município de Lousada que, 
refere, segundo a Pordata, ser o concelho mais jovem de Portugal Conti-
nental, com maior percentagem de jovens até aos 29 anos inclusive e com 
um dos melhores índices de envelhecimento do país, salientando as várias 
políticas públicas e medidas adotadas que confluem para a natalidade e 
para a fixação da população. 

Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
destaca a necessidade de consistência nas políticas públicas que devem 
assumir as questões demográficas e da natalidade como centrais, impli-
cando um novo paradigma de organização das sociedades que reconheça 
o valor social e a responsabilidade coletiva da parentalidade e dos cuida-
dos, sem deixar de sublinhar importância das políticas migratórias para as 
questões da demografia, mas também da natalidade, através de políticas 
de acolhimento e integração ativas.
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A Maria João Valente Rosa coube, no final das intervenções, fazer a 
respetiva síntese. 

José António Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, encerrou a conferência, referindo as várias medidas que 
foram implementadas e o investimento público realizado na área da con-
ciliação da vida familiar com a vida profissional, em políticas natalistas e 
de apoio à rede de equipamentos sociais.

Do ponto de vista das políticas públicas, nomeou a estabilização das 
relações laborais, o fomento da cultura da igualdade e da partilha e a neces-
sidade de investimentos focados e seletivos como medidas prioritárias.
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Preâmbulo

António Correia de Campos*

Esta Conferência visou cumprir recomendações dos parceiros sociais 
com assento no CES. Praticamente de todos, confederações empresariais, 
confederações sindicais e entidades representantes do terceiro e outros 
setores de interesses difusos da sociedade portuguesa e na sua prepara-
ção estiveram envolvidos todos os membros da Comissão Especializada 
integrada para a Natalidade, a cujo Presidente, Manuel Lemos, agradeço 
a colaboração.

Claro que o problema da natalidade é um dos grandes desafios nacio-
nais. Desafio demográfico, como as migrações e o envelhecimento, temas 
que abordaremos em conferências no próximo ano. Todavia, um desafio 
sobre o qual sabemos pouco e, pior, não temos certezas sobre as medidas 
a adotar. Na verdade, olhando à nossa volta, não parece que até hoje algum 
país tenha descoberto a pedra filosofal que transforme as políticas preten-
didamente natalistas em novos nascimentos.

Estamos muito em baixo no número de crianças nascidas em cada ano 
por mulher em idade fértil. Já estivemos no fim da lista da UE, em 2012. 
Em 2016, subimos dois lugares. Como estivemos quase sempre a descer em 
número de nascimentos, desde 1976 mas a partir de 2013 melhorámos no 
índice sintético de fecundidade e até em nascimentos, apesar da pequena 
baixa registada de 2016 para 2017.

* Presidente do Conselho Económico e Social.
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As mulheres em Portugal estão a ser mães cada vez mais tarde. A idade 
média da mãe aquando do 1º filho é de 30 anos em 2017, seis anos mais 
tarde que em 1970.

A relação entre escolaridade e paridade alterou-se brutalmente em 22 
anos. Em 1995, só 11% dos nados-vivos provinham de mães com diploma de 
ensino superior e 70% de ensino básico. Em 2017, mais de um terço (37%) 
das mães têm curso superior e só um quarto (26%) concluiu ensino básico.

Tal como se alterou muito a relação entre paridade e emprego: em 1995, 
59% das mães estavam empregadas e 36% inativas. Em 2017, 68% das mães 
tinham emprego e só 14% eram inativas.

Querem estes números dizer que, para aumentarmos a natalidade, deve-
ríamos obrigar as famílias a procriar mais cedo? Deveríamos, em pleno 
século XXI continuar a diabolizar as mulheres, fazendo-as regressar ao 
obscurantismo quanto à sua educação? Retirá-las à força do mercado de 
trabalho passando-as a inativas? O ridículo de tais conclusões serve-nos 
apenas para entendermos que os fenómenos demográficos são de geração 
lenta, exigem aculturação e não há políticas que promovam a natalidade 
por milagre, ou por geração espontânea.

Os fenómenos demográficos exigem estudo, as soluções nunca são úni-
cas, sempre complexas e estão votadas ao insucesso as políticas que se des-
tinem diretamente ao facto em si, o nascimento e o tempo onde ocorre, em 
vez de se dirigirem aos fatores determinantes e condicionantes.

Por outro lado, a natalidade não pode ser apropriada politicamente. 
Sendo o resultado de múltiplos fatores, é possível que a diversidade de opi-
niões tenda a valorizar mais uns que outros. A combinação certa, ou pelo 
menos a mais ponderada, pode ser inatingível, mas as opiniões sobre as fór-
mulas são enriquecedoras na sua diversidade. Eis a razão pela qual fizemos 
questão de nesta Conferência dar a palavra aos representantes das forças 
sociais e económicas que compõem o CES. Certamente com o respaldo 
de demógrafos, economistas, sociólogos e demais cientistas sociais que 
podem carrear conhecimento útil sobre matérias que a todos preocupam.

A Conferência começou pela informação necessária sobre o contexto 
nacional e internacional. Depois, seguiu pelo caminho das determinan-
tes – rendimento, emprego e condição familiar – que se pensa, mais inte-
rajam com a natalidade. Aí tivemos o espaço privilegiado para a opinião 
e recomendações dos parceiros sociais, com a moderação da jornalista 
Graça Franco.
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Continuou a conferência com o conhecimento das determinantes fami-
liares, da maternidade e parentalidade, seguindo-se a análise das especi-
ficidades regionais da natalidade. 

As políticas públicas nas respostas integradas ao problema foram objeto 
de análise mais aprofundada, com a moderação do jornalista Domingos de 
Andrade. Contámos aí também com a presença de Rosa Monteiro, Secre-
tária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

A Conferência foi encerrada por José António Vieira da Silva, Ministro 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Recolhemos ainda a sín-
tese dos trabalhos, a cargo de Maria João Valente Rosa, da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Tivemos a honra de acolher S. Exa. o Presidente da República, Profes-
sor Marcelo Rebelo de Sousa, com a capacidade comunicacional que todos 
lhe reconhecemos.
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Intervenção do Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa

A minha primeira palavra vai, naturalmente, para o Senhor Presidente 
do Conselho Económico e Social recordando o muito que falámos sobre 
esta iniciativa, já lá vão uns tempos, uns meses, e é com grande júbilo que 
vejo que ela se concretizou e se vai concretizar em três momentos distin-
tos: dois, este ano e o outro no ano que vem.

Queria agradecer-lhe a concretização da iniciativa bem como a escolha 
do tema e do lugar para a concretizar.

A escolha do lugar – o Porto. Que é facto que não é Lisboa, mas é um 
pouco mais do que isso. É um centro natural do encontro entre passado, 
presente e futuro, trabalho e iniciativa empresarial, saber e saber fazer, 
economia e sociedade. E portanto eu acompanho a alegria testemunhada 
por V. Exª quanto à organização do encontro aqui, no Porto, que nunca 
nos desilude. É um princípio básico, os portugueses aliás nunca desilu-
dem ninguém, mas dentro da realidade que nunca desilude ninguém, o 
Porto tem um papel cimeiro.

A escolha do tema – a demografia, a economia e o nosso futuro. Tema 
tão premente para boa parte da Europa, já aqui foi dito, em que nos inte-
gramos. Mas, sobretudo, essencial para uma sociedade, como a nossa, que 
era jovem no tempo da minha e da sua adolescência, e que envelhece, 
cada dia que corre, a passos largos. Com o que tal implica em exigências 
acrescidas, dinamismos esbatidos, clivagens acentuadas, incompreensões 
e exclusões agravadas.
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A iniciativa – demonstrando que este Conselho, antes de acolher no seu 
seio decisiva concertação social, e não menos decisiva participação comu-
nitária, se preocupa, e preocupa bem, com o que é estrutural, com o que 
é de longo folego, modelando contextos, sem cuja compreensão e aborda-
gem poderemos ficar presas do imediato, do superficial, do circunstancial, 
do conjuntural, do efémero.

Debater demografia é enfrentar, sem rodeios, causas e efeitos de uma, 
a meu ver, preocupantíssima situação, é falarmos da sustentabilidade do 
crescimento e da correção de assimetrias – todas elas –, é conjugarmos 
com o nosso papel, agora mais saliente, no multilateralismo universal, é 
discutirmos as migrações sem os modismos enclausurantes destes tem-
pos, de tropismos de regresso aos erros de há cem anos, é equacionarmos 
mais o que há de vir do que o que tem sido.

Sendo mais preciso, temos de assumir todos, mas mesmo todos, a exata 
noção da importância e da premência do desafio cujos exemplos aqui foram 
apresentados, esta manhã, e que todos conhecemos – que vão da quebra 
para um terço do que era a taxa bruta de natalidade em menos de 60 anos e 
um dos três piores exemplos na União Europeia, e em simultâneo, a multi-
plicação por quase 5 do índice de envelhecimento nas mesmas seis décadas.

Temos de assumir que as previsões esboçadas parecem apontar para cená-
rios bem piores, no futuro imediato, de mais rigoroso inverno demográfico.

Temos de assumir, e V. Exª o disse e muito bem, que a compreensão e 
a atuação neste domínio não é monopólio de nenhum partido como de 
nenhum parceiro social, é e deve ser uma causa nacional.

Temos de assumir que políticas laborais, educativas, de saúde, fiscais, 
entre outras, podem e devem ser equacionadas, não de um modo casuís-
tico, pontual ou circunstancial, mas global. Isto é, implicando uma estra-
tégia global no domínio da demografia.

Temos, porém, de assumir que só um desenvolvimento sustentado e, 
portanto, duradouro – em crescimento, emprego, qualidade de existência 
e indicadores humanos –, garante efetivo horizonte de mudança.

As melhores políticas de família, as melhores políticas de natalidade, 
as melhores políticas no domínio do envelhecimento de pouco valerão se 
nós tivermos crescimento um ou dois anos ou três anos, apenas, ou cres-
cimento endémico, e crescimento desacompanhado de emprego e da cor-
reção de assimetrias, que se não traduza numa elevação dos patamares de 
qualidade de existência, e nos nossos indicadores humanos. E por isso não 
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há separação entre o objetivo que é o grande tema de pesquisa e de trata-
mento político, também, nesta Conferência, e um desenvolvimento sus-
tentável e por isso perdurável, duradouro – que sabemos que numa larga 
medida está nas nossas mãos, noutra larga medida no contexto interna-
cional que não é um contexto fácil. Não é à escala mundial, não é, infeliz-
mente à escala europeia.

Temos, ainda, de assumir que, em todo esse processo, o papel das migra-
ções é relevante, humana, social, cultural e economicamente, e que só uma 
visão míope da História pode dizer-nos que fechar fronteiras e fechar espí-
ritos assegura sociedades mais fecundas, intergeracionais, dinâmicas e de 
futuro. E aqui toco num ponto que é muito sensível. Felizmente em Por-
tugal temos um consenso alargado na temática das migrações, mas olha-
mos à nossa volta e por esse mundo fora a moda é, em muitos casos, outra 
e, a meu ver, é uma moda errada, é uma moda míope. Míope em termos 
económicos, mas míope em termos sociais e míope em termos culturais e 
humanos, e que vem acompanhada de apelos que fazem recordar aquilo 
que, nomeadamente a Europa, viveu vai para cem anos. 

No outro dia, em Salzburgo, o insuspeito Presidente da Áustria, recor-
dava aquilo que era dito e era escrito há cem anos sobre o ambiente vivido 
no país e na Europa, e dizia: retiremos a lição. Retiremos a lição porque 
assim, como então se dizia, que as melhores democracias não vivem sem 
democratas, também hoje podemos juntar: as melhores democracias não 
vivem sem democratas, como a Europa não vive sem europeístas. E não 
europeístas numa questão de fé irracional, mas europeístas em termos de 
compromisso cívico e comunitário.

Em síntese, não temos tempo a perder e quanto mais depressa formos 
capazes de agir vendo longe, melhor.

Eu sei que, como li, há dias ou semanas, num texto inédito de Eduardo 
Lourenço, pulicado no Jornal de Letras cito “Nenhum País que conhece-
mos tem o ‘milagre’ tão fácil como Portugal” e acrescentava “É como se 
vivêssemos sempre em estado de pânico ou tudo fosse a prazo curto”, fim 
de citação.

Isto escrito em 1961, durante uma longuíssima ditadura, que haveria 
de durar ainda mais 13 anos.

Pois, desta feita, do que se trata é de olharmos para o longo prazo, 
sabendo que milagres só os há – mesmo para os crentes – raríssimas vezes 
e sempre com apelo à decisão humana. 
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Façamos como nos convida a fazer este Conselho Económico e Social.
Deitemos mãos à obra, esqueçamos, ao menos por uns instantes, seja 

um dia, sejam uns Encontros, seja umas Conferências, este ano em que os 
discursos serão eleitorais e as refregas de curtíssimo prazo, e pensemos 
no Portugal de 2023, 2026, 2030. E, por que não, 2040, ou 2050. Os por-
tugueses agradecem.



SITUAÇÃO DO PROBLEMA DA BAIXA NATALIDADE: 
DETERMINANTES, CONDICIONANTES E POTENCIADORES
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O contexto nacional: Declínio da fecundidade  
em Portugal numa perspetiva de século

Maria Filomena Mendes*

O declínio da natalidade e da fecundidade em Portugal são resultado 
de uma multiplicidade de fatores que implicaram profundas alterações 
nos comportamentos de mulheres e homens, no que respeita à formação 
e dimensão da família. Não sendo exceção no contexto europeu, Portugal 
apresenta especificidades próprias que revisitaremos numa análise evolu-
tiva ao longo das últimas décadas. 

A acentuada diminuição da natalidade resultou, num primeiro momento, 
da contração do número de filhos tidos, e num segundo momento da con-
jugação desta com o aumento da idade ao nascimento dos filhos. Estes 
comportamentos conduziram inevitavelmente a uma redução do período 
reprodutivo utilizado pela mulher, pondo em causa a própria sustentabi-
lidade demográfica, numa sociedade onde a dimensão populacional das 
gerações é, a cada ano que passa, menor. Esta nova realidade conjugada com 
comportamentos migratórios nem sempre favoráveis, e uma baixa acentu-
ada da mortalidade, colocou o país perante um singular desafio demográfico. 

Entre 1960 e 2017, o número de nados-vivos registados em Portugal, 
diminuiu 60 % (de 213 895 para 86 154 nascimentos, respetivamente). 
E, em apenas 3 anos, entre 2010 e 2013, apresentou uma diminuição de 
quase 20 %. 

* Professora Associada da Universidade de Évora.
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O ano de 1982 foi ponto de viragem em termos da capacidade de subs-
tituição das gerações, tendo sido este o último ano em que o Índice Sin-
tético de Fecundidade (ISF), indicador que anualmente mede o número 
médio de filhos por mulher, registou em Portugal o valor de 2,1, conside-
rado o valor mínimo que garante a renovação das gerações, perante valo-
res relativamente baixos de mortalidade. Durante quase todo o período de 
1994 a 2011 (com exceção de algumas oscilações, nomeadamente, em 1999 
e 2000) a fecundidade foi diminuindo e o país ficou abaixo do limite de 
1,50 filhos por mulher, valor considerado crítico em termos de sustentabi-
lidade demográfica e habitualmente designado como “low fertility level”, ou 
seja, nível de fecundidade muito baixo, com fortes implicações em termos 
sociodemográficos. Não obstante, apesar destes baixos níveis de fecundi-
dade que já colocavam em causa a própria sustentabilidade demográfica, 
no período entre 2012 e 2014, registou-se um novo limiar do declínio: um 
número médio de filhos por mulher inferior a 1,30. Este número é iden-
tificado em demografia como “lowest low fertility level”1. A manutenção e 
reforço de uma baixa fecundidade tornaram evidente a emergência de um 
adiamento concertado, por parte de mulheres e homens, não só do nasci-
mento do primeiro filho como dos seguintes. 

Estas novas características da fecundidade atual resultaram da alteração 
do comportamento das sucessivas gerações que ao longo do tempo foram 
modificando as suas atitudes face ao número de filhos considerado como 
ideal, às suas preferências quanto à idade em que pretendem formar uma 
nova família, ou vir a ser mães ou pais. 

A esta transformação profunda de mentalidade entre as diferentes gera-
ções que se foi consolidando ao longo dos anos, a fecundidade também 
pode ser fortemente afetada por choques provocados pela conjuntura eco-
nómico-financeira ou política que num determinado período de tempo 
podem atingir todas as gerações transversalmente e provocar uma conju-
gação de efeitos – da geração e do momento – que atuam no mesmo sentido 
ou em sentidos contrários. A título de exemplo, quer o período imediata-
mente após a Revolução de Abril de 1974, quer os anos em que a recente 
crise económica e financeira teve maior impacto em Portugal, 2010-13, 
surgem como situações imprevisíveis com enorme impacto, no primeiro 

1 Kohler, Billari, & Ortega (2002). Kohler, H.-P., F. C. Billari, and J. A. Ortega. 2002. “The 
emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s”. Population and Development 
Review 28(4): 641-680.
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caso influenciando as gerações no sentido de um aumento inesperado da 
fecundidade, e no segundo provocando um repentino agravamento do já 
acentuado declínio. 

Assim, mesmo reconhecendo maior pertinência à análise da situação 
recente de natalidade e de fecundidade em Portugal, pensamos que só 
conseguiremos um melhor entendimento dos atuais comportamentos 
demográficos se refizermos a análise desde os meados do século passado, 
de modo a acompanhar as profundas transformações que sucessivamente 
foram ocorrendo. Após a apresentação numa perspetiva de longa duração, 
centrar-nos-emos na época presente, com particular atenção e detalhe na 
descrição das ocorrências na última década. 

A sequência de Figuras apresentadas na intervenção efetuada na “Con-
ferência Desafios Demográficos: a Natalidade” sustentam a narrativa sobre 
a evolução do declínio da natalidade e fecundidade em Portugal entre 
meados do seculo XX e as primeiras (quase) duas décadas do seculo XXI2. 
Usando a mesma sequência, comentaremos cada uma delas com o obje-
tivo de descrever as alterações demográficas e compreender as mudanças 
societais que lhe estão associadas.

Caracterização da evolução da natalidade e da fecundidade, em Por-
tugal, entre meados do século XX e início do século XXI
Analisando a evolução da natalidade em Portugal desde 1940 até 2017 (Figura 
1), podemos constatar uma tendência geral de declínio, um longo período 
de declínio que se inicia em meados da década de 60 do século passado e 
que apesar de algumas oscilações pontuais se mantém até aos nossos dias.

A tendência observada nos nascimentos ocorridos dentro do casamento 
é muito semelhante à verificada em termos de nascimentos totais, o que 
significa que a grande maioria dos nascimentos ocorreria no interior do 
casamento, i. e., os pais eram casados. Este comportamento de proximi-
dade embora visível ao longo de quase todo o período, foi particularmente 
evidente a partir do início da década de 60 até finais da década de 80. 
Em meados da década de 90 do século passado, em particular após o ano 
2000, anuncia-se um cada vez maior afastamento entre ambas as curvas.

2 Nem sempre todas as Figuras têm por base séries temporais com idêntico número de anos 
civis, o que se deve sobretudo à disponibilidade de dados divulgados pelas estatísticas oficiais, 
ou de dados com o nível de detalhe que permita a construção dos indicadores demográficos 
selecionados para a comunicação.
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A evolução do número de nascimentos fora do casamento denota uma 
ligeira diminuição de 1940 a 1974, e um aumento gradual até 2017, regis-
tando atualmente uma proporção superior à dos nascimentos dentro do 
casamento (situação verificada desde 2015, com o valor de 54,7% em 2017). 

No caso particular dos divórcios, após um aumento gradual parece 
existir alguma constância nos últimos anos. Eventualmente, entre outros 
fatores, o declínio do número de casamentos no passado poderá oferecer 
alguma capacidade explicativa. 

Figura 1: Evolução da natalidade e da nupcialidade

Fonte: Mendes, M. F., 2004, “Enquadramento da família no contexto demográfico”, Seminário 
Família: realidades e desafios, INE, Lisboa; atualizado pela autora em 2018, dados do INE.

As oscilações positivas observadas na natalidade em Portugal coinci-
dem com períodos de maior crescimento económico e de expetativa de 
aumento de bem-estar e melhoria das condições de vida dos portugueses. 
Acréscimos da natalidade com algum significado verificaram-se, nomea-
damente, nos anos seguintes à Revolução de Abril de 1974 e na segunda 
metade da década de 90 até ao ano 2000.
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Em particular, a seguir à Revolução de Abril, nos anos de 1975 e 1976, 
registou-se não apenas um aumento súbito da natalidade, como também 
da nupcialidade. Verificou-se um acréscimo acentuado do número de casa-
mentos e do número de nascimentos. Com um registo mais moderado 
observou-se uma evolução similar entre 1997 e o ano 2000, época de cres-
cimento, obras públicas, saldos migratórios positivos e, igualmente, de for-
tes expetativas para os jovens casais.

No primeiro caso, a perceção de uma vida com mais liberdade e mais 
possibilidades de emprego, de melhores rendimentos, de mobilidade social, 
de um futuro promissor com condições políticas e sociais distintas, parece 
ter motivado os mais jovens (com idades até aos 25 anos) a anteciparem o 
casamento e a terem filhos mais cedo (Figura 2). 

Verificou-se, contudo, que a mesma motivação parece não ter atingido 
as mulheres com idades acima dos 27 anos. Provavelmente porque, tendo 
tido filhos em idade mais jovem, já teriam atingido o número de filhos que 
tencionavam vir a ter até final da sua vida reprodutiva.

Figura 2: Evolução da fecundidade por grupos de idades das mães, em Portu-
gal, entre 1950 e 2008

Fonte: Mendes, M. F., 2008, “Conferência “Horizontes da Fecundidade em Portugal: das 
estratégias individuais ao futuro da sociedade”, Universidade de Évora, Abril; atualizado 
pela autora em 2018, dados do INE.
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A Figura 2 mostra efetivamente quais os grupos de idades que mais 
contribuíram para o aumento da natalidade nos dois períodos que sele-
cionámos como sendo aqueles em que manifestamente se esboçou uma 
inversão da tendência de declínio. 

Em 1974, observou-se uma antecipação na idade em que as mulhe-
res mais jovens tiveram filhos, o que implicou um enorme acréscimo do 
número de nascimentos até 1977, comparativamente aos anos anteriores 
a 1975. 

Contrariamente, no segundo período em análise, entre 1995 e o ano 2000, 
foram as mulheres com idades acima dos 29 anos, as que, com o aumento da 
sua fecundidade, contribuíram decisivamente para o acréscimo no número 
de nascimentos. Embora a tendência de adiamento prosseguisse, a recu-
peração dos nascimentos adiados nas idades mais avançadas (acima dos 30 
anos de idade) passou a ser uma constante. As portuguesas e os portugue-
ses desejam ter filhos e tencionam vir a tê-los, mesmo que seja mais tarde.

O ano 2000 foi um ano atípico, um ano em que a natalidade aumentou 
face ao ano anterior em todos os grupos de idades quinquenais.

Todavia, mesmo nos momentos de inversão da tendência, a fecundi-
dade não consegue recuperar, de forma sustentada, para níveis idênticos 
aos registados antes do último decréscimo e, pelo contrário, alguns anos 
depois o declínio volta a acentuar-se.

O declínio mais acentuado dos últimos anos verificou-se entre os anos de 
2010 e 2014, período em que o país viveu uma grave crise económica e finan-
ceira, com inevitáveis consequências no seu comportamento demográfico.

Os anos mais recentes, 2015, 2016 e 2017, denotam novamente uma 
inversão da tendência em termos de fecundidade e, aparentemente, de 
acordo com as estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE), verificar-se-á igualmente um aumento do número de nasci-
mentos em Portugal em 2018.

Passando a analisar a evolução da fecundidade no nosso país entre 1950 
e o ano de 2017 (Figura 3), podemos verificar que o número de filhos que 
cada mulher deixa na população3 (índice Sintético de Fecundidade – ISF) 
passou de 3,12 em 1950 para 1,37 em 2017.

3 Partindo do pressuposto de que, ao longo de todo o período fértil, se mantêm constantes as 
taxas de fecundidade, por idade, registadas pelas mulheres com idades compreendidas entre 
os 15 e os 49 anos completos, observadas em cada ano civil em análise.
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O último ano em que o nível de fecundidade observado permitiu a 
substituição das gerações foi o ano de 1982 (ISF = 2,1). A partir de 1994, 
aquele indicador passou a registar um valor inferior a 1,5 filhos por mulher 
(com exceção para os anos de 1999 e 2000) o que, a manter-se durante um 
longo período, tem implicações muito sérias na capacidade de recupera-
ção da fecundidade novamente para níveis próximos do limiar mínimo de 
substituição das gerações.

Consequência da severa crise económica e financeira, o valor do índice 
sintético de fecundidade atingiu valores baixíssimos em 2012, 2013 e 2014, 
respetivamente, 1,28, 1,21 e 1,23 filhos por mulher.

Figura 3: Evolução da Fecundidade: número de filhos e idade média das mães, 
em Portugal, de 1950 a 2017

Fonte: Mendes, M. F., 2012, “Declínio da fecundidade, adiamento e número ideal de filhos 
em Portugal: o papel das medidas de política”, Conferência Nascer em Portugal, Roteiros 
do Futuro, Presidência da República, Lisboa; atualizado pela autora em 2018, dados do INE.
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em que, em média, as mulheres têm filhos (IMF), com particular ênfase 
para o aumento da idade em que, em média, têm o primeiro filho (IMF 1). 

Em 1950, a idade média da fecundidade era 30,2 anos e, em 2017, 31,2. 
Ao longo da década de 80, do século passado, registámos o mais baixo 
valor da IMF, aproximadamente 27,2 anos. 

A partir dessa data, o aumento gradual da idade média à fecundidade 
foi acompanhado pelo incremento constante da idade em que, em média, 
se passou a ter o primeiro. 

Os valores mais baixos da idade média ao nascimento do primeiro filho 
(IMF 1) foram observados entre 1976 e 1986, valores abaixo dos 24 anos de 
idade (entre 23,5 e 23,9 anos). Segundo o INE, no ano mais recente para 
o qual dispomos de dados, 2017, as mulheres tiveram o primeiro filho, em 
média aos 30,3 anos.

Podemos constatar que, mesmo nos anos mais recentes, o adiamento 
continuou a ser opção para uma grande maioria das mulheres em idade 
de ter filhos. Adicionalmente, a pequena diferença entre ambas as idades 
(IMF = 31,2 e IMF 1 = 30,3 anos) parece indicar, não apenas que as mulhe-
res portuguesas têm um número muito reduzido de filhos, i. e., muitas des-
cendências de filhos únicos, como também estar a utilizar um intervalo 
muito limitado do seu período fértil para ter filhos.

Em conclusão, poucos filhos, em idades cada vez mais tardias, geral-
mente, com um espaçamento reduzido entre os nascimentos quando se 
decide ter mais do que um filho.

Todavia, nem sempre o intervalo entre nascimentos é estreito. Habi-
tualmente, esta situação verifica-se em mulheres com instrução superior, 
auferindo rendimentos mais elevados, logo com uma capacidade de con-
cretização da sua intenção de fecundidade (intenção acima de 1) superior 
à média. No caso das mulheres com mais baixos recursos, observa-se fre-
quentemente um adiamento também no respeitante ao nascimento do 
segundo filho.

O adiamento do nascimento do primeiro filho condiciona não só a idade 
em que se têm todos os filhos seguintes (i. e., os nascimentos de ordem 
superior: o segundo, o terceiro, e por diante) como influencia a capacidade 
de concretização da intenção de cada indivíduo, ou de cada casal, quanto 
à sua descendência final esperada.

O facto de ter o primeiro filho mais tarde pode ter como consequência 
que se desista de ter o segundo ou o terceiro, por razões que se prendem 
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não somente com problemas de infertilidade, muitas vezes associados à 
idade, mas também com um aumento dos custos económico-financeiros 
relacionados com a criação e educação dos filhos, restrições de tempo, 
nomeadamente, na afetação de tempo entre trabalho e família, custos 
sociais ou mesmo custos pessoais, que podem vir a implicar um contínuo 
adiamento da decisão de vir a ter um segundo ou mesmo um desejado 
terceiro filho.

Habitualmente, quando se trata de fecundidade falamos sempre em 
fecundidade feminina e negligenciamos a componente da fecundidade 
masculina. Todavia, o reconhecimento da sua importância é crescente e a 
necessidade de um conhecimento aprofundado do seu comportamento, 
em termos demográficos, também.

No âmbito da Human Fertility Database (HFD)4, recentemente tem 
vindo a ser desenvolvida investigação, ainda em progresso, com o objetivo 
de calcular indicadores de fecundidade masculina que permitam avaliar 
a sua evolução na Europa. Com base na informação cedida pela HFD, o 
Laboratório de Demografia do CIDEHUS-Universidade de Évora5, cal-
culou o ISF6, no caso dos homens (ISF H), para Portugal, desde 1980 até 
2015 e comparou com o ISF das mulheres (ISF M).

4 Human Fertility Database (HFD) – Joint project of the MPIDR (Max Planck Institute for 
Demographic Research) and the VID (Vienna Institute of Demography).
5 DemoLab – Laboratório de Demografia do CIDEHUS, Centro de Investigação em História, 
Sociedades e Culturas da Universidade de Évora. Cálculos efetuados por Lídia P. Tomé e 
Filipe Ribeiro.
6 O cálculo do Índice Sintético de Fecundidade para os homens baseia-se nos mesmos 
pressupostos do feminino.
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Figura 4: Evolução da fecundidade feminina e masculina, em Portugal, de 1960 
a 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração e cálculos da 
autoria de Lídia P. Tomé e Filipe Ribeiro, com base em dados da Human Fertility Database 
(https://www.humanfertility.org)

A Figura 4 revela a mesma tendência de declínio entre mulheres e 
homens e uma grande proximidade de comportamentos entre ambas as 
curvas, embora até meio da década de 90, do século passado, se observe 
um nível de fecundidade masculina ligeiramente superior. No início do 
século XXI, os valores de ambas as fecundidades tornaram-se praticamente 
coincidentes, registando-se nos últimos anos um valor marginalmente mais 
baixo no ISF masculino comparativamente ao feminino (em 2015, o ISF 
M foi igual a 1,31 e o ISF H, de 1,30). Pelo contrário, no início do perío do 
de tempo em análise, a variação entre mulheres e homens registava uma 
maior amplitude e apresentava um sentido contrário, e. g., em 1980 o valor 
do ISF das mulheres foi de 2,25 filhos por mulher, por oposição ao ISF dos 
homens que registou o valor de 2,44 filhos.

Parece passível concluir que, não existindo grandes diferenças entre os 
ISF’s de ambos os sexos, e não dispondo ainda de dados adicionais, pode-
remos retomar a análise centrando-nos novamente nos comportamentos 
femininos, na medida em que procuramos razões de âmbito demográfico 
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que nos permitam melhor compreender a evolução populacional das últi-
mas décadas, em particular o contributo da natalidade. 

Com esse objetivo, a primeira questão que colocamos é a seguinte: 
sabendo que, em princípio, o número de nascimentos está diretamente 
relacionado com a proporção de mulheres em idade fértil7 no total da 
população, assim como, com a sua distribuição nas diferentes idades fér-
teis, face ao enorme declínio observado ao longo do período de 1981 a 2017, 
qual terá sido o papel da estrutura populacional? A baixíssima natalidade 
poderá ser em parte explicada pela alteração da estrutura populacional?

Assim, iremos tentar perceber em que medida as alterações na dimen-
são e na estrutura da população feminina em idade reprodutiva foram 
também responsáveis por aquele declínio. Nesta análise, foi dado especial 
enfoque ao período entre 1981 e 2017.

Importância do efeito da estrutura da população
De acordo com os dados do INE, em 1981 residiam, em Portugal, 2 388 
368 mulheres em idade fértil (15 – 49 anos) e, em 2017, 2 318 010 mulhe-
res nas mesmas idades, i. e., um número inferior em 70 358.

O número de nascimentos registado em 1981 foi de 152 071, por oposi-
ção a 86 154, em 2017, ou seja, observou-se uma redução de 65917.

Apesar da existência de um número menor de mulheres em 2017, a sua 
distribuição por idades evidencia um maior número de residentes femi-
ninas a partir dos 33 anos, particularmente nas idades entre os 34 e os 42 
anos, idades onde se espera que as mulheres venham a ter uma fecundi-
dade “de recuperação” dos nascimentos precedentemente adiados nas 
idades mais jovens (Figura 5).

A redução do número mulheres incide, pelo contrário, nas idades mais 
jovens (abaixo dos 30 anos), que simultaneamente são as idades que apre-
sentam um comportamento “menos fecundo” comparativamente com as 
mulheres mais velhas (com idade igual ou superior a 30 anos). 

7 A população feminina em idade fértil, em demografia, é definida como o conjunto de mu-
lheres com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos completos. Em princípio, uma 
população com um maior número de mulheres nestas idades, e com uma repartição dessas 
mulheres nas idades mais jovens poderá, só por esse facto, i. e., por efeito da estrutura popu-
lacional, potencialmente vir a ter um número mais elevado de nascimentos que uma outra 
população em que tal não se verifique.
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Na verdade, o envelhecimento da população portuguesa conjugado com 
o efeito de adiamento da idade em que as mulheres passaram a ter os seus 
filhos é, atualmente, favorável a um potencial aumento da natalidade em 
Portugal. Assim, podemos colocar a hipótese de que, para além do con-
tributo do efeito da estrutura populacional no que à população feminina 
em idade fértil diz respeito, terão de ser identificadas outras explicações 
para a tão significativa quebra registada. 

Figura 5: População feminina em idade fértil, em Portugal, nos anos de 1981  
e 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Centremos em seguida a nossa atenção na evolução da fecundidade, no 
início do período, 1981, e no final, 2017, comparando não apenas os valores 
dos respetivos índices sintéticos de fecundidade com o total da população 
residente feminina, mas também a repartição da população idade a idade 
com a distribuição da fecundidade em função da idade da mãe, medida 
através das taxas de fecundidade específicas por idade8 (TFGi). 

Começando pelo ano civil de 1981, ano em que se verificou um ISF de 
2,13 filhos por mulher, podemos visualizar através da Figura 6, em simul-

8 As taxas de fecundidade específicas por idade, são calculadas dividindo o número de 
nascimentos registado por idade das mães pelo número de mulheres residentes com a mesma 
idade.
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tâneo, um maior número de mulheres nas idades mais jovens do período 
fértil e uma fecundidade relativamente precoce, com uma repartição das 
taxas de fecundidade por idade favorecendo claramente as idades mais 
jovens até aos 30 anos, o que contribuiu para que a idade média à mater-
nidade se situasse nos 27,2 anos. 

Figura 6: Distribuição da população feminina em idade fértil e das taxas de 
fecundidade específicas por idade (TFGi), em Portugal, no ano de 1981

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Por oposição, a curva referente a 2017 começa a erguer-se muito mais 
tarde e desloca-se indubitavelmente para a direita (Figura 7). Ou seja, são 
as mulheres mais velhas, entre os 28 e os 38 anos as que mais tencionam 
e conseguem concretizar os seus projetos de fecundidade. 

Denota-se igualmente na curva de fecundidade de 2017, não somente 
um nítido adiamento da idade da maternidade, mas também, pelo compor-
tamento da segunda parte da curva (a partir dos 30 anos) uma apreciável 
recuperação da fecundidade nas idades mais avançadas. A idade média da 
fecundidade foi de 31,2 anos, um acréscimo de 4 anos face a 1981.

Todavia, essa recuperação tardia é visivelmente insuficiente para 
compensar a quebra da fecundidade observada nas idades mais jovens, 
nomeadamente, até aos 27 anos, registada no início da década de 80 do  
século XX. 
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Em contrapartida, em 2017, a repartição das mulheres residentes 
segundo a idade privilegia as idades mais avançadas do período fértil (entre 
30 e 40 anos), logo aquelas que atualmente aparentam mais possibilidades 
de se tornarem fecundas.

Figura 7: Distribuição da população feminina em idade fértil e das taxas de 
fecundidade específicas por idade (TFGi), em Portugal, no ano de 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

A Figura 8 reproduz conjuntamente todas as curvas que acabámos de 
comentar (Figuras 6 e 7), e permite visualizar as conclusões deste breve 
exercício de reflexão sobre a contribuição do efeito da estrutura popula-
cional feminina em idade reprodutiva para o declínio da natalidade e da 
fecundidade em Portugal, nos últimos 36 anos (quase quatro décadas do 
nosso passado demográfico).
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demográfico). 
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Figura 8: Distribuição da população feminina em idade fértil e das taxas de 
fecundidade específicas por idade (TFGi), em Portugal, nos anos de 1981 e de 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

A representação gráfica conjunta das curvas correspondentes aos anos 
civis de início e término do período em análise, evidencia ainda, (1) o sig-
nificativo envelhecimento da população feminina em idade fértil, (2) a 
enorme redução da fecundidade comprovada pelos valores das taxas de 
fecundidade observados em cada idade9, assim como (3) o progressivo 
adiamento da fecundidade.

Para finalizar a nossa reflexão, se em 2017 repetíssemos a estrutura 
populacional feminina, em idade fértil, observada em 1981, mantendo o 
mesmo comportamento de fecundidade em cada idade (i. e., as mesmas 
taxas de fecundidade específicas por idade de 2017), nessas circunstân-
cias, teriam sido registados em Portugal, em 2017, 90 130 nascimentos e 
não apenas 86 154, o que teria correspondido a um acréscimo de 4,6 % 
comparativamente ao número realmente observado. 

9 O Índice Sintético de Fecundidade de um dado ano civil, tratando-se de uma medida cal-
culada em transversal, o seu resultado não pode ser interpretado como a descendência média 
de uma geração – que tivesse atingido a idade fértil nesse ano -, mas sempre como o número 
médio de filhos que cada mulher deixaria na população se se mantivessem ao longo de todo 
o seu período fértil as condições de fecundidade observadas nesse mesmo ano civil. A título 
de exemplo, a geração nascida em 1981, que atingiu os 15 anos em 1996, em 2017, com 36 anos, 
apresentava uma descendência média de 1,27 filhos por mulher.
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9 O Índice Sintético de Fecundidade de um dado ano civil, tratando-se de uma medida calculada em 
transversal, o seu resultado não pode ser interpretado como a descendência média de uma geração - 
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A queda do número de nascimentos, entre 1981 e 2017, passaria de  
-43 % para -41 %, se se tivesse mantido a estrutura populacional feminina 
inicial, i. e., a de 1981.

Em resumo, as alterações em termos de dimensão e de estrutura da 
população feminina parecem não constituir razão para uma redução tão 
dramática no número de nascimentos, significando que a decisão de ter 
mais ou menos filhos, e de os ter mais cedo ou mais tarde, teve fortíssimas 
implicações na redução da fecundidade em cada idade, e tal como a inca-
pacidade de recuperação tardia dos nascimentos adiados na juventude 
adquire uma importância renovada na explicação do declínio verificado.

Conjugação da diminuição do número de filhos e do adiamento
Uma das principais causas do decréscimo da fecundidade teve origem na 
decisão de redução do número de filhos tidos, apesar de em condições 
ideais, ou seja, sem restrições de ordem financeira, tempo, habitação ou 
outra, desejarem ter ou vir a ter mais filhos. 

A Figura 9, mostra a evolução da fecundidade em função da ordem 
de nascimento. Podemos constatar que a evolução do Índice Sintético de 
Fecundidade calculado para o 1º filho (ISF 1), após uma diminuição signifi-
cativa a partir de 1976 e ao longo de toda a década de 80 do século passado, 
estabiliza num valor próximo do registado em 1987 até ao início da crise 
de 2010-2013 em que diminui ligeiramente, voltando, a partir de 2014, a 
retomar valores similares aos anteriormente verificados. Esta constância 
na tendência de evolução do ISF 1, apesar de algumas oscilações ao longo 
dos anos, mostra que as portuguesas e os portugueses desejam ter filhos, 
tencionam ter filhos, e têm, pelo menos, o primeiro.

A diminuição do ISF 2, evidencia por seu lado, uma forte diminuição 
a partir do final dos anos 70, com uma estabilização, apesar de também 
com algumas flutuações, a partir de 1995 até 2010.

Entre 1993 e 1995, os ISF’s relativos aos primeiro e segundo filhos dimi-
nuíram ligeiramente, mas entre 2010 e 2013, o ISF 2 não só acompanhou 
a queda do ISF 1, como o comportamento da curva configura uma ainda 
maior retração por parte das portuguesas e dos portugueses em ter o 
segundo filho em tempo de crise. 
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Figura 9: Evolução da Fecundidade, medida pelo Índice Sintético de Fecundi-
dade, por ordem de nascimento, em Portugal, de 1960 a 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database (HFD)

O acentuado declínio foi justamente da responsabilidade dos níveis 
de fecundidade correspondentes aos terceiros (ISF 3), quartos (ISF 4) e 
quintos filhos ou seguintes (ISF 5+).

Falámos anteriormente dos “choques” provocados por situações con-
junturais que alteram momentaneamente os comportamentos que vêm 
sendo assumidos pelas diferentes gerações. No caso dos primeiros filhos 
nota-se claramente o efeito da Revolução de Abril de 1974. Também para 
a decisão de ter um segundo filho ainda parece evidente o efeito de uma 
expetativa e de um futuro melhor, para pais e filhos, potenciando a cons-
tituição de uma família pelo menos com dois filhos. 

Quanto ao terceiro nascimento não se vislumbra qualquer efeito com 
significado, uma vez que o declínio é acentuado e progressivo desde mea-
dos da década de 60 até 2017. Pelo contrário, a partir de 2014, o nascimento 
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10 Apesar da Grande Recessão na Europa se ter iniciado em 2007-2008, os seus verdadeiros efeitos só 
começaram a fazer-se sentir na sociedade portuguesa após o pedido de ajuda externa de Portugal em 
abril de 2011. Portugal saiu do Programa de Assistência Económica e Financeira em maio de 2014. 
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de terceiros filhos recupera ligeiramente face aos anos da crise económica 
e financeira de 2010-1310.

Também os valores exibidos pelos índices sintéticos de fecundidade, 
referentes à fecundidade dos quartos filhos e dos cinco e seguintes (ISF 4 e 
ISF 5+), diminuíram de forma constante desde 1964, tendo vindo a estabi-
lizar a níveis muito baixos. Principalmente, os quintos filhos (e seguintes) 
apresentam um decréscimo abrupto entre 1966 e 1979. Estava a assistir-se 
ao fim de uma fecundidade caracterizada por famílias numerosas, com ele-
vado número de filhos, substituída por uma nova época de famílias maio-
ritariamente constituídas por casais com um ou, no máximo, dois filhos. 

Tendo por base os mesmos dados, a Figura 10 torna evidente o contri-
buto de cada uma das ordens de nascimento para a composição do índice 
sintético de fecundidade total ao longo do tempo. 

Figura 10: Contributo do índice sintético de fecundidade por ordem de nasci-
mento, para a evolução do ISF, em Portugal, de 1960 a 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database (HFD)

10 Apesar da Grande Recessão na Europa se ter iniciado em 2007-2008, os seus verdadeiros 
efeitos só começaram a fazer-se sentir na sociedade portuguesa após o pedido de ajuda ex-
terna de Portugal em abril de 2011. Portugal saiu do Programa de Assistência Económica e 
Financeira em maio de 2014.
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Tal como podemos observar, o efeito cumulativo dos diferentes ISF’s 
segundo a ordem de nascimento mostra a importância mantida ao longo 
do tempo pela fecundidade relativa aos primeiros filhos e como a sua pro-
porção adquiriu importância à medida que as outras ordens a foram per-
dendo, nomeadamente, os nascimentos de ordem superior, i. e., terceiros, 
quartos, quintos filhos e seguintes.

Em síntese, o enorme declínio da fecundidade é explicado pela fortís-
sima redução do nascimento de terceiros filhos, e de ordem superior, por 
uma transição para famílias de dimensão reduzida a um ou, no máximo, 
dois filhos, que se foi consolidando ao longo de décadas sucessivas, não 
se devendo a um significativo aumento de pessoas sem filhos. Esta é uma 
característica muito particular da sociedade portuguesa: para as pessoas 
é importante ter filhos. Por isso, não ter filhos não é uma opção admissí-
vel para a generalidade das pessoas. Todavia, sendo cada vez mais aceite 
como ideal uma família de dimensão mais reduzida, o filho único tornou-
-se uma opção satisfatória para grande parte dos indivíduos e dos casais.

Mas, para além da redução do número de filhos desejados e tidos pelas 
famílias, um outro fator contribuiu decisivamente para o declínio da nata-
lidade ao longo do tempo: o adiamento da idade em que as mulheres se 
tornam mães.

Comecemos por acompanhar a variação da proporção de mulheres que, 
em cada idade, entre os 15 e os 50 anos exatos, foram mães pela primeira 
vez, em 1981 e em 2017 (Figura 11).

A proporção de mulheres que foram sendo mães pela primeira vez 
aumenta com a idade, mas apercebemo-nos de imediato que a curva cor-
respondente a 1981 apresenta proporções mais elevadas em idades mais 
precoces do que a de 2017.

Na verdade, se em 1981, metade das mulheres (50%) já tinham sido 
mães pela primeira vez aos 22 anos, em 2017, o mesmo só passou a obser-
var-se aos 30 anos de idade.
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Figura 11: Variação da proporção de mulheres que foram mães pela primeira vez, 
e pela segunda, em Portugal, em 1981 e em 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database (HFD)

Por outro lado, em 1981, 50% das mulheres que foram mães pela 2ª vez 
tinham idades acima dos 26 anos, enquanto que em 2017, 50% das mães 
tiveram o seu 2º filho após os 33 anos de idade.

O adiamento da idade da maternidade explica, por si só, uma parte da 
diminuição da natalidade, contabilizada ao ano, uma vez que os nascimen-
tos adiados nesse mesmo ano só irão ocorrer alguns anos mais tarde (se as 
preferências das pessoas relativamente à constituição da família e as suas 
circunstâncias de vida permitirem, à data, essa recuperação). 

Continuando a explorar a relevância das transformações demográficas, 
torna-se incontornável tentar perceber como a evolução da mortalidade 
impactou tanto a evolução da natalidade como da fecundidade em Portugal.

Importância do declínio da mortalidade: adiamento e longevidade
Percebemos, pela análise anterior, o impacto do adiamento na evolução da 
fecundidade em Portugal, ao longo das últimas décadas.

O adiamento tornou-se numa das principais causas do declínio da 
fecundidade, uma vez que, como vimos, os nascimentos adiados só irão 
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ocorrer alguns anos mais tarde, o que pode implicar dois tipos de con-
sequências que levam à redução do número de nascimentos anuais: uma 
primeira de efeito imediato, dado que a partir do ano em que se inicia o 
adiamento, os nascimentos adiados irão ocorrer apenas em anos seguintes, 
o que se traduz numa diminuição direta no ano em análise; uma segunda, 
de efeito no médio e longo prazos, relacionada com o facto dos nascimen-
tos adiados o serem por um período longo, podem nunca vir a ser recupe-
rados, ou seja, os pais poderão vir a renunciar a ter esses filhos.

Em nossa opinião, o adiamento, ou melhor, a possibilidade de adiamento 
da idade em que se tem filhos, reflete também a importância do declínio 
da mortalidade na evolução demográfica recente do nosso país.

Por um lado, é conhecida a influência da redução abissal da mortalidade 
infantil11. Em 1981 o valor da taxa de mortalidade infantil era de 21,64 %o 
enquanto que em 201712 foi igual a 2,66 %o. 

À medida que a probabilidade de sobrevivência infantil e juvenil vai 
aumentando, as pessoas tendem a adequar o número de nascimentos 
àquela que pretendem venha a ser, no final, a sua dimensão familiar ideal.

Por outro lado, em Portugal, não foi no primeiro ano de vida que incidiu 
a queda da mortalidade. A mortalidade diminuiu fortemente e os ganhos 
de esperança de vida foram extraordinariamente relevantes. Habitual-
mente, para caracterizarmos o notável declínio da mortalidade nas últimas 
décadas, referimos o valor da esperança de vida à nascença e esquecemos 
o aumento da longevidade e a importância da alteração sofrida pela espe-
rança de vida ao longo da estrutura etária, i. e., nas diferentes idades.

Por exemplo, em 1981, a esperança de vida de uma mulher com 65 anos 
de idade era cerca de 17 anos, em média.

Em 201513, uma mulher com o mesmo número de anos de vida para 
viver tinha 71 anos, ou seja, era 6 anos mais nova.

11 A taxa de mortalidade infantil, relaciona anualmente o número de óbitos de crianças com 
menos de 1 ano de idade observado nesse ano civil, com o número de nados vivos registado 
no mesmo período.
12 Em 2017, o número de óbitos com menos de um ano atingiu um mínimo histórico desde 
que existem registos (229). No espaço temporal de 40 anos, a queda da taxa de mortalidade 
infantil foi enorme superior a 90% (entre 1977 e 2017).
13 Cálculos elaborados com base nos dados da Human Mortality Database (https://www.
mortality.org), por Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE.
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As decisões de longo prazo, nomeadamente, as de consumo e pou-
pança, são determinadas não pelo número de anos que já vivemos, mas 
sim pela expectativa do número de anos que ainda temos para viver (por 
exemplo, a decisão de compra de uma nova casa ou automóvel, mesmo de 
realização de uma viagem há muito ambicionada), daí que o comporta-
mento dos mais velhos, nestes aspetos possa mudar devido ao admirável 
aumento da longevidade.

No caso particular da decisão de casar e ter filhos, também estas deci-
sões “para a vida” poderão estar a ser afetadas pelo número de anos que, 
em média, se poderá ainda esperar viver precisamente nas idades em que 
têm filhos? 

Assim sendo, a questão que nos interessa colocar é: o que acontece com 
as mulheres mais jovens? Qual a sua expectativa em termos de esperança 
de vida? E com os homens, nas mesmas idades? Em que medida o aumento 
da esperança de vida poderá estar a influenciar aquela decisão?

Designa-se o número de anos que ainda se pode esperar viver, em 
média, a partir de uma determinada idade, por “número de anos de vida 
remanescente” (NAVR). O Quadro 1 revela que em 1981, as mulheres aos 
24 anos14 e aos 26 anos tinham respetivamente um NAVR de 54,3 e 52,4 
anos, valores similares aos estimados em termos de NAVR, de acordo com 
a respetiva tábua de mortalidade, para 2015, mas, correspondentes, neste 
último ano, às idades de 30 e 32 anos15.

Quadro 1: Variação do número médio de anos de vida remanescente nas idades 
em que, em média, as mulheres são mães pela primeira vez, em Portugal, em 
1981 e em 2015

Idade 1981 NAVR 1981 Idade 2015 NAVR 2015
24 anos 54,3 30 anos 54,5
26 anos 52,4 32 anos 52,5

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Mortality Database (HMD)

14 Segundo o INE, em 1981, as mulheres em Portugal tiveram o seu primeiro filho, em média, 
aos 23,6 anos.
15 Em 2015, a idade média ao primeiro nascimento alterou-se para 30,2 (INE).
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No caso dos homens, poderemos constatar que o NAVR, para as mes-
mas idades (24:30 anos e 26:32), se mantém sensivelmente idêntico de 1981 
para 2015 (Quadro 2). Se admitirmos que os homens são pais mais tarde, 
dois anos em média, o número de anos que um homem com 26 anos pode-
ria esperar viver, em média, em 1981, é muito próximo do estimado para a 
idade de 32 anos, em 2015.

Quadro 2: Variação do número médio de anos de vida remanescente nas ida-
des em que, em média, os homens são pais pela primeira vez, em Portugal, em 
1981 e em 2015

Idade 1981 NAVR 1981 Idade 2015 NAVR 2015
24 anos 48,3 30 anos 48,8
26 anos 46,5 32 anos 46,9

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Mortality Database (HMD)

Em resumo, em 1981, as mulheres tiveram o primeiro filho, em média, 
aos 24 anos e o número de anos que podiam esperar viver a partir dessa 
idade era, em média, 54,3 anos.

Em 2015, a idade média ao primeiro nascimento foi mais tardia, 29,6 
anos, mas o número de anos de vida remanescente para essa idade foi quase 
idêntico, 54,5 anos.

Se as decisões de longo prazo se tomam com base na expectativa do 
número de anos de vida no futuro, podemos admitir que as mulheres e os 
homens adaptaram as suas decisões ao longo da vida também em função 
das novas condições de mortalidade do país.

O declínio da mortalidade no país há várias décadas permitiu aos jovens, 
mulheres e homens, adiarem o nascimento dos filhos. Entre as várias razões 
para o adiamento podemos passar a incluir desde já o aumento da espe-
rança de vida que lhes permitiu, com um elevado grau de certeza e segu-
rança, no espaço de 35 anos, adiar 6 anos, em média, o nascimento do seu 
primeiro filho. Supostamente, porque admitem como expectável que, ape-
sar desse adiamento, poderão vir a acompanhar os filhos, provavelmente, 
até às mesmas idades, uma vez que o número de anos remanescente se 
mantém. Em resumo, os jovens adiam o nascimento dos filhos porque 
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podem fazê-lo graças à extraordinária redução da mortalidade também 
nas idades jovens e adultas, e ao aumento da longevidade. 

Declínio da natalidade: combinação de efeitos de igual sentido
O comportamento de adiamento verificado ao longo das últimas décadas, 
designadamente desde os anos 80 até aos nossos dias, pode ser visualizado 
de um modo muito simples pela variação da proporção de mulheres que 
foram mães em cada idade (Figura 12) ou mães pela primeira vez (Figura 
13), em 1981 e em 2017. 

No primeiro caso, a evolução da proporção de mulheres portuguesas que 
foram mães, quer tivesse sido de um primeiro filho ou não, mostra a tran-
sição de uma fecundidade precoce (antes dos 30 anos), para uma fecundi-
dade tardia (depois dos 30 anos). Em 1981, a idade em que se verificou uma 
maior proporção de mães foi aos 23 anos (7%); em 2017, a proporção mais 
elevada, apesar de com um valor semelhante, verificou-se apenas aos 31 anos.

Figura 12: Adiamento da fecundidade, medido pela variação da percentagem de 
mães, observada idade a idade, em Portugal, em 1981 e em 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database (HFD)
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE e da Human 
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No segundo caso, tratando-se apenas das proporções de mulheres que terão sido 
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do valor máximo registado de 1981 (10,1% aos 22 anos de idade) para 2017 (7,7% aos 
30 anos). 
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No segundo caso, tratando-se apenas das proporções de mulheres que 
terão sido mães pela primeira vez, observa-se a mesma deslocação para a 
direita, em direção a idades mais avançadas, i. e., acima dos 30 anos, mas 
também uma visível diminuição do valor máximo registado de 1981 (10,1% 
aos 22 anos de idade) para 2017 (7,7% aos 30 anos).

Figura 13: Adiamento da fecundidade, medido pela variação da percentagem 
de mães pela 1ª vez, observada idade a idade, em Portugal, em 1981 e em 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database 

Uma outra distinção entre o comportamento característico de 1981 e o 
de 2017, reside no facto da distribuição das taxas de fecundidade por idade 
apresentar uma variabilidade maior no caso do primeiro filho, o que signi-
fica que as mulheres em Portugal estão não só a ser a ser mães pela primeira 
vez em maior número em idades mais tardias, mas simultaneamente estão, 
recentemente, a alargar o leque de idades selecionadas para terem esse pri-
meiro filho. Em 1981, as idades em que se tinha o primeiro filho estavam 
concentradas em idades precoces, principalmente entre os 18 e os 25 anos.
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE e da Human 
Fertility Database  
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Quadro 3 – Variação das idades médias da fecundidade e da variância das taxas de 
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 IMF 1º F Variância  
(TFGi – 1º F) 

IMF Variância  
(TFGi) 

1981 24,01 anos 23,14 29,62 anos 36,57 
2017 27,23 anos 31,38 31,20 anos 31,87 

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados da Human Fertility 
Database (HFD). 
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Na verdade, a variância das taxas de fecundidade por idade em torno 
da idade média da fecundidade, no caso do 1º filho, aumentou 36% de 1981 
para 2017 (Quadro 3).

Pelo contrário, a distribuição da proporção de mães, idade a idade, 
estreitou-se entre ambos os períodos. O que significa que apesar de ter 
aumentado a idade em que em média as mulheres têm todos os filhos, estão 
a utilizar um conjunto de idades mais restrito dentro do seu período fértil 
para ter filhos. Neste caso, a variância das taxas de fecundidade por idade 
diminuiu cerca de 13%, entre os dois períodos em análise.

Quadro 3: Variação das idades médias da fecundidade e da variância das taxas 
de fecundidade por idade, em Portugal, em 1981 e 2017

IMF 1º F Variância 
(TFGi – 1º F) IMF Variância 

(TFGi)
1981 24,01 anos 23,14 29,62 anos 36,57
2017 27,23 anos 31,38 31,20 anos 31,87

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados da Human Fertility Database (HFD).
Nota: Devido a se ter utilizado os dados da Human Fertility Database (HFD) os valores das 
idades médias são ligeiramente diferentes.

O declínio da natalidade é assim motivado pelo efeito conjugado, do 
mesmo sentido, da diminuição do número de filhos por casal e do adia-
mento da idade em que mulheres e homens têm filhos.

As Figuras 14 e 15, mostram, para 1981 e 2017, respetivamente, o resul-
tado da conjugação de ambos os efeitos: redução da dimensão das famí-
lias, devido à diminuição da proporção de nascimento de filhos de ordem 
superior (terceiros, quartos, quintos filhos ou de ordem superior) e, ao 
adiamento da idade das mães. 
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Figura 14: Taxa de fecundidade cumulativa, mulheres, em Portugal, em 1981

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database (HFD) 

Comparando ambas as Figuras, torna-se evidente a acentuada dimi-
nuição da importância do número de filhos, em particular a partir do ter-
ceiro, na composição da fecundidade total, assim como o incontestável 
adiamento que afeta todas as ordens de nascimento, com particular inci-
dência no primeiro e com implicações óbvias nos seguintes.
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Figura 15: Taxa de fecundidade cumulativa, mulheres, em Portugal, em 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE e da Human Fertility Database (HFD)

Comparando ambas as Figuras, torna-se evidente a acentuada diminui-
ção da importância do número de filhos de ordem mais elevada, em parti-
cular a partir do terceiro, na composição da fecundidade total, assim como 
o incontestável adiamento que afeta todas as ordens de nascimento, com 
particular incidência no primeiro, e com implicações óbvias nos seguintes.

