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Filhos da idade, filhos da maturidade 
Resumo 

Ao arrastar a fecundidade para mais tarde, as mulheres enfrentam um conjunto 
de obstáculos, não apenas biológicos, como também sociais. Os riscos (in)certos da 
fecundidade tardia incluem o aumento dos riscos associados à gravidez, quer para a 
criança, quer também para a mãe, mas os principais obstáculos parecem colocar-se 
em termos sociais, onde o facto de se ser “demasiado velho(a)” é muitas vezes 
considerado um argumento para não ter mais filhos. Ainda assim, e traçada a 
evolução da fecundidade após os 40 anos em Portugal, o certo é que se conclui sobre 
um recente e ligeiro aumento da mesma. Como conclusão, sugere-se que a 
fecundidade em mulheres de 40 e mais anos traduz, nalguns casos, o  ultrapassar dos 
limites sociais e biológicos impostos pela idade à fecundidade, o que coloca, 
simultaneamente, estas mulheres numa situação de dessincronização relativamente 
ao calendário familiar “tradicional” e numa sincronização ante o seu próprio “relógio 
familiar”. 

 

Palavras-chave: Fecundidade, Fecundidade Tardia, Maturidade, Maternidade Tardia, 
Família. 
 

 

Age’s Children, Maturity’s Children 
Abstract 

By postponing fertility, women face a set of obstacles, not only biological, but 
also social ones. The (un)certain risks of late fertility include the rise of problems 
related with pregnancy, both to the baby and to the mother, but the main obstacles 
seem to deal with a social dimension, when the fact of being “too old” is sometimes felt 
as an argument in order to have no more children.  Nevertheless, after drawing the 
recent development of the fertility after the 40’s in Portugal, we must conclude on a 
recent and small rising of it. As a conclusion, it is suggested that late fertility in women 
of 40 and more years reveals, in same cases, the exceeding of social and biological 
limits imposed by age to fertility, what places, simultaneously, these women in a 
situation of desynchronisation to the “traditional” familiar calendar and synchronisation 
before their own “family clock”.  
 
Keywords: Fertility, Late Fertility, Maturity, Late Maternity, Family. 
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«[...] não é raro observar-se, depois de uma paragem de 

alguns anos, durante os quais a capacidade de gerar como 

que se extinguiu, renascer na véspera da menopausa, 

concebendo então a mulher, fruto de despedida da ovulação.» 

A. de Almeida Garrett (1947) «Os Problemas da Natalidade. IV – Capacidade de Reprodução», p. 58. 

 

Os riscos (in)certos da fecundidade tardia 
  Entre a menarca e a menopausa a mulher goza de cerca de 35 anos para que 

possa ter filhos. Estes eventos extravasam todavia as fronteiras herméticas de simples 

marcos do calendário fisiológico feminino (Dexeus & Pàmies 1979), consensualmente 

identificados com as balizas temporais que encerram o período fértil (15-50 anos), 

para se assumirem como indícios sociais determinantes, ainda que colocados em 

campos diametralmente opostos. 

Enquanto que a menarca simboliza a entrada da mulher na vida adulta, sendo 

por isso, usualmente, encarada de forma positiva, como o momento a partir do qual a 

jovem poderá ser mãe, «expressão máxima do modelo reprodutivo» (Machado 1997: 

27), a menopausa, assinala, pouco a pouco, o envelhecimento como uma marcha 

irreversível do desenvolvimento humano, pelo que é, não raro, sentida pela maioria 

das mulheres com alguma apreensão e desconforto (Machado 1997), associando-se à 

perda de juventude, força, actividade sexual, energia, beleza, vitalidade e também das 

capacidades reprodutivas. Como afirma Maria José Machado e tratando-se da 

                                                 
∗ Departamento de Sociologia – Universidade de Évora/ACTÆ – Centro Interdisciplinar 

de Estudos Políticos e Sociais.  
Esta comunicação traduz resultados parciais de investigação levada a cabo pela Autora 

no âmbito de uma dissertação de mestrado em Sociologia, Área de Especialização: Família e 
População, apresentada em 2003 à Universidade de Évora, com o título Filhos do Adeus. 
(Des)sincronização familiar e fecundidade depois dos 40 anos no Portugal contemporâneo. 



 2

menopausa natural1, «o facto de já não poder ser mãe é sinal de uma juventude 

perdida e de um confronto, por vezes, brusco com a fuga inexorável do tempo e a 

contracção do futuro» (Machado 1997: 29). Talvez por isso e por entre um conjunto de 

eufemismos, se fale da menopausa através de meias palavras. Expressões que 

aludem à altura em que as mulheres atingem “uma certa idade”, “aquela idade” ou a 

“idade crítica”, deixam antever muita da angústia e perturbação que envolve por vezes 

a chegada dos quarenta anos, pressentindo na cessação definitiva das regras 

menstruais uma ameaça à possibilidade de se sentirem como “mulheres completas” 

(Machado 1997). 

Contrariamente à idade da menarca e da fecundidade na adolescência, a idade 

à menopausa, bem como a fecundidade que precede a menopausa e as normas 

culturais relativas à idade em que o ter filhos deverá estar completo, tem recebido 

relativamente pouca atenção na literatura científica (Rahman & Menken 1993). 

Todavia, recentemente, cada vez mais mulheres nos países ditos desenvolvidos 

optam por atrasar os primeiros nascimentos (Gustafsson 2001), “puxando” a 

maternidade para mais perto do limite biológico. Por outro lado, o aumento da 

esperança de vida veio separar de forma mais nítida a menopausa do processo de 

envelhecimento com o qual sempre esteve associada, podendo a mulher viver mais 

duas ou três décadas após os primeiros indícios do climatério2 (Rahman & Menken 

1993). 

Ora, a idade é de facto uma dimensão importante no processo de decisão de 

fecundidade (Rindfuss & Bumpass 1978). Numa conjugação problemática entre o 

decréscimo da fertilidade e o aumento do risco de anomalias cromossómicas, bem 

como de outras malformações congénitas (Andrade 2002), os investigadores não 

hesitam mesmo em catalogar a gestação depois dos 35 anos como uma “gravidez de 

                                                 
1 Designa-se de “menopausa natural” a que surge como uma etapa natural da fisiologia 

feminina por volta dos 45-50 anos, distinguindo-se desta a “menopausa cirúrgica” que acarreta 
consequências idênticas mas conseguidas por efeito de determinadas intervenções cirúrgicas 
que provocam simultaneamente o desaparecimento da menstruação e a esterilização definitiva 
(Machado 1997). 

