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A chave da natalidade está a montante
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Oportunidades de intervenção pública

O desafio da baixa fecundidade /
natalidade: a chave está a montante

A tendência de declínio da fecundidade para níveis abaixo da reposição das gerações não é nem recente, nem uma

particularidade do caso português. Mas importa falar dela porque a actual realidade da fecundidade tem de ser acompanhada

por mudanças sociais e económicas. E porque ela reflecte velhos problemas estruturais que devem ser encarados de frente.

Políticas de apoio à natalidade não vão produzir os resultados necessários. Há que ir a montante.

ALDA BOTELHO AZEVEDO e LARA PATRÍCIO TAVARES

De
acordo com os dados do Ins-

tituto Nacional de Estatística

(INE), em 2021 observou-se um
decréscimo de 5,9% no número de nados-

-vivos comparativamente ao período ho-

mólogo. Mais, o adiamento dos projectos
de fecundidade em virtude da actual crise

pandémica levará à subida da idade mé-

dia da mãe ao nascimento do primeiro fi-

lho, que em Portugal é já bastante elevada,

de acordo com a mesma fonte (30,7 anos

em 2020). Este adiamento poderá ainda

reforçar a queda da fecundidade, na me-

dida em que, por razões biológicas, a pro-
babilidade de uma mulher engravidar di-

minui a partir dos 30 anos. Por outras pa-
lavras, poderá haver um aumento da infe-

cundidade involuntária.

De acordo com os resultados do Inqué-
rito à Fecundidade [INE 2019), continua

a haver uma importante diferença entre

o número médio de filhos desejado (2,15

filhos) e o número médio de filhos que

as pessoas já tiveram e que ainda tencio-

nam vir a ter (1,69 filhos)' 11
. No entanto,

é preciso notar que entre as intenções de

fecundidade e a fecundidade realizada

existe uma relação complexa A acrescer a

isso, a fecundidade desejada nem sempre
equivale às intenções de fecundidade' 2 '.

Ainda assim, aqui residem as (poucas)

oportunidades de intervenção pública no

que diz respeito à fecundidade: políticas
de natalidade e de família dirigidas àque-
les que não tendo filhos planeiam vir a tê-

-los e aos que tendo filhos pretendem ter
mais. Ou seja, se se quiser salvaguardar a

liberdade e escolha individual deve evitar

falar-se em incentivo ou promoção da na-

talidade em sentido lato.

As causas do declínio da natalidade

nos países ocidentais podem organizar-
-se em causas endógenas e exógenas aos

indivíduos. As principais causas endóge-

nas compreendem a vontade de ser mãe/

pai, a existência de um/a parceiro/a e a

vontade deste, a idade e as condições de

saúde, sobretudo da mãe, dado que as
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mulheres têm uma vida reprodutiva mais

curta do que os homens. A revolução con-

traceptiva que se generalizou desde o iní-

cio do período democrático em Portugal,
e que tem desempenhado um papel fun-

damental nó planeamento familiar, per-
mitiu um muito maior controlo sobre

muitos destes determinantes endógenos.
Entre as causas exógenas destacam-se

a incerteza económica, a precariedade la-

borai, a instabilidade financeira, o acesso

à habitação, a conciliação trabalho-família

e o acesso aos serviços de apoio à infância.

Muitas destas condições têm-se agravado
substancialmente nas primeiras duas

décadas do século XXI, pondo em causa

eventuais projectos de parentalidade. É

sobre estas condições que as políticas de

família podem (e devem) intervir.

Os efeitos da baixa natalidade verifi-
cam-se sobretudo a dois níveis. Em pri-
meiro lugar, provocam o chamado enve-

lhecimento na base da pirâmide etária,
isto é, a redução do peso dos jovens na

população, o que acaba por acentuar o

envelhecimento da população. Se man-
tida constante no tempo, a baixa natali-

dade afecta a sustentabilidade demográ-
fica da população, com efeitos a curto-

-prazo no declínio da população, e a mé-

dio-prazo na capacidade de recupera-
ção, porque passam a existir menos mu-
lheres em idade fértil, ou seja, menos po-
tenciais mães.

Em segundo lugar, a manutenção de

uma natalidade baixa por um período de

Efeitos da baixa fecundidade tempo suficientemente longo leva a dimi-

nuição da força de trabalho, de que, aliás,

alguns empregadores já se vão queixando.
E ainda que o papel dos imigrantes labo-

rais seja fundamental para desacelerar o

declínio da população, não é suficiente.

