
A “retirada” da civilização ocidental
Os países mais desenvolvidos e, consequentemente, mais prósperos são aqueles que menos filhos geram. Os 
países pobres que, ironicamente, ajudam os ricos que não fizeram o seu trabalho de casa em termos de 
políticas familiares, já não podem continuar a suportar a factura alheia. O capital humano necessário para o 
desenvolvimento socioeconómico não está a ser regenerado. Que factura para uma Europa em declínio? 
POR HELENA OLIVEIRA 

Adam Smith escreveu que a prosperidade económica está 
associada ao crescimento populacional e a depressão – 
embora não tenha sido este o termo utilizado pelo famoso 
economista – ao seu declínio. E, apesar de todos estarmos ao 
corrente das baixas taxas de fertilidade, que afectam países 
ricos e pobres, de diferentes culturas e religiões, e de uma 
população cada vez mais envelhecida, decerto que é difícil, no 
quotidiano da era moderna, guardarmos um minuto para 
pensar não tanto sobre as causas, que são conhecidas por 
muitos, mas sobre as consequências, menos faladas. 

 
O documentário “Demographic Winter: the decline of the 
human family”, exibido a passada semana num seminário 
organizado pela Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas (APFN), obriga-nos a pensar, ou melhor, a 
repensar o significado de uma realidade que está diante dos 
nossos olhos, mas que preferimos ignorar, principalmente 
porque escasseiam respostas imediatas para a sua inversão. 

 
De acordo com as estatísticas internacionais e apesar de o 
Japão liderar o envelhecimento populacional, Portugal é hoje o 
7º país mais envelhecido do mundo, ou seja, o número de 
idosos (pessoas com mais de 65 anos) é já superior ao de 
jovens (menores de 15 anos). O índice de fecundidade é de 
apenas 1,3 filhos por mulher, muito próximo do dos países de 
Leste da Europa, que apresentam a mais baixa taxa de 
fecundidade do mundo (1, 1 a 1,2). 
 
O desequilíbrio estrutural entre jovens, adultos e idosos é uma realidade que não pode ser escamoteada e as 
consequências do declínio demográfico têm repercussões num sem número de sectores, desde a organização 
social, os mercados de trabalho, os sistemas de ensino, saúde, fiscais, entre outros. 
 
Mas o que significa, na verdade, a expressão “inverno demográfico”? De uma forma muito simples, refere-se 
ao declínio global na taxa de natalidade e às consequências que dele advirão. De acordo com o demógrafo 
Philip Longman , um dos especialistas convidados para o documentário e autor do livro “The Empty Cradle: 
How Falling Birthrates Threaten World Prosperity and What To Do About It”, observa: “O declínio global 
contínuo na taxa de natalidade é a mais poderosa força singular que afectará o destino das nações e o futuro 
da sociedade no século XXI”. 

 
Para já, podemos assumir que nunca, na história, tivemos prosperidade económica com quebra populacional. 
O declínio da população significa que não temos tantas pessoas em idade activa como aquelas que, 
actualmente, estão a receber reformas. Assim, a primeira questão que se coloca é: como vamos financiá-las 
no futuro? Imaginemos todos os impostos a serem engolidos pela segurança social e pelos serviços de saúde e 
o resultado será, no mínimo, catastrófico. 

A questão politicamente incorrecta

 

Ao estarmos perante uma pirâmide invertida, tanto na Ásia como na Europa, e 
na qual os jovens não conseguem suportar os idosos em termos financeiros, 
significa que os países não são sustentáveis e que a economia não produzirá 
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emprego. Com menos activos, o Estado terá de cobrar mais impostos, o que 
constituirá um problema, sobretudo para a população mais jovem. E um dos 
problemas focados no documentário é o facto da segurança social constituir 
apenas parte do problema que se inclui na frente fiscal: os cuidados de saúde 
constituem uma questão ainda mais complexa. 
 
Os estudiosos da demografia, a par de cientistas sociais e outros analistas, 
apontam neste documentário as causas principais que levaram à queda da 
fertilidade humana. Se bem que o assunto seja politicamente incorrecto e de 
difícil tratamento, existe uma relação directa entre a denominada revolução 
sexual, que emancipou as mulheres e as colocou no mercado de trabalho e a 

quebra de fertilidade. Se em termos económicos o saldo é, obviamente positivo – nos Estados Unidos da 
América as mulheres já suplantaram os homens em termos educacionais – o caminho para a igualdade de 
géneros, incluindo o controlo da natalidade, alterou o casamento, a maternidade, o trabalho, os estilos de 
vida, o que levou a alterações profundas nas estruturas familiares tradicionais.  
 