Evolução recente da natalidade: recuperação ou inversão (conjuntu-
ral) da tendência?
Apesar do acentuado declínio da natalidade ao longo de todo o período 
que temos vindo a analisar, a situação agudizou-se ainda nos anos da crise 
económico-financeira que em Portugal se fez sentir mais fortemente e com 
mais graves consequências, também ao nível da fecundidade, de 2010 a 2013. 

A este enorme declínio seguiu-se nos anos de 2014, 2015 e 2016, uma 
inversão da tendência no sentido de um acréscimo quer da natalidade, quer 
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE e da Human 
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Figura 16: Evolução recente da natalidade, em Portugal, entre 2008 e 2017 
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da fecundidade, sem, todavia, se conseguir recuperar os níveis anteriores 
ao início da crise (Figura 16). No ano civil de 2017, o número de nascimen-
tos voltou a diminuir ligeiramente. 

Figura 16: Evolução recente da natalidade, em Portugal, entre 2008 e 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

A Figura 17, mostra-nos a evolução das diferenças, quer no período de 
maior queda, quer nos anos de inversão do sentido de acelerada diminui-
ção registado nos anos anteriores.

38 
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Figura 17: Diferenças observadas anualmente no número de nascimentos regis-
tados, em Portugal, entre os anos civis de 2008 e 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

A inversão que se iniciou em 2013-14, e se tornou evidente em 2014-15 
e 2015-16, parece ter abrandado em 2016-2017, tendo-se registado neste 
último ano civil quase menos 1000 nascimentos do que no ano imediata-
mente anterior.

Em nosso entender, não podemos falar de recuperação recente da nata-
lidade, uma vez que, apesar do aumento verificado, o número de nasci-
mentos se mantém muito abaixo do limiar observado quer em 2008, ou 
mesmo em 2010 (Figura 18).

Todavia, parece que podemos estar perante uma inversão da tendência, 
embora ainda com algumas flutuações, e não apenas face a uma sucessão 
de alternâncias entre “subidas” e “descidas”, que pontualmente “dissi-
mulam” o aprofundar de uma tendência de declínio bem patente desde 
2010. Aparentemente, tratar-se-á de uma inversão gradual da tendência 
que eventualmente poderá gradual e progressivamente vir a conduzir (ou 
não16) a uma recuperação da natalidade em Portugal. Os dados dos nasci-

16 Se obviamente não se mantiverem, no futuro, idênticas circunstâncias às que motivaram 
a alteração recente de comportamento de natalidade e de fecundidade.
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 

A inversão que se iniciou em 2013-14, e se tornou evidente em 2014-15 e 2015-16, parece ter 

abrandado em 2016-2017, tendo-se registado neste último ano civil quase menos 1000 

nascimentos do que no ano imediatamente anterior. 

Em nosso entender, não podemos falar de recuperação recente da natalidade, uma vez que, 

apesar do aumento verificado, o número de nascimentos se mantém muito abaixo do limiar 

observado quer em 2008, ou mesmo em 2010 (Figura 18). 

Todavia, parece que podemos estar perante uma inversão da tendência, embora ainda com 

algumas flutuações, e não apenas face a uma sucessão de alternâncias entre “subidas” e 

“descidas”, que pontualmente “dissimulam” o aprofundar de uma tendência de declínio bem 

patente desde 2010. Aparentemente, tratar-se-á de uma inversão gradual da tendência que 

eventualmente poderá gradual e progressivamente vir a conduzir (ou não16) a uma 

recuperação da natalidade em Portugal. Os dados dos nascimentos mensais estimados pelo 

INE apontam para um novo aumento em 2018 comparativamente a 201717. 

Se pretendermos ser mais cuidadosos relativamente a uma opção entre recuperação versus 

inversão da tendência, e consequentemente a uma previsão do que se passará no futuro 

próximo, poderemos confirmar que, no mínimo, se assistiu a um “estancar” da agudização do 

declínio sobrevinda em tempo de crise. 

 
                                                           
16 Se obviamente não se mantiverem, no futuro, idênticas circunstâncias às que motivaram a alteração 
recente de comportamento de natalidade e de fecundidade. 
17 De acordo com a mais recente atualização da estimativa disponibilizada pelo INE, entre janeiro e 
agosto de 2018, teriam nascido cerca de mais 500 bebés do que em igual período do ano anterior.   

-5103 

1890 

-4525 

-7015 
-7054 

-420 

3133 

1626 

-972 

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17



SITUAÇÃO DO PROBLEMA DA BAIXA NATALIDADE

55

mentos mensais estimados pelo INE apontam para um novo aumento em 
2018 comparativamente a 201717.

Se pretendermos ser mais cuidadosos relativamente a uma opção entre 
recuperação versus inversão da tendência, e consequentemente a uma pre-
visão do que se passará no futuro próximo, poderemos confirmar que, no 
mínimo, se assistiu a um “estancar” da agudização do declínio sobrevinda 
em tempo de crise.

Figura 18: Variação do número de nascimentos mensais, em Portugal, entre 
janeiro de 2010 e dezembro de 2017 (recuperação vs inversão da tendência)

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

17 De acordo com a mais recente atualização da estimativa disponibilizada pelo INE, entre 
janeiro e agosto de 2018, teriam nascido cerca de mais 500 bebés do que em igual período 
do ano anterior. 
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Figura 18: Variação do número de nascimentos mensais, em Portugal, entre janeiro de 2010 e 

dezembro de 2017 (recuperação vs inversão da tendência) 

 

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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2015 e 2016, e, no caso dos terceiros, se assistiu a uma subida embora ténue, mas com maior 

expressão em 2017 (Quadro nº 4). 
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Mesmo assim, devemos questionar-nos: a que se deveu este aumento 
que provocou uma inversão do agravamento da tendência de declínio? 

Daí que procuremos perceber, através de uma análise mais aprofun-
dada, quais os tipos de nascimentos que poderão estar na origem desta 
inesperada, embora muito ambicionada, inversão da descida abrupta da 
natalidade na sequência da crise.

Começámos por analisar a distribuição dos nascimentos, no período 
de 2014 a 2017, em função da ordem de nascimento e pudemos concluir 
que apesar da percentagem de primeiros filhos ser sempre superior a 50 
%, tem vindo a diminuir ligeiramente a sua importância relativa enquanto 
que a de segundo filhos aumentou com maior significado, em particular, 
nos anos de 2015 e 2016, e, no caso dos terceiros, se assistiu a uma subida 
embora ténue, mas com maior expressão em 2017 (Quadro nº 4).

Quadro 4: Variação dos nascimentos, em função da ordem, em Portugal, de 2014 
a 2017 (em percentagem)

Anos 1º Filho
(%)

2º Filho
(%)

3º Filho
(%)

4º e+ Filho
(%)

2014 53,8 34,7 8,5 3,0
2015 52,5 36,2 8,4 2,9
2016 52,0 36,2 8,7 3,1
2017 51,7 35,9 9,3 3,2

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Embora, em qualquer um dos anos civis em que se verificou um acrés-
cimo da natalidade, a importância dos primeiros e dos segundos filhos 
corresponda sempre a, pelo menos, 88 % do total de nascimentos, o Qua-
dro 5 mostra que, num primeiro momento (2014-15), foi o nascimento de 
bebés-segundos filhos que esteve na origem do aumento da natalidade, o 
seu nascimento explica em 75% o acréscimo verificado. Ou seja, aqueles 
que tinham adiado o nascimento do seu segundo filho, mas que manti-
veram a intenção de o vir a ter, logo que as circunstâncias o permitiram, 
assim que as expectativas de saída da crise se tornaram mais consistentes, 
decidiram ter esse filho. Lembramos que, provavelmente, estes casais já 
teriam adiado o nascimento do primeiro e, eventualmente, a crise obri-
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gou a um novo adiamento agora do nascimento do segundo. Nestes casos, 
tendo em consideração que, para as mães, apesar de todos os progressos 
da medicina, o avanço da idade pode ser uma limitação em termos de fer-
tilidade, provavelmente não teriam muito mais tempo para (tentar) con-
cretizar a sua intenção de ter um segundo filho.

No segundo período consecutivo em que se verifica um aumento da 
natalidade (2015-16), a responsabilidade pelo acréscimo continua a per-
tencer em grande parte aos segundos filhos, mas, em termos percentu-
ais, reparte-se desta vez entre todas as ordens (aproximadamente 38 % de 
acréscimo de segundos filhos, 25 % de terceiros e 15 % de quartos filhos 
ou de ordem superior).

Quadro 5: Acréscimo anual do total de nascimentos (em valor absoluto), e em 
função da ordem de nascimento (em percentagem), em Portugal, de 2014 a 2017 

Período Nascimentos
(VA)

1º Filho
(%)

2º Filho
(%)

3º Filho
(%)

4º e+ Filho
(%)

2014-15 + 3166 + 18,2 + 75,1 + 6,8 - 0,1
2015-16 + 1626 + 23,2 + 37,7 + 24,6 + 14,5
2016-17 - 972 - 71,1 - 68,9 + 39,7 + 0,31

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Podemos concluir que, apesar de se ter verificado um acréscimo de pri-
meiros filhos, são os nascimentos de ordem superior a um, os que estão na 
origem do aumento da natalidade no período pós-crise.

No último período (2016-17), a natalidade registou um decréscimo, 
influenciada pela contribuição negativa de primeiros e segundos filhos. 
Contudo, verificou-se a situação contrária no caso de nascimentos de ter-
ceiros filhos, com uma significativa variação positiva, apesar do seu baixo 
valor em termos absolutos relativamente ao total de nascimentos ocorri-
dos em cada um dos anos18. 

Esta crescente contribuição positiva dos terceiros filhos para a varia-
ção da natalidade em Portugal, que com alguma constância se manifesta 

18 Por exemplo, em 2017, num total de 86154 nascimentos, 8009 foram terceiros filhos.
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de 2014 a 2017, faz-nos questionar se estaremos, de facto, perante a emer-
gência de um novo comportamento, por parte de casais que já tendo dois 
filhos tencionam vir a ter, pelo menos, um terceiro. Ou será que, pelo con-
trário, num cenário de tão baixa fecundidade como o atual, as mulheres 
portuguesas não estão a alterar o seu comportamento fecundo e a optar 
por ter mais de dois filhos, pertencendo a maioria deste acréscimo de ter-
ceiros filhos à população imigrante que tradicionalmente se caracteriza 
por uma fecundidade mais elevada, logo com preferências por famílias 
mais numerosas, i. e., com um maior número de filhos. 

Analisámos o ano de 2017, o que registou um maior aumento de tercei-
ros filhos, quartos filhos e de ordem superior, e verificámos que a contri-
buição destes filhos para o total de nascimentos (12,3 %), se distribuiu da 
seguinte forma: 10,1 % pertencentes a mães com nacionalidade portuguesa 
e 1,7 % a mães com nacionalidade estrangeira (Figura 19).

Figura 19: Repartição da proporção de nascimentos em função da ordem, em 
Portugal, em 2017; terceiros filhos ou de ordem superior em função da naciona-
lidade da mãe 

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Não deixando de ter em consideração a proporção de nascimentos ocor-
ridos no nosso país em que, pelo menos, um dos pais, tem nacionalidade 
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Figura 19: Repartição da proporção de nascimentos em função da ordem, em Portugal, em 

2017; terceiros filhos ou de ordem superior em função da nacionalidade da mãe  

 

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 20: Evolução da percentagem de nascimentos de mães com nacionalidade estrangeira, 
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estrangeira, que existem muitas imigrantes que ao longo do tempo foram 
adquirindo nacionalidade portuguesa, parece, todavia, seguro admitir que 
o aumento dos terceiros filhos está associado a uma possível alteração de 
comportamento fecundo por parte das mulheres portuguesas.

Contudo, devemos referir igualmente que a baixíssima natalidade 
observada no período de maior impacto da crise económico-financeira 
em Portugal também foi influenciada pelo decréscimo do contributo das 
mães de nacionalidade estrangeira, independentemente ordem de nasci-
mento (Figura 20). 

Figura 20: Evolução da percentagem de nascimentos de mães com nacionali-
dade estrangeira, em Portugal, de 2008 a 2017 

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Apesar dos números da imigração estarem a aumentar19, o que tam-
bém se reflete na percentagem de nascimentos cujas mães têm nacionali-
dade não portuguesa, ainda não foi retomado o valor observado em 2010.

Voltando a centrar a nossa atenção na inversão da natalidade no perí-
odo pós-crise, uma outra questão relevante será perceber em que idades 
ocorreram os aumentos mais significativos.

19 As taxas de fecundidade das mulheres imigrantes variam em função do momento em que 
imigram, mas também da idade, do país de origem e da razão pela qual imigram.
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 21: Diferenças observadas no número de nascimentos em função da idade das mães, 

por grupos de idades quinquenais, em Portugal, no período 2014-2015 

                                                           
19 As taxas de fecundidade das mulheres imigrantes variam em função do momento em que imigram, 
mas também da idade, do país de origem e da razão pela qual imigram. 

 

9,8 

10,4 
10,6 

10,3 

9,8 

8,9 
8,7 

8,4 

8,8 

9,7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%
 d

e 
N

as
ci

m
en

to
s 



60

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE

Entre 2014 e 2015, o acréscimo verificou-se sobretudo em nascimentos 
cujas mães tinham idades compreendidas entre os 30-34, 35-39 e 40-44 
anos (Figura 21). Pelo contrário, as mães com idades abaixo dos 25 anos, 
registaram uma contribuição negativa.

Figura 21: Diferenças observadas no número de nascimentos em função da idade 
das mães, por grupos de idades quinquenais, em Portugal, no período 2014-2015

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

No período seguinte, 2015-2016, as mães que mais contribuíram para o 
acréscimo da natalidade, foram as pertencentes aos grupos etários 35-39 e 
40-44 anos, tendo inclusivamente as mulheres com idades entre os 25-29 e 
os 30-34 anos evidenciado uma prestação de sentido contrário (Figura 22).

 29 

 
Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 22: Diferenças observadas no número de nascimentos em função da idade 
das mães, por grupos de idades quinquenais, em Portugal, no período 2015-2016

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

E como se comportou a variação da natalidade, em função da idade das 
mães, segundo a ordem de nascimento?

Quais as idades em que se verificaram os acréscimos com maior signifi-
cado, tanto no respeitante aos primeiros como quanto aos segundos filhos?

Iniciemos a análise pelo primeiro filho. Em 2014-15, as mães com idades 
entre os 30-34, 35-39, 40-44, e mesmo 44-49 anos, foram aquelas que mais 
contribuíram em termos de primeira fecundidade (apesar de no último 
grupo se ter observado um aumento quase marginal quando comparado 
com os primeiros dois). Por oposição, as mulheres com idades abaixo dos 
30 anos tiveram um número de primeiros filhos inferior relativamente a 
2014 (Figura 23). 
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 23: Diferenças observadas no número de nascimentos segundo a ordem 
de nascimento (1º Filho), em função da idade das mães, por grupos de idades 
quinquenais, em Portugal, no período 2014-2015

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Em 2016 face a 2015, o número de primeiros filhos aumentou para as 
mulheres com idades acima dos 35 anos e também em mães com idades 
entre os 20 e os 24 anos (o que poderá, eventualmente, esboçar uma ten-
tativa de interrupção do adiamento para as gerações nascidas na primeira 
metade da década de 90 do século passado (Figura 24). 
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Figura 24: Diferenças observadas no número de nascimentos segundo a ordem 
de nascimento (1º Filho), em função da idade das mães, por grupos de idades 
quinquenais, em Portugal, no período 2015-2016

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Simultaneamente, as mulheres com idades entre os 25 e os 35 anos 
reduziram os primeiros nascimentos.

No caso dos segundos filhos, as contribuições para o aumento da nata-
lidade no período de 2014-15, foram provenientes de mulheres de quase 
todos os grupos etários, com exceção das mães com idades abaixo dos 20 
e acima dos 45 anos de idade (Figura 25).

Os maiores contributos verificaram-se sobretudo nos grupos de idades 
30-34 e 35-39 anos.
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 25: Diferenças observadas no número de nascimentos segundo a ordem 
de nascimento (2º Filho), em função da idade das mães, por grupos de idades 
quinquenais, em Portugal, no período 2014-2015

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

No segundo período em análise, 2015-16, as mães que mais concorre-
ram com o nascimento de segundos filhos foram aquelas com idades com-
preendidas entre os 35-39 e 40-44 anos (Figura 26). 
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 26: Diferenças observadas no número de nascimentos segundo a ordem 
de nascimento (2º Filho), em função da idade das mães, por grupos de idades 
quinquenais, em Portugal, no período 2015-2016

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Comparando as figuras representativas de ambos os períodos, é notória 
a redução da contribuição dos segundos filhos neste segundo momento, 
mesmo nas idades com prestações mais elevadas.

E em termos de filiação? Como podemos distinguir os nascimentos que 
estiveram na origem deste aumento da natalidade no período pós-crise?

Uma das características recentes da natalidade em Portugal é o cons-
tante incremento da proporção de crianças nascidas fora do casamento 
(FC), em detrimento das que nasceram dentro do casamento (DC). Em 
2014, representavam 49 % do total de nascimentos e, em 2017, atingiram 
quase 55 %, um aumento superior a 5 pontos percentuais no espaço de 
somente 3 anos civis (Quadro 6). Concomitante, a percentagem de nasci-
mentos dentro do casamento reduziu-se em 11 %.
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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A maior parte dos nascimentos fora do casamento observou-se em casais 
que coabitavam, mas a proporção de nascimentos que ocorreu em que os 
pais não coabitavam tem vindo a registar valores cada vez mais elevados 
ao longo dos últimos anos.

Quadro 6: Variação dos nascimentos, em função da filiação (dentro e fora do 
casamento), em Portugal, de 2014 a 2017 (em percentagem)

Anos Dentro do  
casamento

Fora do  
casamento

Com coabita-
ção dos pais

Sem coabita-
ção dos pais

2014 50,7 49,3 33,6 15,8
2015 49,3 50,7 34,4 16,3
2016 47,2 52,8 35,7 17,1
2017 45,1 54,9 36,7 18,2

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Numa primeira análise da composição dos acréscimos verificados em 
ambos os períodos, conclui-se que estes se devem principalmente aos nas-
cimentos fora do casamento e que, entre 2015 e 2016, apesar do resultado 
da natalidade ter sido globalmente positivo, se registou inclusive uma dimi-
nuição dos nascimentos ocorridos no interior do casamento (Quadro 7). 

O aumento total de nascimentos registado em 2014-15 pode decompor-
-se entre um acréscimo de 87% devido aos nados-vivos que ocorreram fora 
do casamento e um outro de 13 % originado pelo aumento dos nados-vivos 
cujos pais eram casados. Todavia, no primeiro caso (FC), constatou-se que 
em mais de metade dos nascimentos responsáveis pelo aumento (56 %) os 
pais coabitavam enquanto que em 31 % os pais não coabitavam. 
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Quadro 7: Acréscimo anual do total de nascimentos (em valor absoluto), e em 
função da filiação (em percentagem), em Portugal, de 2014 a 2017 

Período Acréscimo
Dentro do 
casamento

(DC)

Fora do 
casamento

(FC)

FC – Com 
coabitação  

dos pais

FC – Sem  
coabitação  

dos pais
2014-15 + 3166 + 410 + 2756 + 1778 + 978
2015-16 + 1626 - 985 + 2611 + 1692 + 919
2016-17 - 942 - 2315 + 1343 + 581 + 788

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Em 2015-16, o acréscimo da natalidade observado foi unicamente da 
responsabilidade dos nascimentos ocorridos fora do casamento e, em 
2016-17, a diminuição total verificada (- 942) só não foi mais acentuada 
na medida em se verificou um aumento dos nascidos fora do casamento 
(+ 1343, embora em desaceleração relativamente aos períodos anteriores) 
que veio compensar a diminuição de quase 2500 nascimentos dentro do 
casamento. 

E como é que estas variações em termos de nascimentos segundo a 
filiação se manifestaram em função da idade das mães?

Comecemos pela análise do comportamento das mães casadas no perí-
odo de 2014-15. Podemos constatar que a faixa etária entre os 35-39 anos 
foi a que mais contribuiu, embora os grupos de idades 30-34 e 40-44 anos 
também tenham assinalado um desempenho positivo (Figura 27). 
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Figura 27: Diferenças observadas no número de nascimentos dentro do casa-
mento, em função da idade das mães, por grupos de idades quinquenais, em Por-
tugal, no período 2014-2015

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Por oposição, neste período em que o número total de nascimentos 
aumenta, as mulheres casadas, com idades mais jovens, abaixo dos 30 anos, 
continuaram a diminuir a sua natalidade, principalmente as pertencentes 
ao grupo de idades 25-29 anos. Este comportamento continuou a reforçar 
a tendência já anteriormente consolidada de adiamento da idade da mãe 
ao nascimento dos filhos.
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2014-15 + 3166 + 410 + 2756 + 1778 + 978 
2015-16 + 1626 - 985 + 2611 + 1692 + 919 
2016-17 - 942 - 2315 + 1343 + 581 + 788 

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Figura 28: Diferenças observadas no número de nascimentos fora do casamento, 
em função da idade das mães, por grupos de idades quinquenais, em Portugal, 
no período 2014-2015

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Os nascimentos fora do casamento foram, sem dúvida, os maiores impul-
sionadores do aumento da natalidade, em todas as idades, com exceção para 
o grupo de idades 15-19 anos. Em particular, as mães não casadas com idades 
compreendidas entre os 25 e os 40 anos, com especial ênfase para as idades 
30-34 anos, foram as que mais concorreram para aquele acréscimo (Figura 28).

No período seguinte, 2015-16, no caso das mães casadas, a situação repe-
tiu-se e acentuou-se a tendência de redução do número de nascimentos e 
de adiamento da idade das mães ao nascimento dos filhos. Agravou-se a 
diminuição de nascimentos nas idades mais jovens, agora até aos 35 anos, 
assim como o aumento verificado nas faixas etárias acima daquela idade 
também foi menor (Figura 29).

A redução de nascimentos dentro do casamento foi ainda mais signifi-
cativa nas idades entre os 25 e os 34 anos.
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Aparentemente, para as mães casadas o adiamento continuou a intensi-
ficar-se quer por abrandamento na decisão de ter filhos antes dos 35 anos, 
quer pela recuperação dos nascimentos a partir dessa idade, nascimentos 
estes que haviam adiado quando eram mais jovens.

Com base nos comentários que tecemos anteriormente a propósito da 
variação dos acréscimos respeitantes a segundos e terceiros filhos, podemos 
interrogar-nos se não estaremos face a uma intensificação do adiamento 
motivada pelo adiamento do nascimento desses segundos e terceiros filhos 
em altura da crise, devido ao surgimento de um intervalo mais prolongado 
do que o desejado entre um primeiro nascimento, em idade mais precoce, 
antes da crise, e um segundo (ou mesmo terceiro), mais tardio, após a crise.

Figura 29: Diferenças observadas no número de nascimentos dentro do casa-
mento, em função da idade das mães, por grupos de idades quinquenais, em Por-
tugal, no período 2015-2016

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
 
Embora o acréscimo de nascimentos se reparta pela grande maioria das idades, as 
mães não casadas também continuaram a revelar uma maior propensão para o 
adiamento. 
 
Em síntese, os contributos com maior significado devem-se, de um modo geral, ao 
acréscimo dos nascimentos fora do casamento, dos segundos filhos e dos nascimentos 
cujas mães têm idades acima dos 30 anos e mesmo dos 35 anos. 
 
Todavia, o aumento verificado em termos de segundos filhos é reduzido, tendo em 
consideração a existência de um grande número de famílias com apenas um filho. 
Torna-se fundamental perceber quais as razões porque não se progride para o 
segundo filho. 
 

Fatores que contribuem para explicar o facto de não se ter o segundo filho 
 
Em plena crise económica e financeira, no decorrer do ano de 2013, o Instituto 
Nacional de Estatística (INE) realizou, em colaboração com a Fundação Francisco 
Manuel dos Santos (FFMS), o Inquérito à Fecundidade em Portugal (IFEC2013). 
 
Este inquérito mostrou que os residentes no nosso país tinham, em média, um único 
filho (1,03) embora desejassem ter, pelo menos, dois (2,31). Além disso, 
demonstraram a intenção de ainda vir a ter um número de filhos próximo do desejado 
até ao final das suas vidas reprodutivas, i. e., esperavam vir a ter, no final, em média, 
1,78 filhos20. 
 

                                                 
20 Inquérito à Fecundidade 2013, Instituto Nacional de Estatística e Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, Lisboa, 2014. 
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A Figura 30 mostra que as mães não casadas consolidaram, em 2015-16, 
uma contribuição que já era evidente no aumento da natalidade em 2014-
15. Esta contribuição positiva distribuiu-se por todos os grupos de idades 
acima dos 20 anos, com especial incidência para as mães pertencentes ao 
grupo de idades 35-39 anos.

Figura 30: Diferenças observadas no número de nascimentos fora do casamento, 
em função da idade das mães, por grupos de idades quinquenais, em Portugal, 
no período 2015-2016

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE
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dos filhos e dos nascimentos cujas mães têm idades acima dos 30 anos e 
mesmo dos 35 anos.

Todavia, o aumento verificado em termos de segundos filhos é redu-
zido, tendo em consideração a existência de um grande número de famí-
lias com apenas um filho. Torna-se fundamental perceber quais as razões 
porque não se progride para o segundo filho.

Fatores que contribuem para explicar o facto de não se ter o segundo 
filho
Em plena crise económica e financeira, no decorrer do ano de 2013, o Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) realizou, em colaboração com a Fun-
dação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), o Inquérito à Fecundidade 
em Portugal (IFEC2013).

Este inquérito mostrou que os residentes no nosso país tinham, em 
média, um único filho (1,03) embora desejassem ter, pelo menos, dois 
(2,31). Além disso, demonstraram a intenção de ainda vir a ter um número 
de filhos próximo do desejado até ao final das suas vidas reprodutivas, i. 
e., esperavam vir a ter, no final, em média, 1,78 filhos20.

Globalmente, podemos caracterizar Portugal como sendo atualmente 
um país de filhos únicos, com grande redução do número de nascimen-
tos de segundos filhos e, subsequentemente, um ainda mais pronunciado 
decréscimo no número de terceiros e quartos filhos; uma saída de casa dos 
pais tardia, assim como um protelamento da idade ao casamento (de direito 
ou de facto) que potenciou, eventualmente, um acentuar do adiamento do 
nascimento do primeiro filho e por arrastamento o dos seguintes; mesmo 
que ocorra uma primeira conjugalidade precoce, sem intenção de ter filhos, 
é inquestionável que para existir uma intenção de ter (ou vir a ter mais) 
filhos que a pessoa tenha cônjuge ou companheira(o), alguém com quem 
partilhar a criação dos filhos. Ficou ainda explícito que nesse país de filhos 
únicos, as pessoas desejam e tencionam vir a ter (mais) filhos. Existe assim 
uma margem de aumento da natalidade em Portugal num futuro próximo, 
mesmo sem incluirmos nesta expectativa futura o importante contributo de 
um potencial aumento da imigração e/ou do estancar da emigração (mais 
entradas e menos saídas de jovens em idade ativa, de casar e ter filhos). 

20 Inquérito à Fecundidade 2013, Instituto Nacional de Estatística e Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, Lisboa, 2014.
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Na generalidade, as pessoas não apenas desejam como tencionam vir a 
ter filhos, nos casos daqueles que ainda não foram pais, ou mais filhos nos 
casos em que ainda não atingiram a dimensão familiar que consideram 
ideal, se obviamente as circunstâncias o vierem a permitir.

Estas são, em nosso entender, duas questões fundamentais a ter em 
conta: quais os fatores decisivos, os que no entender das pessoas deter-
minam a intenção de ter (mais) um filho21 e quais as circunstâncias que 
podem ser favoráveis à sua concretização ou, pelo contrário, vir a obsta-
culizar ou mesmo a impedir a realização daquele propósito.

A fecundidade total do país não deve medir-se apenas pelo número de 
filhos por mulher, mas deve traduzir em que medida as pessoas detêm a 
capacidade de viabilizar e concretizar as suas intenções de fecundidade, 
em função dos seus desejos e dos seus ideais (devendo ser esta a preocu-
pação dos governos e dos cidadãos). Não importa se a opção é a de não ter 
filhos, ter um filho único ou um maior número de filhos, mas sim que os 
filhos devem ser desejados e tidos nos momentos da vida dos pais em que 
estes consideram estar reunidas as condições necessárias para tal, face às 
circunstâncias que vão enfrentando ao longo do seu curso de vida fértil.

Reconhecendo que o país se caracteriza por uma fecundidade tardia 
(nascimentos a partir dos 30 anos) torna-se da maior relevância perceber 
o que pode contribuir para que estes jovens possam vir a concretizar as 
suas intenções de fecundidade, o que na situação atual significaria passar 
de um para dois filhos.

A FFMS deu-nos a oportunidade de analisar em profundidade os dados 
provenientes daquele inquérito e elaborar um estudo sobre a fecundidade 
em Portugal22 que, entre outros resultados, permitiu identificar quais os fato-
res que contribuem para explicar o facto de um determinado indivíduo resi-
dente em Portugal, com idade entre os 30 e os 39 anos, ter apenas um filho.

A análise estatística efetuada permitiu identificar fatores tão distin-
tos como o fato de ser mulher, a idade, a idade em que se teve o primeiro 
filho, a situação conjugal, o rendimento do agregado familiar, o nível de 

21 Centramo-nos na transição para o segundo filho, uma vez ser condição para possibilitar 
as transições seguintes.
22 Mendes, M. F., Infante, P., Afonso, A., Maciel, A., Ribeiro, F., Tomé, L., Freitas, R. (2016). 
“Determinantes da Fecundidade em Portugal, publicado por Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, Lisboa, Maio.
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instrução, o número de irmãos, a compensação entre um menor número 
de filhos com mais oportunidades e menos restrições e a presença paterna.

Apesar das mulheres terem à data, em média, um número de filhos 
ligeiramente superior comparativamente aos homens, evidenciam uma 
maior possibilidade de não ter um segundo filho. 

A idade é um dos fatores que mais contribui para explicar a opção pelo 
filho único para o conjunto dos portugueses.

O avançar da idade contribui para aumentar a possibilidade de ficar 
apenas com um filho e, em muitos casos, levou a que as pessoas abdicas-
sem do desejo de ainda vir a ter, pelo menos, mais um filho. 

Tanto para as mulheres como para os homens, ao passar um ano sem 
ter outro filho, as possibilidades de ficar apenas com um aumentam 22 % 
e, com o avançar da idade, aparentemente, vão-se reduzindo as possibi-
lidades de o vir a ter. Por exemplo, com mais 5 anos, as possibilidades de 
permanecer apenas com um filho aumentam 71 %.

Os resultados do Inquérito mostraram que a questão da idade “ideal” 
para se ter filhos pode ser vista sob duas perspetivas distintas: na resposta 
à questão “por que razão não queria ter filhos ou ter mais filhos”, enquanto 
alguns responderam “porque já não tinham idade”, outros afirmaram “por-
que ainda não tinham idade”.

A questão da idade “certa” (para ter filhos) tornou-se assim uma questão 
central na decisão de fecundidade das portuguesas e dos portugueses. Apa-
rentemente, a maioria da população aceita o adiamento da idade para se ter 
filhos, função de uma nova norma a ser seguida, pelo menos, até se atingir 
uma idade à qual se associa a transição para um determinado patamar de 
assunção de responsabilidades parentais, e se alcançar certas condições de 
vida, emprego e rendimento, entre outras, que lhes permita constituir família.

A adoção generalizada deste entendimento induz um comportamento 
de transição mais lenta e tardia para a parentalidade que pode ter como 
consequência, num primeiro momento, ir protelando a idade de ter filhos, 
ano após ano, e num segundo momento uma concretização tardia da inten-
ção de os ter (e muitas vezes incompleta).

Se os nascimentos adiados acabarem por ser mais tarde recuperados, 
os casais alcançarão a diminuição familiar desejada em idades mais avan-
çadas, mas terão cumprido as suas intenções na medida dos seus desejos.

Para a fecundidade total do país também ocorreria apenas uma desloca-
ção dos nascimentos de hoje para os próximos anos civis, para o momento 
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em que esses mesmos nascimentos fossem recuperados em idades mais 
tardias dos pais. 

Todavia, o que a realidade demográfica nos mostra é que tal não tem 
acontecido. O nível de recuperação existente foi insuficiente para colmatar 
o défice de nascimentos resultante do adiamento verificado no passado.

Os indivíduos e os casais ficam muito longe da sua fecundidade dese-
jada e, em muitos casos, resignam-se a não concretizar as suas intenções.

Adiamento sem recuperação é sinónimo de agravamento de declínio 
da natalidade no médio e longo prazos.

Um outro determinante associado à idade, está relacionado com idade 
ao nascimento do primeiro filho. Quanto mais tarde se tem o primeiro filho 
maior a possibilidade de não vir a ter o segundo; ser mais velho um ano, reduz 
em 34 % a possibilidade de ter um segundo filho, 3 anos mais e tem duas 
vezes e meia menos possibilidade e com mais 5 anos, tem quatro vezes menos.

Um fator explicativo para a decisão de ter ou não um segundo filho é a 
situação conjugal. O facto de não ter um cônjuge ou companheiro(a) reduz 
as possibilidades de não vir a ter esse filho. Tanto para o nascimento do pri-
meiro como do segundo filho, em Portugal, ter alguém com quem queira 
partilhar a vida e constituir família ainda é fundamental. Quer para homens, 
quer para as mulheres, ainda é uma premissa incontornável. As pessoas sem 
cônjuge evidenciam 2,5 menos possibilidades de vir a ter um segundo filho.

O rendimento per capita do agregado familiar constitui igualmente um 
fator explicativo. Agregados familiares com rendimentos baixos (aproxima-
damente até ao salário mínimo) apresentam muito menos possibilidades 
de vir a ter um segundo filho do que os que auferem rendimentos médios.

O nível de escolaridade também é determinante. As portuguesas e os 
portugueses com um nível de instrução até ao ensino básico têm três vezes 
mais possibilidades de não ter um segundo filho comparativamente àque-
les com ensino superior. 

Apesar dos indivíduos com ensino superior terem atualmente menos 
filhos, na verdade, são simultaneamente aqueles que evidenciam uma maior 
capacidade de vir a concretizar a fecundidade que desejam e terminar a 
sua vida fértil com o menor afastamento em relação à que consideram a 
sua dimensão familiar ideal.

Sempre em comparação com aqueles que possuem o ensino superior, já 
os detentores de um grau de ensino secundário demonstravam duas vezes 
menos possibilidades de ter um segundo filho.
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As decisões de fecundidade são moldadas pelos ideais dos indivíduos 
e pelas suas preferências no que respeita à família. 

O número de irmãos também influencia a decisão de ter um segundo 
filho. As pessoas que tenham menos de dois irmãos têm tendência a ficar 
apenas com um filho único como descendência final, apresentando duas 
vezes e meia menos possibilidade de ter um segundo nascimento do que 
aquelas que têm dois ou mais irmãos.

A socialização em famílias de menor dimensão, eventualmente, influen-
cia ideais, condiciona preferências e limita intenções de famílias mais 
numerosas. A confirmar-se, esta hipótese implicará que o passado de declí-
nio da fecundidade em Portugal, que tem conduzido a famílias com um 
número cada vez mais reduzido de filhos, tenha um efeito direto sobre a 
fecundidade atual e num futuro próximo. 

A baixa fecundidade conduziu a que muitas crianças tenham crescido 
sem irmãos. Assim, mais tarde, chegado o momento de eles próprios deci-
direm o número de filhos que pretendem vir a ter, esse número venha a 
ser influenciado pelo seu ideal de família que provavelmente estará asso-
ciado à sua família de origem, fundada pelos seus próprios pais. Também 
por esta razão se deve apoiar a fecundidade no caso das pessoas que ten-
cionam ter filhos ou mais filhos. 

Uma das conclusões mais relevantes que podemos retirar dos dados do 
IFEC2013 é a importância dada pelos pais ao bem-estar atual e futuro dos 
filhos: (1) à garantia de um dado nível de vida para si e para os seus filhos, 
provavelmente até mais centrados na qualidade de vida dos filhos, e (2) 
à salvaguarda do futuro dos filhos, atentos às necessidades implicadas na 
sua criação, em termos não apenas de saúde e educação, mas também em 
termos do tempo a dedicar-lhes, assim como (3) à preocupação com as 
suas possibilidades de mobilidade social. 

Assim, o facto de admitirem que preferem ter menos filhos com mais opor-
tunidades e menos restrições do que mais filhos com mais restrições e menos 
oportunidades, influencia a decisão de virem a ter mais do que um filho.  
Os indivíduos que manifestaram a sua concordância com aquele entendi-
mento, têm três vezes mais possibilidades de permanecer com um único 
filho.

Esta atitude parece estar relativamente difundida, emergindo de forma 
transversal a toda população em idade fértil, mulheres e homens, jovens e 
menos jovens, pessoas com maior ou menor grau de instrução.
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Esta preocupação com a qualidade de vida, do próprio e do(s) filho(s), 
pode ser percebida como uma atitude altruísta versus uma atitude egoísta 
numa sociedade cada vez mais centrada no indivíduo, nas suas necessida-
des pessoais e no seu próprio bem-estar.

Finalmente, a importância da presença paterna foi identificada como 
crucial, por mulheres e homens, para a decisão de aumentar a dimensão 
da família, revelando-se um dos fatores mais decisivos na transição para o 
segundo filho. Para que se tenha um primeiro filho é fundamental o tempo 
da mãe, daí que a conciliação entre tempo para o trabalho e tempo para a 
família seja tão importante, não apenas para que se decida ter o primeiro, 
como também para que se tenha esse filho mais precocemente.

Todavia, mulheres e homens consideraram que, para ter um segundo 
filho, não basta que a mãe disponha de oportunidades de conciliação tra-
balho-família, mas também que o pai possa partilhar com a mãe quer as 
tarefas domésticas, quer o cuidar dos filhos. Mas, sobretudo, é impres-
cindível estar presente também nos momentos de lazer da família, poder 
acompanhar o crescimento e ter tempo para os filhos.

Aqueles que reconhecem que se torna cada vez mais importante a pre-
sença do pai junto dos filhos e da família manifestaram duas vezes mais 
possibilidades de não transitarem para um segundo filho.

Numa sociedade em que muitas vezes a produtividade é medida pelo 
número de horas do dia que se dedica ao trabalho, em que se está perma-
nentemente conectado ao trabalho por telemóvel ou por e-mail, em que 
se exige quase total e ininterrupta disponibilidade, torna-se difícil har-
monizar trabalho, essencial para equilibrar o orçamento, e família com 
um maior número de filhos.

Evolução da fecundidade entre 2008 e 2017: a alteração das circuns-
tâncias
Para além dos determinantes que acabámos de enunciar, de índole pessoal, 
associados quer a características individuais, inatas ou adquiridas ao longo do 
curso de vida, podemos interrogar-nos que outros fatores poderão influenciar 
a fecundidade das portuguesas e dos portugueses, principalmente aqueles 
dependentes de ação política, que através das medidas de políticas públi-
cas poderão apoiar as pessoas que tencionam vir a ter filhos ou mais filhos.

Entre os fatores que poderão vir a alterar as circunstâncias em que as 
pessoas tomam as suas decisões de fecundidade (não as que condicionam 
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ideais ou preferências, ou ainda que influenciam a intenção, mas sim o ter 
ou não ter, o antecipar ou adiar de cada nascimento) selecionámos quatro 
itens que poderão funcionar como potenciadores, capazes de favorecer a 
tomada de decisão ou, pelo menos, a sua antecipação: o acesso ao ensino 
pré-escolar, a dificuldade em conseguir emprego, a precaridade das rela-
ções laborais e a taxa de esforço com o custo da habitação.

Comecemos pela análise do acesso das crianças mais pequenas ao 
ensino pré-escolar, medido pela percentagem de crianças em idade pré-
-escolar que se encontram a frequentar o ensino pré-escolar comparativa-
mente com a daquelas que se encontram ao cuidado dos pais23.

A evolução do acesso está ligada, designadamente, aos custos associa-
dos à frequência do ensino pré-escolar, à flexibilidade de horários face à 
necessidade dos pais.

Dando um enfoque particular ao período compreendido entre o início 
da crise e o pós-crise, podemos acompanhar a evolução deste indicador 
comparativamente com a do ISF, número de filhos por mulher (Figura 31). 
Constatamos que a curva correspondente ao indicador de fecundidade se 
eleva quando aumenta a percentagem de crianças a frequentar o ensino 
pré-escolar e, concomitantemente, diminui a percentagem de crianças 
ao cuidado dos pais, i. e., que não frequentam (sem acesso) o pré-escolar.

23 Crianças com menos de 3 anos, em formal childcare, no ensino pré-escolar, com uma duração 
de 30 ou mais horas, como percentagem da população nas mesmas idades; dados do Eurostat 
– EU-SILC Survey.
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Figura 31: Evolução da percentagem de crianças em idade pré-escolar a frequen-
tar o ensino pré-escolar e ao cuidado dos pais sem frequentar vs a evolução do 
índice sintético de fecundidade (ISF), entre 2008 e 2016

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do Eurostat e do INE

Os residentes em Portugal, quando questionados em 2013, identifica-
ram a dificuldade em conseguir emprego como um dos principais motivos 
para não querer ter (mais) filhos.

Podemos reconhecer a existência de uma correspondência entre o 
aumento da fecundidade, em Portugal, e a evolução do emprego24 dos 
mais jovens, mulheres e homens, em particular a partir de 2014 (Figura 32). 

A importância do emprego encontra-se associada à do rendimento, 
não apenas do rendimento atual, mas às expetativas do rendimento que 
as pessoas poderão vir a auferir no futuro, tendo em consideração as pos-
sibilidades de progressão na carreira ou de obtenção de outras situações 
contratuais mais vantajosas em termos salariais.

Assim, a segurança e a incerteza não apenas na obtenção, mas também 
na manutenção do emprego podem provocar constrangimentos e exercer 
profundas alterações nas circunstâncias de vida dos jovens ativos. 

24 Percentagem do emprego medido em relação à população residente (conceito LFS – Labour 
Force Survey); anual; dados Eurostat, 2018.
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A taxa de desemprego dos jovens até aos 25 anos, nos anos de 2008-
2014, situou-se entre os 21,6 % e os 34,7 %, tendo atingido em 2013 os  
38,1 %, com um valor de 36,7 % para homens e 39,7 % para mulheres25.

Cada vez mais, se torna determinante, para um aumento da fecundi-
dade, em particular para o nascimento do segundo filho que ambos os 
pais tenham emprego e aufiram um rendimento que lhes permita equi-
librar o orçamento familiar. Para tal, revela-se indispensável o salário da 
mãe. Daí que se tenha vindo a concluir que o aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, especificamente das mães, potencie 
um aumento da fecundidade. Em Portugal, devido à historicamente ele-
vada taxa de participação feminina no mercado de trabalho, já no final dos 
anos 80 do século passado se concluiu, de acordo com os dados do Inqué-
rito à Fecundidade de 1980, que o fato das mulheres trabalharem fora de 
casa era potenciador de uma maior fecundidade26. No caso especifico do 
trabalho feminino em part-time, provavelmente, enquanto a generalidade 
dos salários correspondentes ao tempo integral for baixa e a necessidade 
do salário de ambos os progenitores para o equilíbrio do orçamento da 
família for elevada, poderá continuar a ter uma expressão pouco signifi-
cativa no caso português, mesmo que se crie outra diversidade de oferta 
por parte das empresas.

25 Desemprego por sexo e idade, média anual, medida como percentagem da população 
ativa; dados Eurostat, 2018.
26 Mendes, M. F., (1993). “Análise sociodemográfica do declínio da fecundidade em Portugal 
nos anos 80: o caso particular do custo da criança” Universidade de Évora, Évora.
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Figura 32: Evolução do emprego, para mulheres e homens (em %) vs evolução 
do índice sintético de fecundidade (ISF), entre 2008 e 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do Eurostat e do INE

Para além da dificuldade em conseguir emprego, principalmente no 
caso dos mais jovens, a precaridade das relações laborais é um fator con-
dicionante na tomada de decisões de longo prazo, onde podemos incluir 
as decisões de casar e ter filhos. Num período de elevado desemprego 
jovem, quer a transição entre emprego e desemprego, quer principalmente 
a transição de contratos temporários para sem termo, mostram a relevân-
cia da precaridade e das alterações em termos de perceção de segurança 
no emprego, e seu possível impacto quer na concretização da intenção de 
ter filhos, quer sobretudo no seu adiamento. 

A Figura 33, mostra a evolução das transições de contratos temporários 
para permanentes (média de 3 anos), entre 2008 e 2017. Quando na mesma 
figura, representamos a evolução do ISF para os mesmos anos, podemos 
observar uma tendência de evolução no mesmo sentido. Ou seja, o retomar 
de uma subida da fecundidade coincide com o incremento da passagem 
de contratos precários para sem termo, situação particularmente evidente 
no caso dos homens. 
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Figura 33: Evolução da transição de contratos temporários para permanentes vs 
evolução do índice sintético de fecundidade (ISF)

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do INE

Em último lugar, e seguindo o mesmo raciocínio, de tentar perceber 
em relação a que tipo de circunstâncias poderá ocorrer algum tipo de ação 
que as torne mais favoráveis a um aumento ou antecipação dos nascimen-
tos por parte dos indivíduos e dos casais residentes no nosso país, selecio-
námos a análise da taxa de esforço com o custo da habitação.

Entre as despesas das famílias, as associadas aos filhos são incontor-
náveis. O nível de rendimento familiar é decisivo para vir a ter o primeiro 
filho (ou mais filhos) e, em regra, as despesas com a habitação constituem 
um dos custos fixos com maior significado para o equilíbrio das finanças 
do agregado familiar.

No caso português em que a maioria das famílias dispõe de um nível 
de rendimento baixo, interrogámo-nos em que medida a taxa de esforço 
com o custo da habitação poderia influir na decisão de fecundidade. Não 
apenas porque para constituir família é necessário adquirir casa própria 
ou arrendar, mas também porque quando um casal sem filhos tem o seu 
primeiro filho, ou em seguida pretende vir a ter um outro, a dimensão da 
habitação passa, em grande parte dos casos, a ser “acanhada” e exige uma 
mudança para uma outra, geralmente associada a custos mais elevados.
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Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do Eurostat e do INE 
 
Para além da dificuldade em conseguir emprego, principalmente no caso dos mais 
jovens, a precaridade das relações laborais é um fator condicionante na tomada de 
decisões de longo prazo, onde podemos incluir as decisões de casar e ter filhos. Num 
período de elevado desemprego jovem, quer a transição entre emprego e 
desemprego, quer principalmente a transição de contratos temporários para sem 
termo, mostram a relevância da precaridade e das alterações em termos de perceção 
de segurança no emprego, e seu possível impacto quer na concretização da intenção 
de ter filhos, quer sobretudo no seu adiamento.  
A Figura 33, mostra a evolução das transições de contratos temporários para 
permanentes (média de 3 anos), entre 2008 e 2017. Quando na mesma figura, 
representamos a evolução do ISF para os mesmos anos, podemos observar uma 
tendência de evolução no mesmo sentido. Ou seja, o retomar de uma subida da 
fecundidade coincide com o incremento da passagem de contratos precários para sem 
termo, situação particularmente evidente no caso dos homens.  
 
Figura 33: Evolução da transição de contratos temporários para permanentes vs 
evolução do índice sintético de fecundidade (ISF) 
 

 
Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em dados do INE 
 

1,10

1,20

1,30

1,40

20

30

40

2008 2010 2012 2014 2016

IS
F %
 

% empregados H % empregados M ISF

1,10

1,20

1,30

1,40

20

30

40

2008 2010 2012 2014 2016

IS
F %
 

Homens Mulheres ISF



SITUAÇÃO DO PROBLEMA DA BAIXA NATALIDADE

83

A taxa de esforço associada ao custo da habitação pode ser de tal maneira 
significativa que poderá ser impossível acomodar um novo acréscimo, o 
que por sua vez poderá condicionar a opção de ter (mais) filhos e tornar-
-se mesmo um obstáculo inultrapassável. 

Verificamos, também neste caso a existência de um alinhamento, na 
representação gráfica da Figura 34, entre o abrandamento da taxa de 
esforço com o custo da habituação27 e o aumento do ISF, no período de 
2014 a 2017, enquanto que, entre 2010 e 2013, se observou igualmente um 
alinhamento, mas de sentido contrário, tendo o elevado acréscimo da taxa 
de esforço sido acompanhado por um colossal declínio do ISF.

Figura 34: Evolução da taxa de esforço com o custo da habitação vs evolução do 
índice sintético de fecundidade (ISF), em Portugal, entre 2008 e 2017

Fonte: Demo Lab, Laboratório de Demografia do CIDEHUS-UE; elaboração com base em 
dados do Eurostat e do INE

De 2010 para 2014, a percentagem de agregados familiares com crianças 
dependentes em que o custo da habitação representava um encargo cor-
respondente a mais de 25 % do rendimento disponível da família, passou 
de 14,4 % para 24,3 % (um aumento de cerca de 10 pontos percentuais). 

27 Taxa de esforço com o custo da habitação, no caso dos agregados familiares com crianças 
dependentes, acima de 25 % e de 40 % do rendimento disponível do agregado.
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Porém, no caso daqueles em que a taxa de esforço era superior a 40 % de 
todo o rendimento disponível, de uma percentagem de 4,8 % no total das 
famílias com crianças dependentes em 2010, alterou-se para 10,6 % em 
2014 (ou seja, mais do que duplicou, num período de apenas 4 anos). Esta 
variação foi consequência do aumento das rendas, das taxas associadas aos 
empréstimos da banca para compra de casa própria, mas deveu-se princi-
palmente à abrupta redução dos rendimentos das famílias, motivada não 
apenas pelo incrível aumento do desemprego, mas também pelas medidas 
de política implementadas no quadro do Memorando de Políticas Económi-
cas e Financeiras28, a que fomos sujeitos, designadamente, cortes salariais, 
impedimento de progressão nas carreiras, redução ou mesmo eliminação 
de subsídios de cariz social, tanto em montante como em população em 
condições de elegibilidade para a sua atribuição. 

As circunstâncias diferem de indivíduo para indivíduo, de casal para 
casal, assim como variam ao longo da vida. Nuns casos, o rendimento, os 
custos financeiros associados aos filhos, noutros o tempo disponível para 
a família, noutros ainda os custos em termos pessoais ou sociais de ter 
um filho, as dificuldades de childcare, (no cuidar e guarda dos filhos) cons-
tituem muitas vezes obstáculos intransponíveis, que conduzem a que as 
pessoas se resignem a ter menos filhos do que desejavam e tencionavam. 
É muito difícil identificar medidas que influenciem (ou algo melhor que 
atinjam eficazmente) as circunstâncias dos milhões de residentes no país. 
Daí a importância de perceber quais poderão ser mais abrangentes e com 
maior significado para aqueles que tencionam ter (mais) filhos.

Conclusão
A diminuição do número de filhos está relacionada com as transforma-
ções societais, onde é evidente a relevância do adiamento da idade ao nas-
cimento do primeiro filho. O aumento da idade média da fecundidade 
daí resultante poderá não ser tão impactante em termos de natalidade, 
se após o nascimento do primeiro filho, os seguintes ocorrerem com um 
reduzido intervalo de tempo entre si. Todavia, os portugueses adiaram ao 

28 O Memorando de Políticas Económicas e Financeiras, foi celebrado em maio de 2011 en-
tre o Estado Português e o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Ban-
co Central Europeu, visando o equilíbrio das contas públicas portuguesas e o aumento da 
competitividade no país.
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longo das últimas décadas o nascimento dos segundos e, eventualmente, 
dos terceiros filhos. 

Surpreendentemente, desde 2015 o declínio da fecundidade portu-
guesa parece ter iniciado um movimento de reversão, impulsionado por 
um aumento de nascimentos precisamente de segundos e terceiros filhos. 
Contudo, esta retoma ainda não foi suficiente para permitir recuperar os 
valores de natalidade anteriormente observados e demograficamente mais 
favoráveis para o país. Apesar de já se ter ultrapassado a barreira de “lowest 
low fertility level”, a fecundidade ainda permanece a níveis inferiores a 1,50 
filhos por mulher, o que eventualmente dificultará vir a reverter no futuro 
próximo o quadro das alterações demográficas atuais. 
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Conciliação da atividade profissional  
com a vida familiar: Igualdade  

entre mulheres e homens e natalidade

Vanessa Cunha*

Introdução
A baixa natalidade constitui um fenómeno social complexo e dinâmico que 
se encontra no epicentro do acelerado processo de declínio e envelheci-
mento da população de muitos países desenvolvidos (Bandeira 2014, Cunha 
2014)1. São muitos os desafios que esta realidade demográfica coloca, já 
hoje, às sociedades. Identificar estes desafios, assim como as linhas de atu-
ação para desacelerar, mitigar ou mesmo inverter uma tendência que se 
afigura de fundo, global e inexorável, implica articular perspetivas e con-
gregar esforços de diferentes atores sociais comprometidos com esta pro-
blemática (Cunha et al. 2016). Exatamente com este propósito decorreu a 
Conferência do Conselho Económico e Social, “Desafios Demográficos: 
A Natalidade”, convidando cientistas sociais, decisores políticos e parcei-
ros sociais ao debate alargado e consequente sobre a realidade portuguesa 
da baixa natalidade.

O presente texto resulta diretamente da participação na Conferência e 
procura contribuir para o debate fazendo luz, a partir do caso português, 
sobre a estreita relação entre baixos níveis de fecundidade e desigualda-

* Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa/OFAP.
1 Sobre a realidade portuguesa ver ainda o texto de Maria Filomena Mendes na presente 
publicação.
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des de género nas práticas e nas atitudes face ao trabalho pago e não pago, 
desigualdades essas que são compagináveis com uma difícil conciliação 
família-trabalho que penaliza sobretudo as mulheres.

Com efeito, a persistente divisão sexual do trabalho nas sociedades, 
mesmo nas mais desenvolvidas e consensualmente apostadas na promo-
ção da igualdade de género, tem impactos óbvios na conciliação família-
-trabalho, i.e., no modo como mulheres e homens organizam e articulam 
as responsabilidades inerentes ao mercado de trabalho e à vida familiar 
e doméstica tendo por base presumíveis atributos, competências e prefe-
rências de género. A conciliação é, portanto, um palco por excelência de 
produção de desigualdades, na medida em que continua a recair sobre 
as mulheres grande parte do ónus do trabalho não pago ligado às tarefas 
domésticas e aos cuidados às crianças e a outros familiares, assim como 
os custos, imediatos e cumulativos ao longo da vida, da segregação e dis-
criminação no mercado de trabalho (Ferreira 2012, Perista et al. 2016, Tor-
res et al. 2018, Wall et al. 2016). Menos conhecidos são os impactos desta 
divisão sexual do trabalho na vida dos homens, aprisionando-os no papel 
de provedor económico, isentando-os de responsabilidades domésticas e 
cuidadoras e excluindo-os da dimensão mais relacional e afetiva da vida 
familiar (Cunha et al. 2018, Wall et al. 2016). Também pouco conhecidos 
são, então, os seus impactos na natalidade. 

Para ilustrar esta perspetiva sobre conciliação família-trabalho, (des)
igualdade ente mulheres e homens e natalidade, este texto recupera resul-
tados do LIVRO BRANCO Homens e Igualdade de Género em Portugal, pro-
duzido no âmbito do projeto ‘Os papéis dos homens numa perspetiva de 
igualdade de género’. Trata-se de um projeto de investigação desenvolvido 
em parceria pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 
(CITE), pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
(ICS-ULisboa) e pelo Observatório das Famílias e das Políticas de Famí-
lia (OFAP), financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu EEA Grants (Área de Programa PT07 – Integração da Igualdade 
de Género e Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada) 
e que contou com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
(CIG) enquanto operador do programa2. Como explicitado na introdução 

2 Tratando-se de um trabalho coletivo, quero deixar aqui um agradecimento público aos 
meus colegas do ICS-ULisboa e do OFAP com os quais trabalhei no Projeto e na elaboração 
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do LIVRO BRANCO, pretendia-se “sintetizar informação considerada rele-
vante sobre homens, papéis masculinos e igualdade de género e de con-
tribuir para a identificação de desafios e recomendações no âmbito deste 
tema, a debater e a ponderar por todas as entidades e atores sociais inte-
ressados na promoção da igualdade de género na sociedade portuguesa” 
(Wall et al. 2016: 1). Com efeito, à semelhança de relatórios internacionais 
produzidos desde o início dos anos dois mil, entre os quais o primeiro Livro 
Branco sobre homens, papéis masculinos e igualdade de género (Norwe-
gian Ministry for Children and Equality 2009), reconhecia-se a necessi-
dade de produzir conhecimento sobre a situação dos homens em várias 
esferas da vida – na família e na conciliação; no mercado de trabalho e na 
educação; na saúde e na violência – assim como as mudanças recentes nos 
papéis masculinos e respetivo impacto na igualdade de género.

Das dimensões em análise no LIVRO BRANCO, este texto destaca resul-
tados de duas rondas do inquérito internacional do ISSP ‘Família e papéis 
de género em mudança’ (ISSP 2002 e ISSP 2012)3. São resultados que dão 
conta, a partir de indicadores de práticas da população adulta residente em 
Portugal, da evolução do trabalho pago e não pago de mulheres e homens 
em idade ativa (18-64 anos) e que vivem em casal: divisão conjugal do tra-
balho pago; volume de horas semanais que despendem na atividade pro-
fissional, nas tarefas domésticas e nos cuidados a familiares (crianças e/
ou outros familiares dependentes) e respetivas assimetrias entre mulhe-
res e homens. 

Ainda a partir dos resultados da última ronda do ISSP ‘Família e papéis 
de género em mudança’ (ISSP 2012), e fazendo zoom para a população com 
filhos menores de idade (para a qual se coloca de forma particularmente 
premente a questão da conciliação), destacam-se resultados sobre práticas 

do LIVRO BRANCO: Karin Wall (coord.), Susana Atalaia, Leonor Bettencourt Rodrigues, 
Rita Correia, Sónia Vladimira Correia e Rodrigo Rosa.
3 O ISSP – International Social Survey Programme, é um programa de aplicação anual de 
inquéritos fundado em 1984 e que conta com uma rede internacional de cientistas sociais 
responsáveis pela elaboração, aplicação e análise dos inquéritos nos respetivos países (http://w.
issp.org/menu-top/home/). O ISSP 2012 ‘Family and Changing Gender Roles’ (‘Família e 
papéis de género em mudança’) só foi aplicado em Portugal em 2014, justamente com o apoio 
financeiro do Projeto ‘Os papéis dos homens numa perspetiva de igualdade de género’, pelo 
que os resultados nacionais se referem a 2014 e não a 2012 como na maioria dos países que 
aplicaram esta ronda do inquérito (Wall et al. 2016).
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e atitudes à escala europeia (18 países da UE28)4: assimetrias no volume 
de horas semanais que mulheres e homens despendem na atividade pro-
fissional, nas tarefas domésticas e nos cuidados a familiares; número de 
filhos no agregado doméstico; e índice de atitudes sobre o conflito entre 
maternidade e emprego feminino.