2 Etimologicamente, a menopausa é definida como a cessação definitiva das regras 
menstruais (do grego mén, “mês; mênstruo” + paũsis, “cessação”). A menopausa assinala 
assim a cessação das hemorragias uterinas que mensalmente ritmam a biologia feminina 
(regras). Fisiologicamente distingue-se pois a menopausa do climatério ou período de 
perimenopausa. Enquanto que a menopausa diz respeito à cessação permanente da 
menstruação decorrente do declínio da função ovariana, o climatério tem a ver com o processo 
de reajustamento hormonal que rodeia esse período (Dexeus & Pàmies 1979). A menopausa é 
bastante difícil de estimar, todavia, existe um certo consenso sobre a idade de cessação da 
menstruação entre as mulheres à volta dos 50 anos de idade (Rahman & Menken 1993). Entre 
os 45-49 anos dão-se cerca de metade das menopausas, repartindo-se a outra metade por 
casos precoces e casos tardios (Garrett 1947). 
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risco”, (re)conhecendo assim, depois desta idade, a sobre-representação de um sem 

número de problemas do ponto de vista biológico. 

A partir dos 40 anos diminuem significativamente as probabilidades de 

concepção (Andrade 2002), não apenas porque aumenta o número de ciclos 

onovulatórios no período da perimenopausa, mas também porque as anormalidades 

uterinas (fibróides e carcinoma), que aumentam com a idade, podem criar um 

ambiente hostil para a implantação do ovo (Rahman & Menken 1993), diminuindo 

assim a capacidade de fecundação, ao mesmo tempo que provocam um maior risco 

de alterações cromossómicas. A partir dos 35 anos aumenta também para as mães a 

possibilidade de desenvolvimento de toxemia ou de disfunções como a hipertensão e, 

como causa de morte materna, a possibilidade de hemorragias obstétricas, 

embolismo, bem como a já referida hipertensão arterial (Andrade 2002).  

Por outro lado, e também a partir dos 40 anos, verifica-se um aumento 

significativo da prematuridade dos nascimentos e ainda um aumento das dificuldades 

associadas ao parto, designadamente, o maior risco de intervenção cirúrgica, 

recorrendo-se para esses casos mais à cesariana (Andrade 2002). Paralelamente, 

diminui a probabilidade de um feto nascer com vida, aumentando as taxas de perda 

fetal espontânea (Spira et al. 1993), devido sobretudo ao aumento na incidência de 

fetos com cromossomas anormais, já que a proporção de abortos fetais com 

anormalidades cromossómicas mais que duplica de 8% entre mulheres abaixo dos 20 

anos de idade para 17% em mulheres com mais de 40 anos de idade (Spira et al. 

1993). Para as crianças que vencem a barreira da concepção e do parto, outros 

obstáculos surgem. Siv Gustafsson (2001) faz um levantamento de alguns problemas 

registados aquando do nascimento de bebés filhos de mães com 40 e mais anos, 

assinalando o  aumento do número de nados-mortos, o menor peso das crianças, a 

maior incidência da mortalidade infantil, bem como o aumento de anomalias 

cromossómicas (cromossomopatias) e congénitas, sendo que a anomalia 

cromossómica mais frequente é a Trisomia 21 ou Síndrome de Down3, associada a 

deficiência mental, problemas cardíacos, hipotiroidismo, problemas imunológicos, etc. 

(Andrade 2002). 

A importância da idade e, por conseguinte, da biologia, como constrangimento 

à fecundidade é tal que este facto poderá explicar em parte porque comummente esta 

                                                 
3 A incidência da Síndrome de Down aumenta consideravelmente com a idade e, muito 

especialmente, depois de a mulher alcançar os 30 anos, apontando os dados para 1 em 2.400 
nascimentos em mães entre os 15 e os 19, 1 em 109 para mães de 40 anos e 1 em 32 para 
mães de 45 anos de idade (Andrade 2002). 
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variável “absorve” todas as explicações das diferenças de fecundidade por idade, 

negligenciando os obstáculos sociais e psicológicos sobre as decisões de fecundidade 

(Rindfuss & Bumpass 1978). No “calendário sociológico” de que fala Kerry Daly 

(1996), a idade é fundamental para compreender porque, depois de uma “certa idade”, 

os filhos surgem como algo “fora do tempo”. Numa proposição muito simples, o facto 

de se ser “demasiado velho(a)” é, muitas vezes, argumento para não ter mais filhos, o 

que possibilita assim falar de uma «componente sociológica do efeito da idade na 

fecundidade» (Rindfuss & Bumpass 1978: 44), para além da componente biológica, já 

analisada. Na verdade, a idade é uma consideração fundamental na decisão do casal 

em ter ou não ter mais filhos, influenciando a escolha de um determinado método 

contraceptivo (mais ou menos seguro), a vigilância com que a contracepção é 

praticada (mais ou menos falível) e ainda a permanência do método (definitivo ou não 

como por exemplo a esterilização após uma determinada idade). 

Segundo Ronald Rindfuss e Larry Bumpass (1978), são quatro os principais 

aspectos sociais da idade que podem afectar as decisões relativas à fecundidade. Em 

primeiro lugar, é um facto que, quanto mais tempo se está num determinado estado, 

seja a residência, a ocupação profissional ou o estar sem filhos ou com apenas um 

filho, mais diminui a propensão para o abandonar (Courgeau & Lelièvre 1992) pelo 

que, quanto mais a mulher adia a tarefa reprodutiva, maior é a probabilidade de ela se 

envolver em actividades “alternativas” aos papéis familiares (Waite 1980) e que vão 

consumir o seu tempo e energia como a carreira profissional, o terminar dos estudos, 

o trabalho voluntário ou a prossecução de outros interesses. Esta “inércia acumulada” 

(Courgeau & Lelièvre 1992) vai assim competir com a procriação e chamar a atenção 

e tempo da mulher quer se trate da decisão de ter filhos ou de ter mais filhos, 

revelando uma espécie de competição entre o ter filhos e outras dimensões da vida 

em sociedade. 