Apesar de grande parte destes imigran-
tes estarem em idade activa e manterem

os padrões de fecundidade do país de ori-

gem, usualmente mais elevados do que
em Portugal, um estudo sobre o caso por-
tuguês mostra que mesmo que se conse-

guisse aumentar a imigração e reduzir

a emigração, as migrações de substitui-

ção não seriam suficientes para assegu-
rar a' sustentabilidade demográfica portu-
guesa' 3 '. A realidade, que muito provavel-
mente veio para ficar, de uma fecundidade
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vai favorecer modos de produção cada

vez menos trabalho-intensivos. e uma
maior aposta na tecnologia, com profun-
das alterações nos mercados de trabalho

que, de resto, já se iniciaram.

Com vista a facilitar a realização dos

projectos de parentalidade., identificam-

-se quatro grandes linhas de oportunida-
des de intervenção pública. Crê-se exis-

tir margem para a implementação de

pelo menos parte destas melhorias, uma

vez que Portugal na última década gas-
tou apenas cerca de 1,2% do produto in-

terno bruto (PIB) em políticas dirigidas à

família e à infância. Com um investimento

ainda menor, apenas encontramos três

países da União Europeia (Itália, Países

Baixos e Malta), de acordo com os dados

do Eurostat.

Apoiar a emancipação
residencial dos jovens

Quanto mais tardia a emancipação re-
sidencial dos jovens, maior a sua influ-
ência nos níveis de fecundidade dese-

jada das famílias. A proporção de jovens
entre os 18 e os 34 anos a residir em casa

dos pais é, em Portugal, uma das mais
elevadas da União Europeia (70% em

2020, dados do Eurostat). A saída tardia
de casa dos pais não é per se um motivo

para intervenção pública. É uma caracte-

rística dos países dá Europa dp Sul onde,
subsiste a tradição da ajuda familiar na

provisão de habitação aos jovens em iní-

cio de vida adulta, nem que seja através
da co-residência com os pais'*'. No en-

tanto, esta tradição contribui, por um

lado, para a reprodução das desigualda-
des socioeconómicas, na medida em que
cada família colabora na medida do que
lhe é possível. Por outro lado, constitui

uma sobrecarga adicional para as famí-

lias que se sentem responsáveis por pro-
videnciar habitação aos jovens' sl

.

No caso português, que privilegia a ocu-

pação da habitação em regime de pro-
priedade, mas que depende largamente
do acesso ao crédito para a compra, esse

adiamento da vida adulta é ainda mais ad-

verso à fecundidade. Um estudo anterior,
sobre o efeito do regime de ocupação do

alojamento na fecundidade demonstrou

que, em Portugal, as mulheres em idade
fértil que vivem em casa própria têm 1,8
mais chances de terem o primeiro filho,

quando comparadas com as mulheres a

viver numa casa arrendada' 6l
.

O sector do arrendamento público e pri-
vado, sobretudo mas não exclusivamente

nos centros urbanos, precisa de uma mu-

dança estrutural que opere no aumento

do número de alojamentos disponíveis e

na qualidade destes alojamentos, na di-

versidade das tipologias e na acessibili-

dade por famílias de rendimentos mé-

dios-baixos. Para isso é necessário criar

instrumentos de políticas que reforcem

o investimento no sector e a preços que
estas famílias possam pagar. O próprio
Programa Porta 65 - Jovem, destinado a

apoiar financeiratnente o arrendamento

por jovens, carece de uma actualização
dos valores máximos de renda e da refor-

mulação de alguns dos critérios de elegi-
bilidade dos candidatos, alguns dos quais
são particularmente penalizadores.

A independência económica é um passo
fundamental na formação familiar. Esta,

porém, depende largamente do acesso

dos jovens ao mercado de trabalho. Em

2020, a taxa de desemprego jovem foi de

15%. No segundo trimestre de 2020, iní-

cio da pandemia em Portugal, a probabi-
lidade dos jovens dos 16 aos 24 anos per-
derem o emprego era de 14%, enquanto
a média global era de 4% l?1

. Estes dados

ilustram a precariedade a que estão su-

jeitos os jovens. Que fique claro: a pande-
mia veio acentuar problemas já existentes

que, não se limitando aos jovens, os afec-

tam de forma desproporcionada.
A incerteza é fundamental no pro-

cesso de tomada de quaisquer decisões

e o seu aumento poderá ter consequên-
cias (ainda mais] negativas na fecundi-

dade. Sendo a parentalidade um projecto
a longo-prazo e irreversível, é inevitável

que as decisões sobre ter ou não filhos,

e quando os ter, sejam particularmente
influenciadas pela incerteza económica,
mais especificamente pela incerteza labo-
rai. O discurso do combate à precariedade
não é novo. O que está a faltar é a transpo-
sição das linhas de reflexão em linhas de

acção e a sensibilização da sociedade para
essa necessidade. Tornar o mercado de

trabalho mais favorável à conciliação dos

vários projectos de vida dos jovens tem
de ser elevado a desígnio nacional, se se

quiser pensar seriamente na sustentabili-

dade demográfica.