No entanto, antes de passarmos à apresentação dos principais resulta-
dos, importa fazer uma breve incursão pela questão da desigualdade de 
género que persiste no quadro da divisão sexual do trabalho pago e não 
pago, desigualdade essa que constitui, nas sociedades desenvolvidas, um 
desafio à natalidade.

Trabalho pago e não pago, igualdade de género e natalidade nos  
países desenvolvidos
Um paradoxo das sociedades desenvolvidas consiste no facto de a igual-
dade de direitos e oportunidades – um pilar fundamental de um Estado 
de direito democrático como é o nosso – conviver com uma divisão sexual 
do trabalho que é cúmplice da desigualdade de género no trabalho pago e 
não pago. É uma desigualdade que se reflete na discriminação das mulhe-
res no mercado de trabalho, na sua sobrecarga no espaço doméstico – na 
organização e no desempenho das tarefas, nos cuidados aos filhos e demais 
dependentes – e no ónus da conciliação entre responsabilidades profissio-
nais e familiares, que sobre elas tende a recair.

São muitos, os indicadores que retratam a desigualdade estrutural entre 
mulheres e homens no trabalho pago e não pago: a segregação e segmenta-
ção do mercado de trabalho, o acesso a cargos de chefia e direção, os rendi-
mentos e prémios, as carreiras contributivas e reformas, a vulnerabilidade 
ao desemprego e à precariedade laboral, a alocação de tempo à atividade 
profissional, ao trabalho doméstico e aos cuidados a familiares… São muitos, 
sobejamente conhecidos e incompatíveis com o valor eminente da igual-
dade entre mulheres e homens, pelo que este é um paradoxo incómodo 
que recorrentemente desafia académicos, decisores políticos, parceiros 
sociais e grupos de interesse a colocarem as questões da desigualdade de 
género e da conciliação nas suas agendas de investigação e ação.

4 Alguns dos resultados que serão aqui apresentados fazem parte de um artigo submetido a 
uma revista, em coautoria com Susana Atalaia, e que está a aguardar publicação.
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O que dizem os cientistas sociais acerca deste paradoxo? Há já alguns 
consensos nesta matéria. Após a Segunda Guerra Mundial, foi nos países 
que conheceram uma franca prosperidade económica que mais se difundiu 
o modelo conjugal do homem provedor e da mulher doméstica e cuidadora, 
baseado na separação do trabalho pago e não pago e na especialização de 
papéis de género. O Estado Social, então em consolidação nesses países, 
ia ao encontro desse modelo conjugal, pois tinha o homem provedor, res-
ponsável pelo sustento da família, enquanto principal destinatário de polí-
ticas públicas que visavam proteger o salário masculino, beneficiando as 
mulheres apenas indiretamente e por via do casamento (Crompton, Lewis 
e Lyonette 2007, Esping-Andersen 1990, 2009, Wall 2011)

Nas décadas de 1960 e 70, a estagnação e crise económica, por um lado, e a 
luta feminista pela independência económica e pelo acesso à cidadania plena 
por parte das mulheres, por outro, conduziram ao declínio do modelo do 
homem provedor e da mulher doméstica e à sua gradual substituição por dois 
modelos alternativos na Europa (Aboim 2010, Crompton 1999, Lewis 2001): 
o modelo conjugal do “duplo emprego”, em que ambos os elementos do casal 
estão no mercado de trabalho a tempo inteiro e são provedores da família; e 
o modelo conjugal do “emprego e meio”, em que o homem está no mercado 
de trabalho a tempo inteiro e é o principal provedor, e a mulher está no mer-
cado de trabalho a tempo parcial, em regra quando tem filhos pequenos. 

Estes modelos alternativos sustentam-se, portanto, em diferentes visões 
por parte do Estado Social quanto às principais responsabilidades de mulhe-
res e homens na sociedade (prover e/ou cuidar), mas também quanto às 
responsabilidades que o próprio Estado chama a si em matéria de con-
ciliação família-trabalho. Assim, o “duplo emprego” é característico de 
países em que as medidas de política apostam na promoção da igualdade 
de género, valorizando o emprego feminino pleno e o cuidar masculino5, 
e numa rede pública ou comparticipada de equipamentos de guarda das 
crianças pequenas, como creches e jardins-de-infância, facilitadora da par-
ticipação de mães e pais no mercado de trabalho. Já o “emprego e meio” é 
caraterístico de países que apostam em medidas de política familialista, no 
entendimento que cabe à mãe a responsabilidade última pelo cuidado às 

5 A política de licenças parentais que apela à ampla participação dos homens nos cuidados 
aquando do nascimento de um filho ou uma filha é exemplo de uma medida de promoção 
da igualdade de género (Leitão 2018). Sobre este tema ver o texto de Mafalda Leitão na 
presente publicação.
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crianças até à sua entrada na escola, oferecendo licenças de maternidade 
longas e/ou subsídios para cuidar em casa (cash for care). Mas também de 
países em que o Estado entende que não deve interferir nas escolhas das 
famílias em termos de conciliação, ficando estas dependentes da oferta 
do mercado, gerando desigualdades sociais no acesso aos equipamentos 
privados e, consequentemente, desigualdades de género no acesso ao tra-
balho pago (Esping-Andersen 2009).

Se é inegável que estão em marcha alterações nos papéis de género nos 
países desenvolvidos – com a crescente participação das mulheres no mer-
cado de trabalho e a entrada, mais recente, dos homens na esfera dos cui-
dados familiares –, os diferentes países têm imprimido ritmos específicos à 
mudança e em todos eles continua a ser estruturalmente desigual o tempo 
que mulheres e homens dedicam ao trabalho pago e não pago, mesmo em 
caso de “duplo emprego”. Esta realidade deve-se, em larga medida, aos 
estereótipos de género que permanecem enraizados nas sociedades (nas 
instituições e culturas políticas, económicas e educativas; nas famílias e nos 
indivíduos), i.e., crenças coletivamente partilhadas de que o sexo biológico 
define estruturas mentais e comportamentais e capacita diferenciadamente 
mulheres e homens para o desempenho de papéis, cabendo às primeiras o 
papel de cuidadoras naturais (Aboim 2010, Cunha et al. 2018). Com efeito, 
como se diz no LIVRO BRANCO: “Um dos estereótipos mais poderosos, 
porque legitima a desigualdade de género em diferentes dimensões da vida 
dos indivíduos e confere prerrogativas a quem é dominado – as mulheres 
-, prende-se com a conceção de que cuidar é uma atribuição das mulhe-
res, porque está inscrita numa natureza feminina que se materializa com 
a maternidade. Esta associação linear entre maternidade e competências 
parentais tem, desde há várias décadas, mantido as mulheres cativas do 
papel de cuidadoras (de filhos/as pequenos/as, mas também, por inerência 
de funções, de outros/as familiares doentes ou dependentes) e os homens 
afastados destas atribuições consideradas ‘femininas’” (Wall et al. 2016: 55). 
Ora, este estereótipo continua a legitimar desigualdades persistentes no 
trabalho pago e não pago, com a discriminação das mulheres no mercado 
de trabalho e a dos homens na vida familiar6, recaindo sobre as primeiras 
o ónus da conciliação quando têm filhos pequenos.

6 Para uma análise mais aprofundada das questões da discriminação ver, na presente 
publicação, os textos dos/as representantes dos parceiros sociais e de Mafalda Leitão.
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Chegados aqui, importa perguntar de que modo a igualdade de género 
se liga à natalidade. Também já existem consensos nesta matéria. Como 
diz o sociólogo Gøsta Esping-Andersen (2009), os Estados Sociais que 
se fundam na premissa de que recai sobre as famílias, sobretudo sobre as 
mães, os cuidados às crianças pequenas – para tal apostando em medi-
das de conciliação que retiram as mulheres do mercado de trabalho por 
longos períodos, em vez de medidas de conciliação baseadas em equipa-
mentos de guarda das crianças e na proteção do emprego feminino –, aca-
bam por ter uma atuação anti-natalista. Como diz o autor: “A maioria dos 
países europeus enfrenta, portanto, a intensificação de tensões, porque a 
revolução feminina não foi acompanhada pela reforma da política de famí-
lia. Por conseguinte, um paradoxo do nosso tempo é que a política social 
familialista é um anátema para a formação da família. A enorme queda da 
fecundidade e o aumento da infecundidade em grande parte da Europa, 
particularmente entre as mulheres mais escolarizadas, está relacionada 
com a ausência de equipamentos de guarda das crianças. Paralelamente, 
a falta de serviços reprime o emprego feminino, especialmente entre as 
mulheres menos instruídas.”7 

Também segundo o demógrafo Peter McDonald (2013), esta atuação 
anti-natalista manifesta-se nos atuais níveis de fecundidade dos países 
desenvolvidos, refletindo o grau de incoerência institucional em relação à 
igualdade de género e ao papel da mulher na sociedade: “Hoje as mulheres 
são capazes de competir como iguais nas instituições de educação e mer-
cado. No entanto, elas enfrentam um dilema nas instituições orientadas 
para a família, na medida em que restringem a capacidade de realizar as 
suas aspirações enquanto indivíduo”8. Com efeito, é nos países com níveis 

7 No original: “Most advance societies therefore face intensifying tensions because de female 
revolution has not been met with a reformed family policy. A paradox of our times is that 
familialistic social policy is anathema to family formation. The huge drop in fertility and rise in 
childlessness, in particular among higher educated women across much of Europe, is related 
to the absence of childcare provision. In parallel fashion, the lack of family services represses 
female employment, especially among the less educated” (Esping-Andersen 2009: 80-81).
8 No original: “Today women are able to compete as equals in the individually oriented 
institutions of education and market employment. However, they face a dilemma if family-
oriented institutions, particularly as reflected in their role within the family, constrain their 
capacity to fulfil their aspirations as an individual” (McDonald 2013: 982).
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de fecundidade mais baixos, mesmo confrangedores, que estas tensões e 
contradições estão mais presentes9. 

Na mesma linha, a filósofa Élisabeth Badinter (2010) e a socióloga Jeanne 
Fagnani (2012) exploram o contraste entre a Alemanha e a França – dois 
países na linha da frente da economia europeia, mas que detêm níveis de 
fecundidade muito distintos – no que toca às suas políticas públicas e às 
atitudes face à centralidade das mães nos cuidados às crianças. Concluem 
que, na Alemanha, o ideal de maternidade intensiva, que é reforçado por 
políticas familialistas, cria fortes tensões e dilemas na vida das mulheres, 
sendo responsável pelos baixos níveis de fecundidade; enquanto em França, 
a já longa tradição de equipamentos públicos e universais para a primeira 
infância contribui para os seus níveis particularmente elevados de fecun-
didade no contexto europeu.

Principais resultados
Como explicitado na introdução deste texto, os dados que primeiramente 
aqui se apresentam fazem parte do LIVRO BRANCO Homens e Igualdade 
de Género em Portugal (Wall et al. 2016), resultam da análise de duas ron-
das do ISSP ‘Família e papéis de género em mudança’ e dão conta da evo-
lução, entre 2002 e 2014, de alguns indicadores do trabalho pago e não 
pago relativamente a mulheres e homens em idade ativa (18-64 anos) e 
que vivem em casal. 

Como se pode observar na Figura 1, a divisão conjugal do trabalho 
pago predominante na sociedade portuguesa é o “duplo emprego”, i.e., 
ambos os elementos do casal trabalham a tempo inteiro. A realidade do 
“emprego e meio”, em que o homem trabalha a tempo inteiro e a mulher a 
tempo parcial, é residual, inclusivamente mais residual do que as situações 
de desemprego. Com efeito, os casais mais jovens (18-29 anos) e os casais 
mais velhos (45-64 anos) foram muito penalizados pela crise económica, 
como atesta o aumento, entre 2002 e 2014, do desemprego de um ou ambos 
os elementos do casal. Em contrapartida, os casais em plena idade ativa e 
reprodutiva (30-44 anos) viram reforçado o peso do “duplo emprego” 10. 

9 Sobre os diferentes níveis de fecundidade na Europa ver o texto de Giampaolo Lanzieri 
na presente publicação.
10 Não esqueçamos que a crise teve vastas repercussões na sociedade portuguesa e em todos 
os escalões etários. Para além, e na sequência, da escalada do desemprego, registou-se a perda 
muito significativa de população em idade ativa e reprodutiva por via da emigração, com 
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Figura 1 – Divisão conjugal do trabalho pago, por escalão etário (%) – Portu-
gal, 2002 e 2014 

Fonte: Wall et al. 2016 (elaboração própria a partir de dados do ISSP 2002 e 2012)

Na sociedade portuguesa, mulheres e homens trabalham muitas 
horas, como se pode ver pelo tempo médio semanal alocado ao trabalho 
pago (Figura 2). Se tivermos como referência as 40 horas semanais, tanto 
em 2002 como em 2014 os homens trabalhavam, em média, mais horas, 
enquanto as mulheres trabalhavam 40 ou um pouco menos, exceto as 
mulheres do escalão etário dos 30-44 anos que, em 2014, trabalhavam 
41,1 horas semanais. 

Mas o resultado mais interessante diz respeito à assimetria de tempo 
entre mulheres e homens. Em 2002 era, justamente, no escalão etário dos 
30-44 anos que a assimetria era maior, pois os homens tinham uma jornada 
semanal de trabalho muito longa, de 48 horas em média. Em contrapar-
tida, em 2014 verifica-se uma grande convergência nas jornadas laborais 
de mulheres e homens deste escalão etário, na medida em que as primei-
ras passaram a dedicar ligeiramente mais tempo à atividade profissional e 
os homens substancialmente menos.

forte impacto na natalidade, não contando essa população para os números do desemprego 
(Atalaia e Cunha 2017).
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de mulheres e homens deste escalão etário, na medida em que as primeiras passaram a 

dedicar ligeiramente mais tempo à atividade profissional e os homens substancialmente 

menos. 
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Figura 2 – Número médio de horas semanais de trabalho pago, por sexo e esca-
lão etário (horas e assimetria) – Portugal, 2002 e 2014 

Fonte: Wall et al. 2016 (elaboração própria a partir de dados do ISSP 2002 e 2012)

O trabalho doméstico constitui também um elemento central e incon-
tornável do quotidiano das famílias e é uma das duas dimensões-chave do 
trabalho não pago, juntamente com os cuidados às crianças e aos demais 
familiares dependentes. Não obstante ocupar globalmente menos tempo 
do que o trabalho pago, mesmo para as mulheres como seria expectável 
num país onde o “duplo emprego” é a regra, ainda assim são elas que con-
tinuam a despender muito mais horas em tarefas domésticas do que os 
homens em todos os escalões etários, tendendo a assimetria a acentuar-se 
com a idade devido ao número crescente de horas que as mulheres acu-
mulam (Figura 3).

Tal como acontece com o trabalho pago, também aqui se nota uma evo-
lução interessante no escalão etário dos 30-44 anos: se em 2002 a assi-
metria era elevada, devido à particularmente baixa alocação de tempo às 
tarefas domésticas por parte dos homens, em 2014 é neste escalão que se 
regista a menor assimetria, na medida em que as mulheres passaram a fazer 
menos horas de trabalho doméstico do que faziam em 2002 e os homens 
passaram a fazer mais.
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Figura 3 – Número médio de horas semanais de trabalho doméstico, por sexo e 
escalão etário (horas e assimetria) – Portugal, 2002 e 2014

Fonte: Wall et al. 2016 (elaboração própria a partir de dados do ISSP 2002 e 2012)

Observando globalmente a evolução, entre 2002 e 2014, das práticas 
de mulheres e homens no trabalho pago e no trabalho doméstico (Figura 
4), verifica-se uma certa tendência para as primeiras passarem a trabalhar 
menos horas em casa e mais horas no mercado de trabalho, o oposto acon-
tecendo com os segundos. Foram, justamente, os homens do escalão etá-
rio dos 30-44 anos que registaram a evolução mais marcante fazendo, em 
média, mais 6,5 horas semanais de trabalho doméstico do que faziam em 
2002 e menos 5,1 horas semanais de trabalho pago. Estes resultados con-
firmam, assim, que está em marcha uma mudança nos papéis de género, 
principalmente nos casais em idade ativa e reprodutiva, no sentido da con-
vergência das práticas.
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Figura 4 – Evolução entre 2002 e 2014 do número médio de horas semanais de 
trabalho pago e doméstico, por sexo e escalão etário (horas) – Portugal

Fonte: Wall et al. 2016 (elaboração própria a partir de dados do ISSP 2002 e 2012)

O número de horas semanais despendidas em cuidados, seja a crian-
ças seja a outros familiares doentes ou dependentes, é um indicador que 
só existe na ronda mais recente do ISSP, pelo que aqui só é possível ter o 
retrato relativo a 2014 (Figura 5) e não um panorama da evolução, como 
se fez para os indicadores anteriores.

Tal como acontece com as tarefas domésticas, também os cuidados a 
familiares ocupam mais tempo semanal às mulheres do que aos homens, 
sendo a assimetria particularmente elevada no último escalão etário. Em 
contrapartida, a assimetria é bem menor no escalão dos 30-44 anos, em 
função da expressiva alocação de tempo dos homens aos cuidados. Trata-
-se de um resultado interessante, na medida em que este escalão etário 
corresponde ao momento por excelência do ciclo de vida familiar em que 
os filhos são pequenos e requerem mais cuidados, estando estes a ser asse-
gurados também pelos pais e não apenas pelas mães. 

80 
 

 

 

Figura 4 – Evolução do número médio de horas semanais de trabalho pago e doméstico, por 

sexo e escalão etário (horas) – Portugal, 2002 e 2014 

 

Fonte: Wall et al. 2016 (elaboração própria a partir de dados do ISSP 2002 e 2012) 

O número de horas semanais despendidas em cuidados, seja a crianças seja a outros familiares 

doentes ou dependentes, é um indicador que só existe na ronda mais recente do ISSP, pelo 

que aqui só é possível ter um retrato relativo a 2014 (Figura 5) e não um panorama da 

evolução, como se fez para os indicadores anteriores. 

Tal como acontece com as tarefas domésticas, também os cuidados a familiares ocupam mais 

tempo semanal às mulheres do que aos homens, sendo a assimetria particularmente elevada 

no último escalão etário. Em contrapartida, a assimetria é bem menor no escalão dos 30-44 

anos, em função da expressiva alocação de tempo dos homens aos cuidados. Trata-se de um 

resultado interessante, na medida em que este escalão etário corresponde ao momento por 

excelência do ciclo de vida familiar em que os filhos são pequenos e requerem mais cuidados, 

estando estes a ser assegurados também pelos pais e não apenas pelas mães.  

 

 

 

 

 

-2,9 

1,9 

-0,6 -0,6 
-4,3 -3,8 

3,3 

-5,1 

-0,6 

3,1 
6,5 

-0,6 

-8,0

-3,0

2,0

7,0

12,0

18-29 30-44 45-64 18-29 30-44 45-64

Trabalho pago Trabalho doméstico

Mulheres Homens



NATALIDADE, RENDIMENTO E EMPREGO: DETERMINANTES E CONDICIONANTES

101

Figura 5 – Número médio de horas semanais de cuidados a familiares, por sexo 
e escalão etário (horas e assimetria) – Portugal, 2014 

Fonte: Wall et al. 2016 (elaboração própria a partir de dados do ISSP 2012)

Ainda a partir de resultados do ISSP 2012, mas situando a realidade 
portuguesa no contexto europeu11, apresenta-se, de forma breve, as prá-
ticas e as atitudes da população em idade ativa (18-64 anos), a viver em 
casal e com filhos menores de 18 anos: a assimetria de horas que mulhe-
res e homens despendem no trabalho pago, no trabalho doméstico e nos 
cuidados a familiares; o índice de conflito entre maternidade e emprego 
feminino; e o número médio de filhos no agregado doméstico. 

Indica-se ainda a posição de Portugal no ranking europeu, sendo que 
o 1º lugar, em função do indicador em causa, representa a posição menos 
assimétrica (onde é menor a desigualdade entre mulheres e homens nas 
práticas), onde há menos conflito entre maternidade e emprego feminino 
e onde há menos filhos no agregado doméstico. 

Comparando as assimetrias entre mulheres e homens nos tempos aloca-
dos às três dimensões do trabalho pago e não pago (Figura 6), observa-se 

11 Dos países da UE28, apenas 18 participaram no ISSP 2012, pelo que os resultados que 
aqui se apresentam relativamente à média europeia dizem respeito apenas aos 18 países. São 
eles, por ordem alfabética: Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa e Suécia.
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que Portugal se destaca por ter uma baixa assimetria nos tempos dedica-
dos semanalmente ao trabalho pago e aos cuidados: 5,3 e 2,4 horas, respe-
tivamente, em comparação com as 13,9 e as 14,5 horas da média europeia. 
Estes resultados colocam Portugal em 1º lugar no ranking dos 18 países nos 
dois indicadores, sendo acompanhado de perto pelos países nórdicos, o 
que é compatível com o “duplo emprego” e as práticas mais igualitárias 
nos cuidados aos filhos que caracterizam estes países.

Já em relação ao trabalho doméstico, a realidade é outra. A assimetria 
entre mulheres e homens é, em Portugal, de 8,9 horas semanais, colocando 
o país em 8º lugar no ranking e próximo da média europeia. No topo do 
ranking das práticas mais igualitárias encontram-se, mais uma vez, paí-
ses nórdicos e no extremo oposto países da Europa de Leste. É de referir 
que a maior ou menor igualdade de práticas entre mulheres e homens se 
deve sobretudo ao comportamento das primeiras e não tanto dos segun-
dos. É, justamente, nos países onde as mulheres despendem menos horas 
em tarefas domésticas que a assimetria é menor, o que é revelador não só 
da coexistência de diferentes padrões de trabalho doméstico na Europa, 
como da elevada sobrecarga feminina nos países onde o padrão é tam-
bém mais elevado (Wall et al. 2016). Importa ainda referir que Portugal 
é o único país em análise onde a assimetria, em volume de horas, no tra-
balho doméstico supera as assimetrias no trabalho pago e nos cuidados, 
sugerindo que é nesta esfera da vida familiar que a desigualdade de género 
está mais presente. 

Relativamente às atitudes da população europeia face aos papéis das 
mulheres na sociedade quando são mães, foi construído um índice de ati-
tudes que procurava aferir a intensidade do conflito entre maternidade 
e emprego da mãe, a partir de três perguntas do inquérito que mediam o 
grau de concordância com determinadas afirmações12, variando o índice 
entre 1 (mais conflito) e 5 (menos conflito). É nos países da Europa de 
Leste que o índice de conflito é mais acentuado, revelando que há uma 
atitude mais conservadora relativamente aos papéis das mulheres quando 
são mães, na medida em que o emprego é considerado prejudicial ao bem-

12 São elas: 1) Uma mãe que trabalha fora de casa pode ter uma relação tão carinhosa e sólida com os 
seus filhos como uma mãe que não trabalha fora de casa; 2) Uma criança pequena (até ir para a escola) 
pode sofrer se a mãe trabalhar fora de casa; 3) Tudo considerado, a vida familiar é prejudicada quando a 
mulher trabalha fora de casa a tempo inteiro.
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-estar dos filhos ou mesmo da vida familiar em sentido lato. Em contrapar-
tida, é baixo o nível de conflito nos países nórdicos, o que significa que há 
atitudes menos conservadoras face ao emprego das mães, que é visto como 
conciliável com a maternidade. Quanto à sociedade portuguesa, apesar 
de ter práticas no trabalho pago e nos cuidados das menos assimétricas 
e próximas das dos países nórdicos, as atitudes são ainda conservadoras, 
colocando o país entre aqueles que registam maiores níveis de conflito. 

Ora, é justamente nos países onde o conflito entre o emprego feminino 
e a maternidade é mais acentuado, onde há atitudes mais conservadoras 
quanto ao lugar da mulher na sociedade, que é menor o número médio 
de filhos no agregado doméstico. E este é, então, o caso de Portugal, em 
2º lugar no ranking dos países com menos filhos.

Figura 6 – Assimetrias de horas semanais de trabalho pago, cuidados familiares 
e trabalho doméstico, Índice de conflito entre maternidade e emprego e Número 
médio de filhos no agregado doméstico – Portugal, Europa e Ranking, 2012/2014

Assimetria de horas semanais
Índice 

conflito*
Nº médio 
de filhosTrabalho 

pago Cuidados Trabalho 
doméstico

Europa 13,9 14,5 9,3 3,52 1,8
Portugal 5,3 2,4 8,9 3,27 1,5

Ranking 18 países

1º lugar Portugal 
5,3

Portugal 
5,3

Suécia 
4,0

Dinamarca 
4,23
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2,55

18º lugar Irlanda 
20,6

Irlanda 
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15,1
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2,95
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(lugar de Portugal) (1º) (1º) (8º) (13º) (2º)

* Espanha não entra no Índice por razões metodológicas, pelo que, neste indicador, a média 
da Europa e o ranking têm em conta apenas 17 países. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do ISSP 2012 (Cunha e Atalaia, prelo)

Comentários finais
O debate em torno da natalidade foi a proposta do Conselho Económico e 
Social para a primeira de várias conferências sobre desafios demográficos 
do século XXI. Um debate premente que se pretende consequente, como 
atesta a presente publicação.
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Este texto procurou ser mais um contributo para o debate, trazendo 
para a discussão das determinantes da baixa natalidade a questão da per-
sistente desigualdade de género nas práticas e nas atitudes face ao traba-
lho pago e não pago nas sociedades contemporâneas desenvolvidas.

Com efeito, há um amplo reconhecimento de que a divisão sexual do 
trabalho pago e do trabalho não pago (ambos necessários ao funciona-
mento e sustentabilidade das sociedades), é cúmplice da manutenção de 
desigualdades estruturais na distribuição de responsabilidades e recom-
pensas entre mulheres e homens, realidade que é inconciliável com o prin-
cípio da igualdade num Estado de direito. Em Portugal, este é um direito 
fundamental, consagrado há mais de quatro décadas na Constituição da 
República Portuguesa, no seu Artigo 13.o, pelo que a desigualdade de 
género no trabalho pago, no trabalho não pago e na conciliação entre as 
duas esferas da vida – um paradoxo incómodo nos tempos que correm – 
tem sido um tópico recorrente da agenda e da ação de decisores políticos, 
parceiros sociais e organizações da sociedade civil ao longo destes anos; 
mas também, como vimos, da agenda científica nacional (Perista et al. 2016, 
Torres 2005, 2018, Wall et al. 2016).

Chegados aqui, que ilações se podem tirar? 
Antes de mais, os resultados do ISSP confirmam que, apesar da elevada 

prevalência do “duplo emprego” na sociedade portuguesa, a desigual-
dade de género manifesta-se no diferente volume de horas que mulheres 
e homens dedicam ao trabalho pago e, principalmente, ao trabalho não 
pago. Com efeito, as tarefas domésticas, os cuidados a familiares e a con-
ciliação com a vida profissional – dimensões menos visíveis e tangíveis do 
quotidiano das famílias e socialmente menos valorizadas – continuam a 
recair sobretudo sobre as mulheres. 

Mas atendendo à evolução das práticas entre 2002 e 2014, também há 
sinais de mudança promissores no sentido da convergência e da redução 
geral das assimetrias na população em idade ativa e reprodutiva, o que se tra-
duz numa mitigação da sobrecarga feminina, em especial no escalão etário 
dos 30-44 anos. De facto, estas mulheres passaram a dedicar mais tempo ao 
trabalho pago e menos tempo ao trabalho não pago, o oposto acontecendo 
com os homens e de forma ainda mais marcante. Trata-se, sem dúvida, de 
uma mudança geracional de fundo protagonizada por ambos os sexos.

Ainda a partir dos resultados da última ronda do ISSP foi possível situar 
Portugal no contexto europeu relativamente a práticas e atitudes. Se as 
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baixas assimetrias entre mulheres e homens no tempo despendido em tra-
balho pago e em cuidados colocam Portugal entre os países com práticas 
menos desiguais, já a assimetria mais elevada no tempo alocado ao trabalho 
doméstico revela que há ainda muito por fazer na sociedade portuguesa no 
sentido de promover uma efetiva partilha das responsabilidades domés-
ticas e de produção do quotidiano familiar. Por outro lado, as atitudes da 
população face aos papéis sociais das mulheres quando são mães colocam 
Portugal entre os países mais conservadores nesta matéria, revelando a 
existência de um elevado nível de conflito entre papéis. Este é um resultado 
interessante sobre o qual importa refletir seriamente, pois a já consolidada 
norma do “duplo emprego” na sociedade portuguesa, baseada em jorna-
das de trabalho pago muito longas para mulheres e homens, na rigidez da 
cultura organizacional do mercado de trabalho que dificulta a conciliação 
e na longa permanência diária das crianças em equipamentos de guarda 
(Wall et al. 2016), convive com novas expetativas sociais relativamente à 
parentalidade – que se quer mais próxima, envolvida, companheirista e 
disponível (Marinho 2011) – e com velhos estereótipos de género sobre a 
natural superioridade das mães nos cuidados aos filhos (Cunha et al. 2018, 
Wall et al. 2016), com as consequentes tensões e dilemas que colonizam a 
vida de muitas mulheres.

Face ao exposto, importa recuperar o que defendem autores como 
Badinter (2010), Esping-Andersen (2009), Fagnani (2012) ou McDonald 
(2013). No quadro estrutural de baixa fecundidade, como é o europeu, são 
os países que mais promovem a igualdade de género no mercado de traba-
lho e na vida familiar, através do desenvolvimento duradouro e integrado 
de políticas públicas que degenderizam o trabalho pago e não pago e incen-
tivam à efetiva partilha de ambas as responsabilidades entre mulheres e 
homens, que têm conseguido fixar os níveis de fecundidade em patamares 
mais favoráveis. Em contrapartida, os países onde a desigualdade de género 
é persistentemente alimentada por estereótipos que estão inscritos na sua 
matriz institucional, organizacional e cultural e que naturalizam atribuições 
e competências (Aboim 2010, Cunha et al. 2018) – seja por via de políticas 
públicas orientadas para a feminização dos cuidados às crianças, seja por 
via da incoerência e insuficiência das políticas que facilitem a conciliação 
família-trabalho, seja por via das expetativas sociais contraditórias relati-
vamente ao papel de mulheres e homens na sociedade – são aqueles que 
estão cativos de níveis muito baixos de fecundidade. 
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À luz desta perspetiva, a sociedade portuguesa tem vindo a evidenciar 
sinais de mudança nos papéis de género no trabalho pago e não pago – que 
a coloca atualmente entre as menos assimétricas no que respeita ao tempo 
que mulheres e homens dedicam à atividade profissional e aos cuidados 
quando têm filhos dependentes –, mas o caminho até aqui percorrido 
não tem sido suficiente para alavancar a natalidade, pelo que Portugal se 
encontra, há já algum tempo, entre os países menos fecundos da Europa.

Não olvidando o impacto de outras determinantes de natureza macro-
estrutural, demográfica e mesmo conjuntural, como a recente crise eco-
nómica, no panorama da baixa natalidade em Portugal (Atalaia e Cunha 
2017, Bandeira 2014, Cunha 2014, Cunha et al. 2016)13, estamos em crer 
que o aprofundamento da igualdade de género redundará em benefícios 
para os níveis de fecundidade. E são vários os desafios a este nível, como 
os resultados aqui apresentados deram a conhecer. É o desafio da partilha 
do trabalho doméstico, arena da vida familiar que continua a pesar no quo-
tidiano das mulheres. É também o desafio da mudança coletiva de atitu-
des, no sentido da desconstrução de estereótipos de género, grandemente 
responsáveis pelo conflito de papéis que mulheres, e também homens, 
enfrentam enquanto pais e profissionais. É ainda o desafio da mudança 
da cultura empresarial dominante, no sentido ir ao encontro das neces-
sidades de conciliação das famílias e de reconhecer que os trabalhadores 
do sexo masculino são, também eles, responsáveis pela conciliação famí-
lia-trabalho, assim como potenciais cuidadores, seja de crianças seja de 
outros dependentes, em qualquer fase da vida ativa. É, finalmente, o desafio 
da consolidação e coerência das políticas públicas de proteção do “duplo 
emprego” e da conciliação família-trabalho14, o que passa por reforçar tanto 
as responsabilidades dos homens no quadro das licenças parentais, como a 
rede de equipamentos públicos ou comparticipados para a infância, ainda 
manifestamente insuficiente e territorialmente desigual (Wall et al. 2016).

Para terminar, uma palavra acerca do LIVRO BRANCO Homens e Igual-
dade de Género em Portugal, cujos resultados serviram de base a este contri-
buto para o debate sobre a baixa natalidade. Partindo do entendimento 
que a igualdade de género é um desígnio societal – que implica e beneficia 

13 Ver nesta publicação o texto de Maria Filomena Mendes sobre o panorama da fecundidade 
em Portugal.
14 Ver nesta publicação o texto de Mafalda Leitão sobre políticas públicas.
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tanto mulheres como homens, mas que não depende apenas da vontade 
individual e sim da mudança coletiva de atitudes e dos esforços concerta-
dos, coerentes e duradouros de decisores políticos e de todas as entidades 
responsáveis pela prossecução deste desígnio –, o LIVRO BRANCO elabo-
rou um vasto número de Recomendações (muitas das quais sustentadas 
nas perspetivas dos/as especialistas consultados/as no decurso do projeto) 
no sentido de se aprofundar o caminho da igualdade de género na socie-
dade portuguesa, caminho esse seguramente com benefícios para a nata-
lidade. Fica aqui o convite à leitura.

Nota: Este texto foi desenvolvido no âmbito das atividades da bolsa da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia: SFRH/BPD/111337/2015.
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Posição da Confederação  
dos Agricultores de Portugal

Fermelinda Carvalho

Em geral, a forte diminuição da taxa de natalidade em Portugal, acom-
panhada pelo aumento da esperança de vida provoca fortes desafios, que no 
sector agrícola, são particularmente sentidos, pois uma parte importante 
da actividade desenvolve-se no interior do País desertificado e envelhecido, 
verificando-se, para além da diminuição do número total de agricultores, 
uma redução nos grupos etários mais jovens.

De acordo com os dados do Inquérito à Estrutura das Explorações Agrí-
colas de 2016 podemos caracterizar o sector da seguinte forma:

Tem sofrido uma profunda reestruturação ao longo das últimas déca-
das, nomeadamente no respeitante ao abandono da actividade agrícola, 
embora se verifique, no último triénio, um abrandamento, contabilizando-
-se em 2016 259 mil explorações, menos 5,4 mil explorações do que em 
2013 e menos 46,3 mil do que em 2009 (-15,2).

Verificando-se que este abandono da actividade agrícola ocorreu maio-
ritariamente nas pequenas explorações de natureza familiar.

Os responsáveis jurídicos e económicos das explorações agrícolas são 
essencialmente produtores singulares (95,0%), representando as 11,4 mil 
sociedades apenas 4,4% do total.

Quanto à caracterização destes produtores agrícolas singulares, estes 
são maioritariamente homens (66,2%, sendo apenas 33,8% mulheres) e têm 
em média 65 anos, sendo que 54,6% têm 65 ou mais anos, destacando-se 
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ainda o reduzido número de produtores individuais com idade inferior 
a 40 anos, que representam apenas 3,7% do número total de produtores 
singulares.

Relativamente à mão-de-obra no sector existe ainda um peso signifi-
cativo da agricultura familiar.

Em relação à mão-de-obra agrícola assalariada em 2016, cerca de 77 
mil trabalhadores permanentes (registam-se acréscimos de +53,3% face a 
2009 e +20,5% face a 2013) exerceram funções regulares em 24 mil explo-
rações (9,3% do total).

Em síntese, o sector agrícola caracteriza-se por:
Diminuição considerável no número de explorações, principalmente 

mais pequenas, de âmbito familiar, havendo um número cada vez menor 
de pessoas envolvidas na agricultura e nos territórios do País em que ela 
se desenvolve.

Coexistência de dois tipos de agricultura: familiar, de pequena dimen-
são, mas com um peso muito expressivo ao nível social, demográfico e na 
economia local e empresarial, cujas necessidades de mão-de-obra assala-
riada têm vindo a aumentar, constituída no essencial por micro e peque-
nas empresas.

Do ponto de vista demográfico há factores que são motivo de preocu-
pação, nomeadamente:

A redução significativa de população nos territórios onde se desenvolve 
a actividade agrícola.

O nível etário cada vez mais elevado dos produtores singulares, e o 
número reduzido, e em declínio, dos produtores com idade inferior a 40 
anos.

Estes factores têm impactos de que são exemplos a escassez de mão-
-deobra, que obriga ao recurso a trabalhadores imigrantes e aumento do 
recurso a prestadores de serviços, bem como necessidades acrescidas de 
recurso a tecnologia.

Assim, tendo em conta este enquadramento do sector agrícola e abor-
dando em particular o desafio demográfico da natalidade, considera-se 
que a questão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, 
é uma das vertentes de um problema muito mais vasto, que é social, eco-
nómico e político e como tal deve ser abordado, através de um conjunto de

intervenções alargado e coerente, incluindo, políticas públicas que favo-
reçam essa conciliação.
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Vários estudos têm identificado como devendo integrar as políticas 
públicas relevantes para incentivar a natalidade, matérias como a disponi-
bilização de creches e ensino pré-escolar, melhoria nos transportes públi-
cos, acesso à habitação, para além de legislação laboral que contribua para 
a igualdade entre homens e mulheres no trabalho, nomeadamente as licen-
ças parentais nas suas várias modalidades, incluindo a partilha das licen-
ças entre os pais e as mães; horários de trabalho, como a possibilidade de 
trabalho em horário flexível ou a tempo parcial ou o teletrabalho, as faltas 
motivadas por motivos familiares e ainda outras regras relativas a horários 
de trabalho, como o banco de horas ou a adaptabilidade, que podem ser uti-
lizados para a conciliação (veja-se o Relatório do Eurofound “Working time 
patterns for sustainable work de 2017”, sobre este último ponto) e ainda 
incentivos financeiros, quer no âmbito do apoio social, quer em matéria 
fiscal (veja-se quanto a políticas que podem melhorar a conciliação Jeanne 
Fagnani. Work-family life balance: future trends and challenges. OCDE 
Publishing. The Future of Families to 2030, OCDE, pp. 119-188, 2011).

Desta forma, considerando o que foi acima referido, melhores níveis de 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal, e igualdade 
entre homens e mulheres no trabalho não se resolvem unicamente por via 
legislativa, pelo que as abordagens que incidem unicamente em alterações 
em matérias laborais parecem-nos pouco eficazes, até porque quer a legis-
lação comunitária, quer a legislação nacional que a transpõe já prevêem 
um conjunto de instrumentos de conciliação alargado que asseguram os 
princípios fundamentais e as regras mínimas em matéria de instrumentos 
para a conciliação entre a vida profissional e a familiar e pessoal, desde que 
sejam efectivamente aplicados. Por outro lado, considera-se que a nego-
ciação colectiva, sempre em complemento de um conjunto de políticas 
alargado e coordenado, pode ser

um meio relevante de, para além dos direitos universais de todos os 
trabalhadores, como licenças ou períodos de descanso, estabelecer direi-
tos mais individualizados e adaptados aos sectores para permitirem uma 
melhor adequação às suas particularidades, bem como às necessidades 
variáveis ao longo da vida, dos trabalhadores, em matéria de conciliação, 
por exemplo, nos períodos em que há crianças em idade escolar, ou no 
final da carreira.

Em último lugar, parece-nos importante que se tenha em considera-
ção, particularmente em matéria de legislação laboral, neste âmbito, como 
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noutros, a situação das micro e pequenas empresas, que no caso do sector 
agrícola, são a quase totalidade das empresas pois, muitas vezes, a atribui-
ção de direitos, como por exemplo, horários flexíveis para trabalhadores 
com filhos menores de 12 anos, ou a atribuição de licenças parentais com-
plementares, nas suas várias modalidades, podem implicar custos adicio-
nais incomportáveis, pela necessidade de substituição de trabalhadores, 
que podem ser só um ou dois. Assim, devem prever-se regras específicas 
para este tipo de empresas, como, por exemplo a possibilidade, admitida 
pela Directiva 2010/18/EU, de existirem acordos particulares em resposta 
às necessidades de funcionamento e organização das micro e pequenas 
empresas.
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Posição da Confederação  
Empresarial de Portugal

Nuno Biscaya

A natalidade constitui um tema da maior pertinência e atualidade, 
sendo que o que se fizer no presente, condicionará, e muito, o futuro.

Disso ninguém tem dúvidas. Quaisquer intervenções políticas em maté-
ria de demografia e natalidade que hoje sejam feitas, demorarão várias 
décadas a produzir efeitos com real impacto na sociedade. 

O panorama demográfico e da natalidade é dramático. Não só ao nível 
da União Europeia, mas, sobretudo, em Portugal.

Nesta matéria, a frieza das estatísticas que todos conhecemos “brin-
dam-nos” com números verdadeiramente arrepiantes.

Importa deixar bem claro, desde já, que a CIP, desde há muito tempo, 
vem, insistentemente, manifestando grandes preocupações em torno da 
Natalidade.

Estas mesmas preocupações encontram-se bem refletidas na subscrição, 
em sede de Concertação Social, juntamente com o Governo e a maioria 
dos Parceiros Sociais, de dois acordos: o “Acordo sobre as Linhas Estratégicas 
de Reforma da Segurança Social”, de 10 de Julho de 2006, e o “Acordo sobre a 
Reforma da Segurança Social”, de 10 de Outubro desse mesmo ano.

Em ambos os Acordos são reconhecidas as pressões económicas e sociais 
que o processo de envelhecimento populacional, a redução insustentá-
vel da taxa de natalidade, o aumento progressivo da carreira contributiva 
(amadurecimento do sistema) e o crescimento das pensões a ritmo supe-
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rior ao das contribuições, exercem sobre a sociedade em geral e a susten-
tabilidade financeira da Segurança Social. 

Ao nível da mão-de-obra, é uma incógnita. Parece irónico, mas a verdade 
é que, se nada for feito, as necessidades futuras, relativamente a mão-de-
-obra formada e especializada, poderão, pura e simplesmente, não encon-
trar universo bastante para a sua satisfação, o que já hoje ganha pertinência 
e acuidade.

Face ao que se referiu anteriormente, não há, em matéria de promoção 
da natalidade, uma medida mágica ou uma “bala de prata” que funcione 
como solução milagrosa para toda esta temática.

Estamos convictos que o problema não se resolve, de todo, com uma ou 
várias medidas isoladas, mas, através de uma estratégia séria, de médio/
longo prazo, onde todos os setores da sociedade portuguesa se identifi-
quem na conceção e empenhem na concretização.

Acresce que a promoção do crescimento económico e, assim, das expe-
tativas das pessoas quanto ao futuro, não deve ser menosprezado no âmbito 
desta discussão, uma vez que o mesmo terá, seguramente, importante e 
substancial impacto na promoção da natalidade em Portugal.

Por outro lado, tão ou mais importante do que identificar os proble-
mas, muitos dos quais sobejamente conhecidos, é focalizarmo-nos na pro-
cura de soluções, matéria que, como todos reconhecemos, não se afigura  
fácil.

Na perspetiva da CIP, é, assim, necessário, avançar nesta matéria, ou 
seja, o Governo deve apresentar com brevidade a sua estratégia promo-
tora da natalidade – O resultado da inércia nesta matéria, a médio e longo 
prazo, será, seguramente, muito mais prejudicial, quer do ponto de vista 
económico quer do ponto de vista social, aos interesses de Portugal. 

Conforme já referido, trata-se de uma temática muito importante para a 
Confederação, dado que a matéria da natalidade tem, em diferentes domí-
nios, um forte e decisivo impacto sobre o futuro desenvolvimento social e 
económico do país e reflete-se, naturalmente, nas empresas.

Em termos conceptuais, na procura de soluções, e tendo em conta o 
leque alargado de matérias que, de forma direta ou indireta, influenciam 
a natalidade, é necessário garantir que, por um lado, as medidas ou instru-
mentos são pautados pelo pragmatismo e operacionalidade e, por outro 
lado, que o “mix” de soluções não desfaça ou minimize os reflexos positi-
vos gerados em outras áreas-chave para o País.
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Mas antes de apresentar algumas as ideias da CIP, é necessário ter bem 
presente que existem alguns pressupostos de partida ou de base que não 
podem ser menosprezados ou omitidos na discussão em causa.

Em primeiro lugar, temos de ter bem presente que a sociedade mudou 
radicalmente, deixando de ser um país marcadamente rural, onde o  
número de filhos era visto como um ativo para a obtenção de maiores ren-
dimentos.

Atualmente, tal conceção já não se encontra presente, sendo que exis-
tem outras questões que são agora mais valorizadas como a qualidade e 
o estilo de vida.

Em segundo lugar, temos de reconhecer que a resolução do problema 
da natalidade afigura-se bem difícil, dado que sabemos que os efeitos das 
políticas ou opções tomadas nesta área demoram gerações a produzir resul-
tados.

Porém, e tal como também já sublinhado, o resultado da inércia nesta 
matéria, a médio e longo prazo, será, seguramente, muito mais prejudi-
cial, quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista social, aos 
interesses de Portugal.

Em terceiro lugar, uma questão incontornável: As pessoas têm de que-
rer ter filhos.

Esta é uma questão complexa e de difícil resolução, dado que não pode-
mos obrigar as pessoas a ter filhos.

Em quarto e último lugar, consideramos que qualquer estratégia que 
se possa conceber apenas terá sucesso se existir um forte compromisso da 
Sociedade em torno do objetivo.

Identificados alguns dos pressupostos de partida ou de base, concen-
tremo-nos em algumas possíveis soluções.

Na perspetiva da Confederação, o estímulo à natalidade está intima-
mente conectado com a confiança das pessoas quanto ao futuro.

De facto, se a geração em idade fértil não sentir confiança sobre o futuro, 
dificilmente conseguiremos promover a natalidade de forma sustentável 
e com impactos significativos.

E, na nossa perspetiva, a confiança quanto ao futuro está umbilical-
mente ligada ao emprego e aos rendimentos disponíveis.

Por forma a estimular a confiança, é necessário que as pessoas perspe-
tivem a existência de empregos e de rendimentos suficientes aos encar-
gos a assumir.
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Assim sendo, é necessário promover o emprego que se quer cada vez 
mais produtivo, estando este intimamente associado às condições de com-
petitividade que forem dadas às empresas, com vista à sua criação e desen-
volvimento.

Por outras palavras, é necessário conferir absoluta prioridade às políti-
cas que promovam a competitividade e o crescimento económico.

Para promover a competitividade e o crescimento económico, é neces-
sário, desde logo, o empenho dos nossos governantes, mas também dos 
Parceiros Sociais (empregadores e sindicatos) na criação de condições que 
alicercem, no plano imediato, o restabelecimento da confiança – essencial 
para ultrapassar contextos menos favoráveis -, por forma a incrementar, de 
forma sustentável, o aumento da riqueza.

A CIP continua convicta de que, mesmo em época de crise, a única via 
para criar emprego sustentável são as empresas, pelo que só através da pre-
servação da viabilidade destas e da criação de novas ou do desenvolvimento 
das existentes, será possível gerar novos postos de trabalho.

É, assim, necessário combater os fatores que condicionam o desenvol-
vimento e, não raro, a própria sobrevivência das empresas.

Entre tais fatores, encontram-se, por exemplo, o acesso ao financia-
mento, o excessivo enquadramento regulamentar e burocrático da ati-
vidade económica, a ineficácia e lentidão da Administração Pública, os 
obstáculos à concorrência, como a economia informal, e a prestação de 
serviços públicos, de onde se destaca a aplicação da Justiça pelos Tribunais.

Como sabemos e reconhecemos, a existência de rendimentos adequa-
dos tem impacto na decisão de ter filhos pelo que é necessário reforçar a 
competitividade das empresas e a produtividade dos trabalhadores. 

A entrada tardia no mercado de trabalho e a saída também ela tardia 
de casa dos pais também condiciona e muito a natalidade, nomeadamente 
quanto à decisão de ter um segundo filho. 

Um outro aspeto que também condiciona a decisão de ter filhos diz res-
peito ao tempo disponível das pessoas, o que nos leva à temática da con-
ciliação entre a vida profissional e a vida familiar.

Nesta matéria, é necessário realçar que, atualmente, já existem muitas 
medidas que promovem a referida conciliação.

Precisamente neste âmbito, destaca-se a maior flexibilidade introdu-
zida ao nível da organização do tempo de trabalho (traduzida em figuras 
como: a adaptabilidade grupal, por previsão em convenção coletiva ou em 
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resultado de acordos individuais; a existência de horários concentrados, 
também por convenção coletiva ou acordo individual; o banco de horas, 
individual ou grupal, também por previsão em convenção coletiva ou em 
resultado de acordos individuais; ou a possibilidade de, por acordo, fazer 
a compensação entre trabalho realizado fora do horário e ausências por 
iniciativa do trabalhador).

Tudo instrumentos que encerram virtualidades não só para ajusta-
mentos às flutuações das necessidades empresariais como potenciam uma 
melhor articulação entre a vida profissional e a vida familiar.

O mesmo se poderá dizer quanto ao recurso à figura do teletrabalho, 
o qual na nossa perspetiva poderia ser dinamizado com vista a uma maior 
utilização. 

Acresce, ainda, sublinhar que muitas empresas já desenvolvem e, cada 
vez mais, outras práticas “amigas da família”.

Há muitas que já o fazem, encontrando, frequentemente, como limi-
tes, a sua própria dimensão, o que naturalmente condiciona o desenvolvi-
mento dessas boas práticas.

Falamos, sobretudo, na criação e manutenção de creches, apoio na ocu-
pação de tempos livres (como, p. ex.: colónias de férias), etc..

Contudo, não podemos deixar de ter presente que o principal objetivo 
das empresas é o desenvolvimento da atividade económica através da gera-
ção de riqueza e, consequentemente, da criação de emprego.

Por outro lado, também se sabe que, especialmente desde 2009, igual-
mente ligado, de modo estreito, à duração e organização do tempo de 
trabalho e sob a invocação do fomento da natalidade, proteção à família e 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, se verificou o reforço 
do quadro da proteção parental. 

Uma articulação bem desenhada entre a vida pessoal e familiar e a vida 
profissional, onde o interesse das empresas também se mostre acautelado, 
assume, claramente, relevo não despiciendo.

Existem ainda um conjunto de outras questões que devem ser objeto 
de ponderação e reflexão, dado que podem ter um papel muito relevante 
no domínio em causa – uma discussão coerente e integrada sobre a nata-
lidade não pode ser circunscrita aos domínios do trabalho e rendimentos.

Em primeiro lugar, a importância do desenvolvimento de uma rede 
de infraestruturas de apoio à primeira e segunda infância.
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Esta questão assume, na nossa perspetiva, particular importância, sendo 
certo que, nesta discussão, devemos procurar alcançar os seguintes obje-
tivos:

 ➢ Cobertura total das necessidades no que respeita a creches;
 ➢ Creches com horários alargados e a um custo acessível;
 ➢ Organização de apoios a atividades extra curriculares e organização 

dos tempos livres, quer relativamente ao horário pós-escolar quer 
relativamente às férias (através da atuação coordenada com o Minis-
tério da Educação, escolas, universidades e Autarquias Locais);

 ➢ Facilidades de transportes para efeitos destas atividades;
 ➢ Apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas.

Em segundo lugar, julgamos que também é necessário reavaliar a carac-
terização e quantificação dos encargos das famílias dedutíveis para 
efeitos fiscais, designadamente das famílias numerosas, tendo, natural-
mente, em conta a situação económica e financeira do Estado.

Em terceiro lugar, também reconhecemos a importância de se imple-
mentar, ao nível educativo, uma atitude de partilha de responsabilida-
des e de tarefas entre homens e mulheres para combater, desde a escola, 
os estereótipos.

Para finalizar, identificam-se, ainda, de forma sumária outros assuntos 
que podem ter influência, direta ou indireta, na promoção da natali-
dade e sobre os quais devemos refletir:

 ➢ A necessidade de desenvolvermos uma campanha que sensibilize 
a Sociedade sobre a natalidade e seus impactos; 

 ➢ A entrada tardia dos jovens no mercado de trabalho;
 ➢ O impacto da ordenação do território (cidades vs. desertificação do 

território).
 ➢ A criação e/ou reforço dos apoios do Estado aos muitos casos de 

infertilidade reportados;
 ➢ Constante renovação e custos de aquisição dos manuais escolares; 
 ➢ O papel da imigração. 
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Em conclusão, na perspetiva da CIP, é necessário um debate urgente 
sobre a matéria, onde as divergências ideológicas não se podem sobrepor 
ao interesse coletivo, pelo que o Governo deve apresentar, em sede de 
CPCS, a sua estratégia para esta temática que já hoje ameaça hipotecar o 
nosso futuro. 
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Posição da Confederação do Turismo de Portugal

António Condé Pinto

A Europa vive hoje momentos de análise profunda quanto a nova ame-
aça que é a do défice demográfico. De facto este é um problema transver-
sal, e que diz respeito à humanidade. 

O envelhecimento na Europa é um fenómeno que tem vindo a afirmar-
-se há já algumas décadas. É hoje consabido, os estudos comprovam-no, 
que se há largas dezenas de anos a população europeia representava 15% 
da população Mundial, em 2050 esta percentagem deverá estar bastante 
mais reduzida e envelhecida.

Segundo recentes projecções, as mesmas apontam para um aumento 
da população com mais de 65 anos podendo mesmo chegar em 2060 aos 
151.5 milhões.

A Europa conta, atualmente, com 4,4 pessoas em idade de trabalhar 
por cada pessoa de 65 anos ou mais. Ora, atendendo a que a população 
activa europeia – em face das projecções – pode vir a diminuir, esse número 
deverá baixar para 2,1, em 2050.

O cenário não é animador.
Na base do envelhecimento demográfico, encontramos, por um lado, 

o aumento da esperança média de vida, como um dos principais factores, 
mas não é o único, ou seja, se hoje a Europa está cada vez mais envelhe-
cida isso deve-se de igual forma, e também, à diminuição de nascituros.

Na óptica da CTP, a natalidade reveste duas questões essenciais: reno-
vação geracional e sustentabilidade dos sistemas de segurança social.  
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No entendimento que fazemos desta matéria, o debate em Portugal 
encontra-se bastante atrasado em relação à definição de estratégias trans-
versais e programadas que possam, de alguma forma, ajudar a ultrapas-
sar alguns dos constrangimentos associados às duas dimensões supra  
enunciadas.

As causas para a quebra de natalidade na Europa, e também em Portu-
gal, estão estudadas ou, pelo menos, enunciadas: Uma das principais cau-
sas apontadas para o diminuir da natalidade foi a crise economia vivida 
nos últimos anos na

Europa, particularmente acentuada no caso português.
Neste âmbito, no das causas para a quebra da natalidade, a CTP entende 

– pelos factos que conhece – que Portugal não foge às tendências euro-
peias quer no envelhecimento da população quer no diminuir do índice 
de natalidade, sendo mesmo considerado um dos países mais envelhecido 
do Mundo.

Em 1960 nasceram, em Portugal, 213.895 crianças.
Hoje, adultos, preparam-se para a reforma que em termos médios ocor-

rerá aos 65 anos, ou seja em 2025. É verdade que uns vão reformar-se mais 
tarde, outros beneficiaram de reformas antecipadas, por isso considerá-
mos uma idade média de 65 anos. Também não considerámos o efeito da 
emigração. Repetimos: não é um trabalho científico mas julgamos que se 
chega a um retrato da situação muito próximo da realidade.

Em 2025, cerca de 213.895 pessoas vão sair do mercado de trabalho.
E quantas vão entrar nesse ano, para as substituir?
Admitindo que a generalidade dos jovens chega ao mercado de trabalho 

entre os 18 e os 25 anos, considerámos a idade média de 20 anos.
Ou seja, vamos considerar que os nascidos em 1960 vão ser substituí-

dos, no mercado de trabalho, pelos nascidos em 2005 e que foram 109.399. 
A conta é simples. Em 2025 vão faltar cerca de 104.500 pessoas apenas 

para substituir os que vão sair do mercado de trabalho.
Se considerarmos o período de 2025 a 2030, vão faltar cerca de 669.000 

pessoas.
O número é impressionante, independentemente de todas as conside-

rações que se possam fazer sobre o método seguido.
Provavelmente poderemos afirmar que as gerações vão tendo suces-

sivamente uma menor dimensão, condicionando, por isso, o número de 
futuros nascimentos, num caminho de extinção a longo prazo.
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O que é uma evidência é afirmar que somos uma economia em perda 
acelerada de capacidade de trabalho, de produção.

Não teremos pessoas para manter os actuais níveis de produção e muito 
menos para uma expansão da economia que resulte de novos investimen-
tos para os quais não haverá trabalhadores.

Atingiremos patamares de natalidade tão baixa, que tal facto implicará 
necessariamente consequências gravosas em termos sócio-económicos. 

Menos actividade económica, menos investimento.
Podemos antever uma economia a encolher, uma trajectória de empo-

brecimento que certamente vai alimentar fluxos emigratórios, acelerando 
essa trajectória.

Uma outra consequência directa é a diminuição da capacidade da eco-
nomia na sua função de co-administradora do território. Menos economia 
significa mais território abandonado. Aliás não é uma antevisão, é uma 
constatação do presente.

Chegados aqui é preciso perguntar:
Queremos alterar este rumo? A pergunta pode parecer desneces-

sária, mas não o é. Se somos cada vez menos é porque o decidimos ser. 
Certamente haverá muitas razões a ser invocadas, politicas, económicas, 
culturais, estilos de vida, organização familiar etc, mas todas elas estão 
associadas a escolhas colectivas e individuais que fizemos, enquanto socie-
dade, nos últimos anos.

Se nada for feito, se nada for planeado, as prioridades imediatas das 
famílias (das novas e emergentes famílias) vão ser outras que não as da 
natalidade e esse facto, vai ter um impacte brutal no país, não só pela perda 
de população activa, como ao nível do Estado Social que tanto prezamos.

