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Sumário. O estudo da fecundidade em Portugal, por NUTS III, identificou uma tendência de 

aumento das diferenças regionais, nomeadamente a partir do início da década de 2000. Os 

resultados estão associados a transformações no mapa da fecundidade, em que os níveis mais 

elevados passaram do interior para o litoral e de Norte para Sul. A correlação de variáveis com 

o Indicador Conjuntural de Fecundidade demonstrou a importância analítica da dimensão 

rendimento para a explicação das diferenças regionais. 
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1. A fecundidade em Portugal 

A fecundidade em Portugal encontra-se entre as mais baixas da Europa. O Indicador 

Conjuntural de Fecundidade (ICF) indica que, em 2010, se registou uma média de 1,37 nados 

vivos por mulher em idade fértil (Instituto Nacional de Estatística, 2012). A descendência 

média assinalada resulta de uma tendência de declínio, particularmente acentuada entre a 

primeira metade da década de 1970 e a segunda de 1980, conjugada com a diminuição do peso 

relativo dos nascimentos de segunda ordem e superior, assim como com a afirmação das 

descendências de filho único (Oliveira, 2012). Deste modo, a renovação de gerações deixou de 

ser assegurada a partir de 1982, dado que o número médio de filhos passou a ser inferior ao 

limiar teórico de 2,1. No entanto, a transição para a parentalidade em Portugal é um 

comportamento comum, sendo a proporção de indivíduos que encerram o período reprodutivo 

sem filhos bastante reduzida (Cunha e Gauthier, 2011).  

A diminuição da intensidade foi acompanhada pelo adiamento no calendário. Ou seja, se na 

transição dos anos 70 para os 80 a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho se 

encontrava abaixo dos 24 anos, atualmente alcançou os 29 anos. 
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2. Análise regional da fecundidade: variabilidade ou convergência? 

A mensuração da fecundidade recorreu, na presente investigação, ao cálculo do ICF. Deste 

modo, a interpretação dos resultados deverá reconhecer duas limitações. A primeira está 

relacionada com os dados utilizados na construção deste indicador, nomeadamente as 

estimativas pós-censitárias da população residente. Apesar do rigor metodológico na 

elaboração das estimativas anuais posteriores ao recenseamento da população de 2001, estas 

são produzidas a partir da população de um recenseamento antecedente, enquanto as 

estimativas intercensitárias são calculadas com base em dois recenseamentos consecutivos: 

um prévio e outro posterior à data do ano estimado. Isto significa que os dados do ICF vão 

perdendo consistência, com a realidade, à medida que se afastam do ano da população de 

referência (2001), em particular à escala regional e local. A outra limitação está associada com 

a tendência de adiamento no calendário, nomeadamente da idade média da mãe ao nascimento 

do primeiro filho. Como tal, os resultados do ICF devem ser interpretados com precaução, pois, 

por se tratar de um indicador transversal (no qual, observam-se mulheres de diversas 

idades/gerações num único momento do tempo), encontra-se sujeito a distorções causadas 

pelo efeito do tempo (Bongaarts e Feeney, 1998). 

 

Fonte estatística: Instituto Nacional de Estatística. Cálculos e elaboração própria. 
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Figuras 1, 2, 3 e 4: Respetivamente, da esquerda para a direita e de cima para baixo, ICF por 

NUTS III em 1992, 2001, 2010 e taxa de variação (%) entre 1992 e 2010. 

 

Embora, à escala europeia, Portugal seja um país de dimensão média-pequena, é possível 

identificar diferenças significativas de fecundidade entre as trinta Unidades Territoriais 

Estatísticas de nível III (NUTS III) que constituem o território nacional. Os dados relativos a 

2010 (figura 3) revelam que, se por um lado há sub-regiões com uma descendência média 

inferior a um filho, maioritariamente localizadas na faixa interior do Centro e Norte (Alto Trás-

os-Montes, Beira Interior Norte, Pinhal Interior Sul e Serra da Estrela), por outro existem casos, 

mais a Sul, em que o indicador conjuntural é superior a 1,6 (Algarve, Grande Lisboa e Península 

de Setúbal). De resto, estas três sub-regiões foram as únicas que registaram, nas últimas duas 

décadas, um incremento visível na fecundidade (figura 4). 

Em termos de evolução da distribuição do ICF no território continental, observava-se, há 

quatro décadas, uma explícita dicotomia entre níveis mais elevados no Norte e mais baixos no 

Sul (Nazareth, 1977; Morais, 1983), sendo essa configuração ainda percetível na disposição 

regional do número médio de filhos em 1992 (figura 3). De resto, a região NUTS II do Norte, a 

par das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, ainda se encontravam a substituir 

gerações em 1982. Os dados mais recentes evidenciam uma inversão de posições em relação há 
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quarenta anos, embora a bipolarização seja menos óbvia na atualidade. Como tal, pode-se 

afirmar que, nas últimas décadas, os níveis mais elevados de fecundidade passaram do interior 

para o litoral e de Norte para Sul. 