Em segundo lugar, porque a fecundidade costuma ocorrer dentro de um curto 

espaço de tempo, o seu adiamento aumenta a probabilidade de outros membros da 

mesma coorte desse casal terem já terminado o seu período reprodutivo. Ter filhos 

mais tarde implica assim uma série de constrangimentos durante um longo período da 

vida do casal, durante o qual estará “fora do tempo” relativamente aos seus pares, 

evidenciando um desfasamento da fase em que se encontra. Desta forma, o casal vai 

estar como que dessincronizado, tendo de enfrentar, num determinado momento das 

suas vidas, uma série de constrangimentos, já ultrapassados pela maior parte dos 

seus pares perdendo, ao mesmo tempo, uma fonte importante de aconselhamento e 

apoio no processo de concepção e criação das crianças. Um dos aspectos que 
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sustenta este facto é a diminuição, com a idade, de influências pró-natalistas por parte 

de amigos e familiares.  

Em terceiro lugar, a influência da idade nas decisões sobre a fecundidade 

também tem uma componente biológico-social que não está directamente relacionada 

com a fecundidade. Deriva sim de uma preocupação, que parece aumentar com a 

idade, relacionada com o facto de o casal pensar que não terá tempo suficiente e 

energia para acompanhar o filho (ou mais um filho) – vendo o tempo e a energia ou 

em termos absolutos ou como escasso e menor para o qual o ter mais filhos poderá 

aumentar a competitividade relativamente a outros objectivos de vida. 

Finalmente, há um conjunto de fronteiras ou delimitações normativas que 

prescrevem o tempo “ideal” para ter filhos, para o que contribuem vários elementos. 

Um desses elementos tem a ver com o aumento da esterilidade com a idade e cujo 

receio se nota por exemplo quando se aconselha aos casais mais novos que tenham 

filhos ou mais filhos “antes que seja demasiado tarde”. Por outro lado, pode de facto 

haver a consciência, através da pressão da sociedade, que ter filhos em idades mais 

avançadas envolve riscos de saúde acrescidos quer para a mãe, quer para a criança. 

No ideal e típico ciclo de vida apresentado e prescrito pela sociedade, pela televisão e 

pela imprensa, ter filhos pertence ou está incluído nos estágios iniciais de 

conjugalidade e, neste sentido, os casais que se vêem com bebés, são, por norma, 

casais jovens4.  

Tudo isto faz crer que «a idade tem um efeito maior na fecundidade do que a 

sua simples componente biológica, e as razões para esse efeito são sociológicas» 

(Rindfuss & Bumpass 1978: 47). Este efeito sociológico sobre a fecundidade pode ser 

descrito da seguinte forma: «quanto mais velha a mulher, maior a probabilidade de ela 

                                                 
4 Ainda assim, na sociedade ocidental, são bastante subtis as prescrições culturais 

sobre o “tempo ideal” para ter filhos, sobretudo quando comparada com algumas sociedades 
não ocidentais que têm um conjunto de normas bem mais explícitas sobre o fim do período 
para ter filhos, usualmente mediado através da abstinência, normas essas que se expressam 
em termos de fases do ciclo de vida mais do que da idade per si (Ware 1979 apud Rahman & 
Menken 1993). A sociedade tradicional Hindu, por exemplo, apresenta um dos poucos 
exemplos de prescrições para a actividade sexual masculina relacionada com a idade (Rahman 
& Menken 1993). De acordo com os costumes religiosos Hindus, a vida de uma pessoa  é 
dividida em quatro fases ou ashrama, e apenas a segunda fase, que vai aproximadamente dos 
25 aos 50, deve ser dedicada a ter filhos, expressando assim «o sentimento geral que a 
actividade sexual do homem deve cessar quando todos os filhos estiverem já crescidos e tiver 
um neto» (Opler 1964 apud Rahman & Menken 1993: 77). Outras sociedades prescrevem 
igualmente normas relativamente à actividade sexual da mulher com a idade. Em muitas 
sociedades não ocidentais, as expectativas relativamente ao nível apropriado de actividade 
sexual estão relacionadas com os eventos do ciclo de vida como tornar-se avó mais do que 
com a idade cronológica (Rahman & Menken 1993), como em algumas partes da Índia ou nos 
Yoruba na Nigéria Ocidental, onde é considerado inapropriado para as mulheres procriarem se 
têm filhos adultos e sobretudo se já são avós (Rahman & Menken 1993). 
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se envolver em actividades não familiares; quanto mais velha a mulher, maior a 

probabilidade de os seus contemporâneos etários terem já terminado o ciclo 

reprodutivo e quanto mais velha a mulher, menor apoio e instigação ela receberá dos 

outros que lhe são significativos para ter filhos» (Rindfuss & Bumpass 1978: 52). 

Assim, ter filhos mais tarde significa ter menos filhos, não apenas porque a biologia 

funciona como limite, mas porque quanto mais é adiado um nascimento, maior é a 

probabilidade de o casal rever os seus objectivos de fecundidade em função dos 

factores expostos, pelo que e de uma forma geral, o número de filhos desejados é 

fortemente e inversamente relacionado com a idade da mulher. Como afirmam os 

autores, «dado que as considerações significativas são mais sociológicas que 

biológicas, a questão “quão velho se é velho demais?” é uma questão acerca dos 

ritmos reprodutivos dos pares, ciclos de vida ideais interiorizados e as expectativas 

dos outros significativos» (Rindfuss & Bumpass 1978: 54). 

Em grande medida, os 40 anos marcam, para a mulher, a idade para além da 

qual se é “velha demais” para ter filhos5. Ainda assim, algumas mulheres têm filhos 

aos 40 e mais anos de idade, rompendo o tempo socialmente definido para ter filhos. 

Na última década do período fértil, entre probabilidades desconhecidas e/ou 

assumidas, os riscos da fecundidade tardia são sempre certos tal como o são também 

incertos. Biológicos e sociais, não parecem ser suficientes para demover estas 

mulheres que, aparentemente, têm tudo ao seu alcance para não terem filhos “fora do 

tempo” se assim o desejarem. Qual é o perfil destas mulheres e porque o fazem é o 

que se tentará descortinar em seguida. 