Urgem soluções e, provavelmente, as ditas “reformas estruturais”.  
O tempo já vai escasso. Não se podem ultrapassar estas questões de grande 
importância, com medidas avulso, desgarradas de uma estratégia séria e 
concertada: um desígnio nacional, se assim lhe quisermos chamar.

Para a CTP qualquer estratégia que venha a ser implementada a este 
nível deve conter, pelo menos, os seguintes eixos: acções ao nível das Polí-
ticas de Parentalidade, ao nível dos Serviços de apoio à família benefícios 
(sociais, fiscais, outros) e reforço do papel das empresas a este nível, com-
pensando a flexibilidade que terá de ser concedida às famílias, em detri-
mento de tempo que irá ser “descontado” à permanência dos trabalhadores 
nos locais de trabalho. E a este nível, é importante conciliar estas medidas 
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com outras que promovam o aumento da produtividade nas empresas, tam-
bém este um problema crónico no nosso mercado de trabalho.

Por essa Europa fora há imensos exemplos de boas práticas instituídas, 
pelo que não é necessário inventar a roda. Contudo, é preciso salvaguar-
dar a natureza do tecido empresarial português, constituído na sua grande 
maioria por micro, pequenas e – algumas – médias empresas. 

Em Portugal, seja por iniciativa dos Governos ou das Autarquias, existe 
legislação e medidas em vigor (algumas delas bastante incentivadoras), 
contudo, a realidade é que não há uma estratégia efectiva que coloque 
todos esses esforços ao serviço daqueles que se pretendem visar.

Do ponto de vista legislativo a “legislação” é abundante, mas será que 
chega aos destinatários? Será que é realmente incentivadora? Ou ao invés, 
como muitas das vezes ocorre em tantos exemplos, de tantas situações que 
podiam ser dadas no nosso país, padece de obstáculos intransponíveis à 
sua plena efectivação?!

Embora não seja o caso de todas as medidas de conciliação/promoção 
da natalidade, actualmente, muitas delas implicam custos para as empre-
sas. A empresa tem de fazer uma análise atenta de custo-benefício, com-
parando e equiparando o custo imediato das medidas com os benefícios 
que a empresa pode usufruir num prazo mais longo. 

Nesse aspecto, é importante, por um lado apoiar as empresas ao desen-
volvimento de iniciativas no âmbito da conciliação/promoção da natalidade 
e, por outro lado, não deixar de fora as empresas que queiram consti-
tuir medidas de apoio à conciliação (natalidade) mas que não o podem 
fazer por falta de recursos financeiros ou por falta de know how para o  
efeito.

Para a CTP, é dado adquirido, neste plano que se aborda, que a con-
centração e a produtividade do trabalhador aumenta quando os mesmos 
estão descontraídos e tranquilos, por deixarem os filhos em locais seguros 
e com qualidade durante o período de trabalho. É, pois, necessário haver 
um processo administrativo dirigido e específico de criação de serviços de 
acolhimento de crianças nas empresas (que permita, entre outros, maior 
facilidade na obtenção de licenças e obter maior sensibilização das segu-
radoras para esta pretensão das empresas).

Portugal possui hoje uma legislação laboral bastante avançada no domí-
nio da igualdade de género e conciliação entre vida familiar e profissio-
nal. Será, porventura, um dos sistemas mais avançados do mundo. Não são 
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necessárias mais medidas a este nível, mas antes potenciar as que já exis-
tem, v.g, trabalho a tempo parcial.

Entendemos, isso sim, que ao nível da sensibilização, não tem existido 
o necessário apoio das entidades públicas, notando-se um distanciamento 
claro e evidente no encontro de soluções. Muitas vezes, a administração 
pública – nestas matérias – não consegue ter a necessária imparcialidade 
e objectividade no tratamento e envolvimento destas questões com as 
empresas.

Com vista a suprir a falta de know how das empresas no desenvolvi-
mento (sobretudo nas micro e PME ś) de processos e instrumentos para 
uma melhor articulação entre a vida pessoal e familiar, deveriam de exis-
tir apoios para a adopção de processos dinâmicos de gestão e de melho-
ria contínua.

Por via desses processos dinâmicos, e ao longo de diversas fases, a orga-
nização vai melhorando no sentido de promover esta alteração cultural 
através de uma abordagem integral, com uma visão estratégica de longo 
prazo. Muitas das vezes poderemos estar a falar de pequenas iniciativas 
com grande impacte na empresa ao nível da sua produtividade.

A CTP apoiará, qualquer que seja o Governo, no desiderato da promoção 
de um debate mais alargado em torno do tema dos incentivos à natalidade, 
aliás, na senda daquilo que tem vindo a ser proposto por esta Confede-
ração no domínio de uma efectiva Reforma da Segurança Social, que nos 
prepare para estes problemas sobre os quais aqui hoje nos debruçamos.

Voltando ao início do texto:
Os números apresentados – e reafirmando que não se tratam de nenhum 

estudo científico – eles indicam que não teremos capacidade de, pela via 
da natalidade, obter a resposta necessária no tempo de que dispomos.

A primeira urgência, será, por isso, o repovoamento do país o que só 
será possível através de uma politica de imigração séria. É necessário repo-
voar o país com pessoas, com famílias, algo que, no pouco tempo de que 
dispomos só poderá ser feito com uma política de imigração devidamente 
concertada. Uma política tão transversal e tão exigente que nos atrevemos 
a sugerir que exige mais do que uma qualquer unidade de missão.

Precisamos de consolidar este povoamento e ocupação com uma poli-
tica de apoio à natalidade e às famílias (creches, ocupações de tempos 
livres, livros escolares etç) ou seja precisamos de uma estratégia nacional 
tão consensual quanto possível na Assembleia da República.
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Em cima destas ideias, cada área da sociedade civil deverá desempenhar 
o seu papel e nós também. Temos, nós parceiros sociais, Associações Patro-
nais e Sindicatos ganhar uma maior consciência da importância do assunto, 
que tem de ser introduzido nos diferentes patamares do diálogo social.

Desde logo na contratação coletiva, patamar em que é preciso começar 
a conversar sobre o assunto e a encontrar enquadramentos nas relações 
laborais que contribuam para a resolução deste problema.

Depois, num patamar superior, na forma como abordamos a legisla-
ção laboral. Mas tendo sempre como certo que o olho do furacão deste 
assunto está na compatibilização da organização do tempo de trabalho 
com o tempo familiar. Esta compatibilização faz-se ao nível micro da rela-
ção directa entre trabalhador, mãe e pai, com o empregador e aqui julga-
mos que o desafio é equilibrar segurança com flexibilidade. Flexibilidade 
que permita às partes encontrar as respostas mais adequadas, em cada 
momento, a alcançar um equilíbrio de interesses, e a conferir segurança 
que impeça qualquer abuso de qualquer uma das partes.
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Posição da Confederação do Comércio  
e Serviços de Portugal

Nuno Camilo

1. Enquadramento
A CCP enquanto membro do Conselho Económico e Social apoiou desde 
o início a realização deste ciclo de Conferências em torno do tema da 
Natalidade.

Com efeito, desde há muito tempo que esta Confederação tem vindo 
a referir que talvez o principal problema com que se defronta a sociedade 
portuguesa prende-se com o perfil demográfico do país, com profundo 
impacto na estruturação de um conjunto de políticas (protecção social, 
saúde, educação, etc). É evidente que este não é simplesmente um pro-
blema português, mas os dados disponíveis, colocam o País numa situação 
muito difícil a médio/longo prazo.

O efeito cumulativo do aumento da longevidade e a diminuição da taxa 
de natalidade ao longo de várias décadas, alterou o perfil demográfico da 
população portuguesa, verificando-se um progressivo envelhecimento 
da sociedade portuguesa (a partir de 1982, Portugal deixa de assegurar a 
substituição de gerações). Obviamente que esta tendência tem profundos 
reflexos na estrutura do mercado de trabalho. Em 2015, as pessoas com 55 
e mais anos representavam 19,5% do total da população activa, sendo que 
14,8% se situavam entre os 55 e os 64 anos. O envelhecimento da população 
activa tem naturalmente efeitos na produtividade e implica um conjunto 
de ajustamento na organização do trabalho, que não são despicientes e que 
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tendem a agravar-se.1). A capacidade de trabalho dos trabalhadores mais 
velhos, pode estar já parcialmente comprometida (especialmente com o 
aumento da idade da reforma), e tenderá a agravar-se se não houver uma 
aposta clara, nomeadamente, nas áreas da saúde e da formação contínua. 
Estes são exemplos dos chamados “custos da não-renovação das gerações”, 
e que se revelarão de elevado custo para o País.

Mas não é apenas ou principalmente pelas questões de produtividade 
que a evolução demográfica do país preocupa a CCP. Como já referimos, 
esta evolução tem impactos profundos, nomeadamente, nos sistemas de 
protecção social e de saúde, cuja sustentabilidade financeira se afigura cada 
vez mais complexa. Sobre, designadamente o tema da sustentabilidade da 
Segurança Social, e em concreto sobre o sistema de pensões, a CCP tem pro-
curado dar o seu contributo em termos da realização de estudos que podem 
ajudar à tomada de decisão pelo poder político, na convicção de que teremos 
necessariamente que intervir nestas áreas sob pena de se romper definiti-
vamente o compromisso que se estabeleceu com a sociedade portuguesa.

2. Rendimento e emprego: determinantes e condicionantes – Uma 
multiplicidade de factores influenciam a evolução da natalidade
Em concreto sobre o tema deste painel – Natalidade, rendimento e 
emprego: determinantes e condicionantes – vale a pena referir, desde 
já, que o rendimento e o emprego sendo obviamente factores que influen-
ciam a decisão de ter filhos, estão longe de explicar por si só os proble-
mas da baixa de natalidade. Isso resulta claro quando analisamos os dados 
estatísticos desde meados do século passado em Portugal e no contexto 
europeu. Vemos, por exemplo, que os países da Europa do Norte (com ren-
dimentos mais elevados) já na década de 70 entraram no ciclo da “não-repo-
sição de gerações2”. Os países mais pobres do Sul e do Leste da Europa só 
muito mais tarde (a Europa de Leste na década de 90) entraram no ciclo 
da não reposição de gerações. 

Por sua vez, numa análise da evolução demográfica em Portugal, por 
Regiões, se conclui que são vários os factores a contribuir para a diminui-

1 De acordo com dados disponibilizados no site PORDATA.
2 Evolução da fecundidade em Portugal: uma perspetiva sobre a diversidade regional. Maria 
Cristina Sousa Gomes, Carlos Jorge Silva, Eduardo Anselmo de Castro e João Lourenço 
Marques. Artigo publicado na Revista Análise Social  no.218 Lisboa mar. 2016
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ção da taxa de natalidade, já que, em vários períodos de análise, não se 
consegue estabelecer uma relação causa-efeito entre rendimento e taxa 
de natalidade. Como se refere num estudo de 2006 “Apesar de se tratar 
de um país pequeno, Portugal apresentou, historicamente, diferenças con-
sistentes no que respeita à dispersão regional das taxas de fecundidade 
[Mendes, Rego e Caleiro, 2006, p. 1].”

Em síntese, pensamos serem muitos os factores a influenciarem a baixa 
natalidade em Portugal, desde factores culturais, sociais, familiares, mas 
obviamente também económicos, numa perspectiva ampla incluindo cus-
tos com habitação, transportes, educação, etc. O reconhecimento de que 
são múltiplos os factores a condicionar a evolução da natalidade é impor-
tante para não se “afunilar”, uma estratégia que contribua para inverter 
ou minimizar as tendências actuais. 

O papel do Estado
Neste contexto justifica-se uma breve referência ao papel do Estado na 
promoção da Natalidade. Será que temos tido políticas consistentes em 
matéria de promoção da natalidade? Temos dúvidas. Por exemplo, a política 
de habitação, raras vezes ao longo de décadas, reflectiu uma preocupação 
de estímulo à natalidade. O factor habitação, principalmente nos grandes 
centros urbanos, é determinante na decisão de ter ou não segundo filho.

Ao nível das prestações do subsistema de proteção familiar as quais 
visam, nomeadamente, compensar encargos familiares ligados ao aumento 
da família, será que as mesmas foram sempre coerentes com uma política 
de promoção da natalidade? Será que faz sentido, num quadro de perda 
sistemática de população, sujeitar a condição de recursos (em função dos 
rendimentos e do património do agregado familiar) o abono de família, 
orientando a atribuição destes apoios ao objectivo de prevenção da pobreza? 
Até 2010, este instrumento foi também utilizado com o objetivo de promover a nata-
lidade, pois todas as famílias dele podiam beneficiar, embora em proporções diferentes. 
Tem-se registado uma baixa significativa do número de beneficiários do abono de famí-
lia, de 1 777 milhares em 2009 para 1 095 milhares em 2016, o que representa uma 
variação negativa de mais de 38 %. Esta significativa queda fica a dever-se a razões 
de natureza demográfica, assim como ao impacto das medidas restritivas adotadas3. 

3 Estudo “O Setor dos Serviços e os Desafios da Segurança Social”. Estudo por Armindo 
Silva para a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.
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Em sentido contrário reconhece-se que, por exemplo, houve um enorme 
progresso em matéria de saúde e na rede pré-escolar (embora seja neces-
sário completar essa rede e, não menos importante, é necessário ajustar os 
horários destes estabelecimentos às necessidades do mercado de trabalho).

Em termos gerais diríamos que as políticas públicas em matéria de 
natalidade foram oscilando em função da situação política e económica 
do país, sem uma estratégia de médio prazo que envolvesse/comprome-
tesse a sociedade no seu conjunto.

Rendimento e emprego
Sem prejuízo de todas as outras condicionantes que referimos supra, a CCP 
reconhece que as questões relativas ao rendimento são importantes para 
efeitos de natalidade, reconhecendo, igualmente, que os salários em Portu-
gal não são elevados. Também de um ponto de vista mais global considera-
mos que temos alguns indicadores “pesados”. Os últimos dados disponíveis 
dão-nos uma taxa de risco de pobreza (medida antes de qualquer transfe-
rência social) de 46,1% em 2016 que contrasta com uma taxa de 37% em 1995 
(embora melhor que em 2015 em que a taxa era 47,8%). Em conclusão e após 
transferências sociais temos cerca de 19% da população em risco de pobreza.

Obviamente esta situação não pode deixar de preocupar a CCP, não só 
pelo impacto directo numa economia ainda muito dependente do mercado 
interno, mas essencialmente pela desestruturação da sociedade portuguesa 
que estes indicadores comprovam. No entanto, estamos convictos que esta 
situação só conhecerá uma evolução favorável com um crescimento eco-
nómico robusto que permita progressivamente uma subida dos salários, 
incluindo o salário mínimo.

Em termos económicos com reflexos no emprego, assistimos a uma 
recuperação muito favorável. A questão está em saber se a recuperação é 
sustentável. Os dados recentes, positivos sem dúvida, não nos devem fazer 
perder a noção de que a economia portuguesa continua frágil e que numa 
trajectória de médio prazo são muitos os motivos de preocupação – o valor 
muito elevado da dívida pública, um tecido produtivo nacional em que as 
empresas permanecem muito descapitalizadas e excessivamente endivi-
dadas, para citar alguns exemplos -. 

Os receios quanto ao futuro não ajudam a inverter de forma significa-
tiva algumas tendências menos positivas do nosso mercado de trabalho e 
que têm reflexos na taxa de natalidade. 
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3. A Necessidade de uma Estratégia Global
Por estarmos seguros de que é necessário dar um sinal de mudança à socie-
dade portuguesa, a CCP assinou recentemente um acordo de concerta-
ção social, um acordo que consideramos equilibrado, (que esperamos seja 
cumprido nos seus traços essenciais, aquando da discussão na Assembleia 
da República), e que entre outros aspectos diminui o prazo máximo dos 
contratos a termo certo (de 3 para 2 anos) e dos contratos a termo incerto 
(de 6 para 4 anos), dificultando as renovações, procurando-se com estas 
e outras medidas contribuir para um mercado de trabalho mais positivo 
em termos globais. 

Mas estamos convictos que uma estratégia que contribua para o 
aumento da natalidade não se resolve essencialmente revendo as leis labo-
rais. Assistimos muito recentemente à multiplicação de iniciativas legisla-
tivas na Assembleia da República que praticamente resumem os problemas 
da natalidade, da igualdade, e da conciliação entre a vida pessoal e pro-
fissional, à revisão das leis laborais. Pensamos ser um erro, por múltiplos 
motivos, incluindo as dificuldades das próprias empresas, pela sua dimen-
são, por concorrerem num mercado global, o que exige um esforço con-
tínuo para se manterem competitivas, sendo a produtividade do trabalho 
um factor a ter em conta. 

Precisamos sim de uma estratégia global, articulada, que envolva os 
parceiros sociais, mas que corresponda também a um compromisso do 
País no longo prazo. 

É evidente que nem sempre as medidas de promoção da natalidade são 
facilmente percebidas pelas empresas, há que reconhecê-lo, mas trata-se 
neste âmbito de lançar as bases para um retorno a médio prazo.

E neste contexto a CCP está disponível e já o referiu para discutir de 
uma forma articulada:

 – O sistema de segurança social, nas suas várias vertentes, incluindo 
a promoção da natalidade;

 – Uma maior densificação das medidas fiscais que promovam a nata-
lidade; 

 – Um aprofundamento das medidas relativas à conciliação trabalho/
família;

 – Uma avaliação/actualização da rede de equipamentos – serviços e 
os mecanismos de apoio – que respondam às necessidades das famí-
lias e dos pais.
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Em síntese, pensamos que deve haver uma estratégia de promoção da 
natalidade a longo prazo, que devem ser evitadas medidas desconexas que 
muitas vezes dão sinais contraditórios às pessoas, embora como pano de 
fundo tenhamos que assegurar um crescimento sustentado, sem o qual 
não conseguiremos concretizar estas políticas.

Este crescimento sustentado permitirá ainda numa outra perspectiva, 
dispormos de uma política de imigração consistente, que assegure um 
saldo migratório positivo, uma vez que tudo indica que muita da renova-
ção da população4, incluindo da população activa terá que se fazer por 
este caminho.

Do ponto de vista formal ou legal Portugal tem uma boa tradição na 
integração social da população imigrante, precisamos agora do referido 
crescimento económico, e um conjunto de medidas que permitam a cap-
tação de pessoas, principalmente trabalhadores qualificados, que ajudem 
a compensar o perfil demográfico da população portuguesa e também o 
défice de trabalhadores qualificados que já se vai sentido em muitos sec-
tores. 

 

4 O ligeiro aumento do número de crianças em anos recentes poderá ser atribuído, em parte, 
às comunidades imigrantes.
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Posição da Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN)

Fátima Messias

I. Queda da natalidade e da população
A baixa da natalidade em Portugal não é recente. 
Analisando os dados sobre os nados vivos (crianças nascidas) desde os 
anos 70, verifica-se que, com excepção dos dois anos após a Revolução de 
Abril e da segunda metade dos anos 90, quase não houve crescimento da 
natalidade e, quando houve, não se retomaram os níveis anteriormente 
observados. 

A evolução tem sido de tal maneira negativa, que desde o início dos 
anos 80 deixou de estar assegurada a substituição de gerações. As previ-
sões a longo prazo são de declínio da população, podendo a população resi-
dente no nosso país situar-se abaixo dos 10 milhões de habitantes a partir 
de 2031 e recuar até 7,5 milhões em 2080, se não forem tomadas medidas 
para inverter a actual tendência.

No período mais recente verificou-se uma quebra da natalidade entre 
2011 e 2014, os anos em que o país esteve submetido à ingerência da troika 
e à política de exploração e empobrecimento do Governo PSD/CDS, dimi-
nuição que foi especialmente acentuada em 2012 e 2013. Em 2015 e 2016 
houve alguma recuperação no número de nascimentos mas, ainda assim, 
insuficiente para repor os níveis anteriores. Em 2017 o número de nados-
-vivos voltou a diminuir.



134

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE

Fonte: INE, Nados-vivos

A evolução do número de nascimentos está naturalmente associada à 
fecundidade (relação entre o número de nascimentos e as mulheres em 
idade fértil dos 15 aos 49 anos). 

Contudo, no período mais recente a diminuição dos nascimentos ficou 
a dever-se não só à baixa da fecundidade, mas também ao aumento da emi-
gração, que afectou sobretudo os jovens entre os 20 e os 29 anos, embora 
se tenha estendido às outras faixas etárias. Estas saídas terão tido também 
repercussões negativas na natalidade.

Os anos mais críticos no que diz respeito à emigração foram os de 2012 
a 2014, quando emigraram mais de 384 mil portugueses, mas se alargar-
mos ao período 2011-2016 as saídas chegaram perto das 683,5 mil, tendo 
cerca de 448,5 mil idades entre os 20 e os 44 anos. 

Com estes, saíram 35 mil crianças até aos 14 anos e 41 mil jovens com 
idades entre os 15 e os 19 anos, o que também terá consequências em ter-
mos de natalidade futura no nosso país.

Neste período, e em consequência das medidas implementadas, a popu-
lação total do país diminuiu. 

As consequências dessas medidas ainda perduram, não se tendo ainda 
recuperado em 2017 o nível existente em 2010.

Além da diminuição da fecundidade, a idade da mãe ao nascimento 
do primeiro filho tem vindo sucessivamente a aumentar e estava já nos 30 
anos em 2016. Em 1980 era 23,6 anos. 110 
 

 
    Fonte: INE, Nados-vivos 
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Os dados relativos aos nascimentos por escalão etário da mãe confirmam 
a tendência de adiamento da maternidade. Entre 2010 e 2017, aumentou a 
proporção de mães com 35 e mais anos (de 21,8% para 32,1%). 

Em contrapartida diminuiu o peso da faixa dos 20 aos 34 anos (de 74,2% 
para 65,4%), tendo havido também uma descida do peso das menores de 
20 anos (mas esta não deve ser apreciada da mesma forma).

O adiamento da maternidade (e da paternidade) tem consequências na 
renovação das gerações. Mas, mais do que constatar a redução na natalidade 
ou o seu adiamento, é necessário perceber porque é que os portugueses 
têm menos filhos ou porque os têm mais tarde do que há décadas atrás.

Apesar da maioria de mulheres e homens que pretendem ter filhos dese-
jar ter entre duas e três crianças, é cada vez mais comum ter-se apenas um 
filho. A fecundidade realizada está assim distante da fecundidade desejada. 

As razões mais apontadas tanto por homens como por mulheres que 
pensam não vir a ter filhos ou ter mais filhos1 são os custos financeiros 
associados e a dificuldade para ter emprego2. 

Os custos financeiros foram mais referidos por quem já tem filhos 
(85,8% para as mulheres e 82,1% dos homens) do que por quem não tem 
(66,6% para as mulheres e 68,2% para os homens). 

A dificuldade de conseguir emprego é mais elevada entre as mulhe-
res que já têm filhos (53,4%) do que entre as que não têm (48%), situação 
que se inverte no caso dos homens (50,3% entre os que têm filhos face a 
58,9% dos que já têm).

Quando inquiridos sobre se devem existir incentivos à natalidade, mais 
de 90% de mulheres e homens respondeu que sim. 

O aumento dos rendimentos das famílias com filhos foi considerada a 
medida mais importante, seguindo-se a facilitação das condições de tra-
balho para quem tem filhos, sem perder regalias. 

O alargamento do acesso a serviços para ocupação dos filhos durante o 
tempo de trabalho dos pais foi considerada a menos importante.

II. Causas para a baixa natalidade
Há factores sociológicos que explicam a redução da natalidade e da fecun-
didade – ou o seu adiamento – ao longo do tempo, entre as quais, as alte-

1 Mulheres dos 18 aos 49 anos e homens dos 18 aos 54 anos.
2 Inquérito à Fecundidade – 2013, INE.
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rações nas expectativas de vida das mulheres (papel da mulher, trabalho, 
prolongamento dos estudos), um maior controlo da fecundidade por via 
do planeamento familiar, mas que correspondem a ganhos civilizacionais. 

O direito a estudar e a realizar-se profissionalmente – o que toca em 
particular as mulheres – bem como a escolher quando, ou se, se quer ser 
mãe ou pai, são de valorizar.

Mas há também condições económicas e sociais dificultam ou impe-
dem mesmo a realização da maternidade e da paternidade desejada e 
que não podem deixar de ter resposta por parte do Governo e poderes  
públicos.

O desemprego, a precariedade, os baixos salários, os longos horários de 
trabalho e a sua desregulação, a pobreza, os elevados custos da habitação, 
são factores que dificultam ou impedem os portugueses de terem filhos 
ou o número de filhos desejado. 

A estes podemos juntar a dificuldade de exercer direitos de parentali-
dade, a falta de estruturas de apoio à infância, os custos com a educação, 
a saúde, os transportes, a cultura e os tempos livres.

Estas dificuldades colocam-se a todos os trabalhadores, e em particu-
lar aos jovens. 

Não é por caso que os jovens portugueses saem de casa dos pais, em 
média, já perto dos 30 anos, uma das idades mais elevadas da UE.

Neste ponto analisar-se-ão os factores relacionados com o trabalho ou 
com a falta dele.

O desemprego
Nos anos mais recentes observou-se uma clara relação entre o desemprego 
e a natalidade. 

Quando a taxa de desemprego começou a subir (e subiu de forma 
considerável num curto espaço de tempo), a fecundidade e a natalidade 
baixaram. Ao invés, quando o desemprego diminuiu, a natalidade e a fecun-
didade recuperaram3. 

O quadro seguinte mostra esta relação, quer se use a taxa de desem-
prego oficial ou a taxa real de desemprego e subemprego (inclui os desen-
corajados, o subemprego a tempo parcial e os inactivos indisponíveis).

3 Há que considerar o tempo de gestação na análise do quadro.
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Contudo, em 2017 tal relação não se observou, o que parece apontar 
para a insuficiente redução do desemprego e/ou para a existência de outros 
factores que se analisarão a seguir.

  Taxa de de-
semprego (%)

Taxa real de desemprego 
e subemprego (%)

Nados-vivos 
(milhares)

Índice sintético  
de fecundidade 
(Nº); Anual (2) 

2011 12,7 19,6 96,9 1,4
2012 15,5 23,8 89,8 1,3
2013 16,2 25,4 82,8 1,2
2014 13,9 23,0 82,4 1,2
2015 12,4 21,3 85,5 1,3
2016 11,1 19,5 87,1 1,4
2017 8,9 16,5 86,2  

(1): Taxa de subutilização do trabalho
(2): Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (15 aos 49 anos)
Fonte: INE

Além da insegurança quanto ao futuro que uma situação de desem-
prego encerra, ainda mais aguda no quadro da política de empobrecimento 
que se verificou entre 2011 e 2014, a maioria dos desempregados não tem 
acesso ao subsídio de desemprego, devido quer às dificuldades de encon-
trar emprego, quer aos elevadíssimos níveis de precariedade a que estão 
sujeitos, o que não lhes permite alcançar os períodos mínimos de descon-
tos para ter direito às prestações. 

Considerando o desemprego em sentido amplo (incluindo os desem-
pregados que deixaram de procurar emprego e os indisponíveis), menos 
de 30% dos desempregados tem acesso à protecção social no desemprego, 
sendo os níveis de protecção menores quanto menor é a idade dos desem-
pregados. 

Por exemplo, na faixa dos 25 aos 34 anos apenas um quarto dos jovens 
tem uma prestação de desemprego.

Os desempregados vêem-se assim privados de um rendimento de subs-
tituição do seu salário, o que condiciona as decisões relativas ao nasci-
mento de filhos. E quando o mesmo é concedido, os valores são baixos e 
muitas esgotam-se rapidamente antes do desempregado voltar a encon-
trar emprego. 
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Em 2017 os valores das prestações de desemprego não ultrapassaram, 
em média, os 460 euros mensais. 

Não admira, portanto, que os desempregados sejam os que tenham 
maior nível de pobreza. 

Em 2016, 44,8% dos desempregados eram pobres mesmo após as trans-
ferências sociais.

A precariedade dos vínculos laborais 
Mas não basta ter emprego. É necessário que os vínculos sejam estáveis. 

No entanto, não é essa a situação de muitos trabalhadores no nosso país, 
designadamente os mais jovens, embora a precariedade esteja a alastrar 
também entre os trabalhadores mais velhos, pois o capital não desiste de 
alargar a precariedade à esmagadora maioria dos trabalhadores para acen-
tuar a exploração de todos, dispor de mão-de-obra facilmente descartável, 
com menos direitos e pagar salários mais baixos.

Em 2017, segundo dados do INE, a percentagem de trabalhadores por 
conta de outrem com contratos não permanentes foi de 22% em Portugal, 
a terceira mais elevada na União Europeia. 

Esta é a percentagem do total dos sectores (público e privado), mas 
no sector privado a precariedade calculada com base em números oficiais 
ultrapassa os 33%4.

Entre os menores de 25 anos a incidência dos vínculos precários de 
acordo com os dados do INE salta para os 66%, o valor mais elevado, mas é 
de cerca de 34% entre os 25 e os 34 anos e de 16,5% entre os 35 e os 44 anos. 

Mas pensamos que na realidade a incidência seja mais elevada, uma 
vez que as estatísticas do INE captam mal a realidade do falso trabalho 
independente.

Grave é também o facto de a precariedade não estar a diminuir: 80% 
dos novos contratos celebrados nos primeiros três trimestres de 2017 assen-
taram em vínculos precários, violando o princípio de que para postos de 
trabalho permanentes os contratos têm que ser permanentes. 

Não se olha à natureza do posto de trabalho e viola-se a lei das mais 
diversas formas, perante a inacção da Autoridade para as Condições de 
Trabalho e do Governo.

4 Quadros de Pessoal do MTSSS, 2016.
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Para muitas famílias que desejam ter filhos, é muito difícil tomar deci-
sões dessa natureza com este nível de instabilidade. 

O destino mais certo de um trabalhador com um vínculo de trabalho 
precário é o desemprego. 

Em 2017 quase 2/3 das prestações iniciais de desemprego deferidas tive-
ram origem em fim de contratos de trabalho a prazo, percentagem que é 
mais elevada inclusive que nos anos da intervenção da troika. 

Os baixos salários
Apesar de estarem hoje mais qualificados do que no passado, os trabalha-
dores portugueses continuam a ter salários em média baixos, o que lhes 
limita ou impede fazer face às despesas do dia-a-dia, tenham ou não famí-
lia, e condiciona decisões sobre natalidade. 

Um em cada dez trabalhadores é pobre mesmo após transferências 
sociais, percentagem que aumentou nos últimos anos e que é hoje mais 
elevada do que era há uma década, o que significa que não basta ter traba-
lho e rendimento para viver condignamente, nomeadamente quando há  
filhos. 

Os salários têm perdido poder de compra. 
Em 2017, os salários eram inferiores em 8,2% face a 2010. 
A precariedade, o desemprego, a não actualização dos salários por via 

dos bloqueios na contratação colectiva, a falta de oportunidades de car-
reira, são alguns dos factores explicativos para os baixos salários e a perda 
de poder de compra. 

O patronato, com a conivência e ajuda dos governos, tem aumentado a 
exploração de quem trabalha. 

De acordo com dados do INE, o salário real líquido médio foi de 856 
euros em 2017, mas entre os mais jovens foi significativamente mais baixo 
(581 euros para os menores de 25 anos e 757 euros entre os 25 e os 34 anos. 

Os trabalhadores com idade entre os 35 e os 45 anos ganhavam pouco 
acima da média (899 euros). 

Os valores apresentados correspondem aos salários médios. 
No caso dos trabalhadores com vínculos precários, os salários são ainda 

mais baixos. 
Em 2016 os trabalhadores com contrato a termo certo do sector pri-

vado auferiam apenas 72% do salário dos trabalhadores com vínculo per-
manente, tendo esta percentagem descido relativamente a 2010 (era 74%). 
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Entre os trabalhadores com trabalho temporário o diferencial é ainda 
mais elevado, recebendo estes remunerações horárias 40% abaixo dos tra-
balhadores com contrato sem termo5. 

Em consequência, a pobreza entre os trabalhadores com contratos não 
permanentes é o dobro da observada entre os trabalhadores permanentes, 
respectivamente 13,5% e 6,6% em 2016, e tem aumentado nos últimos anos.

Muitos trabalhadores recebem apenas o salário mínimo nacional (20% 
em 20176). 

Em Dezembro de 2017 tinham sido declarados à Segurança Social 669,9 
mil trabalhadores por conta de outrem (e membros de órgãos estatutários) 
com remuneração igual ao salário mínimo nacional, um crescimento de 
9% face ao mesmo mês do ano anterior. 

Esta percentagem cresceu nos últimos anos devido quer ao aumento 
do salário mínimo, quer porque os restantes salários não foram actualiza-
dos ou tiveram actualizações insuficientes. 

Com este nível de salários é difícil para muitas famílias ter filhos ou 
aumentar o seu número.

Os longos horários de trabalho e a sua desregulação
Em 2017, os trabalhadores por conta de outrem a tempo completo – que 
são a maioria – trabalharam habitualmente 41 horas semanais em média, 
mas no sector da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca che-
gam às 43 horas. 

As mulheres trabalham habitualmente menos 2 horas por semana que 
os homens, uma vez que fazem menos trabalho suplementar, mas, ainda 
assim, trabalham 40 horas semanais a tempo completo.

Ainda que a maioria dos trabalhadores trabalhasse habitualmente até 
40 horas por semana, 21% trabalhava 41 ou mais horas, sendo esta situ-
ação mais frequente entre os homens (25%, face a 16% de mulheres na 
mesma situação). 

Os longos horários são mais frequentes nos serviços, seguindo-se a 
indústria, construção, energia e água e, por fim, a agricultura, floresta e 
pesca (embora aqui exista muito emprego a tempo parcial).

5 Quadros de Pessoal do MTSSS.
6 Fonte: Instituto de Informática, IP (com base nas Declarações de Remunerações à Segurança 
Social). Incluídos no 8º Relatório de Acompanhamento do Acordo sobre RMMG, de Março 
2018. 
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A própria organização do tempo de trabalho é cada vez mais desregu-
lada e não permite a conciliação entre a vida pessoal e familiar e a vida 
profissional, tendo também consequências negativas na saúde. 

A desregulação dos horários de trabalho que desarticula a vida dos tra-
balhadores e das suas famílias, através da adaptabilidade, bancos de horas, 
horários concentrados, laboração contínua, o ataque ao descanso aos sába-
dos e domingos, tem-se vindo a acentuar.

Dados de diferentes fontes oficiais confirmam a desregulação referida. 
Segundo os Quadros de Pessoal de 2016, mais de dois terços dos tra-

balhadores assalariados do sector privado tinha uma modalidade flexível 
de tempo de trabalho. 

Já o Inquérito ao Emprego apurou que, em 2017, perto de metade 
dos assalariados (47%) trabalhava por turnos, ao serão, noite, sábado ou 
domingo ou numa combinação entre estes tipos de horário, sendo 43% no 
caso das mulheres e 50% no caso dos homens. 

Em 1998 estas percentagens eram de 26% para os trabalhadores em 
geral, sendo de 23% entre as mulheres e 29% entre os homens, queixando-
-se 61% de uma pressão (alta ou moderada) de tempo no seu local de tra-
balho7.

 ➢ 38% dos assalariados trabalha ao sábado, percentagem que era 
de 20% em 1998. A incidência do trabalho ao domingo mais que 
duplicou desde 1998, abrangendo agora 22% dos trabalhadores.

 ➢ O trabalho nocturno abrange 36% dos trabalhadores, sendo 25% 
feito ao serão e 11% durante a noite. Já o trabalho por turnos 
abrangia 19% dos trabalhadores em 2017.

 ➢ Todos os tipos de horário são mais frequentes nos serviços, sec-
tor que tem sido mais atingido pela desregulação dos horários 
de trabalho e têm crescido significativamente entre as mulheres.

7 Estatísticas do Emprego, INE.



142

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE

III. O acesso às prestações por licenças de maternidade e paternidade
Nos últimos anos, particularmente com as alterações nas licenças de mater-
nidade e paternidade de 2009, aumentou a proporção de pais e mães que 
beneficiaram das mesmas face ao total de nascimentos. 

Ainda que não se faça aqui uma análise muito aprofundada do tema, 
nomeadamente em relação aos montantes das prestações, é possível tirar 
algumas conclusões relativamente à sua cobertura a partir dos dados do 
quadro seguinte.

Uso de licenças parentais, Portugal

Fontes: Instituto de Informática; Instituto da Segurança Social; INE. Cálculos da CITE. 
 Abrange trabalhadores do sector público e do sector privado.

Apesar das limitações destas licenças, quer em tempo, quer em valor, 
a esmagadora maioria das mulheres recebe as prestações por licença de 
maternidade, a maioria das quais por gozo da licença de 120 ou 150 dias. 

As que não acedem ao subsídio por esta licença, recebem o subsídio 
social de maternidade, de valor mais baixo, desde que cumpram a condi-
ção de recursos.
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No caso dos pais homens, verificou-se um grande aumento dos que beneficiam das diferentes 

prestações desde 2009, muito superior ao crescimento entre as mulheres devido à situação de 

partida lhes ser mais desfavorável.  

No entanto, há ainda uma percentagem de homens que não recebem prestações, 

pressupondo-se que não gozam como tal das licenças a que têm direito. 

Assim, enquanto a percentagem de mulheres que recebe subsídio por gozo da licença de 120 

ou 150 dias foi de perto de 89% em 2016, a percentagem de homens é de apenas 30%, embora 
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No caso dos pais homens, verificou-se um grande aumento dos que 
beneficiam das diferentes prestações desde 2009, muito superior ao cres-
cimento entre as mulheres devido à situação de partida lhes ser mais des-
favorável. 

No entanto, há ainda uma percentagem de homens que não recebem 
prestações, pressupondo-se que não gozam como tal das licenças a que 
têm direito.

Assim, enquanto a percentagem de mulheres que recebe subsídio por 
gozo da licença de 120 ou 150 dias foi de perto de 89% em 2016, a percen-
tagem de homens é de apenas 30%, embora tivesse aumentado dos 19% 
em 20108. 

O gozo desta licença por parte dos pais homens é de apenas 1/3 em 
relação ao gozo por parte da mãe. A mesma proporção se verifica no que 
diz respeito ao subsídio social parental.

O número de homens que gozou a licença parental facultativa de uso 
exclusivo do pai (actualmente de 10 dias), também tem vindo a aumentar, 
mas é de apenas 59% do número total de nascimentos. 

Mais grave é que o número de homens que gozou a licença obrigató-
ria (de 10 dias) seja apenas de 67%, ainda que esta percentagem também 
tenha vindo a crescer. 

Mesmo admitindo que nalguns casos possam existir razões do foro 
pessoal/conjugal para o não gozo das licenças designadamente por parte 
dos pais, o que estes dados mostram é que os direitos de maternidade e 
paternidade no que diz respeito ao gozo das licenças e ao acesso às pres-
tações ainda não estão completamente efectivados.

IV. A queda da natalidade não é uma fatalidade
Ao contrário do que por vezes se afirma, a queda da natalidade, o aumento 
do envelhecimento populacional e o declínio demográfico não são inevitá-
veis, nem radicam no “egoísmo” dos jovens e particularmente das jovens 
mulheres (e das menos jovens).

Actualmente, homens e mulheres, jovens ou menos jovens, têm o direito 
de escolher se querem ter filhos e quantos querem e quando os querem 
ter. O problema não radica nesta opção, mas sim na falta de condições que 
põem entraves à realização da parentalidade desejada. 

8 O primeiro ano completo de aplicação da licença partilhada.



144

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE

Os resultados do Inquérito à Fecundidade de 2013, já referidos atrás, 
demonstram-no. 

Em primeiro lugar, mostram que a fecundidade desejada quer por 
homens quer por mulheres (2,29 filhos para as mulheres e de 2,32 para os 
homens) é superior quer à fecundidade realizada (em 2016 foi de 1,4 filhos 
por mulher), quer ao limiar de substituição de gerações9 (cujo valor é 2,1), 
sendo também superior à fecundidade desejada em 1997, ano do anterior 
inquérito à fecundidade!

Em 2016 nasceram 87 mil crianças em Portugal. Se a fecundidade rea-
lizada fosse igual à fecundidade desejada, teriam nascido mais 59,6 mil 
crianças só nesse ano10. E esta estimativa não considera qualquer retorno 
de emigrantes.

Os dados mostram também que as duas primeiras razões para quem não 
pretende ter filhos, ou ter mais filhos (no caso de quem já tem algum), são 
económicas e pretendem-se com a existência de rendimentos suficientes 
e com o emprego. Dar resposta a estas duas dificuldades é dar um contri-
buto importante para o aumento da natalidade e para a sustentabilidade 
demográfica. 

A solução para aumentar a natalidade e reverter o declínio demográ-
fico não está, como alguns querem fazer crer, em alargar os horários de 
funcionamento das estruturas de acolhimento de crianças ou em aumen-
tar a imigração. O que é necessário são políticas que fomentem a criação 
de mais e melhor emprego, horários de trabalho humanizados, aumento 
dos salários e das prestações sociais, melhores serviços públicos, habitação 
condigna e a preços comportáveis.

V. 15 linhas de força para uma política de promoção da natalidade
O trabalho tem uma influência determinante na promoção da nata-
lidade, sobretudo porque os rendimentos do trabalho constituem 
o principal meio de subsistência das famílias e porque os modos de 
organização do trabalho condicionam decisivamente a organização 
familiar. 

A CGTP-IN considera que a condição básica para a promoção da nata-
lidade no nosso país será proporcionar aos potenciais pais as condições 

9 Número de crianças por mulher que necessário para assegurar a substituição de gerações.
10 Último ano relativamente ao qual foi calculado o Índice sintético de fecundidade.
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socioeconómicas mínimas que lhes permitam desenvolver com dignidade e 
responsabilidade as funções de pais, pois não é credível que alguém pense 
seriamente em constituir uma família se não tiver garantida a satisfação 
das suas necessidades básicas. 

Por isso, consideramos necessário analisar a realidade social em que 
todos nos inserimos e, nomeadamente, os efeitos sobre as famílias e sobre 
o exercício da parentalidade de fenómenos como o aumento crescente do 
custo de vida, o desemprego, a instabilidade e a precariedade do emprego, 
o endividamento das famílias, os problemas da habitação, a desestabiliza-
ção da escola pública, a insuficiência de infra-estruturas sociais de apoio 
a crianças e jovens, as lacunas do sistema de saúde e os níveis das presta-
ções sociais. 

A CGTP-IN não pode deixar de denunciar o facto de persistirem, por 
parte de entidades patronais, múltiplas pressões directas e indirectas sobre 
as mulheres candidatas a emprego, nomeadamente questionando-as sobre 
a intenção de engravidar e/ ou sobre a existência e número de filhos e res-
pectiva idade, sendo que as respostas a estas questões condicionam a deci-
são de admissão de emprego, optando as empresas por trabalhadores sem 
filhos e, portanto, alegadamente, com “maior disponibilidade”.

Para além disto, persistem também situações de jovens que são discri-
minadas no acesso ao primeiro emprego e na manutenção do emprego 
porque decidiram engravidar; crescentes pressões económicas e laborais 
para as trabalhadoras não gozarem a licença de maternidade na totalidade 
e a redução do horário para aleitação e amamentação; trabalhadoras com 
vínculo precário a quem não é reconhecido o direito à licença de mater-
nidade e mulheres imigrantes que são alvo de múltiplas discriminações.  
O actual quadro legal reconhece a formalidade dos direitos de maternidade 
e paternidade, mas não concretiza nem cria mecanismos eficazes para o 
seu cumprimento, nomeadamente através do reforço dos meios inspecti-
vos e dissuasores do seu desrespeito e incumprimento.

Também não constitui nenhuma solução o recurso ao trabalho a tempo 
parcial, que prejudica as mulheres e não promove a natalidade, traz con-
sequências ao nível da progressão na carreira, das relações que se estabe-
lecem internamente e ao nível da realização profissional das mulheres e 
possibilita o aumento das discriminações por parte das entidades patro-
nais. O trabalho a tempo parcial, na sua maioria involuntário, gerador de 
baixos rendimentos, baixas reformas, baixa protecção social, muitas vezes 
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revestindo a forma de contratos não permanentes, é também uma forma 
de trabalho precário potenciador da quebra de independência económica 
das mulheres.

Pelo que se considera prioritário:

 1. Promoção do emprego com direitos, nos sectores privado, público 
e empresarial do Estado, através da dinamização do sector produ-
tivo nacional, do investimento público e privado e do reforço dos 
serviços públicos, com a manutenção e criação de novos postos de 
trabalho, salvaguardando o princípio da igualdade de oportunida-
des e de tratamento no acesso ao trabalho e na progressão das car-
reiras profissionais;

 2. Aumento geral dos salários e do Salário Mínimo Nacional para 650 
euros;

 3. Defesa do direito à contratação colectiva enquanto elemento de har-
monização social no progresso para garantir e promover o combate 
à discriminação, a defesa e a elevação dos direitos;

 4. Efectivação de medidas que combatam a precariedade do emprego 
e a subcontratação de trabalhadores, quer através da revisão de nor-
mas legislativas, quer através de uma maior e melhor fiscalização 
por parte das entidades inspectivas competentes, sempre na pers-
pectiva da aplicação do princípio de que a posto de trabalho per-
manente deve corresponder um vínculo de trabalho efectivo;

 5. Intervenção atempada e eficaz das autoridades inspectivas compe-
tentes para o sector público e para o sector privado, dotando-as de 
meios financeiros, materiais e humanos, capazes de dar respostas 
mais céleres aos Sindicatos e aos trabalhadores, nos casos de incum-
primento dos direitos de igualdade e de não discriminação;

 6. Efectivação dos direitos de maternidade e paternidade, como valo-
res sociais eminentes, reclamando a deslocação aos locais de tra-
balho da ACT e demais entidades inspectivas, com a finalidade de 
comprovar as práticas discriminatórias e proceder ao levantamento 
de processos de contra-ordenação e eventual aplicação de coimas, 
punindo as entidades infractoras, sejam públicas ou privadas;

 7. Combate ao despedimento ilegal de trabalhadoras grávidas, puér-
peras e lactantes e de trabalhadores no uso das licenças parentais, 
bem como a reposição da protecção acrescida, em caso de inclusão 
em despedimento colectivo ou noutros tipos de despedimento;
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 8. Promoção da plena igualdade de direitos entre mulheres e homens 
no exercício das suas responsabilidades parentais e incentivo à par-
tilha destas responsabilidades;

 9. Efectivação de uma real conciliação entre vida profissional e vida 
familiar, promovendo dentro das empresas a prática de formas de 
organização do tempo de trabalho favoráveis ao exercício das fun-
ções parentais, que permitam às mães e aos pais trabalhadores 
desempenharem o seu insubstituível papel junto dos filhos, até que 
estes atinjam a maioridade e tendo em conta as diferentes necessi-
dades dos vários grupos etários;

 10. Garantia de atribuição de protecção social a todas as mulheres e 
homens desempregados que tenham cessado as respectivas pres-
tações;

 11. Pagamento a 100% da licença parental inicial, independentemente 
da sua duração e da forma de partilha do respectivo gozo pelos pro-
genitores;

 12. Criação de outros tipos de licenças remuneradas (de valor suficiente 
para que todos os trabalhadores possam aceder) destinadas a per-
mitir às mães e pais acompanharem os filhos (independentemente 
da idade e do estado de saúde);

 13. Possibilidade, por via da negociação e da contratação colectiva, de 
os pais com filhos menores, mesmo que trabalhem em empresas ou 
serviços diferentes, compatibilizarem as suas férias com as pausas 
escolares, de modo a partilharem a vida familiar por mais tempo.

 14. Criação e reforço de infra-estruturas sociais de apoio, que sejam 
acessíveis e que permitam uma efectiva conciliação do trabalho 
com a vida familiar e pessoal.

 15. Defesa e reforço das funções sociais do Estado e valorização dos 
Serviços Públicos, enquanto garantes do desenvolvimento humano, 
da coesão social e territorial, do combate às desigualdades, assime-
trias e desertificação.
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Posição da União Geral dos Trabalhadores (UGT)

Lina Lopes

Portugal é um dos países da União Europeia com o menor índice sin-
tético de fecundidade (ISF). O seu valor em 2016 era 1,36.

Esta medida, que regista o número médio de nados vivos por mulher 
em idade fértil, encontra-se muito abaixo do referencial de 2,1 que per-
mite a renovação de gerações. Para perceber quão preocupante é este valor, 
notemos que a projeção mais pessimista do Instituto Nacional de Esta-
tística sobre a evolução da população, aponta para apenas 6,3 milhões de 
pessoas no ano 2060. Quer dizer que, se nada fizermos, em menos de 50 
anos podemos perder mais de 40% da população. Será possível?

A UGT está ciente de que um conjunto de medidas concebido para 
fazer face ao problema da natalidade só surtirá efeito se for amplamente 
aceite pela sociedade e executado de forma continuada ao longo de várias 
legislaturas.

Num momento em que se retoma uma discussão sobre esta matéria, 
nomeadamente em sede de concertação social, torna-se necessário que a 
UGT reitere os princípios que devem presidir a qualquer atuação nesta 
área e proponha linhas de orientação concretas que contribuam para a 
inversão da tendência decrescente da taxa de natalidade.

As mulheres ganham em média menos 17,8% do que os homens, sendo 
este valor ligeiramente superior à média da UE (16,3%). Este número não 
reflete o trabalho informal, o trabalho não pago, o trabalho doméstico e 
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a prestação de cuidados. Na realidade, as mulheres trabalham em média 
mais 10 horas semanais que os homens. Em 2016, 86,9% dos pais solteiros 
eram mulheres, o que leva que o trabalho informal, não pago, afete sobre-
tudo as mulheres.

A UGT enquanto parceiro social que representa os trabalhadores e as tra-
balhadoras, considera fundamental que a igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres seja a componente essencial de uma sociedade moderna, 
livre e democrática, como pretendemos que seja a sociedade portuguesa.

A UGT considera fundamental a criação de instrumentos que visem col-
matar os desequilíbrios na participação de mulheres e homens nos diver-
sos domínios da vida social, familiar e, em especial, na esfera profissional.

Assim, a UGT reitera que as medidas que vierem a ser propostas só con-
tarão com o seu apoio se contribuírem de forma positiva para a igualdade 
de género no mercado de trabalho e na sociedade, em particular, contri-
buindo para a) o reforço da empregabilidade das mulheres; b) a diminuição 
das diferenças salariais entre homens e mulheres; c) a criação de mecanis-
mos de conciliação entre a vida profissional e vida familiar e pessoal e/ou 
para o aperfeiçoamento dos já existentes; d) a maior mobilidade vertical 
das mulheres, quer no sector privado quer no sector público. Estes são os 
princípios que devem estar na base de qualquer articulado de medidas 
que vise o reforço da natalidade.

Esta abordagem coaduna-se com os resultados obtidos nos estudos 
sobre políticas de natalidade nos países desenvolvidos que realçam o efeito 
positivo na natalidade do modelo social assente na promoção da igualdade 
de género, na segurança económica, na flexibilidade laboral positiva e na 
conciliação da vida laboral com a parentalidade.

Em particular, torna-se claro que a licença parental deve ser atribuída 
a cada um dos progenitores, pai e mãe, com uma duração mínima de 4 
meses e que estes 4 meses não podem ser transferidos do pai para a mãe 
ou da mãe para o pai.

Para a UGT, a obrigatoriedade da licença exclusiva para o pai poderá 
potenciar a uma maior partilha de responsabilidades da parte dos homens. 
Por exemplo, na Islândia e na Suécia, o estabelecimento de uma da licença 
obrigatória para o pai permitiu a duplicação do número de dias de licença 
parental gozados pelos homens.

A UGT considera da maior importância a atribuição do carácter de obri-
gatoriedade da licença exclusiva para o pai, não podendo ser transferidos 
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do pai para a mãe ou da mãe para o pai. Estamos certos que esta norma 
potenciará uma maior partilha de responsabilidades para os homens e uma 
maior igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no momento 
da escolha de um profissional por parte de um empregador. Desta forma, 
homem e mulher serão encarados pelo empregador da mesma forma não 
existindo penalização para a mulher pelo facto de ela vir ser mãe ou estar 
em idade fértil, circunstância amiúde penalizadora para muitas jovens que 
procuram o 1ª emprego ou para quem está em vias de ascender na carreira.

A UGT considera, no entanto que uma política de família e de resposta 
aos desafios demográficos não pode e não deve esgotar-se nas questões da 
natalidade e da parentalidade. Não podendo ser ignorados outros proble-
mas relevantes como o do envelhecimento populacional.

O número de adultos que carece de cuidados regulares aumenta com o 
envelhecimento da população, que é hoje um fenómeno com que se deba-
tem todos os países europeus. O apoio a estas pessoas é prestado por fami-
liares de forma parcial – por vezes total – no domicílio ou em combinação 
com instituições públicas ou privadas.

Muitas das pessoas envolvidas nesta prestação de cuidados aos seus 
familiares são trabalhadores, especialmente mulheres, e muitas vezes têm 
filhos, sendo forçados a combinar as suas responsabilidades laborais com 
os cuidados que prestam e ainda com a educação dos filhos.

Em súmula, a UGT defende:

	 •	 No	âmbito	da	reforma	da	Segurança	Social,	introduzir	uma	majo-
ração na contagem do tempo para a reforma que tenha em conta o 
número de filhos;

	 •	 A	utilização	adequada,	nomeadamente	regulada	por	via	da	nego-
ciação coletiva, de regimes de organização do tempo de trabalho 
(regime de teletrabalho ou de banco de horas) que promovam uma 
efetiva conciliação entre trabalho e vida familiar/pessoal.

	 •	 O	reforço	dos	serviços	e	equipamentos	sociais	de	assistência	a	defi-
cientes, idosos e outras pessoas que careçam de cuidados especiais 
de saúde, por forma a que, quem cuida, não seja penalizado no tra-
balho;

	 •	 Uma	Regulamentação	adequada	da	prestação	daqueles	serviços,	
por forma a garantir a sua qualidade e a efetiva resposta às neces-
sidades existentes.
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É importante referir ainda que a UGT considera fundamental a integra-
ção da dimensão de género nos Instrumentos de Regulamentação Coletiva, 
bem como a apropriação do papel da negociação coletiva como estratégia 
na mudança de paradigma no âmbito da conciliação da vida profissional, 
familiar e social.

Finalmente, a UGT considera fundamental a procura de soluções con-
juntas em termos de igualdade e não discriminação e também as condi-
ções de conciliação da vida e trabalho, de forma a combater os estereótipos 
de género e aumentar a consciencialização do papel da mulher no local 
de trabalho.
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Natalidade e políticas de família

Mafalda Leitão*

Introdução
A estabilidade no emprego e o crescimento económico podem ser fatores 
preditores do aumento do número de nascimentos nas sociedades con-
temporâneas de cultura ocidental. Contudo, a relação entre desenvolvi-
mento económico e fecundidade não é linear nestas sociedades onde os 
níveis de fecundidade refletem não só os “custos monetários” da parentali-
dade, mas, também, os “custos de oportunidade” (Luci e Thévenon, 2013).  
A natalidade é, portanto, um fenómeno complexo, dada a interdependên-
cia que mantém com múltiplas dimensões da vida em sociedade: educa-
ção, cultura, economia, política, religião, direito. Neste sentido, podemos 
equacioná-la como um “fenómeno social total” – conceito do antropólogo 
Marcel Mauss (1974: 41) – na medida em que expressa “ao mesmo tempo, 
e de uma só vez, toda a espécie de instituições”. Isto é, a sua análise e 
compreensão apelam à interdisciplinaridade de abordagens, entre elas: a 
demografia, a sociologia, a economia, a psicologia, a história, a teologia, etc. 

Nesta apresentação focamos a natalidade a partir da perspetiva das 
políticas públicas de família pois sabemos que, além dos determinantes 
económicos e culturais da natalidade/fecundidade, esta dimensão mais ins-
titucional também desempenha aqui um papel relevante (Wall, 2011; Luci 

* Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa/OFAP.
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e Thévenon, 2013; Thévenon, 2012; McDonald, 2002). E a pergunta cen-
tral desta reflexão é: como podem as políticas de apoio à família impactar 
na tomada de decisão de ter (mais) filhos num país como Portugal, onde 
o índice sintético de fecundidade1 se situa, desde 2006, na ordem dos 1.32, 
um dos mais baixos do mundo? Estruturamos a nossa resposta em torno 
de quatro vetores de análise: 1 – relação entre políticas de família e fecun-
didade; 2 – principais instrumentos/medidas de política de apoio à famí-
lia no âmbito do tema em análise; 3 – medidas de maior impacto; 4 – em 
Portugal: como têm/podem estes instrumentos apoiar a natalidade. 

1. Relação entre políticas de família e fecundidade/natalidade
Os autores que têm estudado a relação entre o desenvolvimento de polí-
ticas de apoio à família e a evolução da fecundidade concluem que, entre 
outros determinantes (por exemplo, económicos e culturais), esta dimen-
são mais institucional das políticas também pode desempenhar um papel 
relevante na promoção da natalidade. 

Ao estudarem a evolução da fecundidade num conjunto de países da 
OCDE, entre 1982 e 2007 (antes do início da mais recente crise econó-
mica), constatam que, após algumas décadas de declínio, muitos destes 
países recuperam e aumentam a sua fecundidade entre 2000 e 2007 (Thé-
venon, 2012; Luci e Thévenon, 2013). Analisam, primeiro, a relação entre 
o desenvolvimento económico (evolução do Produto Interno Bruto – PIB) 
e a fecundidade e, posteriormente, a relação entre o desenvolvimento de 
políticas de apoio à família e a fecundidade. E o que verificam é que, ape-
sar de se observar uma relação positiva entre crescimento económico e 
aumento da natalidade, nem todos os países que aumentaram o seu PIB 
aumentaram também, proporcionalmente, a natalidade. Ao fazerem uma 
decomposição do PIB em três elementos – produtividade laboral, horário 
de trabalho e taxas de emprego – e a sua diferenciação por sexo, consta-
tam que o aumento mais acentuado da natalidade ocorre em países onde 
a participação das mulheres no mercado de trabalho também aumentou 
significativamente. Ou seja, concluem que “na evolução do PIB, de facto, o 

1 O índice sintético de fecundidade corresponde ao número médio de crianças nascidas por 
cada mulher em idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos de idade. 
2 Registam-se, contudo, algumas oscilações: por exemplo, sobe ligeiramente para 1.4 em 
2008, mas desce para a ordem dos 1.2 a partir de 2012; retoma a ordem do 1.3 a partir de 2015 
tendo, nos últimos três anos, registado nova subida ligeira (1.37 em 2017).
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principal fator que apresenta uma correlação com a evolução das taxas de 
natalidade é esta correlação positiva que verificámos existir entre aumento 
do emprego feminino e taxas de natalidade” (Thévenon, 2012: 19).