Estes factores conduzem-nos a um outro paradoxo da idade moderna: os países ricos, que têm mais dinheiro 
para gastar, têm igualmente aspirações mais elevadas. Ao privilegiarem mais o valor individual em detrimento 
do valor de grupo, optam por ter menos filhos. E porquê? Para investirem mais nos (poucos) que têm. A 
coabitação não marital, os casamentos tardios e, consequentemente, as gravidezes adiadas, o aumento dos 
divórcios e a eliminação das gravidezes indesejadas são assim apontados como as causas directas e indirectas 
do declínio da fertilidade.  
 
A falsa popularização da bomba demográfica 
De acordo com as estatísticas, a população no século XX quase que quadruplicou. Mas existem também 
algumas acepções erradas no que respeita ao boom populacional que caracteriza o século passado e que, se 
melhor compreendidas, poderão ajudar a descortinar as causas e as principais consequências deste “Inverno”. 
Existe uma frase no documentário que, embora pouco bonita, ilustra bem a concepção errónea que se pode ter
relativamente ao crescimento populacional que muitos advogam para não se discutir o inegável declínio da 
fertilidade. “A explosão demográfica do século passado não se deve ao facto das pessoas terem começado a 
reproduzir-se que nem coelhos, mas sim porque pararam de morrer que nem moscas.”. Daí a explosão nos 
serviços de saúde, directamente relacionada com o aumento da esperança de vida mas que, em contrapartida, 
não inverte a diminuição mundial da população infantil. 
 
Por outro lado, os preços indexados do arroz, farinha e milho desceram cerca de 70 por cento. Ou seja, os 
bens alimentares tornaram-se mais baratos e mais abundantes, o que aliado às menores taxas de 
mortalidade, levaram a que se exacerbasse a falada “bomba demográfica”. Na verdade e como sabemos, a 
maioria das nações desenvolvidas enfrenta graves problemas com as suas taxas de fertilidade, que já não 
suficientes para fazer a reposição geracional. 

Se tomarmos em consideração que as estimativas apontam para que, em 2030, 
um quarto da população da Europa ocidental tenha mais de 65 anos e, caso 
persistam as baixas taxas de natalidade, a União Europeia prevê que, no ano 
acima referido, exista uma escassez de trabalhadores que pode atingir os 20 
milhões. 
 
Os problemas multiplicam-se e em termos económicos, a contracção será 
igualmente inevitável. A indústria será atingida à medida que os trabalhadores 
não se conseguirem substituir a eles próprios e o encargo de suportar 
populações cada vez mais envelhecidas for crescendo. Com menos população activa a pagar menos impostos, 
com os encargos com os idosos a aumentar, os sistemas de segurança social e de cuidados de saúde 
chegarão, muito provavelmente, à exaustão.   
 
E para quem acredita que a solução para o declínio demográfico é a imigração, existem igualmente más 
notícias. Cada vez mais esta se afigura como um remendo de curto prazo e coloca ainda outros problemas. Se 
partirmos do princípio que todos os países desenvolvidos precisam de imigração, tal significa uma forte 
emigração proveniente dos países pobres, basicamente da população masculina e jovem. Ora, a produtividade 
baixou consideravelmente nos países em desenvolvimento e a degeneração do capital humano – factor 
imprescindível para o aumento da prosperidade – é mais uma realidade colateral, pois as crianças desses 
países estão a crescer sem pais. Existe ainda um outro aspecto a ter em atenção: é muito irónico que sejam 
os países pobres a contribuir para os países ricos que não fizeram os seus trabalhos de casa relativamente a 
políticas familiares. Os EUA, por exemplo, não entraram ainda em declínio porque a sua reposição geracional é 
feita pela comunidade hispânica (60% dos nascimentos nos EUA são provenientes desta comunidade). 
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Deitar o bebé fora juntamente com a água do banho 
Para além da enorme mudança cultural a que estamos inevitavelmente a assistir, estatisticamente 
comprovada por números que nos dizem que, há 100 anos, 75 a 80% dos lares possuíam crianças, contra 
32% na actualidade, e independentemente das questões económicas directamente relacionadas com o declínio 
da natalidade, o desinvestimento nas crianças é um dos grandes problemas que “afecta uma sociedade que, 
com a pressa da modernidade, deitou o bebé fora juntamente com a água do banho”.  

