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Pobreza Retratos do grupo mais vulnerável, segundo o Instituto Nacional de Estatística

Famílias numerosas, 
pobres e peritas 
em “fazer ginástica”
Casais com três ou mais filhos são os mais vulneráveis à 
pobreza, segundo o INE. Luís, Rui e Ana contam o que é 
que isso significa, afinal

a O casal Melo vive em Avelãs de 
Caminho, concelho da Anadia, tem 
seis filhos, três dos quais dependen-
tes, e por vezes não tem muito mais 
que 600 euros para gerir durante o 
mês. O casal Elias, de São Domingos 
de Rana, em Cascais, também tem 
três crianças a cargo, a mais velha 
das quais com nove anos. Ganha 
900 euros e paga 480 de renda da 
casa. Qualquer uma destas famílias 
faz parte do grupo mais vulnerável à 
pobreza em Portugal.

Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), que divulgou re-
centemente os resultados do últi-
mo Inquérito às Condições de Vida e 
Rendimento, 43 por cento dos agre-
gados constituídos por dois adultos 
com três ou mais crianças viviam, 
em 2006, com rendimentos abaixo 
do limiar de pobreza. Isto quando a 
taxa da pobreza da população em 
geral era de 18 por cento. 

Para o INE está em risco de pobre-
za quem tem “um rendimento anual 
por adulto equivalente inferior a 4544 
euros (379 euros por mês)”. 

Luís Elias, de 47 anos, é um ho-
mem atento, ouve as notícias e os 
debates na Assembleia da República. 
Diz que até fica “com medo” quando 
se fala de crise e ouve o primeiro-
ministro dizer que não se esperam 
tempos fáceis. “O dinheiro que te-
mos já é insuficiente.” 

Recebe o PÚBLICO na sala peque-
na, mas acolhedora, do apartamento 
onde vive. São quase oito da noite e 
os três filhos (Maria, de seis anos, 
Rodrigo, cinco, João, nove) esgo-
tam as últimas energias de um dia 
de brincadeira. A mulher, Sandra, 
de 31 anos, ainda não chegou do tra-
balho, está algures num autocarro 
parado no trânsito, a meio caminho 
entre Lisboa e São Domingos, per-
curso de cerca de 20 quilómetros 
que faz diariamente duas vezes por 
dia – de resto, só em passes sociais 
para toda a família são mais de 170 
euros mensais. 

Luís teve um acidente há anos e 
ficou a coxear desde então. Tem do-
res. Não pode voltar a ser motorista. 
Está a fazer um curso de pastelaria 
e recebe uma bolsa de 224 euros. Já 
Sandra é recepcionista e ganha 700 
euros. 

Feitas as contas, seria impossível 
aos cinco viver com este rendimento 
depois de paga a renda da casa de 
quase 500 euros, o passe, a luz e a 
água, a escola dos miúdos, os cerca 
de 200 euros por mês em supermer-
cado. Luís pede às crianças para irem 

brincar para o quarto. Há coisas que 
não precisam de ouvir. 

“A minha irmã paga a mensalida-
de do mais velho. Pelos outros dois, 
as senhoras da escola, que têm sido 
umas queridas, fazem uma mensa-
lidade de 180 euros, com alimenta-
ção”, diz. O casal optou por uma es-
cola privada, porque assim os miúdos 
ficam todos juntos, é mais fácil ir levá-
los e buscá-los, já que não há carro 
na família, e estão protegidos e com 
actividades o dia todo. “Temos que 
fazer ginástica. A educação é uma 
coisa importante.”

Bolos com magia
A situação só não é dramática porque 
a família conta com a ajuda de uma 
irmã de Luís, o apoio do Centro Co-
munitário da Paróquia de Carcavelos, 
que lhes fornece alimentos, e por ve-
zes aparecem uns extras: “Os pais dos 
miúdos na escola encomendam-nos 
bolos quando os filhos fazem anos”.
Luís tem o sonho de vir a ter um ate-
lier de pastelaria caseira. Para já, é 
com a mulher, na cozinha lá de casa, 
que faz bolos em forma de joaninhas, 
carros coloridos, flores e campos de 
futebol. Não tem atelier, mas tem um 
blogue. Chama-se boloscommagia.
blogspot.com. 