Ainda assim, mesmo nos países onde observam esta correlação, per-
sistem diferenças acentuadas de fecundidade, abaixo e acima das ten-
dências médias, o que os interpela sobre o contributo que também terão 
aqui desempenhado outros fatores de âmbito mais institucional, desig-
nadamente o desenvolvimento de políticas que ajudam as famílias a con-
ciliarem a vida profissional com a vida familiar. Numa segunda etapa da 
sua análise, focam-se, então, no potencial contributo que as políticas de 
apoio à família podem ter tido na recuperação/aumento da natalidade e 
o que verificam é que, em termos globais, a despesa média dos países da 
OCDE em benefícios para as famílias aumentou muito expressivamente 
a partir do ano 2000, precisamente pouco tempo antes do aumento/recu-
peração da natalidade. 

O que nos interessa destacar desta análise é que, para além da influên-
cia do aumento do PIB e respetiva correlação com o emprego feminino, 
os autores vêm afirmar que os países que aumentaram a sua fecundidade 
são, também, aqueles que desenvolveram um mix político de apoio à infân-
cia. Das suas conclusões sobre os fatores que podem explicar o aumento/
recuperação da fecundidade registado nestes países, no período estudado, 
destaca-se a correlação positiva que encontram entre natalidade, desen-
volvimento económico, aumento do emprego feminino e desenvolvimento 
de políticas de apoio à família. 

De que políticas estamos a falar? 

2. Principais instrumentos/medidas de política de apoio à família
É importante precisar que, neste âmbito, quando se fala de políticas públi-
cas de apoio à família consideram-se, de um modo geral, três principais 
instrumentos: a) apoio económico; b) apoio em serviços e equipamentos; 
c) regimes de licenças parentais (Wall, et al. 2015; Thévenon, 2011, 2012, 
2013; Saraceno 2011; Gauthier 1996). 

O apoio económico compreende as transferências financeiras do Estado 
para as famílias. Falamos de prestações monetárias, deduções e benefícios 
fiscais. Em Portugal, o Abono de Família é a principal prestação de apoio 
económico diretamente atribuída às famílias. O apoio em serviços e equi-
pamentos refere-se essencialmente a lugares de creches/amas (0-2 anos 
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de idade) e à rede pré-escolar (3-5 anos de idade). Os regimes de licenças 
parentais compreendem a proteção social da parentalidade pelo Estado 
e os direitos assim instituídos às licenças. Dirigem-se aos pais trabalha-
dores, homens e mulheres, por altura do nascimento das crianças e, tam-
bém, durante os seus primeiros anos de vida. Geralmente, considera-se 
a sua duração, independentemente de serem ou não remuneradas, dis-
tinguem-se os períodos pagos e bem-pagos e, ainda, a sua componente 
de género (quem é elegível, durante quanto tempo e respetivo nível de  
subsídio).

No entanto, embora a promoção da natalidade possa ser um objetivo 
transversal aos vários países, cada país utiliza e combina de forma diversa 
várias medidas de política no âmbito destes três instrumentos disponíveis. 
A análise sociológica tipifica esta diversidade em diferentes modelos de 
políticas de família3 (Gauthier,1996; Saraceno, 2011; Saxonberg, 2013) os 
quais se traduzem em diferentes modelos de conciliação entre vida pro-
fissional e a vida familiar, por sua vez, suportados em distintos modelos de 
divisão conjugal do trabalho pago e não pago em função do género (Wall, 
2007a, 2007b; Leitão, 2018). 

Embora não haja um modelo único de sucesso transnacional para a pro-
moção da natalidade, Peter McDonald (2002) considera que as políticas de 
apoio à família que têm por objetivo promover a natalidade devem atender 
a um certo “consenso social” ao invés de intentarem mudanças radicais. 
Segundo o autor, não se pode ignorar que estas políticas irão atuar sobre 
estruturas pré-existentes4. Por exemplo, apostar em ajudar as mulheres 
a ficarem em casa para terem e/ou cuidarem dos filhos poderá não ser a 
estratégia mais eficiente em sociedades onde o duplo emprego está já cul-
tural e economicamente instituído (Thévenon, 2012). Por outro lado, dis-
ponibilizar às mães licenças parentais muito prolongadas (habitualmente 

3 Esta diversidade de estratégias remete para diferentes tradições de economia política e 
diferentes entendimentos sobre o papel do Estado Social nesta regulação (Esping-Andersen, 
1990); mas também para diferentes representações (e ideologias) sobre a família e os papéis 
parentais em função do género (Wall, 2007b; Thévenon, 2011; Lewis, 1992; Esping-Andersen, 
1999; Leitão, 2018).
4 O autor afirma, a título de exemplo, que os cuidados às crianças pequenas assegurados 
por imigrantes com baixos salários, por vezes ilegais, pode ser um fator associado a índices 
de fecundidade elevados nos Estados Unidos, mas não é uma estratégia transponível para 
um país como a Suécia onde há muito tempo existem serviços e equipamentos de qualidade 
subsidiados pelo Estado. 
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menos bem pagas), que as afastam do mercado de trabalho durante um 
longo período de tempo (por exemplo, três anos), não parece ter grande 
impacto nas tendências de natalidade a longo prazo: “observámos em 
geral que as licenças parentais ajudam as mulheres a ficarem afastadas 
do mercado de trabalho durante um longo período de tempo, dando-lhes 
prestações pecuniárias, não parece produzir um grande impacto nas ten-
dências de natalidade a longo prazo, por outro lado, um maior apoio ao 
nível da conciliação entre a vida profissional e familiar através de serviços 
de apoio à infância parece ser uma perspetiva mais eficiente a longo prazo”  
(Thévenon, 2012: 21). Assim, para os autores, a estratégia mais eficiente a 
longo prazo será ajudar as famílias a conciliarem as suas vidas profissio-
nais com as suas vidas familiares. Até porque este duplo emprego assume 
contornos muito diferentes nos vários países europeus5, alguns dos quais 
potenciadores de grandes desigualdades entre homens e mulheres no 
trabalho pago e não pago, com repercussões negativas para as mulhe-
res, não só em vida ativa como em vida pós ativa, no acesso às pensões de 
reforma e proteção social em geral. Ora, estas desigualdades que, no casal, 
sobrecarregam o elemento feminino poderão não ser um fator aliciante 
na natalidade. Portanto, a questão da igualdade de género nas políticas de 
conciliação também tem sido analisada como um fator importante na pro-
moção da natalidade6 (McDonald, 2002; Esping-Andersen, 2009), prin-
cipalmente em sociedades onde a participação das mulheres no mercado 
de trabalho é uma realidade transversalmente consolidada. 

Em suma, existe um consenso geral em eleger as políticas de família 
que incidem na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar para 
ambos, homens e mulheres, como um fator chave da promoção da natali-
dade. É neste sentido que se estuda o modo como os vários instrumentos 
disponíveis podem ser combinados e maximizados.

5 Se há países onde ambos os cônjuges trabalham a tempo inteiro (por exemplo, Portugal, 
Dinamarca, Suécia, Noruega), noutros, o modelo de divisão conjugal do trabalho pago 
caracteriza-se por uma percentagem muito relevante de homens inseridos no mercado de 
trabalho a tempo inteiro e as mulheres a tempo parcial (por exemplo, Suíça, mas também 
Reino Unido); e mesmo quando o trabalho a tempo parcial está mais disseminado entre os 
homens e as mulheres, são estas quem continua a protagonizar essa redução horária (por 
exemplo, Holanda).
6 Ver texto de Vanessa Cunha nesta mesma publicação onde esta articulação é abordada de 
forma mais direta.
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3. Medidas de maior impacto
Considerando os três instrumentos mencionados – apoio económico, ser-
viços e equipamentos e licenças parentais – Luci e Thevénon (2013) ana-
lisam cinco indicadores/medidas7 e concluem que todos têm impacto no 
aumento da fecundidade, no entanto, uns parecem ter maior impacto que 
outros. Assim, encontram um ranking que prioriza as prestações pecuni-
árias regulares ao longo do ciclo de vida da criança/jovem e a cobertura 
de equipamentos para a primeira infância (creches: 0-2 anos), comparati-
vamente às transferências financeiras por altura do nascimento e à dura-
ção da licença parental paga. Os autores concluem que este aumento da 
fecundidade (a partir do ano 2000 até ao início da crise em 2008) está 
muito ligado não só ao apoio económico, mas, também, às oportunida-
des de conciliação entre vida familiar e vida profissional, evidenciando a 
importância da taxa de cobertura das creches (0-2 anos) pela interligação 
que estabelece entre emprego feminino e conciliação.

O que se passa então em Portugal nestes três instrumentos de medidas 
de política especificamente dirigidas às famílias? 

4. Em Portugal: como têm/podem estes instrumentos apoiar a nata-
lidade?
Começamos por analisar a despesa pública do Estado português (% do 
PIB) na generalidade dos três instrumentos de apoio considerados: apoio 
económico, equipamentos de creche e licenças parentais (Gráfico 1). O que 
verificamos é que não obstante o esforço e a evolução positiva ao longo do 
tempo, a despesa pública do Estado Português nestes três instrumentos 
representa 1,2% do PIB em 2013 (depois de ter atingido quase 1,5 em 2009). 

7 1) Despesa do Estado (% PIB per capita) em apoio económico por altura do nascimento 
(inclui despesa com licenças de maternidade, paternidade e parentalidade e subsídios/apoios 
por nascimento); 2) despesa do Estado (% do PIB per capita) em transferências financeiras ao 
longo dos 20 anos de vida da criança/jovem (exclui deduções e benefícios fiscais e apoio por 
altura do nascimento); 3) despesa do Estado (% do PIB per capita) em serviços e equipamentos 
para crianças (0-2 anos de idade); 4) número de semanas de licença paga adicionando as 
semanas de licença por maternidade e o número de semanas de licença parental a que as 
mulheres são elegíveis depois da licença por maternidade; 5) taxa de cobertura das creches 
para crianças menores de três anos de idade.
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Gráfico 1 – Evolução da Despesa Pública (% PIB) em medidas de apoio às 
famílias (apoio económico, serviços/equipamentos e licenças parentais)

Fonte: OCDE Family Database

Verificamos, também, que, em comparação com os restantes países 
europeus (Gráfico 2), Portugal é dos países que menos despende (em % 
do PIB) em medidas públicas de apoio às famílias, situando-se abaixo da 
média da UE e da OCDE . 
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Abono de Família
Analisemos, com maior detalhe, cada um dos instrumentos considerados. 
Começamos pelo Abono de Família que é, em Portugal, a principal pres-
tação de apoio económico às famílias.8 Em 2003, o acesso a esta presta-
ção passou a ser seletivo versus “universal” porque passou a depender de 
cinco escalões de rendimento9. Em 2010, esse carácter seletivo acentua-se 
com a introdução de regras mais restritas de acesso às prestações sociais 
com condição de recurso e, principalmente, com a eliminação do 4º e do 
5º escalões de onde resultou de imediato, entre 2010 e 2011, a exclusão de 
cerca de meio milhão de crianças/jovens do direito a esta prestação (Grá-
fico 3). O Abono de Família fica só com os primeiros três escalões e, desde 
então, a tendência de evolução do número de titulares é decrescente, para 
o que também terá contribuído a diminuição da natalidade e o aumento 
da emigração. Em 2017, segundo dados da Pordata, o Abono de Família 
conta com 1.219.453 titulares, indiciando uma tendência de estabilização 
comparativamente ao ano anterior. Prevê-se, para o próximo ano, uma 
ligeira subida, devido à introdução de novas medidas que vêm recuperar 
uma parte dos titulares excluídos em 2010 (reintrodução do 4º escalão 
para crianças até aos 36 meses de idade).

8 O Abono de Família foi introduzido em Portugal em 1942 e, desde então, tem sido alvo 
de sucessivas alterações. As principais mudanças podem ser consultadas em: (Wall, 2011,  
pp. 340-374). 
9 Em 2003 o 5º escalão tinha como limite máximo de rendimento de referência (total de 
rendimentos do agregado familiar a dividir pelo número de crianças mais 1) cinco vezes a 
remuneração mensal mínima garantida que, à época, era de 356,60 euros.
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Gráfico 3 – Evolução do número de titulares do Abono de Família 2000-2017

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Pordata; última atualização 30/06/2018

Destacam-se como pontos fortes do Abono de Família o facto de ser 
uma prestação com história e tradição na sociedade portuguesa; ser atri-
buída ao longo do ciclo de vida da criança/jovem, desde o período pré-
-natal até aos 24 anos de idade (em caso de frequência do ensino superior, 
embora a maior parte dos titulares tenha entre dois a dezasseis anos de 
idade)10; ter um reforço no primeiro ano de vida da criança (principalmente 
desde 2003) que, mais recentemente (em 2017), se alargou, também, aos 
três primeiros anos; e ser enriquecida com várias majorações ao longo do 
tempo, nomeadamente: em 2003 é instituído um 13º mês de abono para os 
beneficiários do 1º escalão; em 2007 é criado o abono pré-natal (atribuído 
a partir da 13ª semana de gestação) e são criadas majorações após nasci-
mento/adoção da 2ª e 3ª criança (o abono duplica ou triplica para as crian-
ças que, no agregado familiar, têm entre os 12 e os 36 meses); em 2008, é 
atribuída uma majoração de mais 20% sobre o valor de abono para as famí-
lias monoparentais; em 2009, as prestações do 1º e 2º escalão são reforça-
das em mais 25% (majoração eliminada em 2010) e são criadas bolsas de 
estudo (uma prestação de abono de família extra) para os titulares destes 
dois escalões, desde que frequentem com aproveitamento o 10, 11º e 12º ano 
e tenham até 18 anos de idade. Mais recentemente, em 2016, assinala-se 

10 Dados do Relatório da Conta da Segurança Social 2016, do Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, Parte II, pp 338.
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o reinício da atualização anual dos montantes (sem atualização entre 2011 
e 2015) e o aumento de 20% para 35% da majoração atribuída às famílias 
monoparentais; em 2017 destaca-se a reintrodução do 4º escalão para crian-
ças até aos 36 meses de idade e o início do reforço progressivo (até 2019) 
e significativo dos montantes a receber para crianças entre os 12 e os 36 
meses de idade, com o objetivo de equiparar estes montantes àqueles que 
são pagos durante o primeiro ano de vida11. Destacam-se, ainda, outros 
pontos fortes: a articulação efetuada em 2008 entre os escalões de abono 
(1º e 2º) e os escalões da Ação Social Escolar (A e B), o que permitiu que 
os titulares do abono de família passassem a ter acesso imediato a outros 
apoios como, por exemplo, refeições escolares gratuitas (1º escalão abono) 
ou a preços reduzidos (2º escalão abono), manuais escolares gratuitos (1º 
escalão abono) ou comparticipados (2º escalão abono)12, e descontos subs-
tanciais nos passes escolares (1º e 2º escalões abono). 

Não obstante, há um conjunto de fatores cruciais de alerta que nos 
levam a questionar se o Abono de Família é uma prestação de apoio finan-
ceiro dirigida às famílias com crianças/jovens a cargo ou se é efetivamente 
uma prestação que visa combater ou reduzir a pobreza das famílias de 
muito baixos rendimentos com crianças/jovens a cargo. 

Tal como já mencionado, é uma prestação muito seletiva atribuída em 
função de quatro escalões de rendimento que têm como limite máximo um 
rendimento de referência até 8.847,72 €/ano (3º escalão) ou 14.746,20€/ano 
(4º escalão só para crianças até 3 anos de idade). Ou seja, se fizermos uma 
proporção entre o universo de crianças/jovens residentes em Portugal 
potencialmente elegíveis pela idade (até aos 24 anos) e o número de crian-
ças/jovens a quem efetivamente esta prestação é atribuída, a taxa de cober-
tura do Abono de Família13 situa-se em cerca de 50% (aumentando para 
cerca de 60% se considerarmos a faixa etária 2-16 anos onde se situa a maior 
parte dos beneficiários). Portanto, existem, ainda, muitas crianças/jovens 

11 A título de exemplo, verificamos que, em 2015, uma família com uma criança entre os 12 
e os 36 meses de idade e pertencente ao 3º escalão – rendimento de referência de cerca de 
8,800 euros anuais – recebia cerca de 26 euros por mês de Abono de Família, em 2018 passa 
a receber pela mesma criança 73 euros.
12 É importante mencionar que, entretanto, no ano letivo 2018/2019, todos os alunos até ao 
6º ano de escolaridade passam a ter direito a manuais escolares gratuitos. 
13 Consultar o Relatório do OFAP sobre Políticas de Família em 2014 e 2015 – Principais 
Desenvolvimentos, disponível em: http://www.observatoriofamilias.ics.ul.pt/ (pp.20).
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não elegíveis, eventualmente, pelo facto de o rendimento de referência 
do seu agregado familiar (total de rendimentos a dividir pelo número de 
crianças mais 1) se situar acima dos limites mencionados.

Outro fator crucial de alerta é o carácter potencialmente residual dos 
montantes atribuídos face às despesas que as famílias têm com as crianças/
jovens ao longo do seu ciclo de vida. Por exemplo, um casal com dois filhos 
menores de 3 anos, em que cada cônjuge ganhe o salário mínimo, terá um 
rendimento de referência que os coloca no 2º escalão, no qual cada criança 
recebia, entre 2011 e 2015, 116,74 euros por mês até ao primeiro ano de 
vida, 58,38 euros por mês entre os 12 e os 36 meses de idade e 29,19 euros 
por mês dos três anos em diante. É importante reconhecer que, em 2017 
e 2018, ocorre um aumento substantivo desta prestação entre o primeiro 
ano de vida e o terceiro aniversário: no 2º escalão, e no mesmo contexto 
familiar, cada criança menor de 3 anos recebe cerca de 122 euros mês em 
2018. No entanto, depois dos 3 anos de idade cada criança/jovem deste 2º 
escalão passa a receber 30,61 euros por mês. 

Considerando a mesma família, mas agora com um rendimento mais 
elevado em que cada cônjuge ganhe o equivalente ao ganho médio mensal 
nacional – que segundo dados da Pordata se situa na ordem dos 1,105 euros 
por mês – já passa a pertencer ao 4º escalão: entre 2011 e 2016 as crianças 
não tiveram direito ao abono; em 2017 cada uma passa a ter direito a 9,46 
euros por mês até 30 de junho, data a partir da qual o montante de abono 
sobre para 18,91 euros por mês; em 2018 aumenta para 28,61 euros por mês 
até 30 de junho, e, a partir de julho, aumenta novamente para 38,31 euros 
por mês. Contudo, nesta família do 4º escalão, as crianças com mais de 
36 meses deixam de ser elegíveis à principal transferência financeira do 
Estado para apoiar as famílias com crianças/jovens a cargo.

Além deste carácter seletivo e residual do Abono de Família (a partir 
dos três anos de idade, cada criança recebe, no máximo 37,08 euros por 
mês – 1º escalão com rendimentos máximos de 2.949,24€/ano), há outros 
fatores de alerta a assinalar. Um deles é a sequência de alterações de que 
esta prestação tem sido alvo, uma vulnerabilidade que nem sempre trans-
mite estabilidade e segurança às famílias sobre o apoio com que podem 
contar por parte do Estado. Por exemplo, em 2010 é eliminado o apoio 
extra de 25% instituído no ano anterior para o 1º e 2º escalão. No mesmo 
ano, são, também, eliminados o 4º e o 5º escalões, em pleno período de 
crise económica, quando as famílias se deparam com mais dificuldades 
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financeiras; por fim, entre 2011 e 2015, os montantes deixaram de ser alvo 
da habitual atualização anual. Também é importante avaliar que, mesmo 
após o reforço introduzido em 2017 e 2018, os montantes de abono (1º 
e 2º escalões) podem estar ainda aquém dos recebidos no período pré-
-crise. Como último fator de alerta, menciona-se a indexação do Abono 
Pré-Natal ao Abono de Família, o que faz com que quem não seja elegí-
vel ao Abono de Família também não tenha acesso a este apoio pré-natal. 
Por outro lado, o facto de o acesso ao Abono estar encadeado com outros 
apoios sociais já referidos (refeições escolares, manuais e material escolar, 
passes sociais), também acaba por ser um fator de alerta ao fazer com que 
as muitas crianças/jovens excluídos desta prestação também não possam 
beneficiar destes apoios complementares. 

Face ao exposto, o que verificamos é que esta seletividade e vulnerabi-
lidade tem-se refletido na despesa pública. A análise comparativa, a pre-
ços constantes (Gráfico 4), entre a despesa do Estado com o Abono de 
Família (linha vermelha) e a despesa do Estado com a Segurança Social 
(linha azul) revela a quebra acentuada da despesa com o abono a partir 
de 2010 e até 2014, o período mais agudo de crise económica. Este desin-
vestimento ocorre ao mesmo tempo em que aumenta a despesa total da 
Segurança Social com prestações sociais, onde está incluído o subsídio de  
desemprego. 
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Gráfico 4 – Comparação da evolução da Despesa da Segurança Social com 
o Abono de Família e com o total de Prestações Sociais (preços constantes)

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Pordata e da Segurança Social (Relatórios de 
Execução Orçamental)

Verificamos, portanto, que em 2016 a despesa com o abono situa-se, 
praticamente, ao nível dos valores registados no ano 2000. Em 2017, a ten-
dência de descida já se começa a inverter ligeiramente, em grande parte 
devido às medidas recentes de reforço anteriormente mencionadas.

Rede de creches e amas
Passando agora ao segundo instrumento em análise – taxa de cobertura 
da rede de creches e amas (0-2 anos) –, Portugal tem feito um esforço de 
investimento importante (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Taxa de cobertura média nacional da rede de Creches e Amas (%)

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Carta Social

Como pontos fortes destacam-se o impacto do Programa PARES (2006-
2011) e a superação da meta de Barcelona para 2010 (taxa de cobertura de 
33%) por parte de Portugal (35%). Em 2014, Portugal já se situava fran-
camente acima daquela que era a média Europeia de cobertura para os 
0-2 anos: 31,5% UE e 47,9% Portugal. Em 2015, a taxa de cobertura média 
nacional (rede de creches e amas 0-2 anos) já atinge os 51%. No entanto, 
é importante referir que esta evolução positiva se explica não só pelo 
aumento da capacidade em número de lugares de creche, mas também 
pela diminuição do número de crianças desta faixa etária na população 
residente, devido à descida da natalidade. Efetivamente, dados recen-
tes apontam para uma ligeira descida da cobertura para 50% em 2016, 
devido ao aumento dos nascimentos que se registou nesse ano 14. Outros 
pontos fortes a assinalar remetem para a continuidade que, ao longo dos 
sucessivos governos, tem havido no investimento em novos lugares de cre-
che, ainda que com estratégias diferentes15. Além disso, trata-se de uma 
aposta que vai ao encontro daquele que é o modelo predominante de divi-
são conjugal do trabalho em Portugal – duplo emprego a tempo inteiro.  

14 Carta Social Relatório 2016, Ministério do Trabalho e da Segurança Social, Gabinete de 
Estratégia e Planeamento, disponível em www.cartasocia.pt
15 Para mais informações consultar os Relatórios do OFAP – Observatório das Famílias e das 
Políticas de Família em www.observatoriofamilias.ics.ul.pt.
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Ou seja, a expansão da rede de creches/amas que é tida como pilar de apoio 
ao emprego feminino e, por sua vez, positivamente correlacionada com o 
aumento da fecundidade, tem-se destacado positiva e significativamente 
na última década e meia em Portugal, na qual a rede privada solidária com-
participada pelo Estado tem assumido grande relevância.

Mas existem fatores cruciais de alerta a este respeito. O primeiro é que, 
não obstante esta evolução positiva, existem assimetrias regionais relevan-
tes nas taxas de cobertura das creches em Portugal, com as áreas metropoli-
tanas de Lisboa e Porto a registar valores muito inferiores à média nacional 
(por exemplo, nos distritos de Lisboa e Porto podem oscilar entre 33,1 e 
50,3%)16. Assim, nos centros urbanos, onde há mais crianças, a capacidade 
instalada ainda não responde às necessidades das famílias que continuam 
a ter dificuldade em encontrar lugares de creche, quando estes três pri-
meiros anos de vida das crianças podem ser cruciais do ponto de vista da 
conciliação e da transição para um novo filho/a. O segundo fator crucial 
de alerta remete para o custo da mensalidade de uma creche. Não exis-
tindo, praticamente, respostas públicas para este intervalo etário (0-2 anos), 
há uma grande dependência da rede privada solidária e da rede privada 
lucrativa. Porém, mesmo na rede solidária comparticipada pelo Estado, 
onde as famílias pagam de acordo com o rendimento do seu agregado, 
as mensalidades de creche podem variar entre os 100 e os 300 euros/mês 
por criança, valores que, sendo significativamente inferiores aos pratica-
dos na rede privada lucrativa (400-600 euros/mês), ainda pesam signifi-
cativamente no orçamento familiar.

Ora, este esforço financeiro, em muito suportado pelas famílias, acaba 
por se prolongar até ao início da escolaridade obrigatória. Embora a taxa 
bruta de pré-escolarização (3-5 anos de idade) também registe uma evo-
lução muito positiva e atinja, em 2017, 94,5% das crianças desta faixa etá-
ria, quase metade (47%) estão inscritas em estabelecimentos privados17.

Em síntese, o custo que a mensalidade da creche ainda representa para 
as famílias portuguesas, e a capacidade de encontrar vaga imediatamente 

16 Segundo dados da Carta Social, Relatório 2016, MTSSS/GEP, pp. 24.
17 Convém mencionar que cerca de 73% tem 4 ou mais anos de idade, segundo dados do 
Conselho Nacional de Educação – Relatório Estado da Educação 2016 (pp.80); regista-se 
ainda que no ano letivo 2015/2016 cerca de 47% das crianças a frequentar o pré-escolar estão 
em estabelecimentos de ensino privado. 
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após ao fim da licença parental são fatores de alerta cruciais neste instru-
mento fulcral de apoio à conciliação entre a vida familiar e a vida profis-
sional, principalmente num país como Portugal onde o padrão de duplo 
emprego a tempo inteiro é o modelo predominante de divisão conjugal 
do trabalho pago. (Wall, 2007a; Wall et al. 2016).

Licenças parentais
No que diz respeito às licenças parentais, mencionamos como pontos for-
tes a evolução positiva que se observa na elegibilidade à principal licença 
associada ao nascimento de uma criança (licença parental inicial, antiga 
licença por maternidade) que atinge, em 2015 e 2016, aproximadamente 
85% do total de nascimentos (Gráfico 6). Nesta evolução positiva, a intro-
dução dos subsídios sociais em 2007 – (o valor mensal corresponde a 80% 
do valor do IAS)18 – desempenha um papel importante chegando a repre-
sentar cerca de 20% do total de subsídios iniciais parentais concedidos 
em 2015. Em 2017 houve elegibilidade à licença parental inicial em 81,7% 
dos nascimentos: considerando o total de subsídios parentais iniciais con-
cedidos nesse ano, cerca de 82% são subsídios que têm como referência a 
média salarial e 18% são subsídios sociais.

18 Podem aceder aos subsídios sociais os progenitores cuja carreira contributiva ou é 
inexistente ou insuficiente, mas com rendimento de referência do agregado familiar inferior 
a 80% do valor do IAS que, em 2018, é de 428,90 euros.
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Gráfico 6 – Número de beneficiários da Licença Parental Inicial (% sobre o 
número de nascimentos)

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Informática e Esta-
tística da Segurança Social, I.P.

Um segundo ponto forte remete-nos para as licenças e exclusivas do pai. 
Do lado das políticas, a introdução e o reforço dos direitos do pai regista 
uma evolução muito positiva19. Atualmente, os homens pais trabalhadores 
portugueses são os que mais tempo de licença parental exclusiva bem-paga 
têm em comparação com os restantes países europeus e países da OCDE20. 

A componente de igualdade de género é outro dos pontos fortes a des-
tacar do regime jurídico de licenças parentais em Portugal, colocando-o 

19 Assinalamos o progressivo reforço dos direitos individuais do pai, bem como o facto de 
terem sido definidos períodos de licença obrigatória do pai. Em 1999/2000, 5 dias úteis + 15 
dias de licença parental inteiramente subsidiados pela Segurança Social; em 2004/05 os 5 dias 
úteis passam a ser de gozo obrigatório; em 2009 os cinco dias úteis obrigatórios aumentam 
para 10 dias úteis obrigatórios e a licença de 15 dias é substituída por 10 dias opcionais; a 
licença por maternidade passa a designar-se licença parental inicial, para ser dividida por 
ambos os progenitores após seis semanas obrigatórias da mãe, e é introduzido um bónus 
de mais 30 dias de licença se cada progenitor ficar em casa com o bebé, pelo menos, 30 
dias após o regresso do outro cônjuge ao trabalho (neste caso, a licença de 4 meses pagos a 
100% aumenta para 5 meses a 100% ou, em alternativa, 6 meses a 83%); em 2015/16 a licença 
exclusiva obrigatória do pai aumenta de 10 para 15 dias úteis, mantendo-se os 10 dias úteis  
opcionais. 
20 Consultar: http://www.oecd.org/gender/data/length-of-maternity-leave-parental-leave-
and-paid-father-specific-leave.htm.
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a par dos países nórdicos, os mais igualitários neste indicador. Destaca-se 
a introdução, em 2009, do bónus de um mês adicional de licença bem 
paga que só é atribuído quando também o pai fica de licença sozinho, pelo 
menos, trinta dias da licença parental inicial. Evidencia-se o seu carácter 
inovador pela forma como alicia e promove a autonomização e indepen-
dência do pai cuidador “a solo” (só há bónus se o outro cônjuge regressar 
ao trabalho). 

No seu conjunto, todas estas medidas de proteção social da parentali-
dade resultaram no aumento significativo da despesa do Estado com sub-
sídios parentais. É que, do lado dos atores, a adesão aos novos direitos do 
pai tem sido progressivamente positiva (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Licenças Exclusivas do Pai, obrigatórias e facultativas (% de sub-
sídios concedidos ao pai sobre total nascimentos)

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Informática e Esta-
tística da Segurança Social, I.P.

Assim, em 2017 cerca de setenta por cento dos homens pais gozam a 
licença exclusiva obrigatória de 15 dias úteis no primeiro mês de vida do 
bebé, partilhando ao lado da mãe os primeiros cuidados após o nascimento. 
Destes, a maior parte também goza os 10 dias facultativos durante o tempo 
em que a mãe também se encontra de licença. Uma percentagem inferior 
(cerca de 34% do total de licenças parentais iniciais) fica ainda mais um 
mês de licença usufruindo do bónus de partilha acima referido (Gráfico 8), 
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o que significa que, além dos seus direitos exclusivos, obrigatórios e opcio-
nais, estes pais ainda dividem, pelo menos, 30 dias da licença parental ini-
cial, após o regresso da mãe ao trabalho. 

Gráfico 8 – Licença Parental Inicial Partilhada* Pai e Mãe
% sobre total de Licenças Parentais Iniciais subsidiadas

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Informática e Es-
tatística da Segura

Concluindo a análise dos pontos fortes do regime de licenças parentais, 
é importante referir que embora o caso português se caracterize por um 
modelo de conciliação que promove o “regresso rápido ao trabalho” (Wall, 
2007) ao fim de quatro, cinco ou seis meses de licença, o valor dos subsí-
dios é bastante significativo – entre oitenta e cem por cento do vencimento 
de referência e sem qualquer teto máximo – ao contrário do que se pode 
verificar em outros países europeus. Por outro lado, há uma mensagem 
institucional de partilha que incita ambos os pais a utilizarem integral-
mente os respetivos direitos: é a partilha que aumenta o tempo total pago 
e bem pago que a criança pode permanecer em casa sob cuidado parental.

Não obstante este cenário globalmente positivo, assinalam-se alguns 
fatores de alerta: o facto de a elegibilidade e a utilização das licenças esta-
rem ainda aquém do seu potencial pelo diferencial que apresentam face ao 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Informática e Estatística da 
Segura 
nça Social, I.P. 
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número de nascimentos (em particular no caso dos homens); a utilização 
muito residual da licença alargada de três meses pagos a 25% do venci-
mento de referência (tempo que poderia, eventualmente, vir a ser conden-
sado num único mês pago a 75%, e de utilização mais flexível ao longo do 
primeiro ano de vida da criança, mantendo-se, contudo, como um direito 
individual e não transferível entre os progenitores); a percentagem ainda 
relevante (cerca de 18%) de subsídios que são sociais e, por esse motivo, com 
níveis de compensação muito baixos (80% do IAS corresponde a 343,12 
euros/mês) e dirigidos a camadas da população ainda muito desfavoreci-
das (rendimentos de referência até 80% do IAS). Alertamos ainda para o 
facto de que quando a mãe não é elegível à licença parental inicial (por 
exemplo, não é trabalhadora), o pai da criança recém-nascida também 
não tem direito a esta licença, apesar de trabalhar e de contribuir para o 
regime geral da segurança social; uma restrição que vem contrariar, ou 
pelo menos, confundir a componente de igualdade de género que carac-
teriza globalmente o regime português de licenças parentais, na medida 
em que, em última instância, aponta para uma perspetiva predominante-
mente feminina da conciliação e dos cuidados ao bebé; por fim, alertamos 
para o facto de as duas horas de dispensa para aleitação durante o primeiro 
ano de vida da criança indiciarem uma utilização quase exclusiva por parte 
das mães quando, afinal, se trata de um direito de que ambos os progeni-
tores podem gozar, ainda que de forma distribuída.

No que diz respeito à partilha da licença parental inicial bonificada, 
alertamos para uma utilização que continua aquém do seu potencial (34% 
do total dos subsídios parentais iniciais concedidos são partilhas bonifica-
das de 150/180 dias), apesar do impulso inicial registado logo no primeiro 
ano da sua entrada em vigor e de, desde então, continuar a subir  (ainda que 
moderadamente) mesmo quando diminuem os nascimentos e o número de 
licenças concedidas. Um outro fator a ponderar remete para a promoção 
de uma maior flexibilização dos modos de utilização das licenças. À seme-
lhança do que já existe noutros países, propõe-se que, após períodos obri-
gatórios/quotas de tempo do pai e da mãe, o restante tempo de licença pago 
possa ser articulado com tempo de trabalho, consoante as necessidades das 
famílias, que passam assim a poder combinar o subsídio parental com ren-
dimento profissional até um determinado limite, mas sem deixar de salva-
guardar a perspetiva da igualdade de género e os incentivos dirigidos ao pai 
para que a sua entrada nestas licenças possa ser cada vez mais expressiva. 
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Sabemos que, não obstante o regime de licenças parentais promover 
institucionalmente a entrada do pai nos cuidados ao bebé – (primeiro lado 
a lado com a mãe, através das licenças individuais obrigatórias e opcionais, 
e depois a solo, por via da partilha da licença após o regresso da mãe ao 
trabalho) –, esta participação masculina enfrenta ainda muitos obstáculos 
do lado do mercado de trabalho onde predominam culturas laborais que 
têm como estereótipo de trabalhador ideal o trabalhador do sexo mascu-
lino inteiramente disponível para o trabalho profissional, projetando para 
a esfera feminina o trabalho cuidador e respetiva conciliação (Wall et al. 
2016; Casaca, 2013)

Sendo a igualdade de género na conciliação família trabalho uma com-
ponente cada vez mais importante e indispensável nas estratégias que 
visam promover a natalidade (McDonald, 2000; Esping Andersen, 2009), 
alertamos para a importância de políticas que não só a integrem e promo-
vam juridicamente (por exemplo, nos regimes de licenças parentais), mas 
que também impliquem o setor empresarial nessa conciliação. Afinal, as 
empresas também são “atores da conciliação” (Ferreira et al, 2009); sem a 
sua participação e o seu comprometimento, os objetivos destas políticas 
de família não serão inteiramente alcançados. É, pois, muito importante 
envolver todos os parceiros sociais na busca de “estratégias de socialização 
dos custos da maternidade e paternidade nos locais de trabalho” (Ferreira 
et al. 2009: 129). Do lado das pesquisas (Perista e Lopes, 1999; Ferreira et 
al. 2009; Wall et al. 2016; Leitão, 2018), os resultados evidenciam as difi-
culdades que os homens ainda têm em negociar o gozo partilhado desta 
licença junto das respetivas entidades patronais, sobretudo por se tratar de 
uma licença tradicionalmente atribuída à mãe. O estigma do homem que 
não está comprometido e dedicado ao seu trabalho/empresa, que pretende 
gozar férias ou que não quer trabalhar ainda acompanha o imaginário que 
paira no mercado de trabalho sobre esta mobilização do pai. 

Partilha da licença pelo pai: motivos do pai e a perspetiva dos empregadores 
Por que gozam então os homens estas licenças? E o que dizem sobre isto 
os empregadores? Uma pesquisa recente, ainda que exploratória (Leitão, 
2018), ouviu as narrativas de vinte e quatro homens pais trabalhadores 
sobre os motivos que os levaram a partilhar um mínimo de trinta dias da 
licença parental inicial, depois de a mãe regressar ao trabalho. Foram igual-
mente ouvidos oito empregadores (homens e mulheres) na voz de chefias, 
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diretores, administradores e consultores de empresas sobre esta iniciativa 
do pai. Os resultados apontam para a importância da motivação cuidadora 
do pai, que pretende participar ativamente nos cuidados ao bebé nos seus 
primeiros meses de vida e, desse modo, criar/reforçar o vínculo pai-bebé. 
Mas revelam, igualmente, como a partilha desta licença pelo pai também 
pode estar associada à defesa do emprego da mãe, à proteção/manutenção 
do rendimento do agregado familiar, à necessidade de articular o fim das 
licenças e a vaga na creche e à vontade e necessidade de repartir o trabalho 
cuidador. Embora todos estes homens pais trabalhadores tenham gozado 
o seu direito, nem todos o fizeram de forma impune. Ou seja, a exclusão 
de prémios de produtividade, tentativas de dissuasão avisando sobre difi-
culdades de promoção, penalização salarial, ou mesmo despedimento, 
são exemplos das retaliações de que alguns destes homens acabaram por 
ser alvo em contexto laboral. Do lado dos empregadores, destacam-se três 
padrões de interpretação e acomodação organizacional desta mobilização 
do pai: 1) resistente, que se pode sustentar em representações tradicionais 
do papel do pai e na não necessidade da sua presença em casa nos cuidados 
ao bebé, ou se fundamentar numa cultura de presentismo (Casaca, 2013) 
e de disponibilidade alargada (Leitão, 2018) que, assente numa conceção 
de ética e de valor de trabalho que se sobrepõe à conciliação, penaliza o 
trabalhador(a) que concilia, quer seja o pai ou a mãe; 2) ambíguo, na medida 
em que aceita a necessidade conciliação e da participação de ambos os pais 
nesse processo, aceita o direito e tolera a saída do pai, no entanto, acentua 
o custo que essa ausência representa para a empresa esperando da parte do 
pai a antecipação de um “compromisso de disponibilidade” durante o gozo 
da licença; 3) pró-ativo relativamente à igualdade de género, já traduzida 
em instrumentos de gestão que incentivam e integram o gozo das licen-
ças pelos homens; veem na conciliação uma fonte de maior motivação dos 
trabalhadores com consequentes reflexos no seu desempenho e produtivi-
dade; nela perspetivam a possibilidade de uma maior diversidade de género 
no interior da organização, nomeadamente, em lugares de topo. No seu 
conjunto, fatores que são tidos como benéficos para o negócio da empresa.

Em síntese, verificamos que ainda há um caminho a percorrer no sen-
tido de sensibilizar, implicar e atender às próprias necessidades das empre-
sas/organizações em matéria de conciliação, de modo a que o uso deste 
instrumento crucial de conciliação possa decorrer sem penalizações para 
ambas as partes – empresas e pais e mães trabalhadores. 
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Conclusão
Retomamos a questão que colocámos inicialmente – como têm/podem as 
políticas de família apoiar a natalidade em Portugal – e concluímos que, 
face ao exposto, em Portugal, as famílias ainda suportam grande parte dos 
encargos financeiros com os serviços e equipamentos destinados a crian-
ças nos primeiros anos de vida, sobretudo quase até ao início da escola-
ridade obrigatória, um esforço que, aliado ao carácter seletivo e residual 
dos apoios económicos que o Estado diretamente transfere para as famí-
lias, pode não ser incentivador da natalidade. Não obstante os pontos for-
tes assinalados, os fatores de alerta são aqui cruciais. É, pois, importante, 
investir mais e melhor no apoio económico sustentado e prolongado ao 
longo do ciclo de vida das crianças, na taxa de cobertura de creches nas 
zonas com maiores carências, a preços muito mais acessíveis, com horários 
flexíveis e serviços de qualidade, e na partilha da licença parental inicial, 
por forma a distribuir as responsabilidades inerentes à conciliação, nas 
quais os empregadores também devem ser implicados.

Não existindo uma única e mágica solução para aumentar o número 
de nascimentos, em sociedades envelhecidas e preocupadas com as impli-
cações sociais e económicas da não reposição das gerações, procurámos 
trazer aqui um contributo que, de acordo com os autores que estudam o 
tema, salienta a importância de um mix de medidas públicas de apoio à 
infância, e onde também se destaca uma conciliação entre vida familiar 
e vida profissional que não seja feita exclusivamente nem predominante-
mente no feminino; uma conciliação que reconheça e apoie as mudanças 
na vida familiar (aceitação da diversidade, nascimentos fora do casamento, 
emprego feminino, participação dos homens na vida familiar); que inte-
gre a igualdade de género como um fator incontornável; que considere e 
inclua o papel que o mercado de trabalho (empregadores) inevitavelmente 
também necessita e quer desempenhar nesta conciliação. Por fim, refor-
çamos a importância de políticas de família estáveis e abrangentes e em 
articulação com políticas de emprego, educação, saúde, habitação, trans-
portes, legislação laboral, igualdade, entre outras, pois, tal como referimos 
no início, a natalidade é um fenómeno pluridimensional onde as políticas 
de família têm hoje uma intervenção indispensável. 



178

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE

Bibliografia
Casaca, S.F. (2013). “As novas dinâmicas laborais e os desafios da articulação com a vida 

familiar”. In Sociologia, Problemas e Práticas, 72, pp.31-52.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princetown, NJ: Prin-

ceton University. 
Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Societies Economies. Oxford: 

Oxford University Press. 
Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New 

Roles. Cambridge: Polity Press. 
Ferreira, V., Lopes, M., Coelho, L. e Monteiro, R. (2009). Os custos da maternidade e da pater-

nidade na perspetiva dos indivíduos, das organizações e do Estado. Relatório. Fundação para a 
Ciência e Tecnologia. Coimbra: Centro de Estudos Sociais.

Gauthier, A. (1996). The State and the Family: A comparative Analysis of Family Policies in 
Industrialized Countries. Oxford: Clarendon Press.

Leitão, M. (2018). Homens em Licença Parental Inicial Partilhada: A perspetiva do pai e da empresa. 
Tese de Doutoramento em Sociologia. Lisboa: ICS-UL.

Luci, A. e Thévenon, O. (2013). “The impact of Family Policies on Fertility Trends in Deve-
loped Countries”. In European Journal of Population, 29, pp.387-416.

Mauss, M. (1974). Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: Socio-
logia e Antropologia. São Paulo: EPU/Edusp.

McDonald., P. (2002). “Sustaining fertility through public policy: the range of options”. 
In Population 57, pp. 417-446.

Perista, H. e Lopes, M. (1999). A Licença de Paternidade. Um Direito para a Promoção da Igual-
dade. Lisboa: CESIS – Departamento de Estudos, Prospetiva e Planeamento.

Saraceno, C. (2011). Family Policies. Concepts, Goals and Instruments. Carlos Alberto Note-
books, 230. Disponível em: www.carloalberto.org/workingpaper_papers.

Saxonberg, S. (2013). “From Defamilialization to Degenderization: Toward a New Wel-
fare Typology”. In Social Policy and Administration, 47, pp.26-49.

Thévenon, O. (2011). “Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis”. In 
Population and Development Review, 37, pp. 57-87.

Thévenon, O. (2012). “Fecundidade e Desenvolvimento Económico nos Países da OCDE”. 
In Roteiros do Futuro – Conferência Nascer em Portugal. Lisboa: Casa Civil da Presi-
dência da República, pp. 15-21.

Wall, K., Leitão, M., Correia, S., Ramos, V. (2016). Políticas de Família em 2014 e 2015 – 
Principais desenvolvimentos. Lisboa: OFAP – Observatório das Famílias e Políticas de 
Família, ICS-UL.

Wall, K., Cunha, V., Atalaia, S., Rodrigues, L., Correia, R., Correia, S.V. e Rosa, R. 
(2016). Livro Branco Homens e Igualdade de Género em Portugal. Lisboa: ICS-UL/CITE.

Wall, K. Leitão, M., Atalaia, S. & Cunha, V. (2015). Políticas de apoio económico às famílias 
em 2013. (Policy Brief 2014). Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
OFAP. Observatório das Famílias e das Políticas de Família.

Wall, K. (2011). “A intervenção do Estado: políticas públicas de família”. In Ana Nunes de 
Almeida (coord.). História da Vida Privada em Portugal: Os Nossos Dias. Lisboa: Círculo 
de Leitores/Temas e Debates, pp.340-374.



PARENTALIDADE, TERRITÓRIO E POLÍTICAS DE FAMÍLIA

179

Wall, K. (2007a). “Atitudes face à divisão familiar do trabalho em Portugal e na Europa”. 
In Família e Género em Portugal e na Europa, ed. Karin Wall e Lígia Amâncio, Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais, 211-257.

Wall, K. (2007b). “Leave policy models and the articulation of work and family in Europe: 
a comparative perspective. In International Review of Leave Policy and Related Research 
2007, ed. Peter Moss and Karin Wall, London: Department for Business, Enterprise 
and Regulatory Reform, pp. 25-43.





181

Maternidade e Paternidade: motivações e intenções.  
A importância da idade ao nascimento do primeiro filho
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Resumo
Aparentemente, o número de filhos e a idade com que se tem esses filhos 
são atualmente influenciados, não só pelo aumento dos níveis de esco-
laridade, como pela participação feminina no mercado de trabalho e, 
consequentemente, também pelos seus desejos/aspirações pessoais e pro-
fissionais. Cada um destes fatores condiciona as motivações e intenções 
de mulheres e homens na sua transição para a parentalidade, levando ao 
seu consecutivo adiamento. Embora a decisão de formar uma família seja 
habitualmente tomada em conjunto, importa recordar que a probabili-
dade de efetivamente se transitar para a parentalidade é diferente entre 
homens e mulheres. 

Mas será a idade ao primeiro filho de facto tão importante num país 
onde a maioria dos casais considera que é preferível concretizar uma fecun-
didade inferior à desejada, de modo a assegurar um determinado nível de 
bem-estar, considerado aceitável, para a sua família? De facto, a idade é 
importante, sendo até um dos fatores-chave na intenção de se ter mais um 

* Laboratório de Demografia – CIDEHUS, Universidade de Évora.
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filho, principalmente se tivermos em linha de conta que o intervalo fér-
til das mulheres para o nascimento de um segundo filho está fortemente 
condicionada pela idade a que se tiver tido o primeiro. Esta transição para 
o segundo filho pode mesmo ficar comprometida com aquele adiamento. 
Uma vez que a recuperação da fecundidade em Portugal está atualmente 
relacionada com o aumento do número de nascimentos de segundos filhos, 
importará compreender as alterações que têm ocorrido na idade média ao 
nascimento do primeiro filho. 

Esta evolução recente dos padrões de fecundidade é sustentada pelos resul-
tados do Inquérito à Fecundidade (2013), que por si só já permitem acomodar 
alguma dose de otimismo quanto à intenção em ter um segundo filho, pois 
apontavam para uma fecundidade média esperada no final da sua vida repro-
dutiva de 1,8 filhos, ou seja, valor muito próximo de um ideal de dois filhos.

Neste sentido, se ter um segundo filho está na raiz da ténue recupera-
ção dos recentes níveis de fecundidade, então importa proporcionar con-
dições mais favoráveis para que mais casais potenciem esta possibilidade 
e a concretizem. 

Não será expectável que a estrutura populacional extremamente enve-
lhecida do país venha a sofrer alterações substanciais a curto e médio prazo, 
em resultado apenas de políticas de incentivo à natalidade. Os futuros pais 
pertencem atualmente a gerações de menor dimensão, pelo que, mesmo 
com alterações significativas que se possam vir a verificar nos comporta-
mentos de homens e mulheres face à fecundidade, a própria natalidade 
encontra-se, pelo menos num futuro próximo, comprometida por essa 
menor dimensão, com todas as implicações sociodemográficas que daí 
poderão advir.

1. Introdução 
Quando Van de Ka (2002), Sobotka (2004), Bongaarts e Feeney (1998), 
entre outros autores, trouxeram a debate as questões do efeito de tempo 
(adiamento) e quantum (diminuição) da fecundidade, de forma mais aguer-
rida, o debate assentava fundamentalmente nas implicações a curto prazo 
de uma diminuição da fecundidade e muitos foram os que defenderam que 
a questão do adiamento acabaria por se dissipar (Reher, 2011). Contudo, as 
sociedades estão em adaptação a esta realidade, nomeadamente nos países 
desenvolvidos e mais envelhecidos, onde o declínio de 1 000 nascimentos 
ao ano é significativo para as estruturas demográficas. 
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E por isso surgem questões como: O que motiva um casal a ter um filho 
ou mais filhos, naquele momento das suas vidas? Contudo, a resposta a esta 
questão poderá trazer ainda mais questões. Será a participação da mãe e 
do pai no mercado de trabalho decisiva na tomada de decisão? Qual será 
o impacto do background de um indivíduo nas suas aspirações familia-
res? Qual a idade certa para ter o primeiro filho? E nas suas intenções, será 
que homens e mulheres têm pesos diferentes para o número de filhos que 
tencionam ter ao longo da sua vida reprodutiva? Serão as respostas a estas 
questões suficientes para permitir conhecer se as motivações e intenções 
de fecundidade dos portugueses podem ser potenciadoras para aumentar 
o número de nascimentos? Num país onde as gerações que contribuem 
para estes nascimentos têm menores dimensões que no passado, e onde a 
crise económica recente estimulou o aumento substancial do saldo migra-
tório negativo, o que nos espera o futuro? 

É importante relembrar que o semblante da estrutura populacional 
portuguesa, é atualmente caracterizado por um gradual envelhecimento 
que está associado, primeiramente ao efeito positivo do aumento da espe-
rança de vida à nascença, mas também ao efeito negativo da diminuição 
da população em idade fértil (por consequência dos movimentos migrató-
rios e de gerações de menores dimensões) e do decréscimo do número de 
nascimentos. Sendo a idade fator-chave na explicação para o adiamento e 
diminuição do número de filhos tidos, importa compreender o verdadeiro 
impacto que a saída de população jovem em idade fértil, teve no número 
de nascimentos registados, caso tivesse permanecido no país e adotado os 
comportamentos de fecundidade observados pelos restantes. 

Verifica-se em Portugal, como em toda a Europa, que embora a maio-
ria dos indivíduos revele um desejo em ter um primeiro filho, esta deci-
são tem vindo a ser adiada para idades mais avançadas, condicionando o 
nascimento dos filhos seguintes. Num presente e futuro onde a incerteza 
económica é fator-chave e onde o efeito do saldo migratório, substancial-
mente negativo (até 2016), agravou a situação da natalidade e fecundidade 
em Portugal, procurou-se ainda dar resposta ao efeito positivo que teria 
tido a permanência dos emigrantes “perdidos” entre 2011 e 2015 na estru-
tura populacional do país. 
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2. Intenções e motivações de fecundidade dos portugueses
No ano de 2013, momento conturbado da crise económica portuguesa, 
o Instituto Nacional de Estatística (INE) em parceria com a Fundação 
Francisco Manuel dos Santos (FFMS), recolhiam informação sobre a 
fecundidade dos portugueses, sobre as suas intenções e motivações para 
concretizar a transição para a parentalidade ou não, bem como as motiva-
ções e intenções para o nascimento de mais filhos. Recorde-se ainda que 
Mendes et al. (2016a) realizaram uma extensa análise destes resultados dos 
quais nos parecem importante reavivar alguns. 

A figura 1 permite aclarar logo à partida que de entre os casais com filhos 
em Portugal, a maioria (47%) tem filhos, mas não tenciona vir a ter mais, 
enquanto que de entre os que têm intenção de vir a ter, são os que não tive-
ram ainda o seu 1º filho que apresentam maior intenção de concretizar a sua 
fecundidade. Destacando-se também que 8% dos inquiridos, não tinham 
filhos e não tencionam mudar essa decisão até ao final da sua vida reprodutiva. 

Figura 1: Intenção de fecundidade dos portugueses em 2013. 

Fonte: Elaborado com base na Figura 3.1, in Mendes et al. (2016b), pp. 19.
Nota: O somatório de todas as percentagens é igual a 98% correspondendo os restantes 2% 
aos indecisos, ou seja, indivíduos que tem ou não filhos, e não sabem se pretendem vir a ter 
ou vir a ter mais. 

A análise da fecundidade não deve centrar-se apenas na concretização 
do evento (nascimento de um filho), devendo ter também em considera-
ção as diferentes fecundidades ao longo do ciclo de vida dos indivíduos.  
Vejamos a fecundidade realizada1 estudada por Mendes et al. (2016a), que é 

1 Fecundidade Realizada: número de filhos até ao momento. 
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(nascimento de um filho), devendo ter também em consideração as diferentes 
fecundidades ao longo do ciclo de vida dos indivíduos. Vejamos a fecundidade 
realizada1 estudada por Mendes et al. (2016a), que é o resultado concertado das decisões 
tomadas entre os casais, numa mediação entre o seu desejo (fecundidade desejada2), as 
suas intenções (medidas através da fecundidade intencional3) e a influência de fatores 
externos que influenciam o número de filhos tidos. A combinação de todos estes fatores 
contribuirá para o que se esperaria ser uma fecundidade final esperada não muito 
diferente da desejada, contudo e uma vez que esta fecundidade será medida apenas no 
final da vida reprodutiva de um casal, a janela temporal de incentivo à natalidade está 
extramente condicionada.    

                                                
1 Fecundidade Realizada: número de filhos até ao momento.  
2 Fecundidade Desejada: número de filhos que uma pessoa deseja ter ao longo da sua vida.  
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o resultado concertado das decisões tomadas entre os casais, numa media-
ção entre o seu desejo (fecundidade desejada2), as suas intenções (medidas 
através da fecundidade intencional3) e a influência de fatores externos que 
influenciam o número de filhos tidos. A combinação de todos estes fatores 
contribuirá para o que se esperaria ser uma fecundidade final esperada não 
muito diferente da desejada, contudo e uma vez que esta fecundidade será 
medida apenas no final da vida reprodutiva de um casal, a janela temporal 
de incentivo à natalidade está extramente condicionada.

Relembremos que, no que à fecundidade intencional dos portugue-
ses diz respeito, sejam homens (18-54 anos) ou mulheres (18-49 anos), o 
comportamento é em tudo semelhante (figura 2). São os mais jovens que 
tencionavam em 2013 ter uma família de maiores dimensões. E destaca-se 
ainda que de entre os mais jovens existe uma expectativa de ainda virem a 
ter dois filhos adicionais, “superior no caso dos homens (aos 18 anos é de 
aproximadamente 75% e 70%, respetivamente para homens e mulheres), 
enquanto a intenção de virem a ter ainda mais 3 ou mais filhos é superior 
entre as mulheres (aproximadamente 25% das mulheres com 18 anos, com-
parativamente a cerca de 15% de homens)” (Mendes et al. 2016a, pp. 75). 

Esta intenção de ter 2 ou mais filhos, muito presente nos primeiros anos 
do período reprodutivo, diminui com o aumento da idade, como resultado 
da concretização da fecundidade realizada, ou seja, aquando do inqué-
rito, um indivíduo (independentemente de ser homem ou mulher) com 
30 anos, pode por exemplo tencionar não ter mais filhos ou ter apenas 
mais um, e por esse motivo assistimos a diminuição dos valores da fecun-
didade intencional. Contudo, sabemos que entre a fecundidade desejada, 
a fecundidade intencional e a fecundidade realizada existem diferenças, 
explicadas muitas vezes pelas motivações individuais que levam os indi-
víduos a adaptarem-se em face das alterações que ocorrem nas vidas pes-
soais e profissionais (Testa, 2007). 

2 Fecundidade Desejada: número de filhos que uma pessoa deseja ter ao longo da sua vida. 
3 Fecundidade Intencional: diferença entre o número de filhos que se espera vir a ter para 
além dos que já se têm.
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Figura 2: Proporção de indivíduos de acordo com a sua Fecundidade 

Fonte: Figura 3.38 in Mendes et al. (2016a), pp. 76.

É consensual na literatura, (Almeida et al., 1998; Adsera, 2011; Cunha, 
2007; Demeny, 2003; Giddens, 2006; Oliveira, 2007; Mendes, 1987; Men-
des et al., 2016a) que a redução da fecundidade intencional está associada 
ao aumento dos custos afetivos e materiais de ter um (ou mais filhos), exis-
tindo portanto uma adaptação aos recursos existentes. Por oposição, na 
motivação para o nascimento de um filho, pesam quase exclusivamente 
fatores de natureza emocional e afetiva, com propensão para se investir 
todos os recursos disponíveis em cada um dos filhos tidos (Giddens, 2006; 
Sobotka, 2008). A perceção de cada indivíduo, sobre os custos dos filhos, 
seja ele um custo pessoal, social ou simplesmente financeiro, é um fator 
importante no desejo de concretizar a sua intenção de fecundidade, e 
que pode influenciar o comportamento e decisões de fecundidade, tanto 
a curto como a longo prazo (Tomé e Mendes, 2017). 

Parece existir uma compensação entre qualidade e quantidade, iden-
tificada na literatura por diferentes autores (Becker 1960; Maciel, 2015), 
que explicam este declínio como intencional, uma tomada de decisão 
pensada entre o casal potenciando uma maior dedicação ao filho tido. 
Se tal como Mendes et al. (2016a) identificaram, os portugueses preferem 
ter menos filhos com maiores oportunidades a mais filhos, significa então que 
este processo de transformação já está a decorrer na sociedade portu-
guesa. E as motivações emocionais, nada mais são do que a resposta a uma 
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transformação do peso material implícito na pretensão de se ter um filho  
(Sobotka, 2008). 