Face ao paradoxo económico demográfico – os que podem sustentar melhor uma 
família numerosa, optam por ter menos filhos e os que têm menos rendimentos 
tendem a ter mais – gera-se aqui uma enorme desigualdade nos rendimentos, 
que exacerba as desvantagens das crianças. De acordo com estudos referidos no 
documentário, “20 a 25% das crianças na actualidade não estarão preparadas 
para enfrentar a economia moderna, não possuindo as aptidões necessárias, 
cognitivas e não-cognitivas, para o fazer”. Ora, esta é apontada como uma das 
principais consequências da desestruturação familiar, principalmente no que 
respeita às crianças nascidas fora do contexto familiar tradicional. E se nos anos 

90, as Ciências Sociais defendiam que a inexistência de uma estrutura familiar não fazia muita diferença, 
sendo o rendimento o principal factor de sucesso ou insucesso para o futuro, mais de uma década depois o 
veredicto é inverso: a diversidade das estruturas familiares faz uma enorme diferença em termos de 
resultados nas crianças.  
 
E se há quem pergunte que “se estamos biologicamente armadilhados para procriar, porque perdermos o 
interesse em fazê-lo” ou “por que motivo existem cada vez mais pessoas, extremamente inteligentes, no 
mundo inteiro, que se recusam a ter filhos”, o que nos levaria a um conjunto de questões de igual 
complexidade, para os diversos actores que participaram neste documentário “ a melhor forma para lidar com 
o declínio demográfico é fortalecer as famílias” ou, indo ainda mais longe, “pais biológicos casados são o 
standard de ouro”. 
 
Contudo, considerações morais à parte e sendo extremamente difícil arranjar formas para inverter esta 
problemática, todos parecem estar de acordo num ponto: o regresso aos valores tradicionais ou, mais 
especificamente, à co-responsabilidade parental, modelo que persuade o homem e a mulher não só a terem 
crianças, mas a serem responsáveis por elas, poderá ser a única solução para travar o declínio demográfico. É 
que este problema não envolve questões meramente económicas, estilos de vida diferentes, alterações 
culturais ou valorativas: em última instância, está relacionado com as nossas crianças e com aquelas que 
ainda estão por nascer. 
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A generosidade do Estado Social e o paradigma do “modelo sueco”

 
“Cabe ao Estado, sem dúvida, contribuir para criar condições para que 
possamos recuperar o ritmo de nascimentos”, assim se pode ler no Portal do 
Governo português que, em 2007, anunciou várias linhas de acção que passam 
por maior investimento nos equipamentos de apoio à infância, uma nova 
prestação de abono de família que será paga às mães a partir do terceiro mês 
de gravidez e a discriminação positiva das famílias mais numerosas. Sem se 
discutir aqui o facto de Portugal ser um dos países da OCDE com menos 
incentivos à natalidade, a verdade é que, mesmo nos países que apostaram 
fortemente neste tipo de políticas, a inversão dos baixos números não está a 
acontecer. Um bom exemplo é o caso da Suécia que tem feito um 
extraordinário investimento num sem número de políticas que não passam 
somente por subsídios, mas por medidas de apoio pré-escolar e escolar, já para 
não falar de formas que realmente suavizam o tão falado conflito entre vida 
familiar e profissional. Contudo e apesar dos investimentos massivos à 
parentalidade e tendo a Suécia conseguido aumentar a sua taxa de natalidade, 

esta ainda não é suficientemente elevada para repor gerações.  E se, no norte da Europa, existe um menor 
impacto em termos de pobreza ou aumento de desigualdade derivados dos rompimentos dos casamentos, 
outras consequências involuntárias estão a emergir de forma cada vez mais forte: a depressão, a 
delinquência e o suicídio são fenómenos cada vez mais comuns entre os jovens destes países. A Rússia é 
outro exemplo do fracasso das políticas de incentivo como resposta à sua baixíssima taxa de natalidade. Num 
país onde o ordenado médio não ultrapassa os 330 dólares, a Federação Russa está a oferecer, depois do 
primeiro filho, cerca de 9 200 dólares por cada um “extra”. Sem resultados eficazes. O documentário em 
causa alerta que as pessoas decidem ter filhos por um sem número de razões: religiosas, emocionais, 
culturais, etc, mas nunca por causa de dinheiro. As crianças são um compromisso para toda a vida e 
enquanto os governos não perceberem que esse investimento terá de ser feito a longo prazo, com reduzidos 
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Nota: O documentário “Demographic Winter: the decline of the human family”, pode ser encomendado e 
contou com a colaboração de especialistas de diversos países e disciplinas: demógrafos, economistas, 
sociólogos, psicólogos, líderes civis e religiosos e políticos.  
 
Pode aceder às diferentes intervenções sobre esta temática no site da APFN que organizou um seminário sobre 
o tema. 

encargos fiscais nas famílias e na sua protecção ao longo da vida, não são os incentivos em dinheiro que irão 
fornecer a solução.
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