A evolução do número médio de filhos nas NUTS III, durante os últimos vinte anos, revelou 

a ocorrência de transformações na geografia da fecundidade. No entanto, importa averiguar se 

esse fenómeno foi acompanhado pela convergência regional da descendência média, em função 

da aparente normalização dos comportamentos sociais à escala nacional (Bandeira, 2004), ou 

se por um aumento das diferenças de fecundidade entre regiões. 

 

Fonte estatística: Instituto Nacional de Estatística. Cálculos e elaboração própria. 

 

Figura 5: Evolução do coeficiente de variação e da dispersão média do ICF (NUTS III). 

 

Neste âmbito, verificou-se, em 1992, uma dispersão média no número de filhos de 0,15 em 

relação ao ICF nacional, correspondendo a um coeficiente de variação de 10,0%, enquanto a 

dispersão média, em 2010, foi de 0,27, o equivalente a um coeficiente de variação de 19,6% 

(figura 5). Os resultados indicam um aumento das diferenças regionais de fecundidade, 

nomeadamente a partir do início da década de 2000 (Cruz, 2011), na medida em que as 

oscilações na dispersão média ocorridas nos anos anteriores foram pouco acentuadas (máximo 

de 12,0% em 1995 e mínimo de 9,9% em 2002). 

Importa, ainda, assinalar as diferenças intrarregionais encontradas em algumas NUTS III. 

Na Grande Lisboa e Península de Setúbal (aproximação aos limites territoriais da Área 

Metropolitana de Lisboa) há municípios que se encontram acima ou muito próximos do limiar 

de substituição de gerações (Lisboa, Mafra e Montijo), enquanto existem outros em que o 
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número médio de filhos por mulher é inferior a 1,5 (Sintra, Barreiro, Moita e Seixal). No 

Algarve as diferenças são notórias entre os municípios do litoral e do interior, sendo que nos 

últimos a fecundidade é mais baixa. Acrescentam-se as disparidades entre os municípios que 

coincidem com cidades de média dimensão à escala nacional e os respetivos municípios 

adjacentes (exemplos: Beja, Aveiro, Viseu). 

 

3. Variáveis com relevância analítica 

A distribuição e a variabilidade das diferenças regionais de fecundidade são moldadas por 

um conjunto diverso e complexo de causas que influenciam as intenções reprodutivas de 

indivíduos e casais. 

 

Tabela 1: Matriz de correlação (r) entre o ICF e as variáveis com relevância analítica. 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Intensidade 

Ganho médio mensal 0,63 0,70 0,71 0,75 0,81 0,79 Forte/muito forte 

Produto interno bruto por habitante 0,65 0,65 0,64 0,67 0,71 S/d Forte 

Taxa de emprego feminino  0,54 0,61 0,64 0,63 0,70 0,73 Média/forte 

Proporção população empregada com ensino 
superior 

0,38 0,47 0,51 0,55 0,63 S/d Fraca/média/forte 

 

  

Figura 6: Diagrama de dispersão das variáveis Ganho médio mensal (x) e ICF (y). Em ambos 

casos os dados são relativos ao ano de 2009. Embora não se verifique um ajustamento linear 

perfeito entre os pontos, assinala-se uma associação bastante significativa entre as variáveis. 
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Neste âmbito, das variáveis correlacionadas com o ICF, através do coeficiente de correlação 

de Pearson, o ganho médio mensal, o produto interno bruto por habitante, a taxa de emprego 

feminino e a proporção de população empregada com ensino superior mostraram possuir uma 

maior relevância analítica para a explicação das diferenças regionais encontradas na 

descendência média (tabela 1 e figura 6). Ensaiou-se a relação com outros indicadores como a 

proporção de casamentos católicos, o equilíbrio no ganho mensal entre sexos e a taxa bruta de 

pré-escolarização. No entanto, estas dimensões revelaram uma correlação negativa com o ICF. 

Apesar da relação positiva, as variáveis número de pediatras por cada dez mil jovens, 

densidade populacional e relação entre a duração das licenças de paternidade e maternidade, 

demonstraram ter uma associação de intensidade reduzida. 

 

4. Notas finais 

A análise regional da evolução do ICF por NUTS III, nas últimas duas décadas, revela duas 

tendências fundamentais: a passagem dos níveis mais elevados de fecundidade para o litoral e 

Sul do país, assim como o aumento das diferenças entre as sub-regiões, em particular desde a 

primeira metade da década de 2000. A variabilidade é explicada pela quebra dos valores mais 

baixos para descendências inferiores a um filho, encontradas na faixa interior do Centro e 

Norte, e pelo incremento dos valores mais elevados para um patamar superior a 1,6 filhos, 

presentes no Algarve, Grande Lisboa e Península de Setúbal. 

O exercício de correlação do ICF com variáveis dotadas de relevância analítica demonstrou 

a importância das dimensões associadas ao rendimento para a explicação da distribuição 

regional da fecundidade. No entanto, importa também explorar os motivos que conduziram à 

variabilidade da descendência média. Neste âmbito, a disponibilização dos dados definitivos do 

recenseamento da população de 2011 fornecerá um conjunto diversificado de indicadores que 

permitirão uma comparação com a informação estatística de 2001. Contudo, assinala-se que 

dificilmente serão traduzidas todas as dimensões que concorrem para a fecundidade, 

nomeadamente as que dizem respeito às aspirações individuais e negociação conjugal. 
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