Em 2013, os portugueses tinham em média 1 filho, desejavam ter até 
2,3 filhos, mas na realidade esperavam ter apenas 1,8 filhos. A importân-
cia do peso total no seu bem-estar do custo de um filho, ou de mais um 
filho, é determinante na forma como interfere naquilo que são as inten-
ções, desejos e concretizações. Na tabela 1 apresentam-se sintetizados os 
cinco principais fatores determinantes para não pretender mais filhos.  
À parte de já se ter os filhos que se quer, se destacam-se os fatores finan-
ceiros como os principais para não se transitar para o filho seguinte.  
O nascimento de um filho implica a medição dos custos financeiros, sociais 
e existenciais, que apenas quando apresentam um risco positivo são con-
siderados pelos indivíduos como uma segurança para a concretização da 
sua intenção de fecundidade. 

Tabela 1: Fatores determinantes para não ter mais filhos, além dos que já tem 
entre os 18 e os 49 anos 

18 – 49 
anos

Até 
aos 30

Depois
dos 30

Custos financeiros associados 85,1 % 87,1 % 89,4 %
Já tem os que quer 73,2 % 77,9 % 67,7 %

Dificuldade para conseguir emprego 52,4 % 59,0 % 53,0 %
Dificuldade em conciliar família e emprego 36,8 % 38,1 % 40,4 %
Falta de espaço na habitação 18,7 % 28,5 % 19,2 %

Fonte: Determinantes da Fecundidade em Portugal (Mendes et al., 2016a).

O nascimento de um filho pressupõe um compromisso para toda a vida, 
que implica a procura pelo equilíbrio financeiro e estabilidade profissional 
que permita concretizar e ampliar a sua fecundidade desejada (Kreyenfeld, 
2004), e a verdade é que as motivações para ter apenas um filho ou ir além 
do primeiro, se opõem como polos negativos e positivos da vida familiar. 
A idade ao nascimento do primeiro filho, ou seja, a idade do indivíduo no 
momento em que transita para a parentalidade, é fator condicionante para 
ter mais filhos, a par das questões financeiras que tal como a estabilidade 
de uma coabitação ou casamento, parece potenciar a decisão de ter mais 
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um filho (Tabela 2). O estudo dos determinantes da fecundidade em Por-
tugal (Mendes et al., 2016a), permitiram também identificar a dimensão 
do agregado de origem como fundamental para ficar apenas pelo primeiro 
filho, ou pretender aumentar a dimensão da sua família (menos irmão no 
passado parece potenciar menos filhos no presente), assim como a idade a 
que se deixou o agregado familiar de origem. Contudo, a decisão concer-
tada de ter um filho, revela que este evento de vida, acontece mais tarde 
quando os indivíduos, concordam que é preferível ter menos filhos com 
mais oportunidades (Mendes et al., 2016a). 

Tabela 2: Síntese das motivações para ter filhos e para ter mais filhos para os 
indivíduos entre os 30 e os 39 anos 

Motivações para ter apenas um filho Motivações para ter mais filhos 
Idade ao nascimento do primeiro filho; Idade do indivíduo; 
Não ser casado ou não estar a coabitar; Estar num casamento ou coabitação;
Rendimento per capita do agregado; Rendimento per capita do agregado mais 

elevado;
Níveis de escolaridade mais baixos podem 
ser um entrave; 

Níveis de escolaridade mais elevados são 
potenciadores; 

Número de irmãos: menos irmão menos 
filhos;

Número de irmãos: mais irmão mais filhos;

Importância da presença do pai; Idade com que deixou o agregado de 
origem;

Concordar de que é preferível ter menos 
filhos com mais oportunidades. 

Discordar de que é preferível ter menos 
filhos com mais oportunidades. 

Fonte: Determinantes da Fecundidade em Portugal (Mendes et al., 2016a). 

Embora os portugueses desejem ter filhos, a maioria dos inquiridos 
em 2013 tinha já o número de filhos que esperava ter até ao final da sua 
vida reprodutiva (Figuras 1 e 2). Recorde-se que 47% já tinha os filhos que 
pretendia, sem o desejo de aumentar a sua família. A estabilidade familiar 
potencia a transição para o filho seguinte, nomeadamente para indivíduos 
com pelo menos um irmão, ou seja famílias de origem de maior dimensão 
potenciam famílias de maior dimensão no presente ou futuro. Contudo, 
e tal como Kreyenfeld (2004) identificou, mais do que a questão econó-
mica (com exceção de situações extremas, como uma crise económica), 
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o impacto do nível de instrução é fator-chave e fundamental entrada na 
parentalidade. O adiamento do nascimento do primeiro filho diminui a 
janela de oportunidade para os nascimentos seguintes, porque embora os 
portugueses queiram ter filhos, o momento dessa decisão poderá condi-
cionar o quantum final dos seus níveis de fecundidade, como veremos na 
secção seguinte. 

3. Ter o primeiro filho? Sim. 
Mas quando? E quais as implicações no nascimento dos seguintes
Quando a demografia passa da quantificação do fenómeno para a sua expli-
cação, o desafio sociodemográfico que é a formação de uma família passa 
inevitavelmente pela análise e compreensão do adiamento da fecundidade. 
Os demógrafos, bem como os sociólogos, procuram compreender quais os 
obstáculos que condicionam as tomadas de decisão de um casal (Fahlén, 
2013; Frejka e Sardon, 2004), bem como o que potencia a decisão de por 
exemplo ter apenas um filho (Tomé, 2015). 

Os jovens, futuros pais, têm hoje projetos de vida diferentes dos de gera-
ções anteriores, como resultado das transformações societais das socieda-
des em constante transmutação, adaptando o seu bem-estar, ainda que em 
alguns casos de forma inconsciente, a respostas mais adequadas ao que 
desejam para si. Na realidade, cada um de nós pode considerar que o ideal 
para uma família é que esta seja composta por um casal e dois filhos, mas 
será que esse ideal é o que deseja para si? (Sobotka e Beaujouan, 2014). 

Recordando uma vez mais os resultados do Inquérito à Fecundidade 
2013 (IFEC), 65% dos indivíduos, tinham pelo menos um filho e destes 
somente 30% passaram para o segundo até à data do inquérito (Figura 3), 
ou seja, 70% dos indivíduos com um filho, podem ainda aumentar a sua 
fecundidade, dependendo da sua janela de oportunidade de idades para 
o concretizar. 
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Figura 3: Proporção de indivíduos de acordo com o número de filhos tidos em 2013. 

Fonte: Elaborado com base na Figura 4.6, in Determinantes da Fecundidade em Portugal 
(Mendes et al., 2016a)

Uma vez que a ténue recuperação da fecundidade em Portugal está 
atualmente relacionada com o aumento do número de nascimentos de 
segundos filhos, importará compreender as alterações que têm ocorrido 
na idade média ao nascimento do primeiro filho. Se considerarmos por 
exemplo quantos anos em média os casais esperam para o nascimento do 
segundo e terceiro filhos (Figura 4), verificamos que a maioria dos casais, 
entre 2014 e 2017, esperaram mais de três anos para o nascimento do seu 
segundo filho. Contudo, na transição para o terceiro filho, os casais que 
tomam esta decisão, têm vindo a diminuir o seu tempo de espera e no ano 
de 2017 verifica-se um aumento daqueles que esperam até 3 anos. 
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Figura 4: Número de filhos tidos até 5 anos depois nascimento do 1º e 2º filhos, 
entre 2014 e 2017 

Fonte: Micro-dados dos nados-vivos, Instituto Nacional de Estatística. Elaboração própria.

Entre a fecundidade medida no final da vida reprodutiva e a fecundi-
dade desejada ou intencional, estão fatores que afastam ou aproximam estas 
fecundidades, dos quais se destacam a idade como aquele que maior peso 
tem na determinação do número de filhos tidos, principalmente no caso 
das mulheres. Tradicionalmente a análise da fecundidade, por razões de 
calendário do período fértil, e de disponibilidade de dados, assenta todos 
os seus indicadores nos comportamentos das mulheres, contudo Dudel e 
Klusener (2018) estão a reconstruir informação sobre a fecundidade mas-
culina com o propósito de criar uma base de dados internacional de livre 
acesso, na qual Portugal estará incluído, e permitindo pela primeira vez 
apresentar neste trabalho dados sobre a fecundidade masculina em Por-
tugal. 

Se considerarmos a idade ao nascimento de um filho, para homens e 
mulheres cujos seus filhos nasceram em Portugal durante as últimas qua-
tro décadas, verificamos que são os homens aqueles que apresentam uma 
idade média mais tardia, ultrapassando já os 30 anos durante a década 
de 80 (Figura 5). Entre 1980 e os anos mais recentes esta idade média 
aumentou para homens e mulheres, a ritmos diferentes e que diminuí-
ram o diferencial de idades entre ambos. Entre 2010 e 2015 a idade média 
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Figura 4: Número de filhos tidos até 5 anos depois nascimento do 1º e 2º filhos, entre 2014 e 
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dos homens atingiu os 33 anos, ficando-se pelos 30 no caso das mulhe-
res, contudo a diferença entre sexos é menor que no passado (2,6 anos vs 
3,0 anos), podendo revelar um abrandamento do adiamento por parte dos  
homens. 

Figura 5: Idade média ao nascimento de um filho (Homens e Mulheres) e dife-
renças entre as idades médias nas décadas de 1980, 1990, 2000 e 2010

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Dudel e Klusener, 2018. Elaboração própria.
Nota: A década de 2010 incluí dados até 2015 inclusive. 

O aumento da escolaridade e as transformações sociodemográficas, 
como referido anteriormente, estão entre os fatores chave apontados como 
respostas fundamentais no processo de transição tardia para a parentali-
dade, onde a decisão de ter um filho ou mais um filho, é hoje comprimida 
nas idades mais avançadas, diminuindo substancialmente a janela de opor-
tunidades. E uma vez que os diferentes tipos de fecundidades medidas ao 
longo do ciclo de vida se adaptam às circunstâncias individuais, emerge a 
necessidade de identificar o tempo de vida útil do período reprodutivo de 
uma mulher. Este intervalo de tempo pode ser definido como o número de 
anos remanescentes após o nascimento do primeiro filho, medido através da dis-
tância entre a idade ao nascimento do primeiro filho e a idade limite con-
siderada para o período fértil [49 anos]. 
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Em 1980 o Índice Sintético de Fecundidade (ISF) era de 2,3 filhos por 
mulher, sendo que as mulheres tinham aproximadamente 25 anos de anos 
remanescentes, após o nascimento do primeiro filho, para aumentarem a 
sua fecundidade (Figura 6). 37 anos depois, em 2017, o ISF era de 1,38 filhos 
por mulher, enquanto que o número de anos remanescentes diminuiu para 
aproximadamente 19. Ou seja, entre 1980 e 2017, o período reprodutivo 
após o nascimento do primeiro filho, diminuiu aproximadamente 6 anos, 
refletindo a compressão do uso do período fértil, e a eventual transição 
para um segundo filho e seguintes, poderá ficar comprometida.

Figura 6: Índice Sintético de Fecundidade e o número de anos remanescentes 
do período fértil das mulheres portuguesas, após o nascimento do primeiro filho 
entre 1980 e 2017. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboração própria. 

Recorde-se que em Portugal, e embora a idade média ao nascimento 
de um filho (IMF) tenha aumentado nas últimas 4 décadas, a verdade é 
que entre 1980 e 2017, o espaçamento entre esta idade e a idade média ao 
nascimento do primeiro filho (IMF – 1º Filho), diminuiu francamente.  
A diferença média entre as duas idades, durante a década de 1980 foi de 3 
ou superior, diminuindo para valores iguais ou inferiores a 1,5 anos entre 
2013 e 2016 (Figura 7). E se o aumento da idade ao nascimento do primeiro 
filho condiciona a idade ao nascimento dos restantes, a consequência deste 
adiamento será que todas as idades médias aumentam? O ligeiro aumento 
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da distância entre estas duas idades entre 2016 e 2017, é resultado de mais 
nascimentos de segunda ordem, e que parece ser o suporte principal de 
alguma recuperação recente dos níveis de fecundidade. 

Figura 7: Evolução da Idade média à fecundidade (IMF), Idade Média ao nasci-
mento do 1º filho (IMF – 1º Filho) e a diferença entre ambas, entre 1980 e 2017 
em Portugal. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboração própria.

A idade ao nascimento do primeiro filho é importante e determinante 
na efetivação do quantum da fecundidade dos potenciais pais. Para um 
casal, principalmente no caso da mulher, pela limitação do seu período 
fértil (tradicionalmente considerando entre os 15 e os 49 anos), sendo um 
dos fatores-chave na pretensão de se ter mais um filho, o intervalo fértil 
para o nascimento de um segundo filho está fortemente condicionada pela 
idade a que esta tiver tido o primeiro filho. 

Em média, o nascimento do primeiro filho está a ocorrer muito pró-
ximo dos 30 anos, significando que se em média os casais que transitam 
para o segundo filho, entre 3 a 5 anos, então a possibilidade de ir além 
do segundo filho é restringida para muitos casais. Embora o período fér-
til feminino esteja biologicamente definido até aos 49 anos completos, 
em 2017 menos de 7% dos nascimentos registados ocorram depois dos 
40 anos, significa então que dos 19 anos de período remanescente após o 
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nascimento do primeiro filho, as mulheres estão essencialmente a utili-
zar apenas 10. Nos anos mais recentes, nomeadamente em 2016 e 2017, a 
breve recuperação do nascimento de segundos filhos, observadas nos anos 
recentes, é resultado também da diminuição do tempo decorrido após o 
nascimento do primeiro filho. 

4. E se? Diferentes cenários e perspetivas de presente e futuro
Quando se discutem os comportamentos demográficos recentes, a ten-
dência é reforçar a grande transformação que a estrutura populacional 
dos países desenvolvidos registou nos últimos 50/60 anos. Neste tempo, 
países como Portugal, Suécia, Espanha ou Itália, transitaram de uma pirâ-
mide etária francamente jovem para uma pirâmide envelhecida, em que o 
seu topo exerce demasiada pressão sobre a restante população, i.e., sobre 
os jovens e a população (potencialmente) ativa.

Ao nível da natalidade, a própria estrutura populacional é apontada 
como sendo grande responsável pelo declínio do número nascimentos 
que se tem observado ao longo dos anos, especialmente quando se regista 
alguma espécie de recuperação, mesmo que ténue. Isto significa que muitas 
vezes se questiona o facto de, mesmo perante taxas de fecundidade mais 
reduzidas, se a estrutura de uma população de mantivesse jovem, os nas-
cimentos aumentariam. Por outro lado, muitas das vezes a questão incide 
sobre os 2,1 filhos médios por mulher necessários para a substituição de 
gerações, i.e., será que os nascimentos observados aumentariam caso os 
valores registados permitissem a substituição de gerações? Ou pelo menos 
se não se afastassem demasiado?

Para que se consiga obter uma resposta credível a estas questões é 
importante recordar a evolução da fecundidade portuguesa ao longo dos 
anos, que além de registar um declínio bastante acentuado, registou ainda 
um deslocamento para idades mais avançadas, significando que não se 
observou apenas um declínio no número de filhos, como também os pró-
prios nascimentos se registam em idades cada vez mais avançadas (des-
locamento). Esta tendência pode ser observada na figura 8, no entanto, e 
apesar de a IMF registar um aumento, países como França não apresen-
tam um enorme afastamento da substituição de gerações como aquele que 
pode ser observado em Portugal, e tal como ali se encontra representado.

No caso de Portugal, verifica-se que acompanhando a deslocação da 
fecundidade para idades mais avançadas, registou-se, entre 1981 e 2017, 
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um decréscimo avassalador no ISF. Este declínio, apesar de ter sido inter-
rompido por uma ligeira recuperação entre 1995 e 2000, levou a que em 
2013 se registasse, em Portugal, o valor mais baixo alguma vez registado 
no respeitante ao ISF: 1,21. Todavia, desde esse ano, tem-se registado uma 
ligeira recuperação e em 2017 atingiram-se os 1,38 filhos por mulher. Com 
a análise desta figura, podemos ainda constatar que esta recuperação foi 
resultante de um aumento da fecundidade em idades mais tardias, cor-
respondendo aos segundos filhos, i.e., esta recuperação encontra-se inti-
mamente relacionada com a cessação do adiamento do segundo filho em 
muitos casais. No caso de França (Figura 8b), apesar de também se veri-
ficar um adiamento da fecundidade para idades mais tardias, a verdade é 
que o declínio no número médio de filhos por mulher registou-se essen-
cialmente até 1994, seguido de um aumento até 2011, e declinando ligei-
ramente até ao final da série temporal disponível. Aqui o ISF mais baixo 
registado situa-se nos 1,66 filhos por mulher, enquanto que o mais elevado 
é de 2,02, ou seja, valores muito mais próximos da substituição de gerações.

Figura 8: Evolução das taxas de fecundidade geral por idades (TFGi) e do Índice 
Sintético de Fecundidade (ISF) em Portugal e França entre 1981 e 2017. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Human fertility database. Elaboração própria.

É verdade que França tem uma enorme força/presença de imigrantes na 
sua estrutura populacional, mas não é o que muitos demógrafos avançam 
como solução para o aumento da natalidade/fecundidade? Será a imigra-
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França (Figura 8b), apesar de também se verificar um adiamento da fecundidade para idades 

mais tardias, a verdade é que o declínio no número médio de filhos por mulher registou-se 

essencialmente até 1994, seguido de um aumento até 2011, e declinando ligeiramente até ao 

final da série temporal disponível. Aqui o ISF mais baixo registado situa-se nos 1,66 filhos por 

mulher, enquanto que o mais elevado é de 2,02, ou seja, valores muito mais próximos da 

substituição de gerações. 

 

Figura 8: Evolução das taxas de fecundidade geral por idades (TFGi) e do Índice Sintético de 

Fecundidade (ISF) em Portugal e França entre 1981 e 2017.   

 

Portugal França  

  

(a) (b) 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Human fertility database. Elaboração própria. 
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ção uma solução? Então e se Portugal registasse exatamente os mesmos 
comportamentos de fecundidade que os seus congéneres franceses? A 
resposta encontra-se na figura 9.

Tal como pode ser observado na figura 9, em Portugal, o número de 
nados-vivos declinou de pouco mais de 152 mil para pouco mais de 86 mil 
entre 1981 e 2017 (linha verde), e mesmo que a estrutura populacional 
portuguesa se tivesse mantido jovem (e.g.: repetido entre 1981 e 2017) a 
verdade é que o desfecho não seria muito diferente do atual: 90 130 nados-
-vivos em 2017 (linha preta).

Neste ponto de vista, o único cenário que poderia ter um impacto sig-
nificativo, ainda que a curto/médio prazo, seria o de se atingir os níveis 
de fecundidade observados em França (120 147 – linha amarela). Todavia, 
sabe-se através de inúmeros estudos, que os imigrantes de 2ª geração ado-
tam comportamentos de fecundidade muito similares com os países de 
origem, pelo que a melhor solução seria a de proporcionar aos residentes 
a possibilidade (condições necessárias) de conseguirem ter o número de 
filhos pretendido, ou seja, a sua fecundidade final esperada.

Figura 9: Evolução do número de (1) nados-vivos registados em Portugal (NV) 
entre 1981 e 2017, (2) nados-vivos em Portugal mantendo a estrutura populacional 
de 1981 até 2017 (NV Std 81), (3) nados-vivos em Portugal mantendo os níveis de 
fecundidade observados em França no mesmo período (NV Std França). 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboração própria.
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Considerando ainda outra possibilidade, de acordo com o último Inqué-
rito à Fecundidade realizado em Portugal no ano de 2013 (IFEC 2013), a 
fecundidade esperada dos portugueses rondaria os 1,8 filhos médios por 
casal. Então e se subíssemos um pouco o objetivo e se nos próximos 5 anos 
o valor atingido fosse de 1,87? Seria muito provável registar um aumento 
significativo do número de nados-vivos (Figura 10). Neste sentido, em 2023, 
seria expectável o registo de um aumento de aproximadamente 20 mil 
nados-vivos (18 626), atingindo assim os 104 780.

Figura 10: Número de nados-vivos potencialmente registados entre 2018 e 2023 
com o ISF de 1,87 ou 1,35 em 2023.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboração própria.

Seguindo ainda o raciocínio de fixação de residentes, ou até de atrati-
vidade, importa ainda voltar um pouco atrás no tempo, mais precisamente 
ao momento de intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 
Portugal. Entre 2011 e 2015 registou-se, em Portugal um número de emi-
grantes bastante elevado e, independentemente de serem de índole per-
manente ou temporária, tratando-se de pessoas em idade ativa jovem, os 
efeitos sobre as suas trajectórias matrimoniais e decisões de fecundidade 
da sua saída de Portugal levará a que os seus filhos venham, muito pro-
vavelmente, a nascer no país de destino. Principalmente porque grande 
parte dos emigrantes temporários tem tendência a passar, mais tarde, a 
permanente. Por esta razão, tivemos curiosidade em perceber qual teria 
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sido o possível impacto da sua saída, versus a permanência em Portugal, 
nos níveis de natalidade observados no país (Fihel et al., 2018). 

Em primeiro lugar, tivemos em conta que a idade média ao nascimento 
de um filho em Portugal ronda os 30 anos de idade, e é precisamente entre 
os 20 e 49 anos que se concentram os maiores fluxos de (e)migração, que 
correspondem maioritariamente aos jovens adultos, que não só preten-
dem encontrar condições de trabalho satisfatórias, não precárias e com 
um salário compatível com as expectativas dadas as suas habilitações lite-
rárias e qualificações profissionais, como também muitos deles desejam e 
estão prestes a constituir família.

Neste sentido, e tendo como ideia base recalcular o número de nados-
-vivos que se iriam registar caso esses mesmos emigrantes tivessem ficado 
em Portugal e adotado os comportamentos de fecundidade daqueles que 
ficaram a residir em Portugal, estimámos o impacto das migrações no 
número de nados-vivos registados se aqueles emigrantes, mulheres e 
homens, tivessem registado idêntico comportamento de fecundidade ao 
dos residentes no país, nas mesmas idades. 

Assim, caso Portugal tivesse exercido uma força (re)atrativa ou de fixa-
ção sobre estes mesmos emigrantes, o número de nados-vivos registados no 
nosso país teria aumentado independentemente de assumirmos que estes 
emigrantes iriam encontrar companheiros no seu destino, ou que teriam 
saído do país acompanhados pelos seus parceiros. A simulação efetuada 
permitiu estimar um intervalo de valores considerados como o mínimo e 
o máximo de nados-vivos possíveis de atingir ao longo dos anos em obser-
vação. Concluímos que ao longo destes anos ter-se-ão “perdido” entre um 
mínimo de 13 443 e um máximo de 18 981 nados-vivos resultado da forte 
emigração registada no país. Adicionalmente, em nenhum dos cenários, 
se teria observado um número de nados-vivos inferior a 85 000, nos anos 
em análise (Figura 11).
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Figura 11: Número de nados-vivos observados entre 2011 e 2015, e valor mínimo 
e máximo de nascimentos “perdidos” para os emigrantes temporários e perma-
nentes.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboração própria. 

Os diferentes cenários testados neste trabalho, permitem verificar que 
com um índice sintético de fecundidade próximo de 2,1 no ano de 2017, 
poderíamos esperar contar com mais 50% de nados-vivos, comparativa-
mente com os registados no momento. As simulações efetuadas permitiram 
ainda verificar que mantendo o comportamento de fecundidade observados 
em Portugal nos últimos anos, o retorno de emigrantes poderia e poderá 
potenciar um aumento significativo no número total de nascimentos. 

5. Conclusão 
Portugal, tal como outros países europeus, apresenta atualmente uma 
estrutura populacional envelhecida, resultado do aumento da esperança 
de vida, diminuição do número de filhos, e diminuição da população em 
idade ativa por consequência dos elevados valores da emigração, durante 
o período da crise. 

Ao longo deste trabalho fomos além das questões demográficas e pro-
curámos explicar o adiamento e diminuição da fecundidade em Portugal 
no contexto das motivações e intenções dos futuros pais, condicionados 
pela entrada tardia na parentalidade. 
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A idade ao nascimento do primeiro filho é o fator mais importante no 
adiamento da fecundidade e na sua diminuição pois a idade ao primeiro 
filho, condiciona não só a tomada de decisão de ter o segundo filho e os 
seguintes, como condiciona a fecundidade do casal e o rejuvenescimento 
do país. Contudo, a situação pode ser pelo menos menorizada em situa-
ções em que os casais sentem estabilidade económica e social para o fazer. 
A entrada tardia no mercado de trabalho e o aumento dos níveis de esco-
laridade é algo que dificilmente sofrerá um retrocesso nos seu comporta-
mento, portanto o que resta à sociedade é adaptar-se a esta nova realidade, 
promovendo oportunidade para que os futuros pais, o possam ser. 

Por exemplo, na questão dos apoios familiares, recorde-se que para 
aproximadamente 30% dos jovens até aos 30 anos, a questão da habita-
ção é apresentada como fator determinante para não pretender ter mais 
filhos, valor que poderá vir a aumentar. Se no passado o ditado português, 
referindo que “onde cabem 2 cabem mais 2 ou 3” seria aceite, a verdade é 
que hoje, a falta de habitação disponível no mercado estará a condicionar 
a pretensão de aumentar a dimensão familiar. Assim, casas mais pequenas 
potenciam famílias de menor dimensão. Uma vez mais, a própria transfor-
mação da estrutura populacional portuguesa, parece ser também o reflexo 
da adaptação às condições socioeconómicas disponíveis. 

Embora exista uma transformação na estrutura de idades portuguesa, 
que se acentuou nas últimas duas décadas com o envelhecimento signi-
ficativo da população, e se observem hoje, coortes mais pequenas que no 
passado, sociedades onde a igualdade de género é uma realidade, o desa-
fio da reorganização da estrutura populacional é menor. 

A importância da estrutura populacional e a estabilidade económica 
podem ser mais importantes que as motivações, intenções ou até mesmo 
a idade ao nascimento do primeiro filho. Apesar de saber que existe um 
efeito do passado, a estrutura na população que não será mitigado no futuro 
próximo, é hoje necessário proporcionar as condições ideais às pessoas 
para que possam ter os filhos que pretendem e na altura que pretendem.

6. Referências 
Adsera, A. (2011). Where are the babies? Labor market conditions and fertility in Europe. 

European Journal of Population, 27: 1 -32.
Almeida, A. N., Guerreiro, M. D., Lobo, C., Torres, A., e Wall, K. (1998). Relações Fami-

liares: Mudança e Diversidade. In Portugal, que Modernidade? (Viegas, J. e Costa, A., 
Orgs.) Oeiras: Celta Editora.



202

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE

Becker, G. S. (1960). An economic analysis of fertility. National Bureau of Economic 
Research: 209 -240.

Bongaarts, J.,Feeney, G. (1998), On the quantum and tempo of fertility, in Population 
and Development Review, 24.

Cunha, V. (2007). O lugar dos filhos. Ideias, práticas e significados. Lisboa: Imprensa de 
Ciências Sociais.

Demeny, P. (2003). Population policy dilemmas in Europe at the dawn of the twenty-first 
century. Population and Development Review, 29(1): 1 -28.

Dudel, C., Klusener S. (2018). Male Fertility data for 17 high-income countries. Methods 
and data description. [Texto ainda não publicado e cedido pelos autores] 

Fahlén, S. (2013). Capabilities and Childbearing Intentions in Europe. European Socie-
ties, 15(5).

Fihel, A., Janicka, A., Kloc-Nowak, W. (2018). The direct and indirect impact of interna-
tional migration on the population ageing process: A formal analysis and its applica-
tion to Poland. Demographic Research, 38, 43, pp 1303-1338.

Frejka, T., Sardon, J.-P. (2004). Childbearing trends and prospects in low-fertility coun-
tries: A cohort analysis. in European Studies of Population, Vol. 13, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht.

Giddens, A. (2006). O mundo na era da globalização (Saul Barata, Trans.). 6ª Edição. 
Lisboa: Editorial Presença.

Kreyenfeld, M. (2004). Fertility decisions in the FRG and GDR: an analysis with data 
from the German Fertility and Family Survey. Demographics Research, 3: 275 -318.

Maciel, A. (2015). Baixa fecundidade: adaptação tardia às mudanças estruturais ou con-
solidação da preferência por famílias de reduzidos padrões. [Tese de doutoramento.] 
Universidade de Évora.

Mendes, M. F. (1987). Algumas questões teóricas e metodológicas sobre o custo econó-
mico da criança. Análise Social, XXIII(96): 311-332.

Mendes, M.F., Infante, P., Afonso, A., Maciel, A., Ribeiro, F., Tomé, L.P. e Freitas, R. B. 
(2016a). Determinantes da fecundidade em Portugal. FMMS ISSN:978.989.8838.58.2

Mendes, M. F., Infante, P., Afonso, A., Maciel, A., Ribeiro, F., Tomé, L. P., Freitas, R. B. 
(2016b). Introdução ao estudo Determinantes da fecundidade em Portugal. FMMS

Oliveira, I. T. (2007). Fecundidade e Educação. Revista de Estudos Demográficos, 40, 5 -19.
Reher, D. S. (2011). Economic and social implications of the demographic transition. 

Population and Development Review, 37: 11 -33.
Sobotka, T. (2004). Is lowest -low fertility in Europe explained by the postponement of 

childbearing? Population and Development Review, 30: 195 -220.
Sobotka, T. (2008). Overview Chapter 6: The diverse faces of the Second Demographic 

Transition in Europe. Demographic Research, 19: 171 -224.
Sobotka.T.,_Beaujouan, É. (2014). Two is best? The persistence of a two-child family ideal 

in Europe. Population and Development Review, 40(3): 391-419.
Testa, M. R. (2007). Childbearing preferences and family issues in Europe: evidence from 

the Eurobarometer 2006 survey. Vienna Yearbook of Population Research: 357 -379.
Tomé, L. P.(2015) Why Portugal is not replacing generations? A period & cohort pers-

pective in a comparative analysis with selected European Countries. [Tese de douto-
ramento.] Universidade de Évora.



PARENTALIDADE, TERRITÓRIO E POLÍTICAS DE FAMÍLIA

203

Tomé, L. P., Mendes, M. F. (2017). When economic uncertainty disturbs fertility levels. 
Population News, Trends and Attitudes nº4, December, pp. 1-2.

Van de Kaa, D. J. (2002). The idea of a Second Demographic Transition in industrialized 
countries. Artigo apresentado no Sixth Welfare Policy Seminar of the National Insti-
tute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29 janeiro 2002.

Agradecimentos 
Os autores agradecem aos colegas Christian Dudel (Max Planck Institute 
for Demographic Research) e Sebastian Klusener (Vytautas Magnus Uni-
versity) que gentilmente cederam os dados relativos à fecundidade dos 
homens em Portugal. 





ESPECIFICIDADES REGIONAIS DA NATALIDADE





207
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Introdução
A comunicação na base deste artigo pretende de forma muito sintética 
refletir sobre as diferenças que podemos encontrar, a nível regional, na 
natalidade e particularmente na fecundidade. Os indicadores destas duas 
variáveis refletem, necessariamente, quer os diferentes volumes da popu-
lação das regiões consideradas, quer a estrutura da respetiva população. 
Ou seja, a natalidade e a fecundidade dependem, em termos demográficos: 
do volume, das migrações (quer internas, quer com o estrangeiro) e tam-
bém da distribuição por idades da população, com particular incidência na 
estrutura por idades das mulheres. Mas não são só estas características que 
influenciam a natalidade. Há um complexo de fatores económico-sociais 
que são igualmente determinantes nos níveis da fecundidade.

Tentaremos de forma muito resumida trazer alguma informação que, ao 
nível regional, nos permita diferenciar impactos e diferenças de compor-
tamento de forma a realçar a heterogeneidade/homogeneidade regional 
e, de uma forma global, alguns dos padrões que a evolução demográfica 
nos permite territorialmente distinguir. 

Porém, antes de se dar início à análise, importa deixar uma nota relativa 
à organização administrativa do território. As unidades territoriais têm 

* Unidade de Investigação GOVCOPP.
Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território. 
Universidade de Aveiro.
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sofrido muitas alterações o que dificulta a análise pela impossibilidade de 
séries longas contínuas. Para superar esta contrariedade há necessidade de 
refazer o cálculo de indicadores de forma a que a informação seja coerente. 

Estas alterações das NUTS III1 leva a que muitos as não consigam loca-
lizar no espaço nacional. Deste modo, apresenta-se em seguida um mapa 
de Portugal com as regiões, segundo a delimitação fixada em 2013, que 
correspondem à forma como legalmente estão, atualmente, definidas e o 
Instituto Nacional de Estatística as apresenta. Serão estas NUTS III que 
servirão para a nossa análise. De notar, também, que é com base nos dados 
da Pordata que a maior parte das questões foram abordadas o que se deve 
sobretudo às funcionalidades da plataforma. 

Cartograma nº 1- Delimitação NUTS III (NUTS 2013)

1 NUTS – “Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos”
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parte das questões foram abordadas o que se deve sobretudo às funcionalidades da 

plataforma.  

Cartograma nº 1- Delimitação NUTS III (NUTS 2013) 

 

 

A evolução da população a nível regional 

Tomem-se duas balizas distintas, para uma análise a nível de NUTS III, a primeira entre 2001 e 

2017 e a segunda entre 2011 e 2017 (Quadro 1, Cartogramas 2 e 3) e observem-se em 

primeiro lugar os totais da população residente e em seguida as respetivas taxas de variação.  
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A evolução da população a nível regional
Tomem-se duas balizas distintas, para uma análise a nível de NUTS III, a 
primeira entre 2001 e 2017 e a segunda entre 2011 e 2017 (Quadro 1, Car-
togramas 2 e 3) e observem-se em primeiro lugar os totais da população 
residente e em seguida as respetivas taxas de variação. 

Cartograma nº 2 – População residente por Município em 2001

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Cartograma nº 2 - População residente por Município em 2001 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 
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Cartograma nº 3 – População residente por Município em 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Se entre 2001 e 2017 encontramos as regiões do Cávado, do Oeste, da 
Área Metropolitana de Lisboa, do Algarve e das Ilhas de Santa Maria, São 
Miguel e Corvo na R.A. dos Açores e das Ilhas da Madeira e Porto Santo 
da R.A. da Madeira, com taxas de variação positivas, que nos casos da Área 
Metropolitana de Lisboa (6,15%) e do Algarve (11,0%) são muito signifi-
cativas face ao volume da população envolvida, todas as restantes regiões 
NUTS III perderam população neste período, com as regiões do interior 
do continente a perderam, na maioria dos casos, mais de 10% da sua popu-
lação, no que são acompanhadas pelas Ilhas da Graciosa e de São Jorge. 

O crescimento mais recente, entre 2011 e 2017, revela uma realidade 
mais preocupante, embora tenhamos consciência de que os valores da 
população para 2017 são estimativas, dado que com crescimento positivo 
nestes sete anos apenas surge a Área Metropolitana de Lisboa, que terá 
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Cartograma nº 3 - População residente por Município em 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Se entre 2001 e 2017 encontramos as regiões do Cávado, do Oeste, da Área Metropolitana de 

Lisboa, do Algarve e das Ilhas de Santa Maria, São Miguel e Corvo na R.A. dos Açores e das 

Ilhas da Madeira e Porto Santo da R.A. da Madeira, com taxas de variação positivas, que nos 

casos da Área Metropolitana de Lisboa (6,15%) e do Algarve (11,0%) são muito significativas 

face ao volume da população envolvida, todas as restantes regiões NUTS III perderam 

população neste período, com as regiões do interior do continente a perderam, na maioria dos 

casos, mais de 10% da sua população, no que são acompanhadas pelas Ilhas da Graciosa e de 

São Jorge.  

O crescimento mais recente, entre 2011 e 2017, revela uma realidade mais preocupante, 

embora tenhamos consciência de que os valores da população para 2017 são estimativas, 

dado que com crescimento positivo nestes sete anos apenas surge a Área Metropolitana de 

Lisboa, que terá crescido apenas 0,1%, e as Ilhas de Santa Maria e Corvo. No caso destas duas 

ilhas o crescimento não é significativo, dado os seus diminutos volumes populacionais. Todas 

as outras NUTS III terão visto a sua população a declinar. 
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crescido apenas 0,1%, e as Ilhas de Santa Maria e Corvo. No caso destas 
duas ilhas o crescimento não é significativo, dado os seus diminutos volu-
mes populacionais. Todas as outras NUTS III terão visto a sua população 
a declinar.

Quadro nº 1 – Taxa de variação da população residente entre 2001-2017 e 
2011-2017 por NUTS III

Fonte: Pordata/INE – Estimativas da População Residente – Cálculos próprios. 

Para a análise da Natalidade/Fecundidade o que aqui mais nos importa 
nestes decréscimos populacionais é o facto de, pela lógica, eles ocorrerem 
maioritariamente entre homens e mulheres em plena idade reprodutiva e 
serem mais acentuados em regiões já bastante envelhecidas, quer pelas bai-
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Quadro nº 1 - Taxa de variação da população residente entre 2001-2017 e 2011-2017 por 

NUTS III 

Âmbito 
Geográfico

Anos
Tx. Var 2001-2017 

%
Tx. Var 2011-2017 

%

NUTS III Alto Minho -6,8 -4,8
NUTS III Cávado 2,7 -1,6
NUTS III Ave -2,8 -2,6
NUTS III Área Metropolitana do Porto -0,7 -2,3
NUTS III Alto Tâmega -16,1 -6,9
NUTS III Tâmega e Sousa -3,3 -3,1
NUTS III Douro -12,5 -6,0
NUTS III Terras de Trás-os-Montes -14,1 -7,1
NUTS III Oeste 5,3 -1,3
NUTS III Região de Aveiro -0,5 -1,8
NUTS III Região de Coimbra -7,2 -4,5
NUTS III Região de Leiria -0,7 -2,5
NUTS III Viseu Dão Lafões -7,2 -4,2
NUTS III Beira Baixa -12,8 -7,3
NUTS III Médio Tejo -7,5 -4,6
NUTS III Beiras e Serra da Estrela -15,7 -7,4
NUTS III Área Metropolitana de Lisboa 6,1 0,1
NUTS III Alentejo Litoral -5,9 -4,0
NUTS III Baixo Alentejo -12,2 -6,3
NUTS III Lezíria do Tejo -0,8 -3,4
NUTS III Alto Alentejo -15,0 -8,7
NUTS III Alentejo Central -10,4 -6,6
NUTS III Algarve 11,0 -1,8
NUTS III Ilha de Santa Maria 1,3 1,4
NUTS III Ilha de São Miguel 4,6 -0,1
NUTS III Ilha Terceira -0,3 -1,4
NUTS III Ilha Graciosa -10,4 -2,8
NUTS III Ilha de São Jorge -12,5 -7,4
NUTS III Ilha do Pico -6,8 -2,5
NUTS III Ilha do Faial -2,4 -2,0
NUTS III Ilha das Flores -8,0 -3,4
NUTS III Ilha do Corvo 8,5 8,7
NUTS III Ilha da Madeira 3,3 -4,3
NUTS III Ilha de Porto Santo 14,4 -4,9  

Fonte: Pordata/INE – Estimativas da População Residente – Cálculos próprios.  

Para a análise da Natalidade/Fecundidade o que aqui mais nos importa nestes decréscimos 

populacionais é o facto de, pela lógica, eles ocorrerem maioritariamente entre homens e 

mulheres em plena idade reprodutiva e serem mais acentuados em regiões já bastante 

envelhecidas, quer pelas baixas percentagens de jovens, quer pelas elevadas de idosos. Dados 

de 2017 revelam, no entanto, que, desde 2011 este terá sido o primeiro ano em que o saldo 

migratório foi positivo, o que pode corresponder a uma boa notícia.  

Um dos efeitos diretos da diminuição da população em idade reprodutiva será o da diminuição 

dos nascimentos, também designados nados-vivos, mesmo que não se alterassem os níveis da 

natalidade e da fecundidade. Ou seja, poderíamos manter, se todas as outras determinantes 
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xas percentagens de jovens, quer pelas elevadas de idosos. Dados de 2017 
revelam, no entanto, que, desde 2011 este terá sido o primeiro ano em que 
o saldo migratório foi positivo, o que pode corresponder a uma boa notícia. 

Um dos efeitos diretos da diminuição da população em idade reprodu-
tiva será o da diminuição dos nascimentos, também designados nados-vivos, 
mesmo que não se alterassem os níveis da natalidade e da fecundidade. Ou 
seja, poderíamos manter, se todas as outras determinantes se mantivessem, 
o mesmo nível na taxa bruta de natalidade (TBN)2 e no índice sintético de 
fecundidade (ISF)3, mas ver os nascimentos a declinar.

A partir daqui, e porque a análise das diferentes ilhas das Regiões Autó-
nomas exigiria um conhecimento da sua diversidade mais aprofundado, 
apenas abordaremos cada uma das Regiões Autónomas enquanto um todo. 

Gráfico nº 1 – Taxas de variação da população residente

Fonte: Pordata

2 Taxa Bruta de Natalidade – “Número de nados vivos ocorrido durante um determinado 
período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 
(habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes)” (smi.ine.pt).
3 Índice Sintético de Fecundidade – “Número médio de crianças vivas nascidas por mulher 
em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), admitindo que as mulheres estariam submetidas 
às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor resultante da soma das taxas de 
fecundidade por idades, ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos, observadas 
num determinado período (habitualmente um ano civil)” (smi.ine.pt).
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se mantivessem, o mesmo nível na taxa bruta de natalidade (TBN)83 e no índice sintético de 

fecundidade (ISF)84, mas ver os nascimentos a declinar. 

A partir daqui, e porque a análise das diferentes ilhas das Regiões Autónomas exigiria um 

conhecimento da sua diversidade mais aprofundado, apenas abordaremos cada uma das 

Regiões Autónomas enquanto um todo.  

 

Gráfico nº 1 - Taxas de variação da população residente 

 

Fonte: Pordata 
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nados vivos por 1000 (10^3) habitantes)” (smi.ine.pt). 
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Mudanças Regionais do padrão da Natalidade e Fecundidade 
Concentração-urbana
Do ponto de vista regional a evolução da natalidade tem sido marcada por 
profundas assimetrias, embora acompanhe, globalmente, a tendência de 
declínio que se verifica no país. No entanto, a nível local, a concentração 
da população versus a diminuição de população obriga a ter algum cui-
dado na leitura e sentido dos indicadores. 

A abordagem a uma microescala, local, torna-se particularmente impor-
tante no contexto da discussão da necessidade de medidas que alterem a 
evolução em curso exatamente pela necessidade de apreensão dos fatores 
que podem ser críticos em termos de intervenção. Tal como João Ferrão 
refere, relativamente ao despovoamento das áreas rurais, “as mudanças 
estruturais não se resolvem com voluntarismos e menos ainda com inge-
nuidade” (2018, p.19) importa, por isso, perceber o espaço e oportunidade 
para que as políticas públicas, sejam elas nacionais ou regionais, possam 
exercer, de facto, um “efeito de regulação” (idem). 

Quanto à evolução demográfica, se por um lado há tendências com-
portamentais que se vão uniformizando, por outro há características e 
condições inerentes aos vários territórios que influenciam os níveis de 
natalidade/fecundidade e geram constrangimentos futuros quanto à dinâ-
mica da população.

Uma primeira dimensão a distinguir, e que corresponde à afirmação de 
um novo padrão quanto à natalidade, resulta de grande parte dos nasci-
mentos ocorrer em áreas predominantemente urbanas como aliás se apre-
senta no Gráfico 2. Ou seja, de 2001 para 2017, a concentração urbana dos 
nascimentos é maioritária e vai-se generalizar, sendo crescente a percen-
tagem de nascimentos em áreas predominantemente urbanas. 
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Gráfico nº 2 – Nados vivos (em percentagem) por tipologia de áreas predo-
minantemente urbanas, mediamente urbanas e predominantemente rurais 
em Portugal entre 2001 e 20174

Fonte: INE

4 Área Predominantemente urbana “Freguesia que contempla, pelo menos, um dos seguin-
tes requisitos: 1) o maior valor da média entre o peso da população residente na população 
total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia corresponde a espaço urbano, 
sendo que o peso da área em espaço de ocupação predominantemente rural não ultrapassa 
50% da área total da freguesia; 2) a freguesia integra a sede da Câmara Municipal e tem uma 
população residente superior a 5.000 habitantes; 3) a freguesia integra total ou parcialmente 
um lugar com população residente igual ou superior a 5 000 habitantes, sendo que o peso 
da população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da população 
residente no lugar, é igual ou superior a 50%. A média entre o peso da população residente 
na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia é calculada para os 
espaços urbanos, semiurbanos e de ocupação predominantemente rural e resulta, em cada 
um deles, da média entre as proporções da população residente em cada espaço e a população 
residente total da freguesia e as proporções da superfície em cada espaço e a superfície total 
da freguesia; a avaliação da integração no lugar resulta de um valor igual ou superior a 50% 
em, pelo menos, uma das seguintes proporções: população do lugar na freguesia/população 
da freguesia (%) ou população do lugar na freguesia/população do lugar (%)”; 
Área Mediamente urbana “Integram as Áreas Mediamente Urbanas as seguintes situações: 
freguesias semiurbanas não incluídas na área predominantemente urbana; freguesias sedes 
de Concelho não incluídas na área predominantemente urbana”; 
Área Predominantemente rural “integram as áreas predominantemente rurais as Freguesias 
não incluídas em “Área Predominantemente Urbana” nem “Área Mediamente Urbana”. (smi.
ine.pt)
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Área Predominantemente rural “integram as áreas predominantemente rurais as Freguesias não incluídas em "Área 
Predominantemente Urbana" nem "Área Mediamente Urbana". (smi.ine.pt) 

 

 
86 A comparação deste indicador é feita com delimitação de NUTS segundo critérios diferentes uma vez que para 
2001 o INE ainda não tem os dados de acordo com os novos critérios. No entanto e porque a intenção não é a de 
comparar diretamente territórios, mas ilustrar a tendência de urbanização de um fenómeno, a natalidade, optou-se 
pela apresentação, apesar das diferenças inerentes às formas de agregação dos dados.  
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Em 20015 a percentagem de nascimentos que ocorria em áreas predo-
minantemente urbanas era já preponderante (ver Gráfico 3), verificando-
-se essa maior expressão em 24 NUTS III, sendo que em 18 dessas NUTS 
essa percentagem era superior a 50% do total de nascimentos. 

Em contrapartida, em 4 NUTS III a percentagem de nascimentos em 
áreas rurais era, ainda, a mais significativa, nomeadamente no Pinhal Inte-
rior Sul (51%), Serra da Estrela (47%), Pinhal Interior Norte (43%) e Alto 
Trás-os-Montes (43%). De notar que, nesta última NUTS III, a diferença 
registada entre os nascimentos das áreas predominantemente urbana e 
rural é de apenas 1 %. Em apenas uma das NUTS III (Beira Interior Norte) 
a percentagem de nascimentos que ocorria em áreas predominante rurais 
igualava a das áreas predominantemente urbanas (38%). 

De salientar, ainda, que em 9 NUTS III, a percentagem de nascimen-
tos que ocorria em áreas predominantemente rurais era mais elevada do 
que a de áreas mediamente urbanas, nomeadamente em: Dão Lafões, Alto 
Alentejo, Cova da Beira, Alentejo Litoral, Médio Tejo, Lezíria do Tejo, 
Beira Interior Sul e Algarve. 

Apenas na NUTS III do Douro a percentagem de nascimentos em áreas 
medianamente urbanas é ligeiramente superior à que se registava nas áreas 
predominantemente rurais (37% contra 36%) e, também, mais expressiva 
do que a que se registava nas áreas predominantemente urbanas (27%). 

5 A comparação deste indicador é feita com delimitação de NUTS segundo critérios diferentes 
uma vez que para 2001 o INE ainda não tem os dados de acordo com os novos critérios. No 
entanto e porque a intenção não é a de comparar diretamente territórios, mas ilustrar a 
tendência de urbanização de um fenómeno, a natalidade, optou-se pela apresentação, apesar 
das diferenças inerentes às formas de agregação dos dados. 
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Gráfico nº 3 – Nados vivos (em percentagem) por tipologia de áreas predo-
minantemente urbanas, mediamente urbanas e predominantemente rurais 
segundo as NUTS III e em Portugal em 2001

Fonte: INE 
(NOTA: As NUTS III apresentadas mantiveram a delimitação de 2002) 
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Fonte: INE  

(NOTA: As NUTS III apresentadas mantiveram a delimitação de 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 4 - Nados vivos (em percentagem) por tipologia de áreas predominantemente 

urbanas, mediamente urbanas e predominantemente rurais segundo as NUTS III e em 

Portugal em 2017 
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Gráfico nº 4 – Nados vivos (em percentagem) por tipologia de áreas predomi-
nantemente urbanas, mediamente urbanas e predominantemente rurais segundo 
as NUTS III e em Portugal em 2017

Fonte: INE 
(NOTA: NUTS III delimitação de 2013) 

Em 2017 (Gráfico 4) esta distribuição urbana acentua-se e torna-se 
ainda mais evidente nas 25 NUTS III (de 2013). A percentagem de nasci-
mentos é sempre mais expressiva nas áreas predominantemente urbanas, 
sendo que em 21 das NUTS esses nascimentos correspondem a mais de 
metade do total de nascimentos. Apenas no Alto Tâmega se verifica uma 
distribuição muito aproximada entre as 3 tipologias: 35 % dos nascimen-
tos ocorrem em áreas predominantemente urbanas, 34% em áreas media-
mente urbanas e 32% em áreas predominantemente rurais. Em 13 NUTS 
III os nascimentos ocorridos em áreas mediamente urbanas são também 
mais expressivos que os das áreas predominantemente rurais 

Padrões Territoriais da Natalidade/fecundidade
A natalidade e as regiões
Considerando a evolução do número de nascimentos entre 2001 e 2017, 
apesar da diminuição, sobressai a maior expressão junto ao litoral, mas 
dependendo do nível de análise, isto é, ao nível do Município a diferen-
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ciação territorial deixa transparecer diferenças importantes. Mesmo nos 
territórios mais deprimidos há Municípios que se diferenciam, pela maior 
expressão do número de nascimentos, nomeadamente os que compreen-
dem as sedes de Distrito ou Cidades/Vilas com atividade económica ou 
serviços. No entanto, na faixa litoral é possível distinguir um ponteado 
que deixa transparecer Municípios com uma dinâmica natural mais ténue 
(Cartogramas 4 a 9).

Cartograma nº 4 – Nascimentos por Município em 2001

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Cartograma nº 5 - Nascimentos por NUTS III em 2001 
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Cartograma nº 5 – Nascimentos por NUTS III em 2001

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 6 – Nascimentos por Município em 2013 

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

Cartograma nº 6 - Nascimentos por Município em 2013  

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 7 - Nascimentos por NUTS III em 2013 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

Cartograma nº 6 - Nascimentos por Município em 2013  

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 7 - Nascimentos por NUTS III em 2013 
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Cartograma nº 7 – Nascimentos por NUTS III em 2013

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 8 – Nascimentos por Município em 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

Cartograma nº 8 - Nascimentos por Município em 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 9 - Nascimentos por NUTS III em 2017 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

Cartograma nº 8 - Nascimentos por Município em 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 9 - Nascimentos por NUTS III em 2017 
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Cartograma nº 9 – Nascimentos por NUTS III em 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Embora o total da população possa não afetar as taxas brutas de nata-
lidade, a sua estrutura, ou seja, o facto de as regiões terem mais ou menos 
mulheres e homens em idade de procriar afeta-as. O que para os valores 
deste século e em particular da presente década, com o fenómeno da emi-
gração conjugado com as condições económicas adversas, vai ocasionar em 
2013 e 2014 as taxas brutas de natalidade mais baixas de sempre (7,9‰) 
(Quadro 2). Os valores calculados para as diferentes NUTS III em 2013 
evidenciam, no entanto, diferenças, com o valor máximo a ser atingido na 
Área Metropolitana de Lisboa (9,7‰) e o mínimo no Alto Tâmega (5,3‰). 
De então até 2017 os valores têm aumentado, embora não atingindo sequer 
os valores de 2001. Como se pode verificar pelo quadro, quase todas as 
NUTS viram os seus valores a recuperar a partir de 2014, com exceção 
do Alto Minho, Médio Tejo, Alto Alentejo e Região Autónoma dos Aço-
res. O valor mais elevado da taxa bruta de natalidade em 2017 continua a 
verificar-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,6‰) e o mínimo também 
no Alto Tâmega (5,7‰). Embora de forma muito grosseira, mas olhando 
igualmente para os valores do quadro podemos verificar que não existe 
uma dicotomia Norte e Ilhas/Sul, com os valores abaixo da média nacio-
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nal a surgirem em NUTS III da região Norte, do Centro, do Alentejo e da 
Madeira.

Quadro nº 2 – Taxas de Bruta de Natalidade 2001, 2011, 2013 e 2017 (‰) 6

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

6 Nota: AS NUTS II da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve são coincidentes, na sua 
delimitação, com as respetivas NUTS III. 187 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

 

 

 

Cartograma nº 10 - Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2001 

                                                           
87 Nota: AS NUTS II da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve são coincidentes, na sua delimitação, coma as 
respetivas NUTS III.  

Âmbito Geográfico Anos 2001 2011 2013 2017

NUTS 2013 Portugal  10,9  9,2  7,9 8,4
NUTS I Continente  10,8  9,1  7,9 8,4
NUTS II Norte  11,2  8,5  7,3 7,7
NUTS III Alto Minho  9,1  7,1  6,5 6,2
NUTS III Cávado  12,8  9,3  7,7 8,3
NUTS III Ave ┴  12,2  8,6  7,2 7,8
NUTS III Área Metropolitana do Porto  11,3  9,0  7,8 8,2
NUTS III Alto Tâmega  7,2  5,6  5,3 5,7
NUTS III Tâmega e Sousa ┴  12,9  8,8  7,2 7,5
NUTS III Douro  9,4  7,0  5,8 6,1
NUTS III Terras de Trás-os-Montes  7,7  6,1  5,7 6,3
NUTS II Centro  9,5  7,9  6,9 7,1
NUTS III Oeste  10,4  8,8  7,4 7,7
NUTS III Região de Aveiro  10,7  8,3  7,6 8,0
NUTS III Região de Coimbra  8,8  7,9  6,8 7,1
NUTS III Região de Leiria  10,6  8,4  7,2 7,7
NUTS III Viseu Dão Lafões  9,9  7,9  6,7 6,7
NUTS III Beira Baixa  7,6  6,7  6,3 6,3
NUTS III Médio Tejo  9,1  7,1  6,4 6,2
NUTS III Beiras e Serra da Estrela  7,8  6,5  5,6 5,8
NUTS II Área Metropolitana de Lisboa  11,9  11,0  9,7 10,3
NUTS II Alentejo  8,8  8,1  7,1 7,3
NUTS III Alentejo Litoral  7,9  8,5  6,9 7,2
NUTS III Baixo Alentejo  8,3  8,0  7,4 7,9
NUTS III Lezíria do Tejo  10,0  8,3  7,1 7,1
NUTS III Alto Alentejo  8,2  7,4  6,9 6,8
NUTS III Alentejo Central  8,5  8,2  7,1 7,5
NUTS II Algarve  10,5  10,2  8,4 9,6
NUTS I Região Autónoma dos Açores  12,9  11,1  9,5 9,1
NUTS I Região Autónoma da Madeira  12,8  9,0  7,0 7,7

Territórios
Taxa bruta de natalidade ‰
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Cartograma nº 10 – Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2001

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 11 – Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2001

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 11 - Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2001 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 12 - Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2013 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 11 - Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2001 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 12 - Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2013 
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Cartograma nº 12 – Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2013

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 13 – Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2013

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 13 - Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2013 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 14 - Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2017 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 13 - Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2013 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 14 - Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2017 



ESPECIFICIDADES REGIONAIS DA NATALIDADE

225

Cartograma nº 14 – Taxa Bruta de Natalidade por Município em 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 15 – Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 15 - Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

A realidade concelhia, apresentada nos Cartogramas, traduz bem uma nova realidade, ou seja, 

embora possamos encontrar valores da natalidade dos mais elevados em muitas zonas do 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 15 - Taxa Bruta de Natalidade NUTS III em 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

A realidade concelhia, apresentada nos Cartogramas, traduz bem uma nova realidade, ou seja, 

embora possamos encontrar valores da natalidade dos mais elevados em muitas zonas do 
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A realidade concelhia, apresentada nos Cartogramas, traduz bem uma 
nova realidade, ou seja, embora possamos encontrar valores da natalidade 
dos mais elevados em muitas zonas do litoral, mas não em todas, também 
podemos encontrar valores dos mais elevados no interior do país, a que 
acresce o facto de os Municípios das Regiões Autónomas já não se encon-
trarem entre os Municípios de mais elevada natalidade, como acontecia 
em 2001 ou anteriormente a esta data. 

A Fecundidade e as regiões
Se tomarmos agora como indicador o Índice Sintético de Fecundidade 
(ISF), ou seja, o indicador que em cada ano nos dá o número médio de 
filhos por mulher em idade fecunda (15-49 anos), quer a evolução, quer o 
panorama regional não se altera muito. Este é, no entanto, um indicador 
que traduz melhor do que a Taxa Bruta de Natalidade o fenómeno que 
nos é proposto.

Mais uma vez, o valor mais baixo, em termos nacionais, que já foi 
medido, corresponde ao ano de 2013, com um ISF de 1,21, tendo iniciado 
uma ligeira recuperação logo em 2014, situando-se em 2017 em 1,37 filhos 
por mulher em média, como podemos verificar pelo Quadro 3. Neste qua-
dro podemos também ver que apenas três regiões registam valores acima 
da média nacional em 2017: Área Metropolitana de Lisboa, Baixo Alen-
tejo e Algarve. O caso do Baixo Alentejo torna-se interessante, pois ajuda 
a perceber melhor o significado do indicador – apesar do envelhecimento 
da população desta região ser claramente superior aos da Área Metropo-
litana de Lisboa e do Algarve, revela as Idades Médias ao nascimento de 
um filho ou do 1º filho mais baixas do país em 2017, traduzindo um padrão 
que vem de há muitas décadas, mas também que, apesar das mulheres em 
idade fértil serem em volume reduzido, a sua fecundidade mantém níveis 
mais estáveis.

As regiões em que se verificam os valores mais baixos da fecundidade 
em 2017, tomando como mínimo o valor nacional de 2013, ou seja, 1,21 
filhos por mulher, são: Alto Minho, Cávado, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e 
Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Viseu Dão-Lafões, Beira Baixa, 
Médio Tejo, Beiras e Serra da Estrela e a Região Autónoma da Madeira. Ou 
seja, face à imagem tradicional de um norte do país mais prolífico, opõe-se 
agora quase a imagem inversa, com os valores mais baixos a registarem-se 
no norte do país, com duas NUTS III a não chegar a 1,1 filhos por mulher 
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em média – o Alto Minho (1,07 filhos por mulher) e o Douro (1,06 filhos 
por mulher).

