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Objectivo: Avaliar o efeito de diferentes 
covariáveis no perfil de quem tenciona ter 
filhos em Portugal.  

Metodologia: Modelo de Regressão 
Logística. 

Dados: Eurobarómetro 2006 



Uma intenção, apesar de ser 
um processo contingente, 
“pode ser considerada um 
preditor de um determinado 
comportamento” (Merz e 
Liefbroer, 2010). 



Norma do “ideal de 2 filhos”: pressões 
normativas em duas direções opostas. 
Como o número ideal de filhos se relaciona com 
a intenção? 
As circunstâncias externas influenciam a 
intenção de vir a ter filhos? Em que medida? 
Qual a influência da variável idade sobre a 
intenção?   



Índice Sintético de Fecundidade (ISF)→	   nº médio de filhos que cada mulher 
deixaria na população, assumindo que as actuais taxas de fecundidade por idade 
permanecem constantes ao longo de todo o seu período fértil. 

Fonte: World Population Prospects: The 2010 Revision | United Nations Population Division 
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 Exclusão de todos os casos com “não respostas” nas 
variáveis de interesse; 

 Exclusão de indivíduos com 50 anos ou mais  
•  Admitindo que período reprodutivo feminino finda após os 

49 anos de idade;  
•  Mesmo entre os homens são poucos os que têm filhos a partir 

dos 50 anos. 

Amostra composta por 330 indivíduos de ambos os 
sexos (190 Feminino, 140 Masculino) 



Ajustamento de um modelo de regressão logística  variável 
resposta foi definida como:  
0 – não tem intenção de ter filhos;  
1 – tem intenção de ter filhos.  

Bondade de ajustamento: Hosmer e Lemeshow: (χ2
8 = 4,69; 

valor p = 0,79).  
Capacidade discriminativa: 

 AUC = 0,97 (Excepcional) 
 Sensibilidade=92%;  Especificidade=91% 

 (ponto de corte= 0,424 ) 

Validação cruzada por bootstrap: AUC = 0,95 (IC95% =]
0,92; 0,97[) 



Coeficientes,	  desvios-‐padrão	  e	  valores	  p	  do	  modelo	  logís9co	  ajustado 

Variável	   Valor do  
Coeficiente	  

Desvio padrão 
do coeficiente	   Valor p	  

Idade	   -0,236	   0,035	   <0,001	  
Filhos tidos  (1)	   -1,812	   0,572	   0,002	  
Filhos tidos (2)	   -4,937	   0,798	   <0,001	  
Filhos tidos (3 ou mais)	   -4,627	   1,019	   <0,001	  
Ideal pessoal (2)	   2,220	   0,679	   0,001	  
Ideal pessoal (3 ou mais)	   4,814	   0,936	   <0,001	  
Filhos pais (igual)	   -1,467	   0,830	   0,077	  
Pressão de amigos (sim)	   1,564	   0,777	   0,044	  
Lar 2 anos (um pouco melhor)	   -1,319	   0,774	   0,088	  
Lar 2 anos (igual ou pior)	   -1,946	   0,783	   0,013	  
Filhos sofrem (sim)	   -1,094	   0,452	   0,016	  
Constante	   9,214	   1,534	   <0,001	  



Admitindo constantes o valor/categoria das restantes covariáveis: 

   Pressão amigos (sim): quase 5 vezes mais 
possibilidades relativamente a quem não mencionou  
(IC95% OR =]1,1; 22,0[) ; 

  Nº de filhos ideal:  
•  ideal = 2: 9 vezes mais possibilidades relativamente a 
quem tem um ideal de filhos igual a 0 ou 1                  
(IC95% OR =]2,4; 34,8[);  

•   ideal de 3 ou mais filhos: cerca de 124 vezes mais 
possibilidade relativamente aos que têm um ideal igual a 0 
ou 1  (IC95% OR =]19,8; 771,0[); 



  Os que concordam que os filhos são mais suscetíveis 
de sofrer: 3 vezes menos possibilidades relativamente 
aos de opinião diferente (IC95% OR =]1,2; 7,2[); 

  Lar nos próximos 2 anos (Bem melhor):  
•  quase 4 vezes mais possibilidade relativamente aos que 
acham que estará apenas um pouco melhor               
(IC90% OR =]1,05; 13,35[);  
•   7 vezes mais possibilidades relativamente aos que 
pensam estará igual ou pior (IC95% OR =]1,5; 32,5[);  



 Não ter o mesmo número de filhos que os pais: 4 
vezes mais possibilidades (IC90% OR =]1,11; 17,02[); 

  Quem ainda não teve filhos: 
•  tem 6 vezes mais possibilidades relativamente a quem 
teve 1 (IC95% OR =]2,0; 18,8[);  
•   tem 140 vezes mais possibilidades relativamente a 
quem teve 2 filhos (IC95% OR =]29,2; 665,8[); 
•   tem 102 vezes mais possibilidades relativamente a 
quem teve 3 ou mais filhos (IC95% OR =]13,9; 754,01[). 



Por exemplo, um aumento de 5 anos (na idade) reduz as 
possibilidades em 2/3 (IC95% OR=]22%; 43%[). 

Reduções	  das	  possibilidades	  de	  tencionar	  ter	  filhos,	  entre	  indivíduos,	  para	  valores	  de	  
diferença	  de	  idades	  entre	  1	  e	  20	  anos 



Algumas conclusões 

O perfil mais provável de quem possui intenção de ter filhos 
em Portugal assenta essencialmente em: 

  Ser jovem;  
  Ter apenas um filho e um ideal de dois; 
  Não ter o mesmo número de filhos que os pais; 

   Ser otimista relativamente à melhoria da sua situação 
doméstica nos próximos dois anos e;  

  Não tender a concordar que uma criança seja mais suscetível 
de sofrer no período pré-escolar porque a  sua mãe trabalha. 
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