Portugal foi o país da União Euro-
peia onde a pobreza mais diminuiu 
nos últimos oito anos. Mas, no que 
diz respeito à situação específica 
das famílias numerosas, os números 
têm-se mantido altos. De 2005 para 
2006, até pioraram: a taxa de risco 
de pobreza subiu cinco pontos per-
centuais.

O país estava em segundo lugar, a 
seguir à Letónia, no ranking dos que 
apresentam piores indicadores a este 
nível, de acordo com o gabinete de 
estatística da União Europeia, que 
analisa 23 Estados.

A família Melo, por exemplo, é uma 
das muitas famílias portuguesas que 
já conheceram melhores dias. Nou-

tros tempos, conseguiu mesmo cons-
truir uma casa onde vivia com os seis 
filhos. Até que o pai da família, Rui 
António, teve um problema de saúde 
– também numa perna, como Luís.

Atribuíram-lhe uma pensão de 
invalidez de 230 euros – que, sendo 
insuficiente, o obriga, ainda assim, a 
manter um trabalho numa empresa 
de cerâmica. “O problema é que pas-
so muito tempo de baixa”, lamenta 
Rui, e o ordenado sai mais pequeno. 
Em breve, vai ter de regressar ao hos-
pital e sujeitar-se ao salário mínimo 
da mulher e à pensão. 

Na casa da família Melo, há algumas 
regras básicas que todos parecem ter 
aprendido. As compras do mês são 
sempre feitas numa das superfícies 
comerciais mais baratas da zona e os 
produtos que entram para o carrinho 
não vão além dos bens essenciais. 

A roupa que usam, salvo raras ex-
cepções – particularmente no que diz 
respeito às crianças –, é aquela que 
vão recebendo de alguns familiares 
e conhecidos. E grande parte do ho-
rário pós-laboral do casal é ocupado 
na lida do pequeno quintal da casa, 
para aproveitar ao máximo o que a 
terra lhes pode dar para a alimenta-
ção diária. 

Actualmente, Maria Lucília, auxi-
liar numa instituição particular de 
solidariedade social, e Rui apenas 
têm consigo três filhos (Isabel, com 
10 anos, David, com nove, e Samuel, 
com cinco), mas, “até há bem pouco 
tempo, estiveram aqui os seis”, lem-
bra o pai. 

É certo que, agora, são menos bo-
cas para alimentar, mas Maria Lucília 
faz o reparo: “Curiosamente, há uns 
anos, tanto eu como o meu marido 
ganhávamos mais, e a vida não estava 
tão cara”.

Rui sente uma grande revolta. 
Queixa-se da falta de respostas que 
tem sentido por parte do Estado. “É 
um padrasto. Paguei sempre impos-
tos e não me sinto respeitado.”

Andreia Sanches 
e Maria José Santana

Rui e Maria Melo 

(em baixo) já só têm três dos 

seis filhos em casa, em Avelãs 

de Caminho (Anadia). Mas, 

como ganham menos, sentem

 mais dificuldades. Já a 

família Elias, com as suas três 

crianças, sonham com o dia 

em que serão auto-suficientes. 

Para já, precisam do apoio 

da família e do Centro 

Comunitário de Carcavelos 

para completar o salário

População em risco 

Letónia 21
Espanha 20
Grécia 20
Estónia 19
Lituânia 19
Irlanda 18
Portugal 18
Polónia 17
Chipre 16
Luxemburgo 14

Famílias numerosas em risco 

Letónia 46
Portugal 43
Lituânia 38
Espanha 37
Polónia 36
Grécia 30
República Checa 29
Hungria 28
Eslováquia 26
Luxemburgo 25

Taxas de pobreza (%)

Fonte: as dez maiores taxas de risco de pobreza em 2007 entre 23 países para os quais o Eurostat dispõe de dados
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PEDRO CUNHA

ADRIANO MIRANDA

Foram emigrantes durante 20 
anos, pouparam algum dinheiro 
e há uns anos decidiram voltar a 
Trás-os-Montes, onde construíram 
uma pequena casa. Ana, de 
44 anos, e José, de 52, queriam 
investir as poupanças, montar 
um negócio “e, se fosse possível, 
criar alguns postos de trabalho” 
na região. 