A análise dos cartogramas relativa ao Índice Sintético de Fecundidade 
por Município, embora mostrando alguma diversidade no interior das res-
petivas NUTS III, refletindo alguma vitalidade induzida por atividades 
de diversa índole, tem uma expressão semelhante à anteriormente feita 
a nível de NUTS III. No entanto, a análise do ISF a nível concelhio exige 
um cuidado acrescido, dado que a pequena dimensão populacional e a sua 
estrutura produzem flutuações aleatórias nos respetivos valores. Só para 
dar dois exemplos: o Município de Freixo de Espada à Cinta registou em 
2016 um ISF de 1,31 e em 2017 de 0,78; o município de Vila Nova da Bar-
quinha registou em 2016 um ISF de 0,99 e em 2017 de 1,46. 

Quadro nº 3 Índice Sintético de Fecundidade em 2001,2011, 2013 e 2017 
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Quadro nº 3 Índice Sintético de Fecundidade em 2001,2011, 2013 e 2017  

 

Âmbito 
Geográfico

Anos 2001 2011 2013 2017

NUTS 2013 Portugal  1,45  1,35  1,21  1,37
NUTS I Continente  1,44  1,35  1,21  1,38
NUTS II Norte  1,42  1,24  1,09  1,24
NUTS III Alto Minho  1,29  1,11  1,04  1,07
NUTS III Cávado  1,49  1,22  1,04  1,21
NUTS III Ave  1,46  1,20  1,03  1,20
NUTS III Área Metropolitana do Porto  1,39  1,28  1,16  1,32
NUTS III Alto Tâmega  1,22  1,06  1,01  1,10
NUTS III Tâmega e Sousa  1,56  1,26  1,06  1,16
NUTS III Douro  1,42  1,17  0,99  1,06
NUTS III Terras de Trás-os-Montes  1,28  1,08  1,04  1,21
NUTS II Centro  1,37  1,23  1,11  1,22
NUTS III Oeste  1,45  1,31  1,14  1,27
NUTS III Região de Aveiro  1,40  1,22  1,15  1,30
NUTS III Região de Coimbra  1,23  1,21  1,09  1,24
NUTS III Região de Leiria  1,45  1,24  1,10  1,27
NUTS III Viseu Dão Lafões  1,45  1,24  1,09  1,14
NUTS III Beira Baixa  1,30  1,20  1,13  1,19
NUTS III Médio Tejo  1,39  1,19  1,10  1,10
NUTS III Beiras e Serra da Estrela  1,26  1,17  1,05  1,14
NUTS II Área Metropolitana de Lisboa  1,56  1,57  1,44  1,67
NUTS II Alentejo  1,37  1,35  1,22  1,35
NUTS III Alentejo Litoral  1,30  1,46  1,20  1,35
NUTS III Baixo Alentejo  1,36  1,40  1,32  1,49
NUTS III Lezíria do Tejo  1,45  1,32  1,19  1,28
NUTS III Alto Alentejo  1,35  1,28  1,22  1,30
NUTS III Alentejo Central  1,30  1,33  1,19  1,36
NUTS II Algarve  1,49  1,52  1,31  1,62
NUTS I Região Autónoma dos Açores  1,67  1,48  1,27  1,25
NUTS I Região Autónoma da Madeira  1,62  1,24  0,98  1,16
Índice sintético de fecundidade
Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente
INE - Estimativas Anuais da População Residente  
INE - Estatísticas de Nados-Vivos
Fonte: PORDATA

Territórios
Índice Sintético de Fecundidade (número médio de filhos por 

mulher)
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Cartograma nº 16 – Índice Sintético de Fecundidade por Município 2001 

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 17 – Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2001

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Cartograma nº 16 - Índice Sintético de Fecundidade por Município 2001  

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 17 - Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2001 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 18 - Índice Sintético de Fecundidade por Município 2013 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 19 - Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2013 
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Cartograma nº 18 – Índice Sintético de Fecundidade por Município 2013

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 19 – Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2013

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 18 - Índice Sintético de Fecundidade por Município 2013 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 19 - Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2013 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 20 - Índice Sintético de Fecundidade por Município 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 21 - Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2017 
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Cartograma nº 20 – Índice Sintético de Fecundidade por Município 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Cartograma nº 21 – Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 20 - Índice Sintético de Fecundidade por Município 2017 

 

Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Cartograma nº 21 - Índice Sintético de Fecundidade NUTS III 2017 
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Fonte: Pordata/INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Considerando a distribuição territorial da fecundidade de 2001 para 2017 assiste-se à 

emergência e afirmação de um novo padrão territorial. Tal como Oliveira (2007) salientou a 

transição demográfica em Portugal e nomeadamente a evolução da fecundidade é 

particularmente complexa. Durante muito tempo a distribuição espacial da fecundidade foi 

marcada por uma dicotomia Norte e Ilhas/Sul (Nazareth 1978). Durante a década de 80, o 

declínio da fecundidade foi acompanhado por uma alteração de comportamentos (Morais 

1983, Bandeira 1996). Numa primeira fase essa diminuição da fecundidade levou a uma 

convergência e diluiu os contrastes regionais, mas a alteração de comportamentos e 

circunstâncias de vida, no País, fizeram emergir novos contrastes na década de 2000, sendo 

que a fecundidade mais elevada se situa no Litoral Sul, particularmente na Área Metropolitana 

de Lisboa e Algarve, e Regiões Autónomas como se pode ver nos cartogramas.  

Considerando as NUTS III em 2001, são as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, Tâmega 

Sousa, Área Metropolitana de Lisboa, Cávado, Algarve e Ave as que registam os níveis mais 

elevados de fecundidade. Trata-se de uma fase de transição em que ainda persistem níveis 

elevados de fecundidade em algumas das regiões do Norte, mas, simultaneamente, começa a 

ganhar força a mudança de comportamentos. São as NUTS III do Alto Tâmega, Coimbra, Serra 

da Estrela e Terras de Trás-os-Montes as que registam os níveis mais baixos de fecundidade.  
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Considerando a distribuição territorial da fecundidade de 2001 para 
2017 assiste-se à emergência e afirmação de um novo padrão territorial. 
Tal como Oliveira (2007) salientou a transição demográfica em Portugal 
e nomeadamente a evolução da fecundidade é particularmente complexa. 
Durante muito tempo a distribuição espacial da fecundidade foi marcada 
por uma dicotomia Norte e Ilhas/Sul (Nazareth 1978). Durante a década 
de 80, o declínio da fecundidade foi acompanhado por uma alteração de 
comportamentos (Morais 1983, Bandeira 1996). Numa primeira fase essa 
diminuição da fecundidade levou a uma convergência e diluiu os con-
trastes regionais, mas a alteração de comportamentos e circunstâncias de 
vida, no País, fizeram emergir novos contrastes na década de 2000, sendo 
que a fecundidade mais elevada se situa no Litoral Sul, particularmente 
na Área Metropolitana de Lisboa e Algarve, e Regiões Autónomas como 
se pode ver nos cartogramas. 

Considerando as NUTS III em 2001, são as Regiões Autónomas dos 
Açores e Madeira, Tâmega Sousa, Área Metropolitana de Lisboa, Cávado, 
Algarve e Ave as que registam os níveis mais elevados de fecundidade. 
Trata-se de uma fase de transição em que ainda persistem níveis elevados 
de fecundidade em algumas das regiões do Norte, mas, simultaneamente, 
começa a ganhar força a mudança de comportamentos. São as NUTS III 
do Alto Tâmega, Coimbra, Serra da Estrela e Terras de Trás-os-Montes as 
que registam os níveis mais baixos de fecundidade. 

Em 2011, quanto às NUTS III, já se distingue uma mancha mais expres-
siva no Sul, com um ISF superior à média nacional, reunindo as NUTS da 
Área Metropolitana de Lisboa, Algarve, Alentejo Litoral, Baixo Alentejo, 
compreendendo também a Região Autónoma dos Açores. O Alto Tâmega 
permanece como a região com o ISF mais baixo (1,06) a que se seguem as 
NUTS de Terras de Trás-os-Montes, Alto Minho e Beiras e Serra da Estrela. 

Em 2013 mantém-se o padrão, ainda que em baixa, com as tendências 
já detetadas. É na Área Metropolitana de Lisboa, Baixo Alentejo, Algarve, 
Alto Alentejo e Região Autónoma dos Açores que se verifica o ISF mais alto. 
Pela negativa, isto é, pelo muito baixo nível de fecundidade distinguem-se 
a Região Autónoma da Madeira e Douro, ambas com um ISF inferior a 1 
filho em média por mulher, com 0,98 e 0,99 respetivamente. De ressaltar 
também que em 5 NUTS III o ISF rondou o 1 filho por mulher em termos 
médios, designadamente no Alto Minho (1,04), Cávado (1,04), Terras de 
Trás-os-Montes (1,04), Ave (1,03) e Alto Tâmega (1,01).
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Relativamente a 2017, para nos situarmos em anos mais recentes e con-
siderando já os sinais de um aumento da fecundidade, ainda que ténue, 
permanece a Área Metropolitana de Lisboa como a NUTS III com o ISF 
mais elevado com 1,67 a que se segue o Algarve com 1,62 e o Baixo Alen-
tejo com 1,49. Estas 3 NUTS III registam valores bastante mais elevados 
dos que os que se registaram em termos médios no País (1,37). Muito pró-
ximo deste registo nacional encontram-se o Alentejo Central (1,36) e o 
Alentejo Litoral (1,35). 

Embora em 2017 nenhuma NUTS III tenha registado o ISF inferior a 
1 filho em média por mulher, as NUTS que registaram a menor fecundi-
dade, permanecem muito próximo desse limiar designadamente: Douro 
(1,06), Alto Minho (1,07), Médio Tejo (1,10), Alto Tâmega (1,10), Beira e 
Serra da Estrela (1,14). 

Assim, e considerando o padrão territorial que se tem vindo a afirmar 
desde 2011 até 2017, nota-se que a tendência de uma fecundidade mais 
intensa no sul se foi acentuando. Ainda que com níveis baixos as NUTS III 
do Sul distinguem-se num país de muito baixa fecundidade. De alguma 
forma o Sul permaneceu consistentemente baixo, quanto ao nível de fecun-
didade, e num País em que a fecundidade caiu de forma abrupta as regiões 
que mantêm padrões sustentados acabam por, numa leitura comparativa, 
ser as regiões/Municípios que emergem com valores mais expressivos. 
Tal como referem Gomes, Silva, Castro e Marques (2016) tem-se vindo a 
verificar uma forte autocorrelaçao espacial no que aos comportamentos 
da fecundidade diz respeito, em que os efeitos da contiguidade acabam 
por ser determinantes para a explicação desses mesmos comportamentos. 

Fecundidade e características das mães
A fecundidade das mulheres é determinada por múltiplos fatores, que vão 
desde padrões regionais a uma panóplia de condições socioeconómicas. 
Numa primeira aproximação, e face aos dados existentes sobre as mães dos 
nados-vivos, decidimos verificar para o todo nacional como tinha evoluído 
nos últimos 20 anos, não só a idade média ao nascimento de um filho e do 
primeiro filho, como a condição perante o trabalho e a escolaridade des-
tas mulheres. O Quadro nº 4 sintetiza a evolução destas variáveis. Pode-
mos aqui comparar 1997 com 2017, tendo em atenção também os anos dos 
Censos (2001 e 2011) e depois os anos que nos conduzem ao último ano 
para que dispomos de informação (2017).
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A primeira constatação é a do enorme aumento da idade ao nascimento 
de um filho, quase 4 anos nos últimos 20 anos, com uma subida paulatina, 
mas constante. No que toca ao nascimento do primeiro filho o acréscimo 
é mesmo superior a 4 anos. Esta realidade tem sido muito discutida nos 
últimos anos, pelo que não nos deteremos nela, embora o aumento da esco-
laridade das mulheres possa constituir o principal fator para estas idades 
médias à fecundidade.

Quadro nº 4 – Evolução da fecundidade considerando algumas caracterís-
ticas das mães entre 1997 e 2017

Fontes: Pordata e INE – cálculos próprios

A condição perante o trabalho das mães é mais interessante, sendo 
claro que já em 1997 a maioria das mães integrava o mercado de trabalho. 
A evolução deste indicador é também consentânea com a evolução econó-
mica do país, dado que o valor mais baixo se encontra em 2013, ano em que 
igualmente se regista a fecundidade mais baixa. Por outro lado, a partir 
dessa data as mães empregadas têm vindo a aumentar e as desempregadas 
a diminuir, embora sem atingir os valores de 2001. Cumpre aqui referir 
que as desempregadas são em todos os anos maioritariamente mulheres 
à procura de novo emprego e não do primeiro emprego, valores que não 
incluímos para não sobrecarregar mais o quadro. As inativas manifestam 
uma tendência constante para a diminuição, quase sem sobressaltos. Des-
tes valores podemos concluir que, na maioria dos casos, para que exista a 
decisão de ter um filho é necessário existir um segundo salário na família.

Se conjugarmos a situação perante o trabalho das mães com a evolução 
da respetiva escolaridade, a análise torna-se particularmente pertinente. 
De ano para ano são mães as mulheres com mais escolaridade. Torna-se 
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Fontes: Pordata e INE – cálculos próprios 

 

A condição perante o trabalho das mães é mais interessante, sendo claro que já em 1997 a 

maioria das mães integrava o mercado de trabalho. A evolução deste indicador é também 
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1997  1,47  28,1  25,9 61,1 4,4 34,5 26,0 25,5 17,3 18,2 13,0
2001  1,45  28,8  26,8 71,0 4,0 25,0 17,9 24,5 18,3 21,3 17,9
2011  1,35  30,9  29,2 69,7 12,2 16,1 4,6 10,7 20,9 29,6 32,5
2012  1,28  31,0  29,4 67,0 13,9 16,9 4,1 9,5 20,3 29,5 34,8
2013  1,21  31,2  29,7 65,5 14,9 17,0 3,7 8,7 19,4 29,7 36,4
2014  1,23  31,5  30,0 66,0 14,2 16,1 3,4 7,7 19,1 29,7 37,1
2015  1,30  31,7  30,2 67,3 12,9 15,2 2,7 7,0 18,6 30,6 37,1
2016  1,36  31,9  30,3 67,8 12,5 14,4 2,7 6,3 18,2 31,0 37,0
2017  1,37  32,0  30,3 68,2 11,1 14,0 2,4 6,1 17,5 31,0 36,9
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particularmente impressionante perceber que, em 1997, 51,5% das mães 
tinham os níveis mais baixos de escolaridade (nenhum ou até ao 2º ciclo 
completo) e com o secundário ou superior se atingiam apenas os 31,2% 
das mães. O aumento da escolaridade das mulheres portuguesas é um 
facto indesmentível dos últimos 20 anos, mas mesmo assim torna-se evi-
dente que as mulheres que tem filhos são em 2017 as de maior escolari-
dade, em que as detentoras de um grau de ensino superior constituem 
cerca de 37%, com o secundário 31%, seguidas das detentoras do 3º ciclo 
do ensino básico com 17,5%. 

A realidade destes valores conjugada com os níveis das mulheres ativas, 
faz com que não possamos pactuar com o que parece ser uma ideia feita 
na nossa sociedade – a de que um dos fatores para a baixa fecundidade 
radica na maior escolarização e na grande integração da mulher portu-
guesa no mercado de trabalho. Os valores atrás apresentados contrariam 
completamente esta ideia. É, no entanto, preciso não esquecer os baixos 
valores da fecundidade e que ela poderá ser um pouco mais elevada se as 
condições de trabalho forem melhores.

A partir desta realidade nacional, debruçamo-nos sobre estes mesmos 
indicadores agora a nível regional. Será que refletem uma realidade seme-
lhante ou encontramos muitas diferenças ao nível de NUT III? Tomaremos 
apenas os valores para 2017 e em vez do Índice Sintético de Fecundidade, 
que já apresentamos no Quadro nº 3, tomámos o número de nascimentos 
de cada região. A razão foi expressa atrás. Ou seja, o facto de em algumas 
das NUTS III os nascimentos serem muito poucos e, portanto, expres-
sando uma grande variabilidade de um ano a outro, provocando variações 
grandes no ISF, o que aliás já se mencionou com os exemplos de Freixo de 
Espada à Cinta e de Vila Nova da Barquinha.

Fecundidade e características das mães a nível regional
A análise da realidade ao nível das NUTS III, globalmente, apresenta valo-
res que não fogem ao todo nacional ( Quadro nº 5), quer quanto às idades 
médias da fecundidade, quer às condições perante o trabalho, quer ainda 
quanto à escolaridade das mães. Em 2017, em todas as NUTS III e nas Regi-
ões Autónomas, pelo menos 60% das mães estavam empregadas (a exce-
ção da Beira Baixa deve dever-se a um problema de registo, que começou 
a ocorrer a partir de 2013, em crescendo, de situação perante o trabalho 
“Ignorada”, e para a qual não temos explicação) e quanto à escolaridade 
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o valor mais baixo de mães com o secundário e superior é de 56% na R.A. 
dos Açores e o mais elevado na Região de Coimbra com 83%.

Quadro nº 5 – Fecundidade e algumas caraterísticas das mães em Portu-
gal 2017

Fonte: Pordata e INE – cálculos próprios

Uma análise mais detalhada permite, contudo, encontrar diferenças 
que poderão constituir elementos importantes, se aprofundados, para uma 
definição de políticas que favoreçam a natalidade/fecundidade.

Na NUTS II Norte existem quatro NUTS III que chamam a atenção. 
Três por os níveis de mulheres inativas ser superior a 20% – Alto Tâmega, 
Douro e Terras de Trás-os-Montes, mas cujos níveis de fecundidade se 
situam não só abaixo do nacional, mas também do da região Norte, embora 
se chame a atenção para um baixo volume de nascimentos nos casos do 
Alto Tâmega e de Terras de Trás-os-Montes; e a NUTS III Tâmega e Sousa 
que revela uma idade média ao nascimento do primeiro filho relativamente 
baixa no contexto nacional (29,1 anos), mas também porque as mães com 
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Quadro nº 5 - Fecundidade e algumas caraterísticas das mães em Portugal 2017 
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Territórios NUTS 2013 Emprega
das
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egadas

Portugal  86 154 31,2 30,3 68,2 11,1 14,0 6,7 2,4 6,1 17,5 31,0 36,9 6,0
Continente  81 975 31,2 30,4 68,4 11,0 13,6 7,0 2,4 5,8 17,3 31,0 37,2 6,3
Norte  27 534 31,4 30,5 75,5 11,9 11,0 1,6 2,0 6,8 20,5 32,6 36,8 1,4
Alto Minho  1 454 31,3 30,4 79,2 8,1 12,5 0,2 1,0 5,5 17,5 38,5 37,3 0,3
Cávado  3 340 32,0 30,9 81,6 7,4 10,6 0,4 1,0 5,0 19,2 34,6 39,8 0,4
Ave  3 217 31,7 30,5 82,6 7,5 7,0 3,0 1,3 6,7 22,1 32,4 34,4 3,0
Área Metropolitana do Porto  14 014 31,3 30,8 73,8 14,4 9,6 2,2 1,8 6,7 20,0 30,4 39,4 1,7
Alto Tâmega  501 31,5 30,0 66,9 9,2 23,2 0,8 1,2 6,2 21,2 34,9 35,7 0,8
Tâmega e Sousa  3 149 31,0 29,1 74,2 14,9 10,2 0,7 3,1 10,1 25,6 37,8 22,8 0,6
Douro  1 169 31,6 30,8 66,4 7,4 25,8 0,4 4,4 7,3 18,0 31,0 39,1 0,3
Terras de Trás-os-Montes  690 30,9 30,2 67,2 5,8 26,4 0,6 4,8 4,5 14,8 34,2 41,0 0,7
Centro  15 926 31,6 30,6 72,9 10,3 13,3 3,5 2,0 4,4 16,5 35,0 40,4 1,8
Oeste  2 755 31,3 30,1 69,7 10,2 14,6 5,6 1,7 6,4 20,2 35,9 32,3 3,5
Região de Aveiro  2 894 31,2 30,3 73,0 16,5 10,2 0,2 3,0 5,8 18,6 32,9 39,6 0,2
Região de Coimbra  3 130 32,1 31,2 77,5 12,6 9,4 0,5 0,8 2,9 12,5 35,9 47,5 0,3
Região de Leiria  2 206 31,7 30,8 75,7 6,0 14,3 4,0 1,4 3,0 16,1 34,1 41,0 4,3
Viseu Dão Lafões  1 703 31,6 30,3 78,4 6,0 15,3 0,2 2,3 4,5 17,5 34,0 41,5 0,2
Beira Baixa  515 31,4 30,4 39,6 6,4 12,6 41,4 5,4 2,7 11,5 33,2 43,5 3,7
Médio Tejo  1 451 31,7 30,4 71,4 4,6 20,3 3,7 1,0 2,9 17,2 39,8 36,3 3,0
Beiras e Serra da Estrela  1 272 31,6 30,6 71,6 12,2 14,7 1,5 3,7 4,7 13,8 34,4 43,1 0,4
Área Metropolitana de Lisboa  29 054 31,0 30,3 60,7 8,8 15,0 15,6 2,4 5,6 14,1 25,6 37,5 14,9
Alentejo  5 225 30,6 29,6 63,6 12,7 20,2 3,5 5,1 5,9 18,4 34,9 32,5 3,2
Alentejo Litoral  680 30,6 29,8 62,9 10,0 18,7 8,4 2,2 3,7 19,1 37,4 29,6 8,1
Baixo Alentejo  940 29,8 28,2 59,5 13,7 28,5 1,3 9,3 7,2 15,2 33,4 33,4 1,5
Lezíria do Tejo  1 707 31,0 30,1 67,3 12,7 17,3 2,8 3,0 6,3 17,5 37,5 33,3 2,3
Alto Alentejo  736 30,2 29,0 59,5 14,5 22,6 3,4 7,3 5,0 24,2 31,8 28,3 3,4
Alentejo Central  1 162 31,0 30,1 67,1 12,0 17,4 3,4 4,9 6,2 18,2 33,0 34,9 2,9
Algarve  4 236 30,4 29,4 64,8 20,7 13,7 0,8 3,4 6,2 20,8 36,6 32,3 0,8
Região Autónoma dos Açores  2 219 30,3 28,8 60,7 8,8 30,1 0,3 3,9 15,7 24,1 31,1 25,0 0,3
Região Autónoma da Madeira  1 960 31,4 30,0 67,7 18,4 13,6 0,4 2,5 8,0 20,0 35,1 34,0 0,4
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ensino superior constituem a menor percentagem do país (22,8%), e tam-
bém com um valor de mais de 13% de mães sem nível de escolaridade ou 
apenas até ao 2º ciclo do ensino básico completo, sem que nenhuma des-
tas características tenha induzido uma maior fecundidade, dado que esta 
se situa em 2017 em 1,16 filhos por mulher, com um volume total de nas-
cimentos que nos permite alguma segurança neste valor.

A NUTS II Centro revela uma homogeneidade, face à fecundidade, que 
não esperaríamos. De facto, se excetuarmos o caso da Beira Baixa que exi-
giria uma pesquisa maior relativamente à, já referida, situação perante o 
trabalho, todos os outros indicadores são relativamente próximos. É, no 
entanto a região que revela quer nas NUTS III do interior quer do lito-
ral as maiores percentagens de mães com ensino secundário e superior, 
com cinco das oito NUTS a revelar que mais de 40% das mães detêm um 
nível de escolaridade correspondente ao ensino superior completo, e com 
percentagens também elevadas de mulheres empregadas, o que dadas as 
características económicas destas regiões e os seus baixos níveis de fecun-
didade, reforça a ideia de que o emprego e a escolaridade são fatores deter-
minantes para a fecundidade.

A Área Metropolitana de Lisboa com quase 34% dos nascimentos de 
2017, mereceria um tratamento a nível municipal, mas não iremos fazê-
-lo por uma questão de coerência para com as outras NUTS, embora a 
diversidade no volume de nascimentos entre Municípios seja assinalável.  
Os valores constantes do Quadro nº 5 traduzem não só a diversidade dos 
Municípios, como a diversidade da população e das suas condições sociais. 
Sendo a região mais jovem do continente (com mais jovens (15,9%) e menos 
idosos (21,4%) em termos percentuais), também alberga percentagens muito 
significativas de estrangeiros “…em Lisboa os estrangeiros traduzem 10,9% 
dos residentes do Município, em Cascais representam 9,8% dos residentes, 
e na Amadora significam 9%.” (Observatório das Migrações 2018). Estas 
características fazem com que seja esta a NUTS III em que a percentagem 
de mães cuja condição perante o trabalho “Ignorada” é mais elevada (15,6%) 
(não considerando a questão, já abordada, da Beira Baixa), a par da escola-
ridade “Ignorada” de 14,9% das mães, também a mais alta entre todas as 
NUTS. Tem uma idade média ao nascimento do 1º filho e de um filho dentro 
da média nacional, como seria de esperar face ao volume total de nascimen-
tos. Não esquecer, contudo, que na área Metropolitana de Lisboa se verifica 
o mais elevado ISF do país, com 1,67 filhos por mulher em média, em 2017.
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O Alentejo, e as respetivas NUTS III, apresenta algumas características 
distintas no que aos indicadores que temos vindo a apresentar respeita. 
No que toca ao Continente é a região NUTS II que apresenta a maior per-
centagem de mães “Inativas” (20,2%), que no Baixo Alentejo atinge 28,5% 
das mães, o que significa que no Alentejo a percentagem de mães empre-
gadas é também ela um pouco mais baixa. Por outro lado, e observando os 
valores das idades médias à fecundidade, as várias NUTS III apresentam 
valores que indiciam alguma manutenção de padrões comportamentais 
antigos, ou seja, uma fecundidade um pouco menos tardia. No conjunto 
destas NUTS é ainda de destacar que o Baixo Alentejo, o Alto Alentejo e 
o Alentejo Central, registam percentagens de mães com baixas qualifica-
ções (nenhum ou até ao 2º ciclo completo) superiores a 10 %, que até agora 
só tínhamos encontrado no Tâmega e Sousa. A fecundidade nestas NUTS, 
apresentado no Quadro nº 3 , é, no entanto, a mais próxima da média nacio-
nal em 2017, chegando no caso do Baixo Alentejo a superar o valor do país. 

O Algarve mereceria uma análise descendo ao nível de Município, até 
porque a realidade dos Municípios é, ao nível das suas estruturas por ida-
des, muito distinta. Como um todo é a região do Continente cujas percen-
tagens de jovens (15,1%) e idosos (21,3%) se situa logo a seguir à da Área 
Metropolitana de Lisboa, traduzindo também uma das regiões de maior 
participação de residentes estrangeiros (69 026 em 2017 – dados SEF) cor-
respondendo a cerca de 15,7% da população residente em 2017, com alguns 
Municípios a superar os 20% (Observatório das Migrações 2018). Apesar 
de alguns dos seus Municípios do interior se situarem entre os mais enve-
lhecidos do país (Alcoutim, Castro Marim ou Monchique), o peso de estru-
turas mais jovens nos restantes Municípios permite que as idades médias 
da fecundidade ao 1º filho e ao nascimento de um filho se situem abaixo 
da média nacional, e embora a percentagem de mães desempregadas seja 
a mais elevada do país (20,7%), apenas 2% destas estava à procura do 1º 
emprego. As características relativas à escolaridade das mães residentes 
no Algarve são semelhantes às da média do país. A sua fecundidade (1,62 
filhos por mulher, em média) é bem acima da média nacional em 2017.

A Região Autónoma dos Açores apresenta características em 2017 que 
traduzem uma evolução recente de declínio da fecundidade, que em 2017 
se ficou pelos 1,25 filhos por mulher em média, sem ter invertido a tendên-
cia a partir de 2013 (ver Quadro nº 3). A análise ao nível das diferentes ilhas 
faria aqui também todo o sentido, dado que apresentam características 
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distintivas sensíveis. Apesar do valor baixo da sua fecundidade, os Açores 
apresentam uma idade média ao nascimento do 1º filho das mais baixas do 
país. Apesar de mais de 60% das mães de 2017 estar empregada, o valor 
das mães “Inativas” é o maior de todo o país (30,1%), assim como as mães 
de baixa escolaridade, nenhuma ou até ao 2º ciclo completo, representam 
19,6% das mães de 2017, também o valor mais elevado do país. Como já 
tínhamos referido atrás, também as mães com ensino secundário e supe-
rior registam a menor percentagem do país (56,1%), com as mães com o 
ensino superior a representarem 25%, apesar de tudo um valor um pouco 
superior ao Tâmega e Sousa.

A Região Autónoma da Madeira situa-se entre as de mais baixa fecun-
didade do país, tendo em 2013 registado mesmo o mínimo nacional (0,98 
filhos por mulher em média). No entanto, entre aquela data e 2017 registou 
alguma recuperação (1,16 filhos por mulher em média). No que respeita às 
características das mães em 2017, os indicadores que podem ser conside-
rados mais significativos, correspondem à percentagem de mães desem-
pregadas (18,4%), o valor mais elevado a seguir ao Algarve, e também ao 
facto de a Região Autónoma da Madeira registar um valor superior a 10% 
de mães de baixa escolaridade (nenhuma ou até ao 2º ciclo completo). 

Apesar de já termos visto que a fecundidade ocorre em mais elevadas 
percentagens em mães com o ensino secundário e superior, vale a pena 
registar que das 25 NUTS analisadas 14 apresentam, no que à escolaridade 
das mães respeita, o valor mais elevado em mães com o ensino superior.

Mulheres em idade fértil (%) relativamente à população feminina
Quanto à evolução das mulheres em idade fértil pode referir-se que de 
2011 para 2017 em todas as NUTS III se verificou uma diminuição desta 
proporção, mesmo na Área Metropolitana de Lisboa que, apesar de muito 
ténue, tinha registado um acréscimo do total da população residente.  
A diminuição da percentagem de mulheres em idade fértil foi mais expres-
siva Área Metropolitana do Porto, Ave, Cávado e Beiras e Serra da Estrela 
como se apresenta no próximo gráfico 
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Gráfico nº 5 – Mulheres em idade fértil (%) na população residente feminina 
por local de residência (NUTS – 2013) 2011-2017

Fonte: Pordata/INE – Estimativas Anuais da População Residente

Esta nota sobre a maior ou menor presença de mulheres em idade fértil 
pretende complementar a análise que se está a desenvolver quanto evolu-
ção regional da fecundidade. De alguma forma a maior concentração de 
população permite dispor de um maior volume de nascimentos, mas se se 
introduzir uma leitura através da fecundidade, isto é, dos nascimentos em 
relação à população que lhe dá origem, já podemos distinguir uma outra 
expressividade da distribuição territorial. 

Condições de vida e fecundidade 
Na impossibilidade de termos indicadores regionalizados que permitam rela-
cionar, diretamente, a uma escala local, níveis de rendimento com a fecundi-
dade optou-se por usar o Índice de Poder de compra per capita, indicador que 
o INE trabalha a nível de NUTS III e Município, cujo último valor disponível 
é o de 2015. Tal como o INE explica o estudo do Poder de Compra Concelhio 
“tem como objetivo caracterizar os municípios portugueses relativamente ao 
poder de compra numa aceção ampla de bem-estar material” (INE 2017, p.7)7. 

7 “O estudo sobre o Poder de Compra Concelhio relativo a 2015 (EPCC 2015) que tem como 
objetivo caracterizar os municípios portugueses relativamente ao poder de compra numa 
aceção ampla de bem-estar material, a partir de um conjunto de variáveis e por recurso a 
um modelo de análise fatorial em componentes principais. A realização deste estudo visa 
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Assim, relacionando o Poder de compra per capita com o Índice Sinté-
tico de Fecundidade é possível verificar uma sequência de comportamen-
tos entre 2009, 2011, 2013 e 2015. Da evolução é possível notar como que 
uma sedimentação de tendências no contexto de mudanças nas dinâmicas 
socioeconómicas, que acompanharam este período de crise. 

Embora a análise seja feita abarcando as NUTS III, as Regiões Autónomas 
dos Açores e Madeira foram consideradas no seu todo, enquanto NUTS II. 

De seguida apresentam-se os gráficos conjugando estes dois indica-
dores – Índice Sintético de Fecundidade e Poder de compra per capita. 

Gráfico nº 6 – Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra 
per capita por NUTS III em 2009 

Fonte: Pordata/INE 

contribuir para a oferta de informação ao nível do município através da disponibilização de 
indicadores de síntese que traduzem o poder de compra manifestado quotidianamente nestes 
espaços geográficos. “(Destaque INE 2017, p1)
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Gráfico nº 7 - Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita por NUTS III em 

2011 

 

Fonte: Pordata/INE  

Gráfico nº 8 - Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita por NUTS III em 

2013 
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Gráfico nº 7 – Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita 
por NUTS III em 2011

Fonte: Pordata/INE 
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Gráfico nº 7 - Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita por NUTS III em 
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Fonte: Pordata/INE  

Gráfico nº 8 - Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita por NUTS III em 

2013 
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Gráfico nº 8 – Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita 
por NUTS III em 2013

Fontes: Pordata/INE
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Fontes: Pordata/INE 

Gráfico nº 9 - Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita por NUTS III em 

2015 

 

Fontes: Pordata/INE  

Começando pelos extremos, quanto ao quadrante superior direito sobressaem as 3 NUTS III 

com maior poder de compra per capita nos 4 momentos considerados, nomeadamente, a Área 
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Gráfico nº 9 – Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita 
por NUTS III em 2015

Fontes: Pordata/INE 

Começando pelos extremos, quanto ao quadrante superior direito 
sobressaem as 3 NUTS III com maior poder de compra per capita nos 4 
momentos considerados, nomeadamente, a Área Metropolitana de Lis-
boa, a Área Metropolitana do Porto e o Algarve. Coincidentemente é na 
Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve que se registam, também, os 
níveis de fecundidade mais elevados embora o Algarve apresente mais 
oscilação face aos rendimentos como se pode verificar em 2013, pela posi-
ção que ocupa. Na Área Metropolitana do Porto apesar da estabilidade e 
nível, quanto ao poder de compra per capita, o declínio do seu ISF leva 
uma diminuição, da posição face à globalidade das NUTS, que se torna 
particularmente visível, na sua posição relativa em 2015. 

Na Região Autónoma dos Açores em 2009, 2011 e mesmo em 2013, ape-
sar do decréscimo que se registava, ao longo do tempo, era ainda muito 
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Gráfico nº 9 - Índice Sintético de Fecundidade e Poder de Compra per capita por NUTS III em 
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Fontes: Pordata/INE  
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expressiva a respetiva fecundidade nos Açores destacando-se esta Região 
entre as demais do País.

Em contrapartida, a Região Autónoma da Madeira, em 2009, registou 
uma diminuição da fecundidade. Diminuição essa, expressiva para um 
dos territórios que em 2001 era dos de mais elevada fecundidade no País. 
Porém quanto ao poder de compra mantinha em 2009, um nível elevado, 
o quinto entre as várias regiões. No entanto sucessivamente esse Poder de 
compra per capita diminuiu ao longo dos anos em análise. 

Do quadrante inferior esquerdo podem apreender-se os territórios 
interiores que manifestam maior vulnerabilidade pela conjugação de 
baixo Poder de compra per capita e baixos níveis de fecundidade. Em 
2009 sobressaem 3 NUTS III: Alto Tâmega, Douro e Terras de Trás-os-
-Montes; em 2011 permanecem o Alto Tâmega, Terras de Trás-os-Montes 
e acresce o Alto Minho; em 2013, em virtude de ter sido o ano de maior 
incidência da crise conjugada com a quebra da fecundidade, o número de 
NUTS III “empurradas” para este quadrante aumenta, mas será de desta-
car o Alto Tâmega, o Douro, e a Região Autónoma da Madeira; em 2015 
ressaltam o Alto Tâmega, as Terras de Trás os Montes, o Douro e as Bei-
ras e Serra da Estrela. 

Apesar das oscilações, naturais nos comportamentos e tão mais inten-
sas quanto de “pequenos números” tratamos, verifica-se que nas NUTS 
com menor poder de compra também se encontra menor fecundidade. 
De notar também uma persistência nas condições de vida/comportamen-
tos uma vez que se mantêm no quadrante inferior esquerdo, embora com 
posições relativas um pouco diferentes, as NUTS III com os níveis mais 
baixos dos indicadores considerados. 
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Quadro nº 6 – NUTS III com os níveis mais baixos do Poder de Compra per 
capita entre 2009 e 2015

Fontes: Pordata/INE 

Quadro nº 7 – NUTS III com os níveis mais baixos do Índice Sintético de 
Fecundidade entre 2009 e 2015 

Fontes: Pordata/INE 

Ainda relativamente aos extremos, que encontramos nos gráficos, 
importa salientar o caso da NUTS III Região de Coimbra em 2009, que 
registou uma quebra pronunciada do ISF quando, comparativamente, no 
todo nacional dispunha de um Poder de compra elevado, seria o sexto 
em termos das regiões em análise. Não deixa de ser interessante verificar 
que em 2009 Coimbra está “a par” com a NUTS Beiras e Serra da Estrela, 
sendo que é o nível de fecundidade que as coloca “na mesma horizonta-
lidade” diferenciando-se, substantivamente pelo nível de poder de com-
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Alto Minho 73,6 Viseu Dão Lafões 78,4 Viseu Dão Lafões 81,6
Terras de Trás-os-
Montes

80,6

Beiras e Serra da
Estrela

73,6 Alto Minho 77,6 Alto Minho 80,7 Viseu Dão Lafões 80,3

Viseu Dão Lafões 72,9
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76,8
Terras de Trás-os-
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Terras de Trás-os-
Montes

71,4
Terras de Trás-os-
Montes

75,9
Beiras e Serra da
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79,8
Beiras e Serra da
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79,2

Douro 71,1 Douro 74,1 Douro 78 Douro 77,2
Tâmega e Sousa 63,2 Alto Tâmega 66,5 Tâmega e Sousa 71,5 Tâmega e Sousa 72,3
Alto Tâmega 61,1 Tâmega e Sousa 66,5 Alto Tâmega 71,4 Alto Tâmega 69,9

2009 2011 2013 2015

NUTS III ISF NUTS III ISF NUTS III ISF NUTS III ISF

Região Autónoma da 
Madeira

1,17 Ave 1,20
Terras de Trás-os-
Montes
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Cávado/Viseu Dão Lafões/ 
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Região Autónoma da 
Madeira

0,98 Alto Tâmega 0,97

2009 2011 2013 2015
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pra, dos mais expressivos entre as várias NUTS III (o sexto em 2009, mas 
o quarto em 2011, 2013, 2015). 

Do “miolo” dos gráficos sobressaem as várias mudanças de compor-
tamento com a progressiva afirmação de fecundidades mais elevadas nas 
regiões do sul do País. 

Procurando fixar pontos de referência, considerando aspetos consis-
tentes, a NUTS III Lezíria do Tejo, reúne características interessantes uma 
vez que nos quatro momentos em análise corresponde sempre à sétima 
NUTS III com maior Poder de compra per capita e no que respeita à fecun-
didade, em 2009, era a quinta com o ISF mais elevado, em 2011 e 2013 a 
sétima e em 2015 a quarta. 

No que respeita ao Alentejo além da manutenção de uma fecundidade 
sustentada houve regiões (NUTS III) em que o poder de compra teve uma 
expressão significativa no contexto nacional, como acontece no Alentejo 
Litoral, fazendo com que sobressaiam no conjunto das várias NUTS sobre-
tudo em 2013 e 2015

Nas NUTS litorais como Região de Aveiro ou Região de Leiria ou o 
Oeste a fecundidade diminuiu entre 2009 e 2013, apresentando um ligeiro 
acréscimo em 2015, contudo o Poder de compra em Leiria e Aveiro teve 
um sentido inverso tendo aumentado de 2009 para 2013 e diminuído em 
2015; no Oeste o Poder de compra diminuiu de 2009 para 2011 mas per-
manece no mesmo nível comparativo entre 2011-2013-2015. 

Uma nota ainda quanto às NUTS Cávado, Viseu Dão-Lafões, Beiras e 
Serra da Estrela que em 2015 registando um mesmo nível de fecundidade 
se diferenciam na posição relativamente ao índice de poder de compra 
per capita 

Importa ainda salientar uma das análises que o INE apresenta no Des-
taque relativamente ao Estudo do poder de compra, isto é, a “associação 
positiva entre o grau de urbanização das unidades territoriais e o poder 
de compra aí manifestado quotidianamente”. (INE: 2015, p.2). 

Há, assim, uma tendência que se afigura convergente, a de a fecundi-
dade ser mais expressiva em áreas urbanas bem como o poder de compra, 
pressupondo que existe um maior bem-estar, e uma procura de bem-estar 
subjacente à dinâmica demográfica, que se conjuga perfeitamente com os 
níveis de escolaridade das mães e com os seus níveis de atividade. 
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Notas finais 
Desta análise da natalidade/fecundidade numa perspetiva regional foi res-
saltada uma análise circunscrita a implicações/condicionantes da fecun-
didade, porém não pode deixar de referir a importância das dinâmicas da 
mobilidade interna e externa.

Para a variação da população contribuiu não só o saldo natural (o que se 
obtém pela diferença de nascimentos e óbitos) mas também o que resulta 
da mobilidade das pessoas – das migrações- sejam emigração, imigração 
ou migrações internas

Sabemos que o País reage rapidamente às situações de fragilidade eco-
nómica e social pelo recurso à emigração assim como à mobilidade interna, 
acompanhando os diferentes ciclos históricos, políticos e económicos. Os 
últimos anos são um claro exemplo desta afirmação. Se por um lado vol-
tamos a atingir uma situação que pensávamos que não aconteceria, com 
a dimensão registada pelos níveis de emigração impulsionados pela crise 
económica, por outro, face à ligeira recuperação económica corresponde, 
já em 2017, um saldo migratório positivo. No que toca à mobilidade interna, 
pelo que conhecemos, é expressiva e já tivemos ocasião de encontrar efei-
tos de atração e repulsão que acabam por ter um impacto significativo nas 
dinâmicas locais (Gomes, Moreira, Pinto 2017).

Não se pode concluir sem chamar a atenção para a oportunidade que 
este momento reveste: nunca como agora se falou de fecundidade e se teve 
a noção da importância que a natalidade reveste para o País. Não se pode 
ter a utopia de pensar que tudo se resolve facilmente, os comportamentos 
foram-se alterando e ajustando às situações e circunstâncias do País que 
somos, mas será pensando no coletivo e atendendo ao que no território se 
passa, que se poderão encontrar as soluções em que as pessoas se revejam. 

A nível local têm vindo a aumentar as autarquias familiarmente res-
ponsáveis – de acordo com o Observatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis.

O alargamento deste conjunto tem sido crescente e em muitos casos 
coincide com territórios mais exógenos. 

Há por isso que reforçar as condições para se pensar de forma articu-
lada e consequente, a nível nacional e regional, o melhor apoio para que a 
natalidade possa acontecer. 
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Cartograma nº 22 – Identificação das Autarquias  
familiarmente responsáveis 

Fonte: OAFR | Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis
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Desafios da natalidade, políticas públicas e relações  
de género: por uma economia do cuidado

Ana Sofia Fernandes*

Vivemos em tempos turbulentos, nos quais os valores fundamentais do 
projeto europeu estão sob pressão, designadamente o da igualdade entre 
as mulheres e os homens que, para além de valor fundamental previsto nos 
Tratados e na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, é um objetivo a 
atingir, numa abordagem dual:

	 •	 maintreaming de género “uma política ativa e visível de integração 
da perspetiva de género em todas as políticas e programas a fim de, 
antes de serem tomadas as decisões, serem analisados os seus efei-
tos sobre mulheres e homens”

  e
	 •	 ações	especificas	(ações	positivas,	também	designadas	por	medi-

das especiais temporárias dirigidas ao sexo sub-representado seja 
em que domínio for). Enfim, medidas destinadas a combater a dis-
criminação histórica e estrutural contra as mulheres presente na 
organização social e nos papéis sociais estereotipados em função 
do sexo, e que visam acelerar a instauração de uma igualdade de 
facto entre as mulheres e os homens.

Verifica-se uma reação em vários países contra os direitos das mulheres, 
e o espaço e a voz do movimento de mulheres têm vindo a ser restringidos. 

* Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.
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Vários países, designadamente da europa central e de leste fomentam a 
ancoragem ou o regresso aos papéis tradicionais de género atribuídos a 
mulheres e a homens, reforçando o estereótipo da associação das mulhe-
res ao espaço do privado, do lar, do trabalho doméstico, da natalidade, do 
cuidado às crianças, pessoas mais velhas, e outros dependentes, enfim à 
economia reprodutiva; e o dos homens ao espaço público, da tomada de 
decisão e da economia produtiva. 

Não é o caso em Portugal na atualidade, felizmente e, por isso, esta 
conferência é da maior importância para centralizar algumas ideias que 
nos parecem fundamentais para um debate sobre os desafios demográfi-
cos no que às políticas públicas sobre a natalidade respeita, na medida em 
que têm uma íntima relação com os papéis sociais de género, ou seja, com 
os papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma 
determinada sociedade considera serem adequados para mulheres e para homens.

1ª Ideia chave: o tempo
O Índice Europeu para a Igualdade de Género do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género (EIGE) evidencia ainda existir um longo caminho a 
percorrer antes de alcançarmos a igualdade de facto entre as mulheres e os 
homens na UE. Numa escala de 1 a 100 situamo-nos em 66.2 (2015), o que signi-
fica apenas cerca de 4 pontos percentuais de avanço em 10 anos (62 em 2005). 

Para o nosso debate aqui e agora, é interessante notar que o domínio do 
tempo foi o que obteve piores resultados naquele índice. O tempo cobre 
as atividades despendidas no cuidado, trabalho doméstico e atividades 
sociais. É aqui que está a maior disparidade de género de entre todas. Sur-
preendentemente, ou não, um homem em cada três envolve-se em tarefas 
domésticas/cozinhar durante, pelo menos, uma hora por dia, o que sig-
nifica que dois terços dos homens nem sequer o fazem uma hora por dia. 
Em Portugal, as mulheres continuam a dedicar diariamente mais 1 hora e 
45 minutos do que os homens às tarefas domésticas e do cuidado (2015)1.

Um estudo a nível internacional2 (2016) evidenciou que a desigualdade 
na distribuição do tempo relativo às tarefas domésticas e sobretudo no 

1 Fonte: CIG
2 Matthias Doepke & Fabian Kindermann, 2016. “Bargaining over Babies: Theory, Evidence, 
and Policy Implications,” NBER Working Papers 22072, National Bureau of Economic 
Research, Inc. <https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/22072.html>.
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tratamento das crianças está intimamente relacionada com a baixa nata-
lidade, sendo esta uma das razões do desacordo em casal para ter ou não 
uma ou mais crianças e preponderando a decisão das mulheres nos países 
desenvolvidos3. 

Num país como Portugal que, tradicionalmente, tem uma elevada taxa 
de participação das mulheres a tempo inteiro no mercado de trabalho, e 
em que o Inquérito Nacional aos Usos do Tempo (2015) evidencia que as 
mulheres despendem em média mais 92 minutos por dia do que os homens 
na prestação de cuidados a crianças, esta dimensão é preponderante sendo, 
por isso, necessárias políticas públicas para equalizar o tempo das mulhe-
res e dos homens.

Um estudo de 2015 que fez uma análise de 21 países4 revelou a existên-
cia de uma norma social no uso das licenças com reduzida variabilidade 
entre países: as mulheres usam a totalidade dos tempos de licença que 
lhes são concedidos, quer como direitos individuais, quer como direitos 
partilháveis. (…) Os homens, por outro lado, são mais propensos a gozar 
licenças se não forem transferíveis e simultaneamente pagas em percen-
tagens próximas dos 100% de salário (…). Nenhum país evidencia um uso 
significativo de licenças pelos homens, se forem mal pagas ou transferíveis.

	 •	 São,	portanto,	necessárias	licenças	parentais	de	igual	duração,	não	
transferíveis e pagas

São necessárias políticas públicas robustas e calendarizadas, através de 
ações positivas destinadas aos homens, para a paridade efetiva na repartição 
entre mulheres e homens do tempo de trabalho pago e não pago de apoio à 
vida familiar, visando a “neutralização do paradigma de que o cuidado com 
a família constitui uma obrigação tendencialmente exclusiva, mas sem-
pre subsidiária das mulheres” como refere Maria do Céu da Cunha Rêgo.

Boas práticas como a do Estado Canadiano do Québec ou da Suécia 
evidenciam a adesão dos homens à licença exclusiva, e conduzem, a longo 
prazo, a uma redução da desigualdade na divisão das tarefas domésticas. 
Por outro lado, a existência de uma licença só para os pais, ao estabele-

3 Decorrente, designadamente, das mulheres terem acesso à contraceção.
4 Carmen Castro-García & Maria Pazos-Moran (2016) Parental Leave Policy and Gender 
Equality in Europe, Feminist Economics, 22:3, 51-73, DOI: 10.1080/13545701.2015.1082033 
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cer o direito individual a passar tempo com a/o filha/o, elimina a necessi-
dade de negociar com a mãe e melhora a capacidade de imposição junto 
de empregadores e colegas. Além disso envia uma mensagem pública no 
sentido da promoção do envolvimento dos homens no cuidado dos filhos. 

2ª Ideia chave: a organização social
Já no ano de 2002 o Conselho Europeu de Barcelona reconhecia a impor-
tância da disponibilidade e acessibilidade de estruturas de acolhimento de 
crianças com elevada qualidade e a preços módicos como essenciais para 
que as mulheres, e os homens, com responsabilidades familiares possam 
participar no mercado de trabalho, tendo estabelecido metas relativas a 
estas estruturas de acolhimento de qualidade e a preços acessíveis para as 
crianças em idade pré-escolar, por meio da definição de dois objetivos: aco-
lhimento de 90 % das crianças a partir dos três anos até à idade de ingresso 
na escolaridade obrigatória e de 33% das crianças com menos de três anos.

Portugal tem vindo a fazer um caminho positivo a este nível havendo, 
no entanto, que reforçar o investimento nesta infraestrutura social. Por 
outro lado, e num país como Portugal em que o envelhecimento popula-
cional prepondera, para além do reforço de uma infraestrutura de creches 
acessível e de boa qualidade, é necessário o reforço da infraestrutura para 
outras pessoas dependentes, designadamente idosas. De contrário o papel 
social de género na esfera do cuidado associado às mulheres pode reforçar-
-se também com os cuidados às pessoas idosas.

	 •	 Seria	importante	a	existência	de	metas	a	nível	europeu	para	infra-
estruturas de apoio às pessoas idosas, num continente que caminha 
rapidamente para o envelhecimento

3ª Ideia chave: o valor económico do cuidado
De acordo com um Relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas5, 
estima-se6 que o valor total das atividades cuidadoras e domésticas não 
remuneradas em todo o mundo se situe entre 10% e 39% do PIB. Isto sig-
nifica que o trabalho na esfera do cuidado e das atividades domésticas 

5 Women’s economic empowerment in the changing world of work, Report of the Secretary 
General. http://undocs.org/E/CN.6/2017/3
6 Uma vez que não é incorporado nas contas nacionais. 
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representa, de facto, uma transferência de recursos das mulheres para 
outros agentes na economia – apenas há trabalho produtivo pago, porque 
há trabalho não pago a sustentá-lo. Esta questão tornar-se-á cada vez mais 
urgente nas próximas décadas à medida que a população idosa aumenta 
e que os cuidados com a mesma se tornam também mais prementes, exi-
gindo cada vez mais respostas ao nível das políticas públicas.

O pensamento económico convencional assenta no conceito de homo 
economicus, ou “Homem Económico”, agentes racionais, guiados unica-
mente pelo interesse próprio, e independentes de todas as necessidades 
naturais e influências sociais, sendo uma visão que ainda prevalece no 
campo da macroeconomia, apesar de ter sido objeto de várias críticas. 

Várias críticas mostraram, efetivamente, que a focalização no mer-
cado, em detrimento das atividades domésticas/ e nas escolhas indivi-
duais, em detrimento das condicionantes sociais destas escolhas, resulta 
de um ponto de vista masculino que distorceu a definição e os limites da 
disciplina económica. Em consequência, preocupando-se, de forma des-
proporcionada, com a parte da atividade económica que é remunerada, 
mediada pelo mercado e, pelo menos de acordo com a conceção do homo 
economicus, produtiva.

Para a crítica feminista, no entanto, o trabalho não inclui apenas o tra-
balho produtivo mas também o trabalho reprodutivo, nomeadamente o 
trabalho associado às atividades cuidadoras na esfera doméstica.

O trabalho reprodutivo, também designado como reprodução social, 
envolve todas as tarefas relacionadas com o apoio e manutenção da força 
de trabalho passada, atual e futura. Inclui a maternidade e os cuidados 
infantis, mas vai muito para além destas atividades. A maior parte deste 
trabalho é realizado principalmente por mulheres e é não remunerado, 
não sendo, portanto, registado nas contas nacionais.

Desde há anos, com a entrada massiva das mulheres no mercado de tra-
balho, as necessidades cuidadoras têm sido crescentemente asseguradas 
– pelo menos pela minoria com possibilidades financeiras para o fazer – 
através do recurso ao trabalho remunerado de outras pessoas. Mas a maio-
ria das pessoas que trabalham nas atividades do cuidado continuam a ser 
mulheres e estas atividades, por seu turno, tendem a ser caracterizadas 
por baixos salários, elevados níveis de trabalho a tempo parcial e condições 
de trabalho precárias. Esta situação assenta, ainda, numa clivagem racial e 
étnica entre mulheres, pois estas atividades são muitas vezes realizadas por 
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trabalhadoras migrantes, frequentemente oriundas da Europa de leste ou 
do sul global, criando-se uma cadeia transnacional de trabalho do cuidado.

Isto tem sido um problema porque na prática significa considerar que 
os recursos necessários para a reprodução social são um dado adquirido. 
Parte-se do princípio de que existe uma fonte infinita de mão-de-obra 
de mulheres não remunerada dedicada à esfera do cuidado e passível de 
desempenhar o papel de “rede de segurança de último recurso”7. Mas 
quando uma sociedade submete as pessoas que asseguram o essencial da 
reprodução social a longas e cansativas jornadas de trabalho remunerado 
e, simultaneamente, não disponibiliza ou restringe os apoios públicos à 
reprodução social (serviços públicos acessíveis, de qualidade de apoio a 
idosos e outros dependentes, por exemplo), está a esgotar as capacidades 
sociais das quais a sua própria existência depende. 

É tempo de reconhecer a crise sistémica do cuidado e de lançar os fun-
damentos de uma economia do cuidado.

Isto foi particularmente evidente quando olhamos para a crise econó-
mica e financeira mundial de 2008 e a relacionamos com a crise do cui-
dado. A defesa do recurso ao investimento público em alturas de crise ou 
elevado desemprego deriva da teoria macroeconómica keynesiana e baseia-
-se na ideia de que a injeção de procura na economia por via do investi-
mento público gera emprego, direta e indiretamente, e tem um impacto 
expansionista que ajuda as economias a saírem da recessão. 

Tradicionalmente, os governos que adotaram estas estratégias inves-
tiram nas chamadas infraestruturas físicas, especialmente nas indústrias da 
construção, promovendo o aumento do emprego masculino (uma vez que 
são setores altamente masculinizados), com pouca atenção ao impacto 
social ou de género de tal estratégia. 

Contudo, existem cada vez mais evidências da maior eficácia do investi-
mento público na infraestrutura social. Esta infraestrutura está intimamente 
ligada ao trabalho de reprodução e inclui todas as infraestruturas relacio-
nadas com educação, serviços de saúde e atividades cuidadoras, bem como 
a força de trabalho que presta estes serviços – na maioria, as mulheres.

Embora tanto o investimento público em infraestruturas físicas como 
em infraestruturas sociais criem novos empregos, dados recentes mostram 

7 Diane, E. (2012). Unpaid care work in economic context, citado em Her Future – Intergen-
erational solidarity from a Gender perspective. https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/european_
women_s_voice_spring _2012_lr.pdf?1515/6d18fbcaacc2a8af8da243ef8e128e403a8a91fc 
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que este último, particularmente o que se centra na esfera do cuidado, cria 
mais emprego. De acordo com um estudo do ITUC8 (2016), que fez uma 
análise de género do estímulo ao emprego em sete países da OCDE, se 
2% do PIB fosse investido nas atividades cuidadoras, haveria um aumento 
estimado no emprego que variaria entre 2,4% a 6,1%. 

A maioria dos empregos criados seriam inicialmente ocupados por 
mulheres, devido à segregação ocupacional (escolhas profissionais ainda 
marcadas pelo género), mas o efeito multiplicador desta criação de empre-
gos criaria muitos outros postos de trabalho fora do setor do cuidado, 
levando assim a um aumento do emprego para ambos os sexos. 

A provisão pública de serviços na esfera do cuidado também pode con-
tribuir para atenuar as clivagens sociais, permitindo a mulheres de baixos 
recursos a entrada no mercado de trabalho ou a obtenção de emprego a 
tempo inteiro. Tal teria um impacto positivo nos rendimentos das mulhe-
res ao longo da vida, no seu direito a pensões e na redução das assimetrias 
de género nas taxas de pobreza. 

Em suma, os autores daquele estudo mostram que o investimento 
público em infraestrutura social faz sentido económico, pois não só gera 
emprego, mas também contribui para a igualdade de género e para o desen-
volvimento humano. 

4ª Ideia chave: Por uma nova ordem económica – a economia púrpura
O impacto de género das crises económicas globais de 2008, e das medi-
das de austeridade que se lhe seguiram, tornou-se claro à medida que estas 
medidas começaram a produzir efeitos em 2011. 

O desemprego feminino cresceu continuamente à medida que os seto-
res económicos com mais mulheres empregadas começaram a ser afeta-
dos pelos cortes, pelo congelamento de salários e por outras medidas de 
austeridade. 

Aumentou o autoemprego e o trabalho involuntário a tempo parcial, 
assistindo-se ainda à emergência da chamada “economia do biscate” (“gig 
economy”), levando a uma informalização do mercado de trabalho e a um 
enfraquecimento dos direitos sociais. A austeridade poderá ter ainda 

8 De Henau, Jérôme; Himmelweit, Susan; Lapniewska, Zofia and Perrons, Diane (2016). 
Investing in the Care Economy.
A gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries. International Trade Union 
Confederation.
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levado ao reaparecimento de modelos tradicionais de família assentes num 
ganha-pão masculino e numa cuidadora feminina. 

