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A Associação Portuguesa 
de Famílias Numerosas (APFN) 
exibiu ontem em Braga o filme 
“Inverno Demográfico”, ten-
do na ocasião acusado o Go-
verno português de não pro-
mover políticas de protecção 
à família, criando, pelo con-
trário, legislação que não in-
centiva, por exemplo, os ca-
sais a ter filhos.

A película, que mostra como 
as sociedades com uma redu-
zida influência da família são 
vistas agora como estando 
com sérias ameaças a nível 
social e económico, foi projec-
tada de manhã para todas as 
pessoas interessadas, seguin-
do-se uma palestra, e projec-
tada à tarde para um grupo 
de convidados, que depois 
debateram o tema.

Segundo o presidente da 
APFN, a associação teve co-
nhecimento deste documen-
tário feito nos Estados Unidos 
da América e lançado em Mar-
ço deste ano, e decidiu contac-
tar o produtor, com quem de-
pois legendou o filme. Em Por-
tugal, o filme foi exibido pela 
primeira vez em Setembro na 
Assembleia da República. 

«O que eu pretendo é que 
as pessoas acordem e vejam 

Associação de Famílias Numerosas deixa alerta em Braga

Políticos não promovem políticas
de protecção à família

que a sociedade ocidental, a 
Europa e Portugal em parti-
cular, vão entrar numa gravís-
sima crise que deriva do “In-
verno Demográfico”. E não é 
um cenário para 2050. Vai co-
meçar em 2009-2010. Ou seja, 
nós estamos no Outono», dis-
se Fernando Castro.

Para o dirigente, em Portu-
gal o problema da demogra-
fia tem sido «profundamen-
te mascarado» enquanto que 
nos restantes países europeus 
se têm tomado medidas sé-
rias que chegam até nós pe-
las notícias. «Portugal conti-
nua a pensar que é a aldeia 
do Astérix em que não vai 
acontecer nada. E, isto não é 
culpa do Governo. É culpa de 
todos os partidos políticos», 
sustentou.

Na opinião do dirigente, 
neste momento nós estamos 
a caminhar para o desastre e 
é importante que as famílias 
tomem consciência disso, to-
mem as suas próprias provi-
dências e façam acordar os 
políticos para o que está a 
acontecer.

Para Fernando Castro, a 
mensagem não é para que 
os casais tenham mais filhos 
até porque, segundo refere, 
nós vivemos num país onde 
não é preciso convencer as 

pessoas a ter mais filhos. «As 
pessoas desejam ter filhos, o 
problema é que não as dei-
xam. Essa é a questão. Nós 
continuamos a ter em Por-
tugal uma política suicida», 
salientou. 

Segundo o presidente da 
associação, nestes últimos 30 
anos, os portugueses foram fi-
nanciados para, por exemplo, 
acabar com a sua agricultura 
e para abater a sua frota pes-
queira, isto é, incentivou-se a 
quebra da produção.

Nesta legislatura, acrescen-
ta, o aborto não foi legaliza-
do, mas sim financiado e os di-
vórcios estimulados. «Ou seja, 
quem não quer ter filhos re-
cebe 300 mil ajudas, quando, 
na verdade quem não quer ter 
filhos não necessita de ajuda 
nenhuma. Os que necessitam 
realmente de apoios são aque-
les que desejam ter filhos», 
sustentou.

Por outro lado, Fernando 
Castro realça que é importan-
te dizer-se que a instabilida-
de familiar é a primeira causa 
para baixa taxa de natalidade. 
Por isso, é essencial o fomen-
to de políticas que proporcio-
nem a estabilidade que as fa-
mília precisam, e o exemplo de 
algumas dessas medidas têm 
partido de algumas autarquias 

que têm desafiado os casais 
para a natalidade com a atri-
buição de subsídios.

Para o presidente da APFN, 
«é importante que os partidos 
políticos vejam o exemplo que 
as autarquias de diversas cores 
partidárias têm vindo a adop-
tar e repliquem isso nos outros 
municípios». «É também im-
portante que o Governo per-
ceba a mensagem e adopte o 
mesmo espírito para a políti-
ca de família nacional», acres-
centou. Na sua opinião, não 
se percebe porque é que no 
nosso país se muda o traça-
do de uma auto-estrada por 
causa de uma alcateia de lo-
bos, fazendo-a depois passar 
pelas casas adentro.

Nesta iniciativa esteve tam-
bém presente o delegado de 
Braga da Associação Portugue-
sa de Famílias Numerosas que 
realçou a importância da pro-
jecção do filme e a promoção 
do debate para trazer o pro-
blema da demografia para a 
agenda nacional. Segundo Ar-
tur Mesquita Guimarães, o dis-
trito de Braga até nem é aque-
le no país onde se verifica as 
taxas de natalidade mais bai-
xas. Contudo, o problema aca-
ba por ser transversal e deve 
preocupar toda a sociedade 
portuguesa.

Fernando Castro acredita que o desastre demográfi co está muito próximo
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APFN deixa alerta em Braga

Governo 
não promove políticas 
de protecção à família
A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas exibiu ontem em Braga 
o filme “Inverno Demográfico”, tendo na ocasião acusado o Governo 
português de não promover políticas de protecção à família, criando, 
pelo contrário, legislação que não incentiva, por exemplo, os casais a 
ter filhos. A película mostra como as sociedades com uma reduzi-
da influência da família são vistas agora como estando com sérias 
ameaças a nível social e económico.
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