Facilitar a conciliação
família-trabalho

O Código do Trabalho (Lei n. a 7/2009)
contempla diversas medidas formais com
vista à conciliação íamília-trabalho. No

entanto, o equilíbrio vida-trabalho (INE)
tem seguido uma tendência de ligeira des-

cida desde 2010. A explicação reside na

evolução negativa dos índices de realiza-

ção de actividades de apoio familiar e da

conciliação do trabalho com as responsa-
bilidades familiares.

No Inquérito à Fecundidade 2019, a
medida mais frequentemente assina-

lada pelos participantes como sendo a

mais importante no domínio das condi-

ções de trabalho, num conjunto de três

medidas apresentadas, foi a flexibiliza-

ção dos horários para mães e pais com
filhos pequenos (por 53% dos homens e

46% das mulheres). O alargamento dos

períodos de licença parental para mães

e pais foi identificada como a medida
mais importante por 34% das mulhe-
res e 26% dos homens, e o aumento das

oportunidades de trabalho a tempo par-
cial para mães e pais foi referida como a
mais importante por 21% dos homens e

20% das mulheres.

Um estudo recente sobre o salário mé-

dio em Portugal' Bl
, que usa os dados dos

trabalhadores portugueses por conta

de outrem (Quadros de Pessoal), mos-
tra que a diferença entre o salário médio
de mulheres e homens diminuiu entre
2002 e 2017 - e que essa aproximação
aconteceu durante o período da crise fi-
nanceira. No entanto, em 2017 o salário
médio das mulheres ainda era 85% do

dos homens para profissões idênticas.

Os resultados mostram também que o

diferencial salarial entre homens e mu-
lheres não é determinado por uma ca-

racterística em particular (nível de edu-

cação ou sector de actividade, por exem-

plo) - é transversal, o que sugere a exis-

tência de discriminação.
Por outro lado, e apesar da legislação

em vigor, aos pais é ainda por vezes difí-

cil usufruir dos direitos de parentalidade
e às mães são ainda vedadas oportunida-
des de carreira. Assim, talvez mais impor-
tante do que criar novas medidas seja fis-

calizar a aplicação dos direitos da paren-
talidade já existentes e penalizar o seu in-

cumprimento.

Repensar os serviços
à infância

A existência de estruturas, equipamen-
tos e de serviços à infância, públicos e so-

ciais, tem uma dupla valência. Por um

lado, permite às mães e aos pais a parti-
cipação no mercado de trabalho, uma im-

portante conquista para a igualdade de

género e essencial para fazer face ao custo

de vida entre a maioria das famílias de

classe média ou inferior. De acordo com

o INE, mais de dois terços das mulheres

que tiveram filhos em Portugal, em 2020,
eram trabalhadoras (67,6%). Numa so-
ciedade em que a distribuição do trabalho
está muito concentrada em termos terri-

toriais, sociais e no próprio ciclo de vida,
a existência e disponibilidade de serviços
à infância, de qualidade e a preços acessí-

veis, pode ser determinante nas decisões

de fecundidade das famílias' 9 '.

Por outro lado, os cuidados à infância

mantêm as crianças em segurança ao cui-

dado de profissionais especializados, esti-

mulando a sociabilização e as aprendiza-

gens para um desenvolvimento adequado
e saudável. Uma maior cobertura territo-
rial de equipamentos e serviços a custos

acessíveis e uma adequada rede de trans-

portes públicos podem contribuir para
auxiliar as famílias na educação e nos cui-
dados das crianças, numa maior co-res-

ponsabilização das comunidades pelos
cuidados à infância.

Insistir na premissa de que políticas pú-
blicas serão capazes de permitir a subida

da fecundidade para os níveis da reposi-

ção de gerações observados no passado é

um esforço infrutífero. Além disso, com-

porta um importante custo de oportuni-
dade: não investir em medidas porven-
tura mais profícuas para a sociedade ac-

tual. As acções devem centrar-se em: a)

remover as barreiras à fecundidade de-

sejada; e b) adaptar territórios, equipa-
mentos, serviços e cuidados a uma popu-
lação envelhecida, cujo envelhecimento

se acentuará no futuro, e ao qual se junta

agora também o declínio da população.
No que diz respeito à primeira, deve in-
vestir-se na formulação de políticas com

um desiderato comum: a criação de me-
lhores condições e oportunidades de vida
das jovens famílias.

Por fim, as políticas públicas de famí-
lia (entre muitas outras) precisam de

constância e consistência: precisam de

se manter em vigor durante o tempo su-

ficiente para criar a confiança necessária

para as famílias avançarem com os seus

projectos de parentalidade, o que nem

sempre se coaduna com os ciclos gover-
nativos; e precisam de ser consistentes

entre si e relativamente à sociedade a que
se referem. ¦

* Respectivamente, Instituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa (UL) e instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UL); e Centro de

Administração e Políticas Públicas (CAPP), ISCSP-UL.
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