 

A arquitectura da fecundidade tardia 
A evolução recente da fecundidade em Portugal aponta para um claro aumento 

nos grupos de idade mais avançados, sendo de notar que os aumentos registados no 

período intercensitário de 1991-2001 – que se sabe ocorrem no período pós 1995 

(Carrilho 2002) – se verificam todos dos 30 aos 44 anos inclusive. No caso particular 

do grupo dos 40 e mais anos, e analisando o modo como, ao longo dos últimos 20 

anos têm evoluído estas taxas de fecundidade, verifica-se que, no cômputo geral, a 

                                                 
5 Internacionalmente, os técnicos de saúde convencionaram considerar “gravidez de 

risco” as gestações de mulheres com 35 anos de idade ou mais (Andrade 2002), tendo em 
conta que a partir desta idade a esterilidade aumenta significativamente, bem como os riscos 
associados à gravidez. Todavia, dada a conotação simbólica dos 40 anos no imaginário 
feminino e social, utilizar-se-á, daqui em diante, a expressão “fecundidade tardia” para 
significar a fecundidade em mulheres de 40 e mais anos, ao mesmo tempo que a expressão 
“de 40 e mais anos” se utilizará por relação à fecundidade tardia, ou seja, a que tem lugar em 
mulheres com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos de idade. 
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fecundidade tardia acompanhou, de 1981 a 2001, a evolução genérica da fecundidade 

total, registando uma queda progressiva até 1994-1995, data a partir da qual regista 

ligeiros aumentos [Gráfico I]. 

 

Taxas de fecundidade tardia, Portugal 1981-2001 
[Gráfico I] 

Fonte: Cálculos próprios (Quadro I – Anexo), com base no INE, Estatísticas Demográficas 1981-2001, Recenseamento 
Geral da População 1981, 1991 e 2001 e Estimativas Intercensitárias da População Residente 1992-2000. 

 

De forma mais específica, a fecundidade, neste grupo de idade, detinha em 

1981 uma taxa de 7,4‰, valor que entre quedas acentuadas ou sensíveis mas 

sobretudo permanentes, encontra em 1994 o valor mais baixo atingido em todo o 

período analisado (2,8‰). Em 1995, a fecundidade neste grupo etário aumenta um 

valor, que perde no ano seguinte e volta a ganhar em 1997 e mantém estável em 

1998. A partir deste ano, os valores da fecundidade tardia registam aumentos 

progressivos, passando dos 2,9‰ para 3,2‰ em 1999, 3,6‰ em 2000 e 2001, 

afirmando assim uma recente e ligeira subida da fecundidade tardia entre 1995 e 2001 

que, não obstante uma pequena diferença de 0,70‰ no grupo de 40 e mais anos e de 

1,4‰ no grupo dos 40-44 anos, traduz uma variação percentual positiva na ordem dos 

25% em ambos os casos6.  

Decompondo este grupo etário nos grupos quinquenais que lhe subjazem, 

verifica-se que a evolução das taxas específicas dos 40-44 e dos 45-49 anos é 

                                                 
6 Uma análise sobre a cartografia da fecundidade depois dos 40 anos de 1981 a 2001 

permite, para além desta evolução global, encontrar perfis diversificados de evolução regional 
que não serão, todavia, aqui apresentados. Para um conhecimento mais aprofundado sobre a 
caracterização regional da fecundidade tardia vd. Costa 2003. 
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análoga, ainda que com valores distintos, mais elevados no primeiro caso e inferiores 

no segundo.  

Apesar do acréscimo verificado, é necessário no entanto não esquecer o ínfimo 

contributo destes nascimentos no todo [Quadro II – Anexo]. De facto, de um total de 

112.774 nados vivos em Portugal no ano de 20017, apenas 2.590 ocorreram em mães 

cuja idade era superior a 40 anos, o que, em termos percentuais, representa uma 

fracção na ordem dos 2,3% do total de nados vivos ocorridos em Portugal nesse ano, 

a que corresponde, igualmente, a mais baixa taxa de fecundidade então registada, 

designadamente 3,58‰ o que, comparado por exemplo com a taxa de fecundidade 

dos 15-19 anos, deixa perceber de forma bastante clara a oposição abissal entre a 

despedida da ovulação de um lado, ante a pujança da entrada no período fértil, por 

outro. 

Concomitantemente com a lei da esterilidade progressiva, também a análise 

empírica dos dados disponíveis permite concluir que, a deixar para a última década do 

período fértil a tarefa de ter filhos, as mulheres portuguesas o fazem, de uma forma 

esmagadora, nos primeiros quatro anos dessa década, isto é, entre os 40 e os 44 

anos, em média aos 42 anos de idade, distribuindo-se em 2001 dos 40 aos 53 anos de 

idade.  

De referir ainda que, em termos regionais, a região Norte, Centro e Alentejo 

apresentavam nesse ano taxas de fecundidade em mulheres de 40 e mais anos 

abaixo da média nacional, enquanto que Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e as Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira dela se distanciavam com valores superiores 

[Quadro III – Anexo]. 

Mas, qual o perfil das mulheres que, na actualidade, têm filhos depois dos 40 

anos de idade? A resposta a esta questão passa pela aproximação da fecundidade 

tardia aos seus contextos sociais de ancoragem, cruzando-se para tal as diversas 

coordenadas da fecundidade depois dos 40 anos com os quadros sociais das suas 

protagonistas, nas dimensões educacional, profissional e familiar. O resultado desta 

análise está sintetizado na Figura I8.   

                                                 
7 Efectivamente, o número total de nados vivos registado em Portugal no ano de 2001 

foi de 112.825. Todavia, este número engloba um total de 51 nados vivos ocorridos de mães 
cuja área geográfica de residência se situa no estrangeiro, pelo que se decidiu partir do valor 
de 112.774 nados vivos nascidos em Portugal de mulheres com residência em Portugal, 
englobando este valor um conjunto de 6 nados vivos de mães cuja área geográfica de 
residência é ignorada. 

8 Utilizando a informação disponível (publicada e não publicada) nas Estatísticas 
Demográficas 2001, bem como no Recenseamento Geral da População 2001, seleccionou-se    
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Legenda:  
 Diferença relativamente ao total de nados vivos     Diferença relativamente ao total de nados vivos em mães de 

40 e mais anos (PT) 
(+) Desvio positivo mais elevado registado no total das NUTS II  (-) Desvio negativo mais elevado registado no total das NUTS II 

Quadros sociais da fecundidade tardia, NUTS II – 2001 
[Figura I] 

  Fecundidade aos 40 e mais anos   

  

Dimensão Variável 
Fecund. 

