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As causas e 
consequências da 
tendência actual de 
declínio da população 
portuguesa vão estar 
em debate nos próximos 
dias em Lisboa

No centro das intervenções 
do III Congresso Português de 
Demografia, a decorrer a partir 
de hoje na Fundação Calouste 
Gulbenkian, estarão, como temas 
dominantes, as políticas públicas 
de natalidade, o envelhecimento 
crescente da população, a imi-
gração e a desertificação do inte-
rior. “A partir de 1982, quando 
o número de filhos por mulher 
passou a 2,1, as gerações dei-
xaram de assegurar a sua ple-
na substituição”, disse, à Lusa, 
Mário Leston Bandeira, presi-
dente da Associação Portuguesa 
de Demografia, ao enquadrar a 
evolução da situação demográ-
fica portuguesa. “Esse número 
baixou em 1986 para 1,5 filhos 
por mulher e manteve-se em 1,4 
nos últimos 20 anos, mas em 
2006 passou para 1,36 e no ano 
passado baixou ainda mais para 
1,33” - precisou.

Segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística, em 2007, 
pela primeira vez desde 1918 
(devido à «gripe espanhola»), o 
número de óbitos foi superior ao 
de nados vivos, o que significa 
um crescimento natural negativo. 
Uma consequência desta descida 
da natalidade é o aumento do en-
velhecimento da população, sen-
do que o número de portugueses 
com mais de 65 anos passou de 6 
por cento em 1960 para os 17 por 
cento actuais. “A continuar esta 
tendência de diminuição da po-
pulação activa, vamos ter cada 
vez mais de importar mão-de-
obra estrangeira”, alertou o pre-
sidente da APD, segundo o qual 
se torna cada vez mais necessário 
promover a natalidade.

O congresso ouvirá 75 comu-
nicações e entre os participantes 
conta-se Giampaolo Lanzieri, do 
Eurostat, o organismo estatístico 
europeu, que foi o coordenador 
de um estudo recente sobre a 
evolução da população europeia 
até 2050. Segundo esse relatório, 
toda a população europeia terá 
crescimento negativo a partir de 
2015, um défice que poderá ser 
superado pela imigração apenas 
até 2035, ano a partir do qual já 
não será suficiente. 

«Família numerosas» reúnem-se

Também em Lisboa num semi-

nário da Associação Portuguesa 
de Famílias Numerosas (APFN), 
a decorrer sábado no auditório 
do Edifício Novo da Assembleia 
da República, os trabalhos terão 
por lema «Inverno demográfico: 
o problema. 

Que respostas?». “Realiza-se 
no primeiro sábado de um Ou-
tono a caminho de um Inverno 
inevitável”, disse o presidente da 
APFN, Fernando Castro, acres-
centando caber às autoridades 
“reduzir a duração desse Inver-
no e o seu rigor”.

Na sua perspectiva, o cresci-
mento natural nulo é provocado 
pela recessão económica e “o seu 
agravamento será acentuado a 
partir de 2010, quando se senti-
rem os efeitos da actual crise fi-
nanceira internacional”. “Nun-
ca nenhuma economia cresceu 
com a redução da sua popu-
lação”, afirmou, sublinhando 
como “agravantes” a despropor-
ção existente entre a população 
activa e a não activa, e a deses-
truturação familiar. “Com esta 
iniciativa pretendemos infor-
mar o Governo, o Parlamento e 
os partidos políticos do que aí 
vem, para que tomem as medi-
das que acharem convenientes” 
- referiu. “Depois não poderão 
dizer que não foram avisados” 
- concluiu.              

Congresso e Seminário vão discutir em Lisboa tendência de declínio

Porque desce a natalidade 
em Portugal?

Portugal é dos países na Europa onde a taxa de natalidade 
está mais baixa               
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