Há cerca de quatro anos, 
quando ainda estavam cheios de 
optimismo, uma amiga engenheira 
deu-lhes a ideia de criar coelhos. 
“Eu disse-lhe: ‘Coelhos? Mas eu 
não percebo nada de coelhos.’” 
Ana ri-se. E minutos depois 
começa a chorar.

Sempre tinha trabalhado na 
indústria hoteleira e o marido 
só percebia de construção 
civil. Ainda assim, arriscaram. 
Montaram um “projecto 
industrial”: construíram dois 
pavilhões, equiparam-nos, 
compraram 1200 coelhas 
reprodutoras. “Investimos tudo o 
que tínhamos.” Pelo meio, nasceu o 
quarto filho – um menino que tem 
hoje dois anos. Os restantes têm 
seis, 12 e 23. “O mais velho está na 
Universidade de Coimbra”, conta 
José, um pai angustiado. “São 500 
euros por mês” só para ele, para o 
quarto, os livros, a alimentação.

O negócio não correu como 
esperado. As coelhas não se 
reproduziram como o previsto. “As
reprodutoras não se adaptavam 
aos bebedouros que colocámos 
num dos pavilhões, mas nós não 
sabíamos que era problema dos 
bebedouros nem os veterinários 
descobriam o que era”, conta 
José. “Estivemos sempre a perder 
dinheiro.” Quando os bebedouros 
foram finalmente trocados e as 
coelhas começaram a parir como 

deviam, o preço da carne baixou. 
“Neste momento precisávamos de 
uma injecção de capital”, continua 
José. Mas não há dinheiro. Aliás, 
as dívidas têm-se acumulado (só a 
factura da luz ronda os 250 euros 
por mês). 

“Há dias em que para comprar 
pão e leite para os miúdos é 
preciso pedir ao pai” de José, diz 
Ana. 

Não há muito mais ajudas. 
As crianças, por exemplo, não 
têm direito a apoio para livros e 
refeições através do sistema de 
acção social escolar. E a razão 
é simples: como não sabiam o 
funcionamento do sistema fiscal 
em Portugal, Ana e José optaram 
pelo regime simplificado de 
impostos. “Disseram-nos que esse 
estava bem.” Resultado: o produto 
das vendas entra no IRS, mas não 
os custos. “Para todos os efeitos 
temos um IRS muito alto. E só ao 
fim de três anos podemos mudar 
de regime.”

José já pensou acabar com o 
negócio e voltar à Suíça. “Estou tão 
desiludido.” Ana chora: tem uma 
dívida para pagar à Direcção-Geral 
de Impostos de seis mil euros. “Já 
escrevi ao ministro das Finanças e 
da Segurança Social.” 

Esta é apenas uma das muitas 
famílias que fez chegar o seu 
apelo à Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas. E umas das 
muitas que pedem o anonimato 
quando se trata de divulgar 
publicamente a sua situação. “As
pessoas não querem falar com a 
imprensa sobre as dificuldades 
que estão a atravessar”, diz 
Ana Cid, a secretária-geral da 
associação. 

Ana e José são, pois, nomes 
fictícios. A.S.

Regressaram a Portugal, mas não correu bem
Investiram o que tinham em coelhos, agora pedem 
ajuda para comprar pão
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Famílias numerosas

Retrato do grupo 
onde o risco de 
pobreza é maior
a  O PÚBLICO conta a história de fa-
mílias que, segundo o INE, fazem par-
te do grupo onde o risco de pobreza é 
maior: o dos casais com pelo menos 
três crianças. c Portugal, 8/9