Geral 
15-50 anos 

Portugal Norte Centro LVT Alentejo Algarve RA  
Açores 

RA  
Madeira   

               

  Educacional Instrução da 
mãe 

(1)superior 
(2)básico  

(1)superior 
(2)secundário 

 
-- 

-- 
 

básico(-) 

-- 
 

superior(+) 

-- 
 

sem nível de 
ensino(+) 

-- 
 

secundário(-) 

(1)secundário 
(2)superior 

secundário(+) 

(1)secundário 
(2)básico 

básico(+) 
superior(-) 

  

  Condição 
perante o 
trabalho da 
mãe 

(1)empreg. 
(2)ñ activas 

(1)ñ activas 
(2)empreg. 
 

(1)empreg. 
(2)ñ activas 

(1)empreg. 
(2)ñ activas  

ñ activa(-) 
-- 

-- 
 

empreg(-) 

(1)ñ activa 
(2)desempreg. 

desempreg.(+) 

-- 
 

desempreg.(-) 
ñ activa (+) 

(1)ñ activa 
(2)desempreg. 

  

  Situação na 
profissão da 
mãe 

(1)conta própria
(2)outra sit. 
(3)conta outrém

(1)conta própria
(2)conta outrém
(3)outra sit. 
 

(1)conta própria
(2)outra sit. 
(3)conta outrém

 

-- 
 

c. própria(-) -- 

-- 
 

conta outrém(+)

(1)conta própria
(2)outra sit. 
(3)conta outrém

c. própria(+) 
outra sit.(+) 

-- 
 

outra sit.(-) 
 

(1)conta própria
(2)outra sit. 
(3)conta outrém

  

  

Profissional 

Profissão da 
mãe 

(1)OATS 
(2)PSV 
(3)PAS 
(4)EPIC 

(1)OATS 
(2)EPIC 
 

(1)OATS 
(2)PAS 
(3)EPIC 

OATS(+) 

-- 
 

(1)EPIC 
(2)PSV 

EPIC(+) 
QSAPE(+) 

(1)PSV 
(2)EPIC 

(1)PSV 
(2)EPIC 

PSV(+) 

(1)PAS e EPIC (1)PAS 
(2)ATQAP 

  

  Familiar  
Ordem de   
nascimentos 

(1)primeiros 
(2)segundos 
(3)terceiros 

(1)segundos 
(2)primeiros 
(3)terceiros 
 

(1)segundos 
(2)terceiros 
(3)primeiros 

terceiros(+) 

-- 
 

segundos(+) 

-- 
 

primeiros+ 
segundos (+) 

(1)segundos 
(2)primeiros e 
terceiros 

-- 

(1)terceiros 
(2)primeiros 
(3)segundos 

primeiros 
+segundos(-) 
quintos (+) 

-- 
 
primeiros(+) 
quartos(+) 

  

   Filiação de 
nascimentos 

(1)dentro cas. 
(2)fora cas. 

(1)dentro cas. 
(2)fora cas. 

-- -- -- 

-- 
 
sem coabit.(+) 

(1)fora cas. 
(2)dentro cas. 

fora cas.(+) 
dentro cas.(-) 
com coabit.(+) 

-- 

-- 
 
fora cas.(-) 
dentro cas.(+) 
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A análise dos dados permite concluir sobre uma divisão da fecundidade tardia 

em duas constelações, observadas nas três dimensões consideradas: mulheres mais 

e menos instruídas, mais e menos qualificadas e projectos familiares diversos. No 

contexto dos nascimentos ocorridos em mulheres de 40 e mais anos, é pois um perfil 

dual que, à margem das diferenças regionais, parece ser transversal ao espaço 

português e que permite falar de dois perfis tipo, perfis esses situados em campos 

diametralmente opostos.  

Temos de um lado franjas de mulheres pouco instruídas – sem qualquer nível 

de ensino ou com o ensino básico –, com fracas qualificações profissionais – são não 

activas como as domésticas ou trabalham por conta própria, ocupando profissões do 

grupo das operárias, artífices e trabalhadoras similares, do pessoal dos serviços e 

vendedores ou do pessoal administrativo e similares – e que empreendem a 

fecundidade tardia no quadro de um encerramento “natural”, como que a “conta-gotas” 

de uma imposição biológica, onde a vigilância contraceptiva permite mesmo alguns 

“descuidos”, e no contexto de uma associação estreita entre casamento, conjugalidade 

e procriação, de que é aliás testemunha a clara acentuação dos nascimentos de 

terceira ordem e superior, que vêm engrossar de forma mais numerosa uma 

descendência já iniciada, bem como a elevada centralidade dos nascimentos dentro 

do casamento. De outro lado, temos mulheres particularmente instruídas, que 

possuem o ensino secundário e superior e que gozam de uma relativa autonomia a 

nível profissional – pertencem aos quadros qualificados das profissões intelectuais e 

científicas ou aos quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros 

superiores de empresas ou, em termos de situação na profissão, trabalham por conta 

própria ou estão noutra situação –, para quem o ter filhos aos 40 e mais anos parece 

ser o fruto de uma decisão planeada, já que, não raro, empreendem estratégias de 

fecundidade tardia no quadro da entrada na parentalidade ou no completar da 

descendência em torno dos dois filhos e no contexto de novas experiências familiares 

que dissociam casamento, conjugalidade e procriação, como bem traduz a sobre-

representação dos nascimentos fora do casamento e mesmo sem coabitação dos 

pais. 

Porque entre as primeiras o controlo e o planeamento dos nascimentos tende a 

ser pouco frequente, enquanto que entre as segundas a fecundidade tardia se afigura 

como a expressão de intenções pensadas e claras das protagonistas que lhes dão 

origem, aos primeiros chamar-se-ão os “filhos da idade” e aos segundos os “filhos da 



 11

maturidade”9 e é apenas sobre estes que se procurará levar a cabo uma análise mais 

pormenorizada, avançando com um conjunto de hipóteses explicativas que procuram 

dar conta das determinantes da fecundidade depois dos 40 anos no Portugal 

contemporâneo.  

 

Filhos do Adeus 

Uma das principais evidências aquando da análise dos quadros sociais da 

fecundidade tardia prende-se precisamente com as elevadas qualificações, quer 

escolares, quer profissionais, de algumas mulheres que têm filhos à idade de 40 e 

mais anos. É com base nesta evidência que se avança com uma primeira hipótese 

segundo a qual os filhos da maturidade são desejados mas adiados:  

 

A fecundidade em mulheres de 40 e mais anos prende-se com um 

elevado investimento em capital humano, nos planos educacional e 

profissional que, a ter lugar na casa dos 20 e 30 anos, promove um 

progressivo adiamento do “ter filhos” no timing das fases associadas 

ao ciclo de vida “tradicional”. 