Face a este cenário, muitas críticas das políticas de austeridade defen-
dem que sejam repensados os critérios que usamos para avaliar o sucesso 
económico. 

Académicas/os e ativistas apelam cada vez mais a que se passe de uma 
economia orientada para o lucro e para o crescimento para economias 
sustentáveis e justas em termos de género, que atendam às necessidades 
de todos os seres humanos no respeito pelos limites ecológicos; que reco-
nheçam que os mercados não se autorregulam e que promovam um estado 
social regulador. 

Neste cenário, Ipek Ikkaracan (2013) propôs a Economia Púrpura9, uma 
visão alternativa que trata o cuidado como um bem público e um direito 
humano básico. 

Esta visão / a Economia Púrpura assenta em quatro pilares: 

 1) Prestação pública universal de serviços de apoio para crianças, ido-
sas/os, pessoas com deficiência e doentes, bem como para o auto-
cuidado; 

 2) Regulação do mercado de trabalho para permitir o equilíbrio entre 
o emprego remunerado e as atividades do cuidado na esfera privada, 
com igualdade de condições e incentivos para mulheres e homens; 

 3) Políticas públicas para atender às necessidades especiais das comu-
nidades rurais; 

 4) Reorientar as políticas macroeconómicas para que tenham como 
objetivos fundamentais a satisfação das necessidades tanto ao nível 
do ambiente como do cuidado (entendido este em termos latos, pessoas 
e natureza). 

O financiamento do primeiro pilar implica uma reorientação dos inves-
timentos públicos tradicionais e dos gastos com estímulos à economia, pas-
sando estes a estar centrados na construção de uma infraestrutura social. 

9 Ilkkaracan. I. (2013). The Purple Economy. A Call for a New Economic Order beyond the 
Green Economy. In GENANET (Ed), Sustainable Economy and Green Growth: Who Cares? 
http://www.genanet.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Care_Gender_Green_Economy/
Int_WS_Sustainable_Economy_Green_Growth_who_cares_EN.pdf. A cor púrpura é 
proposta dado o seu cariz simbólico enquanto cor adotada pelo movimentos feministas em 
muitos países do mundo.
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O segundo pilar diz respeito à regulação do mercado de trabalho de 
modo a promover o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal. 
Tal assentaria em quatro componentes: direito a licenças remuneradas e 
não remuneradas para assistência à infância ou a outros dependentes, tanto 
para homens como para mulheres, incluindo licenças parentais não trans-
feríveis, remuneradas e de igual duração; regulação dos horários de tra-
balho de acordo com padrões que permitam um trabalho digno; direito a 
acordos de trabalho flexíveis que permitam responder às necessidades do 
cuidado à medida que estas mudam ao longo do ciclo de vida; e regulação 
do mercado de trabalho para eliminar práticas discriminatórias.

O terceiro pilar aborda as necessidades específicas das comunidades 
rurais na realização de atividades cuidadoras. Tal implicaria, nomeada-
mente, além da prestação de serviços públicos de assistência, efetuar apoios 
ao investimento verde, público e privado, na agricultura e nas infraestrutu-
ras rurais, e programas de transferência de tecnologia verde que se baseiem 
no conhecimento local das mulheres sobre os ecossistemas.

Finalmente, a reorientação das políticas macroeconómicas implica 
abandonar o seu enviesamento de género, nomeadamente a sua focaliza-
ção exclusiva na eficiência e no crescimento do PIB. Estes últimos devem 
ser concebidos como instrumentos possíveis, entre outros, para atingir os 
objetivos últimos relacionados com a satisfação das necessidades com a 
natureza e com o cuidado.

Este esforço inclui ainda reconhecer que a orçamentação sensível ao 
género /Orçamentos de Estado com impacto de género (gender budgeting) 
não tem ainda expressão suficiente nos orçamentos nacionais. Quer a tri-
butação, quer a despesa devem ser inseridas no quadro analítico da orça-
mentação com impacto de género, de modo a permitir uma avaliação do 
seu impacto sobre o acesso aos cuidados e sobre a igualdade de género. 

Em jeito de conclusão:

	 •	 O	debate	sobre	a	demografia	em	Portugal	é	um	momento	favorável	
para lembrar que a economia e a sociedade precisam de ser reequi-
libradas e que mulheres e homens têm direito a um trabalho dig-
namente remunerado e compatível com as suas responsabilidades 
cuidadoras; 

	 •	 Um	dos	instrumentos	possíveis	para	acompanhar	a	situação	das	
mulheres e dos homens é a realização de inquéritos regulares e 
periódicos sobre os usos do tempo. Dados desagregados sobre este 
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tema – por sexo, rendimento, idade, localização geográfica e outros 
fatores relevantes – devem ser tidos em conta na formulação de polí-
ticas; 

	 •	 Compreender	a	dimensão	de	género	da	economia	e	conceber	as	
crises económicas como crises da reprodução social, das finanças e 
da produção deve conduzir no futuro, a uma avaliação do impacto 
de género das políticas macroeconómicas, bem como à institucio-
nalização da orçamentação com impacto de género. Portugal está 
a iniciar este caminho com um projeto piloto no corrente ano;

	 •	 O	cuidado	é	praticamente	invisível	ao	nível	do	PIB.	Esta	invisibi-
lidade perpetua a pobreza, promove a desigualdade de género e a 
desigualdade de rendimentos, degrada o sistema democrático e 
coloca os orçamentos nacionais sob pressão; 

	 •	 Criar	uma	infraestrutura	do	cuidado,	onde	a	satisfação	das	necessi-
dades humanas seja não o oposto de uma economia próspera, mas 
o próprio fundamento no qual esta assenta;

	 •	 A	governança	económica	não	deve	centralizar-se	na	redução	da	
despesa pública e sim avançar para a regulação das receitas fiscais 
a nível global, particularmente no que respeita aos impostos sobre 
as empresas. Deve ainda encorajar fortemente os investimentos na 
economia do cuidado e realizar avaliações de impacto de género; 

	 •	 As	políticas	macroeconómicas	devem	incluir	uma	dimensão	de	
género, nomeadamente através do investimento na infraestrutura 
social para desenvolver a economia do cuidado, face ao enorme 
potencial que tal apresenta para a criação de empregos de quali-
dade e para responder ao aumento das necessidades cuidadoras; 

	 •	 O	investimento	na	economia	do	cuidado	é	um	investimento	sus-
tentável a longo prazo para as gerações presentes e futuras. Este 
investimento deve ser excluído dos cálculos do défice público, que 
consideram este tipo de investimento como um custo e um fardo 
para o erário público e não como um investimento sustentável para 
o presente e para o futuro;

	 •	 Necessidade	de	evoluir	para	um	modelo	de	relações	familiares	que	
assegure que mulheres e homens partilhem as responsabilidades 
cuidadoras;

	 •	 Finalmente,	investir	na	economia	do	cuidado	contribui	para	a	imple-
mentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em par-
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ticular o Objetivo 5 – Alcançar a igualdade de género e empoderar 
todas as mulheres e raparigas, o Objetivo 8 – Promover o cresci-
mento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e pro-
dutivo e o trabalho digno para todos/as e o Objetivo 10 – Reduzir 
as desigualdades no interior dos países e entre países.
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Políticas Públicas: respostas 
integradas ao problema

Cristina Moreira* 

A natalidade, a juventude e a questão demográfica são fatores impor-
tantes para o desenvolvimento de todos os concelhos.

Lousada é, segundo a Pordata, o concelho mais jovem de Portugal 
Continental, com maior percentagem de jovens até aos 29 anos inclu-
sive (35,25%), e com um dos melhores índices de envelhecimento do país, 
importando perceber que políticas públicas e que fatores confluem para 
a natalidade e para a fixação da população.

TOTAL TOTAL dos 0-29 Perc. (%)

Nacional  10 300 300  3 078 810 29,89%

Continente  9 801 106  2 906 054 29,65%

Norte  3 580 390  1 073 342 29,98%

Centro  2 237 640  625 341 27,95%

Área Metropolitana Lisboa  2 827 514  876 821 31,01%

Região Autónoma dos Açores  244 573  89 316 36,52%

Região Autónoma da Madeira  254 622  83 445 32,77%

* Vereadora da Câmara Municipal de Lousada.
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Tâmega e Sousa  419 811  139 669 33,27%
Amarante  53 781  16 820 31,27%
Baião  19 153  5 760 30,07%
Castelo de Paiva  15 738  4 998 31,76%
Celorico de Basto  19 264  5 997 31,13%
Cinfães  18 775  5 616 29,91%
Felgueiras  56 838  19 362 34,07%
Lousada  46 870  16 521 35,25%
Marco de Canaveses  51 991  17 849 34,33%
Paços de Ferreira  56 772  19 707 34,71%
Penafiel  70 206  23 782 33,87%
Resende  10 426  3 270 31,36%

Dados “Pordata” referentes a 2017

Importa compreender o que leva um concelho de 96.3 km2, com aproxi-
madamente 47 000 mil habitantes, situado no coração do Vale do Sousa, a 
garantir o rejuvenescimento da sua estrutura demográfica quando a gene-
ralidade do país enfrenta problemas exatamente no sentido oposto. 

Lousada dispõe de facto de uma centralidade e de uma posição geoes-
tratégica privilegiada, o que lhe traz vantagens acrescidas, com uma rede 
de acessibilidades excelentes, nomeadamente, ligação a uma importante 
rede de autoestradas, para além da via férrea, com facilidade de acesso ao 
sistema de comboios suburbanos do Grande Porto, ao aeroporto Sá Car-
neiro ou ao Porto de Leixões.

É fundamental ser um concelho atrativo, um concelho que seja amigo 
dos seus cidadãos e das suas empresas, para que o investimento no terri-
tório seja cada vez maior. Só a conjugação destes pressupostos alavancará 
a economia local. 

Lousada é cada vez mais um concelho com qualidade de vida, é um 
concelho multifacetado, que congrega vários fatores, não incidindo 
exclusivamente num só setor, o que explicará o crescimento económico 
e demográfico. A qualidade de vida traduz-se em obras, mas sobretudo 
em medidas e iniciativas, e será o conjunto de todas estas abordagens que 
potenciarão esta melhoria.

Várias têm sido as políticas públicas implementadas pelo Município, que 
convergem para esta realidade. Desde logo, a adoção de medidas com vista 
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à captação de investimento, nomeadamente, através da criação de incen-
tivos fiscais para as empresas, tais como a isenção de Derrama, isenção do 
IMT, a isenção do IMI (durante 5 anos), e a isenção de taxas urbanísticas 
nas áreas de acolhimento empresarial, sendo cada vez mais as empresas 
que se instalam no concelho, o que resultou num aumento das exporta-
ções, bem como na redução do número de desempregados de forma tão 
significativa, devido à criação de novos empregos. 

Número de população ativa 2011 em Lousada, com base em dados da Pordata.

Sabe-se a importância que o fator emprego desempenha na afirmação 
e na dinâmica demográfica de uma região.

Como consequência, o concelho é procurado por jovens casais pela sua 
oferta habitacional, já que o preço das habitações é bastante atrativo: subs-
tancialmente inferior ao praticado na região e muito inferior ao da peri-
feria do Porto, pelo que a aquisição de casa própria surgiu como hipótese 
claramente atraente para muitas pessoas, tanto mais que a rede de acessi-
bilidades garante deslocações com elevada rapidez e segurança. Por outro 
lado, pela reconhecida qualidade de vida, a qual passa por uma educação 
de qualidade, uma cultura diversificada, possibilidade de prática de des-
porto muito diferenciada, entre outros.

Neste contexto, e em termos concretos, estas são algumas das medidas 
implementadas no concelho, em 3 vetores fundamentais:
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 •	 Educação:
 – Vagas disponíveis para crianças com 3 anos ingressarem no 

ensino pré-escolar;
 – Possibilidade dos pais escolherem a escola para matricularem os 

filhos;
 – Parque escolar ampliado e requalificado;
 – Prolongamento de horário: partir do próximo ano letivo gratuito 

para todos os alunos do pré-escolar e 1º ciclo na parte da manhã. 
Parte da tarde- para crianças do pré-escolar cuja componente 
letiva termina às 15h30;

 – Alimentação: refeitórios escolares geridos pela autarquia e oferta 
de um lanche gratuito diário e de fruta escolar;

 – Alunos com carências económicas: isenção refeições, apoio para 
aquisição de material escolar;

 – Escola a tempo inteiro – para os alunos do 1º ciclo a autarquia 
assume as atividades de enriquecimento curricular que possi-
bilita que os alunos tenham ocupação após componente letiva 
entre as 9h00 e as 17h30;

 – Plano Anual de Atividades Municipais para as Escolas – con-
junto de atividades promovidos pela autarquia dirigidas aos alu-
nos dos diferentes ciclos de ensino em áreas tão diversas como o 
desporto, a cultura, o ambiente, a ciência, entre muitas outras;

 – Bolsas de estudos para apoio a alunos que se encontrem a fre-
quentar o ensino superior;

 – Bolsas de mérito para alunos do ensino secundário;
 – Criação de pólos de formação.

	 •	 Cultura: 
 – Programação Municipal na área da cultura diversa e constante 

direcionada para diferentes públicos, desde crianças, jovens 
até famílias. Maioria da programação é gratuita e, nos restantes 
casos, os bilhetes são a custos reduzidos.

 – Apoio às associações locais para a concretização do Plano de 
Atividades

 – Protocolo de colaboração com a ACML – Associação de Cultura 
Musical de Lousada, para o ensino da música;

 – Protocolo com a Companhia de teatro profissional Jangada, para 
a realização de uma programação anual.

– Promoção do património histórico e arqueológico.
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	 •	 Desporto: 
 – Equipamentos municipais para a prática do Desporto de elevada 

qualidade, como o Complexo Desportivo de Lousada, com está-
dio de hóquei em campo, campos multifuncionais e complexo 
de ténis; 

 – Apoio às associações locais com a concretização dos campos sin-
téticos.

 – Apoio às associações locais opara o desenvolvimento da forma-
ção nas camadas jovens e ainda pagamento de exames e seguros 
médicos aos atletas;

 – Apoio na realização de competições nacionais e internacionais 
no concelho, como o Rally de Portugal, Liga Mundial de Hóquei 
2018, entre outros.

	 •	 Turismo:
 – Rota do Românico, onde se localizará o Centro Interpretativo 

do Românico, a ser inaugurado em breve, o qual representa uma 
obra de qualidade arquitetónica excecional e será um polo dina-
mizador da economia local;

 – a gastronomia local, um ex libris de toda a região;
 – Lousada mantém ainda uma pequena marca de ruralidade, que 

o município faz questão de preservar, sendo também este um 
fator de atratividade, já que esta condição possibilitou manter o 
meio ambiente, fauna e flora, praticamente intacto, bem como 
a existência de produtos endógenos de excelência, tais como o 
vinho, o espumante, a broa, melão casca de carvalho e alguns 
produtos gourmet (bolachas, chás, licores, etc.), 

No entanto, e apesar de Lousada não se debater com o problema da 
baixa natalidade, há que projetar o futuro, criando condições de estabili-
dade para as famílias. É intenção do município implementar e potenciar 
algumas políticas de família, como forma de fomentar e reforçar as medi-
das de apoio à natalidade, sendo de salientar:

 – Taxa do IMI nos mínimos legais;
 – IMI reduzido para famílias numerosas;
 – Percentagem do IRS devolvida aos munícipes, em 2018, aquando 

da liquidação do IRS relativa a rendimentos de 2017;
 – Apoio social para famílias mais carenciadas;
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 – Existência de tarifas sociais, relativamente ao pagamento da água, 
lixo e saneamento;

 – Futuro pagamento da creche ou da ama da segurança social, a par-
tir do terceiro filho;

Se as infraestruturas e serviços públicos, aliados a uma criteriosa polí-
tica de gestão urbanística e de ordenamento do território, elevaram, tam-
bém, o nível de qualidade de vida, é necessário realçar a influência da 
sociedade civil, com sentido de entreajuda e um trabalho notável das asso-
ciações desportivas, culturais e de solidariedade social. 

Para esta articulação, muito contribuiu a Rede Social de Lousada, que 
sempre tem pautado a sua ação por um constante trabalho em rede e em 
parceria, entre o Município e as restantes instituições do concelho, sendo 
a Rede Social constituída, neste momento, por mais de 100 parceiros.

Os trabalhos desenvolvidos neste âmbito, visam sobretudo a resolução 
das principais problemáticas do concelho, através de soluções estratégi-
cas e de concertação, as quais estão devidamente plasmadas e fundamen-
tadas no Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020 (P.D.S.) da Rede 
Social de Lousada.

O papel da família e de políticas de família ganha um tal relevo, que 
foi criado um grupo de trabalho, no âmbito da Rede Social, para traba-
lhar todas estas questões tão prementes, com os parceiros e com a comu-
nidade local.

Ainda neste enquadramento, o município de Lousada instituiu o ano de 
2018 como o Ano Municipal da Criança, com a dinamização das mais varia-
das atividades. Esta é uma temática que tem um enquadramento lógico, já 
que sendo Lousada um dos concelhos mais jovens de Portugal, a juventude 
é um dos seus grandes ativos. Quem passeia por Lousada não fica indife-
rente à quantidade de jovens e de crianças que se veem nas ruas da vila, 
onde quase todos os locais foram pensados para esta realidade. 

Em jeito de súmula, será fundamental a elaboração de estudos prospe-
tivos e avaliações de impacto que suportem e fundamentem a tomada de 
decisão, a longo prazo, por parte do poder político, por forma a não hipo-
tecar precisamente o futuro dos nossos jovens, com opções e estratégias 
que não irão de encontro à realidade, daqui a 20, 30 anos.

Apesar de Lousada ser um dos concelhos mais jovens e com uma das 
maiores taxas de natalidade, não devemos baixar os braços. O maior desafio 
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no Vale do Sousa, nomeadamente, em concelhos como Lousada, será pre-
cisamente manter o nível da natalidade, para que o mercado de trabalho 
continue a dispôr de mão de obra qualificada para fazer face às suas neces-
sidades, e que Lousada continue a representar para os cidadãos qualidade 
de vida, através da criação de emprego e rendimento, fatores determi-
nantes e condicionantes para a existência de estabilidade profissional e  
pessoal. 

Este paradigma por demais complexo, passará necessariamente por 
um sério e amplo debate e análise das políticas nacionais de família. Este 
debate deverá fazer parte dos projetos educativos e dos planos de ação de 
desenvolvimento local e de cada organização, ninguém se deverá alienar 
do mesmo, ficando sem dar o seu contributo e sem ter conhecimento, do 
que implica, ter ou não ter, mais natalidade no seu país, pelo que estudar 
o impacto deste fenómeno e dos seus efeitos, diretos e indiretos, quer na 
vida social, quer económica, devem ser avaliados, a curto, médio e longo 
prazo, pois só assim se podem alterar variáveis no presente que possam 
mudar o futuro, para melhor e a contento de todos.

De referir ainda as questões culturais, que apesar de se ter verificado 
uma evolução bastante favorável na última década, relativamente no que à 
igualdade de direitos e deveres diz respeito, há ainda um longo caminho a 
ser percorrido, uma vez que ainda impende sobre a mulher/mãe um papel 
muito mais ativo, ao nível das tarefas e responsabilidades na vida familiar.

A questão da natalidade de um território, ou de um país, é muito mais 
que a própria palavra e conceito pode significar, pois está diretamente 
ligada à vida, ao que cada mulher e homem sonham para a sua felicidade 
e à conjuntura social, cultural e económica do mesmo território, para não 
falar nos modelos de governança, lideranças e até aos níveis de solidarie-
dade e de igualdade de direitos, desse mesmo território. 

Assim, urge, pensar a natalidade do ponto de vista da Mulher, pelo 
facto de em última estância, ser a vontade desta que prevalece e perceber 
até que ponto a maternidade a realiza, sem que a impeça de um projeto 
de vida que também contemple o pleno desempenho profissional; pensar 
a natalidade do ponto de vista da família, com políticas amigas da família, 
devidamente estudadas e que fossem assumidas, pelo tecido económico, 
com a possibilidade de algumas alterações ao nível da legislação laboral, 
onde existissem benefícios fiscais para as “empresas amigas da família”, 
beneficiando os agregados familiares, na saúde e na educação, formal e 
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não formal, pois queremos apostar num futuro com pessoas bem forma-
das e saudáveis.

Não obstante de poder até ser contraditória, importa verificar os fatores 
de proteção às crianças, jovens e até às próprias famílias, pois não pode-
mos pensar em natalidade sem termos consciência que é determinante 
uma “natalidade protegida”, pelo que temos que pensar todos como pode-
mos proteger as nossas crianças, ou dito de outra forma, como podemos 
proteger o nosso futuro, pessoal e como nação.

Analisar os quadros e cenários económicos, mesmo com os movimentos 
pendulares e fluxos migratórios, é urgente, pois não nos podemos cingir 
às análises globais do passado recente. Cada estrutura, principalmente as 
empresas, deve perceber o que implica, para o seu setor, e num horizonte 
de 10, 15, 20 anos, no mínimo, o facto de terem um potencial humano, mais 
homogéneo, em género e idade, assim como os níveis de qualidade de vida 
desse potencial que é, nada mais, nada menos, que o fator determinante 
para a vida dessa empresa. 

Não poderemos dissociar as questões pessoais das sociais e económi-
cas, principalmente num conceito de “aldeia global” e à velocidade que 
é sempre diferente para cada um de nós e que nunca saberemos qual é 
realmente a velocidade real de um mundo que não é só aqui e agora, mas 
que também é num futuro próximo, num destino de empregabilidade do 
outro lado do planeta. 

Assim, o conceito de natalidade estará, possivelmente, sempre ligado 
ao conceito de felicidade, estando este, por sua vez, ligado ao aprender a 
aprender, principalmente no que diz respeito à nossa estabilidade emocio-
nal e a forma como vivemos a vida. Sim, porque o que é mais importante 
para viver será saber viver e, só quem está bem com o seu projeto de vida 
e feliz, vai querer deixar algo tão importante para a humanidade como um 
pouco de si próprio. 
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Por uma intervenção integrada  
de promoção da natalidade

Rosa Monteiro*

Estamos, de facto, num tempo de urgência e de consistência nas polí-
ticas públicas que devem assumir as questões demográficas e da natali-
dade como centrais. 

Políticas que devem ser:

 – necessariamente multissectoriais e multinível, envolvendo uma 
diversidade de agentes como o governo central, as autarquias locais, 
os parceiros sociais, e a sociedade civil;

 – políticas que exigem uma visão e compromisso de longo prazo, (tan-
tas vezes difícil de conciliar com a pressão dos ciclos governativos), 
como sublinhou o senhor Presidente da República na sua interven-
ção inicial.

Temos de criar contextos favoráveis ao ser pai e ser mãe, às famílias. Isto 
implica um novo paradigma de organização das sociedades que reconheça 
o valor social e a responsabilidade coletiva da parentalidade e dos cuidados.

A questão central aqui é a de que a atribuição de direitos não é garan-
tia do seu uso, se as estruturas, práticas organizacionais e papéis sociais 
de homens e mulheres não se alterarem. 

* Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.
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Estruturas sociais que muitas vezes condenam ou obstaculizam a opção 
de um pai que quer gozar uma licença parental; de um pai e de uma mãe 
que optam por partilhar as tarefas domésticas e familiares entre si; de 
uma mulher que decide assumir uma posição de chefia; de uma pessoa 
que decide não estar no trabalho de forma permanente; que decide flexi-
bilizar o horário para ir buscar as crianças à escola; entre outros exemplos.

Este é o caso do João, 45 anos, com duas filhas, que diz (segundo estudo 
INUT – Usos do Tempo, CITE)

“Culpo um bocadinho o trabalho porque, embora eu esteja de férias, estou sempre em 
contacto com a firma. Ou seja, estão sempre em contacto comigo. À noite mandam-me 
mails, às vezes durante o dia orçamentos para fazer… eu faço-os à noite, normalmente 
depois de estar toda a gente deitada. (…) Mas nunca consigo estar desfocado do trabalho.”

Ou do farmacêutico, de 31 de anos e com uma filha, despedido depois 
de gozar dois meses e meio da licença parental (Livro Branco, Homens e 
Igualdade de Género em Portugal):

“As pessoas acham que nós vamos para casa tomar conta de um bebé e não damos 
tanta importância ao trabalho, ou já não queremos trabalhar (...). Acho que isso, depois, 
acaba por arruinar as relações laborais (...)”. 

Superar esta cultura implica uma mudança que está por fazer: de subs-
tituição da retórica prónatalista, muitas vezes responsabilizante dos indi-
víduos, por uma verdadeiramente apoiante da decisão da parentalidade.

Por isso, a natalidade é uma questão de esperança, de igualdade e de 
género!

Esta não é uma questão nova. Temos dos mais baixos níveis de fecun-
didade da Europa e do mundo, fortemente impactado pelo adiamento da 
idade média ao nascimento da 1ª criança, a que se associa a redução do 
número de filhos/as tidos, que contrasta com o número de filhos/as dese-
jado. Enquanto aumenta o número de pessoas apenas com um/a filho/a, 
os inquéritos indicam que a maioria desejaria ter duas ou mais crianças.

Das razões apontadas pelas pessoas para esta tendência, são geralmente 
destacadas as dificuldades económicas, a insegurança profissional, os eleva-
dos custos da educação, a desigualdade de género traduzida na sobrecarga 
sobre as mulheres nos cuidados à família, as dificuldades de conciliação 
entre o trabalho, a vida pessoal e familiar.
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Procurando criar as condições indutoras de um contexto favorável à 
transformação cultural e estrutural (não exclusiva do nosso país), o XXI 
Governo Constitucional aposta numa intervenção a vários níveis. 

Não sendo exaustiva, abordarei alguns de forma transversal:
Desde logo e de forma a conhecer melhor as razões que acima referi, 

o INE começará a preparar em breve um novo inquérito à fecundidade.
É de sublinhar que, a questão da natalidade é também questão de igual-

dade entre mulheres e homens, sendo sabido que altas taxas de escola-
rização e de participação no mercado de trabalho das mulheres estão 
associadas a taxas de fecundidade mais altas em países mais desenvolvi-
dos e com maiores índices de igualdade, como é o caso da Noruega.

Foi nesta linha que aprovámos a Estratégia para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”, que apresenta medidas arti-
culadas nos domínios da educação, das assimetrias do trabalho pago e não 
pago, na aposta nas masculinidades cuidadoras, e no enfoque no mercado 
de trabalho sempre numa lógica de diálogo com os parceiros sociais para 
combater desigualdades que têm consequências nas taxas de natalidade.

É fundamental combater as desvantagens das mulheres no mercado de 
trabalho, como o pretende fazer a recente lei da igualdade remuneratória, 
para contrariar o rendimento mais baixo das mulheres em cerca de 16% 
do que o dos homens, e que funciona, entre outros, como um claro desin-
centivo à partilha equilibrada das licenças.

Bem como, a lei aprovada no ano passado e as propostas de lei deste 
ano que visam uma representação equilibrada nos cargos de decisão, nas 
empresas públicas e cotadas, na Administração Pública e na decisão polí-
tica. De relevar que, entre 2017 e 2018, já conseguimos um aumento de 
12 para 16% de mulheres nas administrações das cotadas e de 28% para 
31% nas empresas do setor empresarial do Estado. Estava certo o Governo 
quando percebeu que o caminho não era a autorregulação.

Ação prioritária tem de ser colocada na área da conciliação da vida pro-
fissional, pessoal e familiar, já que o conflito entre estas esferas condiciona 
a decisão de ser pai ou mãe e o exercício pleno da parentalidade.

As dificuldades de conciliação impactam particularmente as mulhe-
res, num contexto nacional em que elas trabalham na sua maioria a tempo 
inteiro, mas em que se veem limitadas a vários níveis. Destaco que, em Por-
tugal apenas 19% dos homens dizem realizar uma tarefa doméstica e/ou 
familiar por dia, colocando-nos como terceiro pior país europeu.
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Ora, se isto exige a mudança de papéis convencionados, é indispensá-
vel olhar para a forma como, nas organizações de trabalho, estes papéis 
são reproduzidos:

 1. Nos obstáculos colocados aos homens no gozo das licenças, ditando 
que apenas 34% das licenças sejam partilhadas (não obstante se 
reconheça a evolução havida);

 2. Na forma como as mulheres são ainda discriminadas e despedidas 
quando ficam grávidas;

 3. Na menor disponibilidade das mulheres para assumirem tare-
fas complementares e cargos de chefia, uma vez que, gastam mais 
horas do que os homens por dia em tarefas domésticas e de cuidado.  
A educação tem aqui um papel fundamental: temos que educar os 
rapazes para que não vejam o cuidado como uma tarefa de mulheres.

O Governo está, por isso, a preparar um plano para promover a conci-
liação, coordenado entre as áreas da cidadania e da igualdade, do trabalho, 
solidariedade e segurança social, que reflita estas dimensões convergentes 
do problema, num trabalho intenso com as empresas, promovendo novas 
práticas de gestão adaptadas ao ciclo de vida.

Este é um processo de mudança que envolve também os municípios, 
pela relevância das políticas locais, e das redes locais de atores e setores 
no desenho das suas políticas de mobilidade e transportes, de respostas e 
serviços locais às famílias, de emprego, entre outras. Estamos por isso, a 
rever o modelo de protocolo para territorialização das políticas de igual-
dade e lançaremos em breve apoios ao desenvolvimento de projetos muni-
cipais para este fim.

São conhecidas já dinâmicas políticas locais pioneiras direcionadas à 
gestão mais eficiente do tempo para todas as pessoas e organizações, como 
é o caso de alguns municípios espanhóis onde existe o pelouro do tempo 
ou a iniciativa Pacto do Tempo, em Barcelona.

A propósito da natalidade, porque não, questionar também a própria 
organização das cidades, muito assente num modelo modernista de segre-
gação funcional dos espaços, em espaços de habitar, de trabalhar, de lazer 
e de circular, assentes no uso do automóvel e pouco propícios à conciliação 
e até à segurança. As condições de conciliação e de facilitação da paren-
talidade têm, pois, de estar presentes nas políticas de mobilidade e urba-
nísticas das cidades.
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Transversal a todas as dimensões, é fundamental fomentar o sentido 
de direitos de mães e pais e das pessoas que tencionam vir a sê-lo. Porque 
só conhecendo os direitos existentes, as pessoas mais e melhor os conse-
guirão usar. 

Para tanto, preparámos e já disponibilizámos o guia “Tenho uma 
Criança” que reúne num só sítio online toda a informação relevante sobre 
a maternidade e paternidade nos primeiros anos da criança, na saúde, pres-
tações sociais, direitos laborais ou declarações de rendimentos. 

Naturalmente, a efetividade deste tipo de medidas articula e depende 
da existência de condições propícias à parentalidade a vários outros níveis, 
dos quais destaco:

 1. Concessão de apoios financeiros às famílias que ajudam a custear 
as despesas de ter uma criança, como o abono de família para a pri-
meira infância que aumentou significativamente nos últimos anos; 
e o RSI no qual, desde 2015, o valor de referência para uma criança 
e jovem aumentou 42%.

 2. A garantia de acesso a equipamentos de cuidados a dependentes, 
objetivo que ditou o programa PARES que foi fundamental e mesmo 
revolucionário, para aumentar a taxa de cobertura em creches de 
25% em 2005 para 40% em 2011, ultrapassando hoje os 50%, acima 
da meta europeia de 33%. Bem como, os acordos de cooperação 
com instituições sociais entre 2016 e 2018 que apoiaram o funcio-
namento de mais de três mil lugares de creches.

 3. A proteção da parentalidade no trabalho:
	 •	 Ao	nível	das	licenças	parentais,	em	que	Portugal	se	destaca	pela	

licença de paternidade e o incentivo à partilha pela possibilidade 
de alargamento da licença parental em trinta dias;

	 •	 Ao	nível	dos	vários	direitos	no	regresso	ao	trabalho,	desde	a	dis-
pensa para aleitação, até ao direito a trabalhar a partir de casa, 
a um horário flexível, e a trabalhar a tempo parcial.

Não posso concluir sem referir a importância das políticas migratórias 
para as questões da demografia, mas também da natalidade. O Governo 
reconhece a centralidade destas políticas no reforço dos grupos etários 
mais jovens e em idade ativa e fértil. 

O Governo aposta, por isso, na continuação de políticas de acolhimento e 
integração ativas, na base do modelo intercultural de gestão da diversidade.
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Mas não esquecendo os milhares de jovens que emigraram e que só 
em 2013 se estima terem chegado aos 120 mil. De facto, entre 2011 e 2015 
tivemos cerca de 13 a 19 mil nascimentos a menos. 

Aqui chegada, é por demais evidente a necessidade de garantir um 
consenso social sobre a prioridade política, social e financeira da susten-
tabilidade demográfica. 

Importa apostar num CAMINHO DUPLO, que é o da construção de 
condições abrangentes, mas integradas, e o da promoção de uma cultura 
favorável à parentalidade que a assume como responsabilidade coletiva e 
condição de desenvolvimento. 
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Síntese e Recomendações

Maria João Valente Rosa*

Os temas dos nascimentos, da natalidade e da fecundidade preenche-
ram este dia de trabalhos.

Um simples facto deu o mote para tudo o que aqui aconteceu:
Nunca se nasceu tão pouco em Portugal como actualmente: desde 2012 que o 

número de nascimentos em Portugal é inferior a 90 mil por ano, enquanto, 
por exemplo, no início da década de sessenta esse número era superior a 
200 mil por ano (Fonte: INE/Pordata).

Em vez de se procurarem respostas simples, prontas e milagrosas para 
o que está a suceder, esta Conferência, promovida pelo Conselho Econó-
mico e Social, abriu pistas para pensarmos de forma séria, corajosa e não 
imediatista sobre o país presente e futuro, com a lente da Natalidade.

Não é possível, em poucos minutos, esgotar tudo o que aqui foi apre-
sentado. Sublinho, por isso, algumas das principais ideias-chave que per-
correram este dia.

1. Sobre as tendências, foi destacada a acentuada diminuição da fecun-
didade nas últimas décadas, que atravessa todo o território nacional, e que 
resultou, num primeiro momento, da contracção do número de filhos tidos 
e, num segundo momento, do retardar do projecto de maternidade e do 
maior espaçamento entre o nascimento do primeiro filho e dos seguintes.

* Professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de Lisboa.
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Também foi notado que a instrução, o trabalho ou a vida nas cidades 
podem ser bons aliados da natalidade e ainda que o bem-estar social e eco-
nómico está associado ao aumento dos níveis de fecundidade, observando-
-se, por exemplo, que as regiões de Portugal com menor poder de compra 
são também as que revelam níveis de fecundidade menores.

Ainda sobre as tendências, foi igualmente identificada uma ligeiríssima 
recuperação dos níveis de fecundidade nos anos mais recentes. Contudo, 
apesar dessa alteração recente de valores, verifica-se que os níveis de fecun-
didade no país ainda persistem muito baixos, i.e. de 1,37 por mulher em 
2017, e que o retardar da maternidade continua muito associado à elevada 
concentração do projecto de parentalidade no primeiro filho.

2. Quanto ao futuro, ficou claro que os níveis de fecundidade não 
regressarão, pelo menos a médio prazo, a valores tão elevados quanto os 
observados no passado, ou seja, que não é previsível o regresso de Portu-
gal a níveis de fecundidade iguais ou superiores a 2,1 filhos por mulher.

Apesar de a substituição de gerações não ser provável, é possível olhar 
para o futuro com um optimismo moderado, esperando-se alguma recu-
peração dos actuais níveis de fecundidade observados, tendo em conta, por 
exemplo, os resultados do último Inquérito à Fecundidade (realizado em 
Portugal, em 2013, no âmbito de uma parceria entre o Instituto Nacional 
de Estatística e a Fundação Francisco Manuel dos Santos), que apontavam 
para uma fecundidade média desejada superior à observada.

Lembrou-se também que, mesmo que os níveis de fecundidade aumen-
tem, a população de Portugal não deixará de envelhecer no futuro a médio 
prazo, tal como revelam os inúmeros cenários demográficos prospectivos 
desenvolvidos por instâncias nacionais e internacionais.

3. A respeito das estratégias de promoção da natalidade, o desem-
penho das migrações não foi esquecido, sendo que, por tais fluxos terem 
especial incidência nas idades férteis, a emigração influi negativamente 
sobre a natalidade e a imigração tem um efeito positivo.

Partilharam-se, de igual modo, múltiplas propostas e iniciativas con-
cretas – alinhadas com os novos tempos de sociedade e não com um pas-
sado que nada tem a ver com as condições de vida e exigências da nossa 
era – umas de âmbito nacional e outras de âmbito mais local, de espectro 
sectorial muito diverso, como por exemplo: melhores redes de infra-estru-
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turas de apoio à primeira e segunda infância ou transportes e planea-
mento urbano, no sentido de contrariar a segregação funcional dos espaços. 
Falou-se também da importância do aumento da escolaridade, da maior 
segurança de trabalho e de salários adequados, bem como de políticas 
educativas, laborais e outras visando, em simultâneo: a conciliação entre 
os tempos de vida familiar, profissional e pessoal e a promoção da igual-
dade de género em termos de papéis, de expectativas sociais e também 
de rendimentos.

Apesar das mudanças geracionais, também notadas, estas duas últimas 
dimensões referidas – a conciliação de tempos e a igualdade de géneros-, 
que tocam a todos, foram apresentadas como indissociáveis e reconhecidas 
como essenciais, pois, como foi referido “são os países onde a desigualdade 
entre homens e mulheres no trabalho pago e não pago são menores, bem 
como onde a conciliação entre tempos é mais bem-sucedida, que alcan-
çam níveis de fecundidade mais favoráveis.” 

Deixaram-se, ainda, avisos, nomeadamente:

	 •	 que	a	natalidade	não	é	um	assunto	de	exclusivo	interesse	das	mulhe-
res, mas sim de todos os cidadãos, homens e mulheres;

	 •	 que	legislar	é	muito	importante	mas	pode	não	ser	suficiente,	pois	
as mentalidades não se mudam por decreto;

	 •	 que	as	orientações	estratégicas	não	se	devem	limitar	ao	plano	nacio-
nal, pois o pragmatismo pode exigir diferentes traduções regionais, 
sectoriais ou empresariais de uma mesma orientação estratégica;

	 •	 que,	por	mais	bem-sucedida	que	seja	a	política	de	promoção	da	nata-
lidade, esta dificilmente terá efeitos imediatos, nomeadamente em 
razão do efeito estrutural da redução da dimensão das gerações de 
mulheres que vão chegando ao período fértil; 

	 •	 que,	no	plano	da	natalidade,	é	essencial	a	promoção	de	estratégias	
de médio e longo prazo consistentes e coerentes e que estas orien-
tações não se devem traduzir apenas por medidas directas sobre os 
nascimentos – como por exemplo, incentivos ou benefícios fiscais – 
mas que devem encerrar estratégias de sociedade mais amplas que 
favoreçam o equilíbrio, a harmonia e o bem-estar social.
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4. Três notas finais:

	 •	 Ninguém	nega	que	a	decisão	de	ter	filhos	é	um	assunto	do	foro	pri-
vado, de livre escolha dos casais. Contudo, a natalidade é hoje um 
tema transversal de relevância nacional, que implica a sociedade 
como um todo, pelo papel dos contextos sociais enquanto mais ou 
menos potenciadores da realização da intenção de ter filhos ou mais 
filhos. Este é, portanto, o domínio por excelência de especial inter-
venção das políticas sociais.

	 •	 Embora	o	desenvolvimento	tenha	sido	o	grande	contraceptivo	para	
o que sucedeu, hoje o bem-estar social das sociedades desenvolvi-
das é um dos maiores aliados para a recuperação dos baixíssimos 
níveis de fecundidade observados.

	 •	 A	natalidade	é	um	“fenómeno	social	total”	que	encerra	múltiplas	
dimensões da vida das pessoas em sociedade. Estamos, como tal, 
perante um tema muito complexo que não pode ser reduzido a um 
único factor explicativo, a uma única resposta ou a um imediato 
resultado. 

Termino fazendo votos para que o que aconteceu nesta sala ao longo 
do dia se prolongue fora dela, pois acredito que só com informação rigo-
rosa, debate e reflexão, como se experienciou aqui hoje, no Porto, com a 
iniciativa do Conselho Económico e Social, se consegue manter vivo o que 
de mais importante devemos preservar, que é a liberdade de decisão de, 
neste caso, ter ou não ter filhos! 
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Encerramento*

José António Vieira da Silva**

Muito boa tarde, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, 
Senhores e Senhoras representantes das instituições, Senhores e Senho-
ras Conferencistas, membros de organizações da sociedade civil, em par-
ticular do setor social, minhas Senhoras e meus Senhores, 

Em primeiro lugar, quero saudar o Conselho Económico e Social na 
pessoa do seu Presidente, que numa reunião da Comissão Permanente 
de Concertação Social, onde também se debatem estes temas, anunciou a 
realização desta Conferência que, obviamente, foi devidamente saudada 
e na qual manifestei a minha disponibilidade em participar. 

É um facto que a questão demográfica não se restringe à natalidade, 
mas esta conferência é centrada nessa relação e com esse enquadramento, 
gostaria de salientar alguns pontos que me parecem fundamentais, alguns 
deles já foram identificados na síntese que a professora Maria João Valente 
Rosa acabou de fazer. 

Vivemos, como já foi dito, um processo longo que eu diria, é um pro-
cesso civilizacional, de diminuição de nascimentos em Portugal por que-
bra da natalidade. Os números que foram apontados demonstram que, 
desde os anos 60 -70, passámos dos 200 mil de nascimentos / ano para os 

* O presente texto resulta da transcrição da intervenção oral do Ministro do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social.
** Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
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90 mil. Não é bem uma reta de descida, mas é uma descida suficientemente 
forte e com uma tendência socialmente marcada para consideramos uma 
mudança civilizacional, aliás, porque ela não é típica apenas nosso país, 
mas é acompanhada em muitas sociedades, mesmo com diferenças signi-
ficativas da nossa. Agora gostaria de dizer também que, se nós olharmos 
com atenção para o que foi a curva da natalidade ao longo destes últimos 
50 anos, vamos encontrar momentos de viragem que acentuam ou atenuam 
o tal movimento de mudança civilizacional. Em Portugal, existem vários. 
Por exemplo, aquele que tem a ver com o processo de democratização 
da nossa sociedade e o fim da época do Império com o regresso de mui-
tos portugueses a Portugal que alteraram, de forma significativa durante 
algum de tempo, esta tendência. Verificamos depois uma nova recupera-
ção de nascimentos com o período que coincide curiosamente com perí-
odo onde os desequilíbrios demográficos migratórios se alteraram a favor 
da entrada em Portugal de centenas de milhares de imigrantes e depois 
com a quebra mais acentuada de toda esta série, num espaço curto, com 
os efeitos da crise económica que se iniciou nos finais da 1ª década deste 
século e que se prolongou. Este movimento é, pois, de dimensão estrutural, 
mas tem também distinções de natureza conjuntural e julgo que se justi-
fica uma atenção, nomeadamente do ponto de vista das políticas públicas, 
para estes 2 fatores. A um, temos que principalmente construir políticas 
de repressão a um novo quadro demográfico onde o envelhecimento da 
sociedade é um dado inquestionável até porque ele é, em parte, explicado 
pelo aumento da esperança média de vida. No outro caso, os movimentos 
de natureza mais conjuntural, deverá haver espaço para que políticas ati-
vas possam corrigir aquilo que é a razão de fundo – e este é um dos pon-
tos principais que já foi citado e que eu gostaria de subscrever – a razão de 
fundo para a existência de políticas públicas de promoção da natalidade. 
Elas foram tardias no nosso país face a outros países europeus, mas a razão 
que justifica que se construa uma estratégia e um conjunto de políticas 
públicas de promoção da natalidade, tem a ver com aquilo que já aqui foi 
mencionado e nas minhas notas identifico como “entre o querer e o ser”. 
As famílias “querem” ser uma coisa e “são” outra, porque condicionantes 
que as envolvem, as obrigam a ser não como querem. Subscrevo integral-
mente as palavras de professora, que é uma decisão eminentemente da 
esfera da intimidade do cidadão e da cidadã e essa decisão pode, e deve 
ser influenciada pelas políticas públicas que se justificam pela existência 
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dessa diferença entre o que se quer e aquilo que se pode ter. Se olharmos 
para a Europa, vamos verificar, do ponto de vista estrutural, movimentos 
do mesmo tipo, mas verificamos que os índices de Fecundidade ou Ferti-
lidade têm diferenças entre os países europeus e a explicação dessas dife-
renças nem sempre é fácil. Estes 1,5 a 2 pontos, correspondem a grandes 
diferenças que têm a ver com diferentes tendências estruturais. Há países 
que conseguiram ou tiveram condições para sustentar ao longo das últimas 
décadas, os níveis de natalidade, outros países que não tiveram condições 
e que viram agravar-se, de forma marcante, essa queda. Basicamente, para 
além da tendência civilizacional que tem a ver com o desenvolvimento, 
fatores determinantes dessa evolução têm a ver com as conjunturas e a 
forma como os países respondem às conjunturas, tem a ver com as migra-
ções e as migrações não são apenas conjunturais e com as políticas, por-
que também são as políticas que determinam esta diferença significativa 
de natalidade nos vários países. 

Se fizermos um exercício de colocar como ponto de partida o ano de 
2006 e observarmos o comportamento dos vários países quanto ao número 
de crianças nascidas, verificamos que os países que estão hoje entre os 
80-90% do nº de nascimentos que tinham em 2006 são a Grécia, Portugal, 
Itália. Ao fim e ao cabo os que mais duramente sofreram os efeitos da crise 
do final da década. Ou seja, as conjunturas económicas também explicam 
muitas diferenças que vamos encontrar nos países europeus e os efeitos 
cumulativos das recessões têm ainda outros efeitos negativos quando fala-
mos de dimensões como a da natalidade: rendimentos, emprego, expecta-
tivas de futuro, migrações- com um duplo efeito conjuntural e estrutural, 
a prazo, num número de cidadãos e por nº de mulheres em idade fértil, 
portanto, as migrações são afetadas de forma muito significativa pelas cri-
ses – e depois com ritmos de velocidade diferentes. Nestas conjunturas dos 
movimentos de quebra e de recuperação, este é um fator muito visível em 
todas as variações demográficas, nomeadamente na natalidade. Chamei-
-lhe a diferença entre o “V” e o “L”, ou seja, há situações, económicas e 
outras, em que se recupera praticamente ao mesmo ritmo da queda, mas 
em questões como a natalidade, a situação mais próxima é a de um “L” em 
que há uma queda depois uma estabilidade. 

O objetivo da política pública é aproximar o “L” do “V”, ou seja, elevar 
o ritmo de recuperação. Felizmente está a acontecer marginalmente nosso 
país. Não estamos muito abaixo – o nº de nascimentos foi de, salvo erro , 
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82 – 83 mil e já ultrapassámos 85 mil, mas estamos ainda muito longe das 
cerca de 100 mil crianças nascidas nos anos anteriores à crise, nesta dife-
rença de ritmos que é marcante, a destruição, nomeadamente, de expec-
tativas é muito mais rápida que a construção das expectativas e aí ,mais 
uma vez, o papel das políticas é particularmente importante.

Deixem-me então falar um pouco das políticas. Já falei de um aspeto 
importante que é a racionalidade, porque é que faz sentido existirem polí-
ticas de apoio à natalidade, tem a ver com aquela diferença entre o “querer” 
e o” ser”. Os pontos-chave para estudarmos as dinâmicas e para poder-
mos construir as opções coletivas de mudança nos instrumentos, já foram 
citados ao longo deste dia de forma muito clara: para quando os filhos e 
quantos os filhos. É uma questão fundamental, não basta olharmos para 
os 100 mil dos “quantos filhos” até porque os números aqui mencionados, 
relevam que a maior quebra da natalidade se verifica no nº de filhos e não 
tanto no nº de mulheres que têm filhos e se assim é, a questão das migra-
ções e o seu impacto na natalidade é absolutamente decisivo. Uma nota 
em especial para uma notícia, veiculada pela imprensa, de que hoje aqui 
teria sido apresentada uma tese muito interessante de que durante a crise 
que as crianças portuguesas que não nasceram em Portugal, nasceram fora 
de Portugal. É razoável que se venha dizer não que as famílias portugue-
sas estão a ter os filhos. Não é fácil contabilizar, mas ainda há pouco estive 
no Luxemburgo 1.000 mil crianças portuguesas perante 900 e muitas já 
as pernas família, quer dizer que a fecundidade e as migrações têm uma 
importância extremamente forte, exatamente porque movimentos migra-
tórios como o que nós tivemos, quase sempre envolvendo população em 
idade fértil, teve impacto imediato. 

Obviamente que a questão do emprego é uma questão fundamental e 
as construções, as perceções sociais, em torno do emprego, são decisivas 
e também a perceção de eficácia das políticas. Na explicação destes movi-
mentos, porque é que a França tem melhor comportamento que Itália ou 
porque é que os países escandinavos têm (nem todos com o mesmo tipo 
de comportamento), mas têm tendencialmente uma maior capacidade de 
sustentar os instrumentos qual o papel da imigração, qual é o papel das 
políticas de família, quais os papéis desempenhados pelas políticas nata-
listas e tudo isso são fatores parecem fundamentais. Nestes casos, fazendo 
um quadro clássico das políticas que têm sido testadas e desenvolvidas, 
são as medidas na área da conciliação entre trabalho e família; a interven-
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ção na política de rendimentos, como forma de promoção da natalidade; 
aquilo a que eu chamaria uma nova socialização da natalidade, que substi-
tuiu de alguma forma o papel da velha família por uma intervenção social 
organizada, nomeadamente através da rede de equipamentos e serviços 
sociais e a questão da igualdade como política natalista. 

Olhemos muito brevemente para aquilo que tem acontecido em Por-
tugal nestas várias áreas. Tivemos um forte investimento na área da con-
ciliação da vida familiar com a vida profissional porque, talvez não exista 
essa ideia, mas a despesa pública com as licenças parentais – que é um dos 
instrumentos, mas não o único – desta conciliação, foi a despesa pública 
na área social que mais cresceu nos últimos 20 anos. Cresceu 3 vezes e 
meia. Não tenho nenhum paralelo noutras áreas das políticas sociais. 
Por exemplo, uma das áreas que mais toca às pessoas e tem a ver com 
este debate na outra dimensão, é o domínio das pensões que cresceu 1,9.  
O conjunto das transferências sociais que cresceu 1,8. Isto mostra que 
houve uma mudança muito significativa. As licenças parentais foram muito 
incrementadas quando há cerca de 10 anos se introduziu a dimensão da 
igualdade e a dimensão da partilha nas políticas de conciliação. esse um 
dos instrumentos para explicar o crescimento muito acima, estou a falar 
em termos reais, teve nos últimos 20 anos 

Na segunda área de política, mas em que o investimento público foi 
muito menor, tem a ver com a mais velha das políticas natalistas que é a 
das transferências para as famílias, normalmente identificadas a um con-
ceito mais velho que a democracia o chamado “abono de família”. Estas 
tiveram um muito menor crescimento. Cresceram 20 por cento, portanto, 
não houve aqui mudança radical. De alguma forma, ela está a acontecer 
agora com a opção de concentração das políticas de transferência para 
as famílias nos 3 primeiros anos de vida da criança. Não, como medida 
avulsa, mas, como uma medida integrada numa perceção de que os 3 pri-
meiros anos de vida de uma criança são determinantes para a decisão de 
ter mais filhos. Em 2019, teremos transferências de rendimentos para as 
famílias com crianças até aos 3 anos muito significativas, mas no global 
não se investiu tanto. 

Abordemos agora a política de apoio à rede de equipamentos sociais na 
área da 1ª infância. Nos últimos 12 anos passámos de uma taxa de cobertura 
das vagas em creches até aos 3 anos, de 23 por cento para 50 por cento.  
É certo que houve aqui uma “ajuda” com a diminuição da natalidade, mas 
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ainda assim verificou-se um crescimento extremamente significativo. Em 
todo o país os valores oscilam acima daquilo que são as metas da política 
europeia. A União Europeia, numa cimeira que se realizou em Barcelona 
há uns anos atrás, fixou a taxa de cobertura dos Child Care na 1ª infância, 
em 33 por cento. Ora, Portugal está muito acima dessa tendência, ainda 
que exista um problema de desigualdade territorial não tanto nos valo-
res brutos, mas na sua eficácia. Quanto aos valores brutos temos distritos 
como Lisboa e Porto com os valores mais baixos, mas ainda assim, acima 
claramente das metas, e temos outros distritos, com valores muitíssimo 
mais altos. Quer dizer que este crescimento foi forte em todas as regiões, 
mas foi ainda insuficiente nas áreas metropolitanas, diria quase exclusi-
vamente nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. 

Foi uma política intensa, de tal maneira, que recentemente, a União 
Europeia aprovou o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e construiu o cha-
mado Social Score Board, um quadro de avaliação em que os países são clas-
sificados em 5 categorias, e as duas categorias em que Portugal está acima 
da média, são, curiosamente, duas áreas que têm a ver com o que estamos 
aqui a refletir: a taxa de emprego feminino está acima da média, e está 
muito acima da média no indicador relativo à cobertura do child care. Con-
siderando que esta taxa é um bom indicador, o que não é evidente que em 
todos os países da União Europeia se têm posições e políticas diferentes. 
Como explicar que com tão fortes investimentos não exista ainda uma res-
posta positiva do ponto de vista da natalidade? 

Eu tenho várias explicações que muito rapidamente abordarei. A pre-
dominância das tendências negativas, a natureza estrutural é muito forte. 
A tal questão do “ V” e do “L” , os ritmos de mudança são distintos quando 
se cai ou quando se tenta recuperar a natalidade. A instabilidade nas car-
reiras tem um potencial que contraria os efeitos positivos nas políticas 
públicas e que coloca desafios muito sérios a esta área. A predominância 
da cultura do overtime. Para isto como muito bem há pouco foi dito, não é 
uma questão de lei é uma questão de cultura e instituiu-se em Portugal, 
essa cultura de que não há tempo para sair do trabalho e finalmente, um 
quadro migratório muito difícil, mesmo num contexto, de recuperação 
económica como aquele que estamos a viver, só hoje é que começamos a 
ver efeitos mais sólidos da inversão das tendências migratórias que mar-
caram Portugal durante vários anos, desde o início da crise financeira de 
2009. Portugal tem o ciclo emigratório que se reiniciou na última década é 
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um ciclo que começou como resposta ao desemprego, à instabilidade, mas 
tem mecanismos de reprodução na sociedade portuguesa que são difíceis 
de trabalhar. E o movimento de imigração que tem outros canais e outras 
zonas-destino que são excessivamente atrativas para Portugal conseguir 
reequilibrar aquilo que é hoje uma dificuldade, que são as carências de 
mão de obra no mercado de trabalho nacional e que afetam muitos setores 
e muita gente o nosso país. Todos estes fatores são fatores que explicam a 
razão de mesmo com políticas com um significado, nas últimas décadas, 
ainda assim, elas não foram suficientemente fortes, apesar de muitas delas 
serem sólidas e integradas e olhadas como um todo. 

Uma palavra para as críticas de que são medidas avulsas. Todas as medi-
das são avulsas. As medidas não têm parentesco. O que tem de existir é 
uma lógica integrada para o desenvolvimento dessas medidas. Quando 
promovemos uma sociedade que incentiva a partilha e cria uma rede de 
equipamentos sociais sólida, desenvolvemos uma resposta relativamente 
integrada. Ainda assim ela não teve um efeito tão positivo como podería-
mos ter esperado há uns anos atrás. 

Para finalizar, quais são as prioridades que ma parecem colocar-se do 
ponto de vista das políticas públicas? Se me perguntassem identificaria 
como primeira prioridade , a estabilização das relações laborais. É óbvio 
que só há estabilização das relações laborais quando há emprego e, num 
quadro de criação de emprego, como aquele que vivemos nos últimos anos, 
a questão da estabilidade das relações laborais e a diminuição significativa 
da precariedade das mesmas e a diminuição da imprevisibilidade das con-
sequências dessas relações laborais na vida das pessoas é um fator decisivo 
para podemos ter políticas públicas mais eficazes no domínio da natalidade. 

A segunda é a questão da cultura da igualdade e da partilha. Como se 
concretiza essa política? Portugal passou de menos de 1 % para 37% de 
homens que partilham as licenças parentais. Tal foi possível com medi-
das de estímulo, o que quer dizer que esta é uma batalha que tem que ser 
ganha. 

A 3ª dimensão e será para os investimentos muito focados e seletivos.  
É certo que precisamos de políticas transversais, mas a dimensão do terri-
tório e a dimensão das diferenças existentes nos quadros territoriais, exige, 
por exemplo, uma política de investimento nos equipamentos sociais e 
estou completamente de acordo com quem aqui diz que não se trata ape-
nas dos equipamentos para a 1ª infância, trata-se de equipamentos sociais 
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no seu todo . As medidas das políticas públicas têm de ter um olhar muito 
particular para as questões da 1ª infância. Naturalmente pela questão, do 
“quando” e de “quantos” filhos ter, mas também quanto ao acréscimo de 
encargos e às alterações das condições de vida que produz o nascimento 
de uma família. Seja de que tipo for, são muito fortes nos primeiros anos 
da criança e a sociedade tem a responsabilidade de tornar essas transições 
geríveis de uma forma mais positiva. 

Finalmente, a construção de uma sociedade profunda e sustentada-
mente aberta à imigração. Não creio que seja possível na Europa como 
um todo e, em particular no nosso país, que possamos corrigir estas ten-
dências, naquilo que elas têm de mais problemático, sem uma política, 
obviamente que ponderada e séria e estruturada, mas fazer uma política 
de abertura à imigração, embora seja uma opção difícil, muito exigente. 

Estas são as prioridades em que nos devemos concentrar nas próximas 
décadas. Gostaria mesmo, para acabar, de dizer que esta é uma respon-
sabilidade muito coletiva e que tem, na dimensão da concertação social, 
uma área crítica. É um debate muito difícil com os parceiros europeus 
que aliás não conseguiram chegar a acordo ou ter uma posição comum 
sobre a questão da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. 
Para percebermos as dificuldades na assunção de políticas eficazes não 
houve consenso em coisas tão simples como a licença parental para o pai 
ou para a mãe devia ter a mesma taxa de substituição. Temos de construir 
em conjunto uma resposta global a este desafio. Tenho a certeza que este 
dia que foi criado por iniciativa do senhor Presidente do Conselho Eco-
nómico e Social será um significativo instrumento para que esse consenso 
possa dar mais um passo e para que possamos construir políticas mais de 
acordo com o que queremos enquanto sociedade. 




