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Portugal pode perder um milhão de 
habitantes até 2050 com baixa de natalidade

Catarina Gomes

A Em Portugal cada mulher em idade 
fértil teve no ano passado uma mé-
dia de 1,32 filhos, um número que a 
manter-se implicará que até 2050 o 
país possa perder um milhão de ha-
bitantes. Em vez de ser o nono país 
mais populoso da União Europeia 
passaria para 11.º lugar, disse ontem 
Eduardo Brito Henriques, membro 
da direcção da Associação Portugue-
sa de Famílias Numerosas (APFN) no 
seminário Inverno demográfico.

O responsável comparou o cená-
rio que poderá ser vivido em 2050 a 
1960, altura em que o país tinha me-
nos um milhão de habitantes, “mas 
em vez de um país de jovens, tere-
mos um país de idosos”. Nessa altura, 

por casa 100 pessoas que trabalham 
existirão 18 jovens e 59 idosos, con-
tinuou Brito Henriques, que falava 
num evento que decorreu em Lisboa, 
com base numa projecção feita pela 
APFN com base em dados demográfi-
cos referentes ao ano passado.

Desde 1983 que Portugal não con-
segue “repor gerações” e Brito Hen-
riques afirma que desde 2002 tem 
vindo a decrescer o número de no-
vos imigrantes que chegam ao país. 
“A imigração não basta para inverter 
o declínico demográfico”, um proble-
ma que, além dos efeitos na susten-
tabilidade da segurança económica, 
tem consequências económicas, de-
fendeu: “Pede-se às economias que 
continuem a gerar riqueza com me-
nos trabalho.”

Quando se pergunta aos portugue-
ses por que não têm filhos eles res-
pondem, em primeiro lugar, escassez 
de recursos e em segundo dificuldade 
de conjugação com o trabalho, refe-
riu a deputada popular Assunção 
Cristas. Aos obstáculos à natalidade, 
a deputada social-democrata Zita Se-

“O drama dos filhos 
únicos” foi um dos temas 
explorados num seminário 
sobre o envelhecimento 
demográfico 

abra juntou a falta de creches.
O problema demográfico está diag-

nosticado, menos exploradas estão as 
implicações “humanas”, defendeu a 
deputada socialista Rosário Carneiro. 
Referiu-se, sobretudo, “ao drama dos 
filhos únicos”. “Vai-nos acontecer a 
prazo o que acontece na China”, re-
ferindo-se a estudos que dão conta 
da“síndrome do filho único” em “que 
se desenvolvem personalidades mais 
egocêntricas, com menos aprendiza-
gem para a partilha”. “Descobriram 
miúdos que não têm capacidade de 
associação”. 

Fala de crianças que “são o centro 
da atenção de seis adultos (pais, avós 
maternos e paternos)” e que chegam 
à escola “com dificuldade em fazer 
trabalhos de grupo porque foi uma 
competência básica que não desen-
volveram”, nota a política, que é mãe 
de nove filhos. 

De acordo com dados de 2005 do 
Instituto Nacional de Estatística, ci-
tados pela APFN, 57,8 por cento das 
famílias tinham filhos: 32 por cento 
eram filhos únicos. 

A secretária 
de Estado 
Adjunta e da 
Reabilitação, 
Idália Moniz, 

lembrou ontem no seminário 
Inverno demográfico o 
compromisso dos Estados da 
União Europeia no sentido de 
aumentar para 33 por cento, em 
2010, a cobertura para crianças 
em creche. Referiu à Lusa “o 
reforço da rede, com quase 20 
mil novos lugares e mais de 400 
novas creches”. “É impossível 
se alguém não quiser ter um 
filho antes de uma determinada 
idade, ou mesmo se não o quiser 
ter, que o consigamos convencer, 
esse  é um trabalho de toda a 
sociedade”, acrescentou.     

Meta até 2010
Ter creches para 33 por 
cento das crianças 
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