 

                                                 
um conjunto de indicadores para caracterização do perfil das mulheres que, na actualidade, 
têm filhos depois dos 40 anos. Assim, o grau de instrução foi o indicador utilizado para 
caracterizar a dimensão educacional; no que respeita à dimensão profissional, utilizou-se não 
apenas a profissão como também a condição perante o trabalho da mãe e a situação na 
profissão da mãe e, finalmente, para caracterizar a dimensão familiar na leitura da fecundidade 
tardia, incluíram-se como indicadores a ordem de nascimentos e a filiação dos mesmos. De 
seguida calcularam-se as taxas específicas de fecundidade para as variáveis seleccionadas, 
com excepção da “profissão da mãe”, ”ordem de nascimentos” e “filiação de nascimentos”, 
para as quais apenas se apresenta a distribuição percentual. 

A Figura I sintetiza a informação trabalhada, procurando sobretudo enfatizar as 
diferenças registadas entre a fecundidade geral (15-50 anos) e a fecundidade aos 40 e mais 
anos, a nível global (Portugal) e por área de residência da mãe (NUTS II). Para um 
conhecimento mais pormenorizado sobre os cálculos efectuados e a construção dos perfis, vd. 
Costa 2003. 

9 A palavra “maturidade” traduz, indubitavelmente, uma ideia de plenitude ou perfeição. 
Diz-se que determinado fruto ou semente está “maduro” quando atinge um estado de 
desenvolvimento completo e o mesmo se diz de um indivíduo que, em termos 
desenvolvimentais, atingiu a plenitude das suas capacidades físicas e intelectuais, querendo 
com isto significar a fase da vida, após a juventude, entendendo-se então como sinónimo 
“idade adulta” e “idade madura”. Porém, não raro, utiliza-se a expressão “idade madura” como 
sinónimo de sensatez, circunspecção e segurança, estados que se adquirem especialmente 
com a idade e a experiência que os 40 anos simbolicamente denotam, daí a sua utilização 
neste contexto, para traduzir precisamente o exercício de sensatez, circunspecção e segurança 
que parece permitir distinguir os dois perfis tipo de fecundidade tardia enunciados. 



 12

Por outro lado, o facto de, no contexto da fecundidade em mulheres de 40 e 

mais anos, ganhar visibilidade o número de nascimentos ocorridos fora do casamento, 

seja com coabitação mas também sem coabitação dos pais, permite equacionar uma 

segunda hipótese para a compreensão das determinantes da fecundidade tardia, 

vendo esses nascimentos como os “novos filhos” para “novas famílias”:  

 

A fecundidade em idade tardia atesta, nalguns casos, a emergência 

de novas famílias, na dupla acepção relacional e temporal, que se 

afirmam na sociedade contemporânea perante a “tradicional” 

associação entre casamento - conjugalidade - sexualidade - 

procriação. 

 

Uma terceira hipótese explicativa da fecundidade tardia constrói-se em torno de 

uma última questão que é, simultaneamente, a primeira: como são possíveis estes 

nascimentos? Transversal à totalidade das situações observadas é a constatação de 

que o adiamento dos nascimentos enfrenta um inegável obstáculo biológico, na 

medida em que, a realização do desejo de dar à luz pelas mulheres mais velhas 

enfrenta o risco de estas serem, por natureza, menos fecundas, pelo que a resposta 

parece residir no facto de estes filhos serem, necessariamente, desejados, adiados... e 

auxiliados: 

 

A fecundidade em mulheres de 40 e mais anos é indissociável de uma 

progressiva permeabilidade médica no processo reprodutivo, o que 

permite ultrapassar os constrangimentos biológicos de outrora para 

limites verdadeiramente desconhecidos. 

 

Sintetizando as hipóteses forjadas, os filhos da “maturidade” são desejados 

mas adiados, constituem, nalguns casos, os “novos filhos” de “novas famílias” e 

tornam-se possíveis graças à intervenção médica que funciona como uma espécie de 

“mão invisível” no auxílio que presta à fecundidade tardia. No Portugal 

contemporâneo, o ter filhos aos quarenta e mais anos parece então traduzir o 

ultrapassar dos limites sociais e biológicos impostos pela idade à fecundidade, limites 

esses intimamente relacionados com uma determinada concepção de tempo familiar 

onde este é visto como único, pré-definido e totalmente previsível, razão pela qual é 
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possível agregar as diversas hipóteses explicativas das determinantes da fecundidade 

tardia, numa hipótese global, segundo a qual: 

 

A fecundidade em mulheres de 40 e mais anos traduz, nalguns casos, 

o  ultrapassar dos limites sociais e biológicos impostos pela idade à 

fecundidade, o que coloca, simultaneamente, estas mulheres numa 

situação de dessincronização relativamente ao calendário familiar 

“tradicional” e numa sincronização ante o seu próprio “relógio familiar”. 

 

É a autonomização relativamente ao ciclo de vida “tradicional” rumo à auto-

gestão do “tempo para ter filhos” que se torna particularmente visível por parte das 

mulheres que possuem elevados capitais escolares e profissionais e que têm aos 40 e 

mais anos o primeiro ou o segundo filho. Para estas, desprendidas das imposições 

sociais, alteram-se profundamente as etapas rígidas e pré-definidas do ciclo de vida 

familiar em prol de etapas que se constróem sob as especificidades das carreiras 

educacionais e profissionais empreendidas e onde a tarefa de “ter filhos” é vista mais 

como uma decisão individual do que propriamente como uma imposição por parte de 

uma sociedade que para tal prescreve tempos ideais.  

O facto de as mulheres com elevados capitais escolares e profissionais 

adiarem a fecundidade para idades cada vez mais próximas do limite biológico é, não 

apenas um sinal do domínio da mulher sobre o tempo biológico de que dispõe para 

procriar, mas sobretudo o controlo sobre a gestão do tempo familiar dedicado à tarefa 

do “ter filhos”, que conta com a ajuda preciosa da plasticização da fecundidade. A 

contracepção médica, moderna e eficaz, que encarna a prática neomalthusiana de 

limitação dos nascimentos, traduzida na capacidade de decidir com um grau de 

eficácia bastante elevado, o número de filhos e a idade para ter esses filhos, permite 

entender o “tempo para ter filhos” não como uma simples coordenada à qual a  

vontade da mulher é alheia, mas algo que pode gerir, moldar e instrumentalizar em 

função do curso de vida individual. Maleável, pelo menos até que a menopausa 

encerre de vez as portas do período fértil, possibilita que os casais e as mulheres em 

particular, possam determinar, planear e escolher livremente, não apenas o quantum 

de filhos que pretendem como também definir o timing desses mesmos filhos, 

permitindo assim «uma libertação relativa face ao biológico» (Relvas 1996: 110) e 

possibilitando a estas mulheres e simultaneamente, gozar de uma conjugalidade e/ou 

sexualidade mais ou menos activa e manter em stand by a maternidade. A 

fecundidade deixou assim de ser um processo aleatório, sujeito às leis do acaso, para 
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se transformar num fenómeno de “oportunidade calculada” (Girard 1984), dependente 

de uma  decisão expressa dos procriadores, ajudados que são por processos cada 

vez mais científicos e, simultaneamente, eficazes, e isto parece ser tanto mais 

verdade quanto as protagonistas são mulheres com elevados capitais escolares e 

profissionais e que reúnem as condições para que possam empreender essa 

autonomia face ao social. 

Também a maior dissociação entre casamento – conjugalidade – sexualidade – 

procriação que se parece esboçar no contexto da fecundidade tardia, chama a 

atenção para  uma maior abertura do tempo familiar enquanto tempo de experiências 

vividas, caracterizado pela multiplicidade e diversidade de experiências familiares 

empreendidas na maturidade que passam não apenas pelas “novas famílias” do ponto 

de vista relacional, como também, do ponto de vista temporal, pelas “famílias novas”. 

Famílias reconstituídas, uniões de facto e maternidades a solo parecem afirmar, em 

qualquer dos casos uma «maior abertura do campo de possibilidades para a 

construção de percursos familiares, em comparação com a linearidade do esquema 

tradicional» (Ferreira & Aboim 2002: 426) e, por isso, a flexibilidade, multiplicidade e 

diversidade do tempo familiar, características que se imprimem também às 

experiências familiares, riscadas agora por traços de maior individualismo. 

Aparentemente, estas mulheres, dotadas de elevados capitais escolares e 

profissionais, estarão mais libertas da ideia de um único ciclo de vida familiar, 

empreendendo experiências que, à margem do casamento ou depois do divórcio 

abrem a porta à diversificação de experiências familiares para além do “até que a 

morte nos separe”, assinalando, mais uma vez, a apropriação do tempo familiar como 

seu. Enfatizando a mudança dos interesses familiares para os interesses do indivíduo, 

estas experiências revelam, simultaneamente, a expressão mais visível da grande 

questão contemporânea da conciliação do individualismo e da vida em comum (Singly 

2001), permitindo que o indivíduo realize, ao longo do curso de vida, permutações 

entre diferentes vínculos conjugais e situações familiares de acordo com calendários 

específicos e trajectórias individuais. 

Por último, o ultrapassar dos limites sociais que os maiores capitais escolares 

e profissionais proporcionam e que as novas experiências familiares traduzem, não 

seria possível se estas mulheres não pudessem contar com a ajuda de um precioso 

aliado: a medicina. A gestão do tempo biológico que esta possibilita permite, sem 

dúvida e de forma transversal, a concretização de todos estes projectos familiares. 

Não fosse a crença absoluta numa medicina procriativa que cada vez mais possibilita 

a eliminação dos obstáculos biológicos, muitos dos adiamentos à fecundidade 
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transformar-se-iam em impossibilidades irreversíveis. As novas tecnologias colocadas 

ao serviço da reprodução, permitem desta forma dissociar a idade da condição 

biológica da procriação, numa forma de «invalidação do tempo, do tempo biológico 

humano» (Castells 1999: 477). Muitas mulheres que adiam a fecundidade têm, mais 

tarde, de contar com auxílio médico, no sentido de maximizar o tempo que lhes resta 

para procriar. Mais uma vez se encontra um sinal claro do domínio do homem sobre o 

tempo biológico, possibilitado-lhes ter filhos quando a biologia se mostra mais 

reticente e ainda, através de meios de diagnóstico seguros, reduzir os riscos 

associados às gravidezes tardias. 

O facto de estas mulheres – sobretudo as que têm capitais escolares e 

profissionais mais elevados – e que dedicaram a casa dos 20 e dos 30 anos à 

consolidação das suas carreiras educacionais e profissionais “puxarem” a fecundidade 

para o limite biológico só pode por isso significar que, à margem das pressões sociais 

e possibilitadas de ultrapassar os constrangimentos biológicos, têm filhos mais tarde 

mas “a seu tempo”. Sendo que os constrangimentos sociais da idade limitam, de forma 

mais plausível, a fecundidade do que propriamente os limites biológicos (Rindfuss & 

Bumpass 1978), ultrapassados ambos e de forma especial os primeiros, parece isto 

indiciar um conjunto de novas representações sobre o tempo familiar: mais 

estocástico, aberto, e flexível.  

Libertam-se do tempo em que o tempo era uma prisão, que moldava as 

experiências familiares e as formatava para sequências pré-determinadas. Dominam 

o tempo e sabem que ele está do seu lado, empreendendo por isso e 

simultaneamente a “morte do tempo”. Num sopro de individualismo, vivem o hic et 

nunc, sem que o tempo que lhes resta ou a qualidade desse tempo pareça importar. 

Por esta razão, ao mesmo tempo que parecem estar “dessincronizadas” relativamente 

aos calendários sociais que prescrevem um “relógio familiar” no quadro do ciclo de 

vida “tradicional”, estas mulheres constróem o seu próprio “relógio familiar”, que não 

pode ser desligado de outros eventos e processos na vicissitude pessoal e familiar, e 

com ele se sincronizam: estudam mais, investem mais na carreira e têm os filhos mais 

tarde, o que permite falar de uma (des)sincronização familiar no contexto da 

fecundidade tardia. Os Filhos do Adeus devem, em suma, entender-se numa acepção 

plural da palavra “adeus”. Por um lado significam o adeus ao período fértil e ao que 

ele representa socialmente – a beleza, a juventude e a capacidade de conceber. Por 

outro lado, simbolizam o adeus a calendários familiares e reprodutivos rígidos, pré-

determinados e, sobretudo hetero-determinados pela sociedade e pela biologia.  
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Heráclito (séc. VI-V a.C.) dizia que «o tempo é uma criança que brinca com as 

peças». A situação parece ter-se invertido. Agora é a mulher quem, qual criança, 

brinca com as peças do tempo, combinando-as de diversas formas e sequências, 

reivindicando a realização de si e a articulação do social com o individual. Os filhos da 

“maturidade” são os filhos dessas mulheres que, numa fase “madura” das suas vidas, 

libertas de constrangimentos de ordem educacional e/ou profissional, empreendem as 

suas próprias estratégias de fecundidade, interpretando – à sua maneira – o guião 

que alguém – a sociedade – já escreveu. 
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Anexo 
Taxas de fecundidade por grupos de idade da mãe (‰) 

Portugal 1981-2001 
[Quadro I] 

Anos 
Grupo Etário 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

 

15-19 

  

39,8 39,4 37,6 36,7 32,1

 

29,7 

 

27,7 

20-24 135,6 136,1 129,8 129,0 115,7 111,8 104,4 

25-29 128,0 127,7 123,4 123,5 115,3 114,7 114,6 

30-34 75,2 75,3 71,6 70,3 65,4 64,4 65,2 

35-39 35,6 34,7 32,9 32,6 30,3 28,6 29,2 

40-44 13,2 11,1 10,4 9,2 8,7 8,2 7,6 

45-49 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 

40 e mais 7,4 6,3 5,8 5,2 4,8 4,5 4,1 
TOTAL 63,9 63,4 60,6 60,0 54,8 53,2 51,8 

  

Anos 
Grupo Etário 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

 

15-19 

 

26,2 25,1 23,4 23,6 22,6

 

22,5 

 

21,3 

20-24 101,0 94,9 89,3 85,9 77,9 74,2 67,4 

25-29 117,7 115,2 116,7 110,3 106,9 104,4 100,5 

30-34 66,1 67,3 68,7 65,5 66,2 68,0 66,6 

35-39 27,8 27,5 26,9 24,3 23,8 24,1 24,1 

40-44 7,2 6,5 6,2 5,8 5,5 5,4 5,2 

45-49 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

40 e mais 3,9 3,5 3,3 3,3 3,0 2,9 2,8 
TOTAL 51,3 49,8 48,9 46,9 45,1 44,5 42,4 

        

Anos 
Grupo Etário 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 

15-19 

 

20,6 20,9 21,1 20,8 21,3

 

22,3 

 

20,4 

20-24 62,2 61,4 61,4 59,7 60,3 62,3 55,6 

25-29 97,0 98,0 98,6 96,4 97,4 99,1 92,7 

30-34 69,0 73,8 77,2 81,2 82,6 86,8 80,7 

35-39 24,5 26,3 28,2 30,0 32,8 34,7 33,6 

40-44 5,2 5,2 5,4 5,3 6,0 6,4 6,6 

45-49 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 

40 e mais 2,9 2,8 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 
TOTAL 41,4 42,4 43,4 43,5 44,5 46,0 42,9 

 
Fonte: Cálculos próprios, com base no INE, Estatísticas Demográficas 1981-2001, Recenseamento Geral da 
População 1981, 1991 e 2001 e Estimativas Intercensitárias da População Residente 1992-2000. 

Nota: As taxas de fecundidade específicas para o período 1981-1990 e 1991-2001 não são rigorosamente 
comparáveis entre si. Enquanto que a estrutura etária utilizada para o cálculo dos indicadores até 1990 resulta, pela 
inexistência de estimativas de população residente por sexos e grupos de idade para esse período e à semelhança 
aliás do que foi já feito noutros estudos (Carrilho & Peixoto 1993), do Recenseamento de 1981, a estrutura etária do 
período 1992-2000 baseia-se nas estimativas de população residente aferidas para os resultados provisórios dos 
Censos 2001 e disponibilizadas pelo INE. Os dados referentes a 1981, 1991 e 2001 referem-se todavia e sempre aos 
resultados definitivos dos Recenseamentos Gerais da População que tiveram lugar nos respectivos anos. 
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Nados vivos e taxas de fecundidade por grupos de idade da mãe 

Portugal 2001 
[Quadro II] 

Grupo Etário 
 

Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 40 e +  Id. 
Ign. 

 

Nados Vivos 

 

112 774 

 

6 873 21 726 37 570 30 852 13 157 2 441

 

149 

 
2 590 6

% 100 6,09 19,27 33,31 27,36 11,67 2,16 0,13 2,30 0,01

Pop. Femin. 2 631 330 337 264 390 814 405 418 382 094 391 998 370 990 352 752 723 742 -

Tx. Fec. (‰) 42,86 20,38 55,59 92,67 80,74 33,56 6,58 0,42 3,58 -

 

Fonte: Cálculos próprios, com base no INE, Estatísticas Demográficas 2001 e Recenseamento Geral da População 
2001. 

 

 
Taxas de fecundidade por grupos de idade da mãe  (‰) 

Portugal 2001 
[Quadro III] 

Área geográfica de 
residência da mãe Total De 15 a 

19 
De 20 a 

24 
De 25 a 

29 
De 30 a 

34 
De 35 a 

39 
De 40 a 

44 
De 45 a 

49 

De 40 e 
mais 
anos 

           
Portugal 42,86 20,38 55,59 92,67 80,74 33,56 6,58 0,42 3,58
Norte 42,12 18,01 58,54 92,51 76,96 30,83 5,81 0,35 3,19
Centro 39,04 16,99 51,23 88,26 76,58 30,12 5,34 0,33 2,91
LVT 45,28 22,00 52,09 94,87 88,96 38,50 7,81 0,52 4,16
Alentejo 37,49 23,91 53,47 84,77 68,42 26,77 5,92 0,24 3,18
Algarve 43,61 23,86 59,79 94,00 76,86 35,94 7,90 0,60 4,33
RA Açores 50,37 35,34 76,95 100,02 80,19 31,89 7,83 1,03 4,74
RA Madeira 48,05 30,06 63,69 96,16 82,63 43,47 7,92 0,38 4,41

 

Fonte: Cálculos próprios, com base no INE, Estatísticas Demográficas 2001 e Recenseamento Geral da População 
2001. 

 

 


