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Fecundidade portuguesa na primeira década de XXI:  
baixa, em declínio, em contraciclo… 

Evolução do ISF (Portugal e UE-27, 2000-2009) 
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… distintiva 

Comparando com a tendência europeia: 

 

• Mais descendências de filho único 

• Menos nascimentos de 3ª ordem 

• Baixa incidência do “padrão tardio” 
de constituição da vida familiar 

– Idade média da mulher ao 1o 
nascimento = 28,9 anos (2010) 

– Adiamento apenas nos indivíduos 
mais escolarizados 

 

• Baixa incidência de infecundidade 
(childlessness) 

– 5% na coorte (de mulheres) de 1963, 
a mais baixa da Europa (Frejka, 2008) 

mas em mudança? 

Coortes em idade reprodutiva:  
potencialmente mais infecundas? 

 

Infecundidade involuntária 

• Crise económica: mais adiamento? 

       “risk aversion theory” (McDonald, 2002) 

 “minimal set of conditions” (González & 

Jurado-Guerrero, 2006) 

 

Infecundidade voluntária 

• Pluralização e individualização dos 
percursos de vida: maior abertura a 
uma vida sem filhos (childfree)? 

 “polarization of choices” (Hakim, 2004) 

 

 



A infecundidade (childlessness) na sociedade portuguesa 
geração e género em análise 

Em análise 

 

• As trajetórias reprodutivas de 
três gerações de portugueses  

– Homens e Mulheres 

– 1935-40, 1950-55, 1970-75 

 

• Incidência e circunstâncias da 
infecundidade 

– Efetiva para gerações mais velhas 

– Potencial para geração mais nova 

 

Projeto (ICS-UL, 2008-2011) 

 

• “Trajectórias Familiares e Redes 
Sociais: percursos de vida numa 
perspectiva intergeracional” 

– Karin Wall (COORD.) 

– Inquérito nacional (amostra = 1500) 

 

– Análise das trajetórias (não) 
reprodutivas: 

• V. Cunha (ICS-UL) 

• A. C. Ferreira (ISCTE-IUL) 

• J.-A. Gauthier (Univ. Lausanne) 

 

 
4 



Trajetórias reprodutivas das gerações (até aos 35 anos) 
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Infecundidade aos 35 anos:  
adiamento da parentalidade ou infecundidade latente?  

 

Transição para a parentalidade depois dos 35, 
por geração* e sexo (% da transição total) 
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*Estimada para a geração 1970-75 (G3) tendo em conta as intenções reprodutivas actuais  
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Childlessness nas gerações 
 Que circunstâncias? 
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          Razões que contribuem “bastante” ou “muito” (%) Gs + velhas G + nova 

Incerteza 

financeira e 

profissional 

Despesas elevadas com a educação dos filhos 9 27 

Situação profissional pouco estável 6 20 

Dificuldades financeiras (presentes e/ou antecipadas)  6 19 

Conciliação 

família & 

trabalho 

Falta de incentivos públicos para ter filhos (creches, apoio financeiro) 14 21 

Trabalho muito exigente (falta de tempo, disponibilidade)  19 20 

Falta de ajudas familiares para ter filhos (ter alguém com quem contar)  6 15 

Desvantagens  

internas 

(psicológicas, 

biológicas, 

saúde)  

Idade avançada para ter filhos  23 7 

Problemas de saúde 18 4 

Problemas de fertilidade 18 4 

Má experiência com um aborto  (só mulheres) 3 4 

Não se sente preparada para passar pela gravidez/parto (idem) 3 4 

Dinâmica 

conjugal   

Cônjuge não quer ter filhos 7 10 

Problemas na relação com o cônjuge 16 3 

Não está com a pessoa certa OU não encontrou a pessoa certa 44 33 

Resistência à 

parentalidade 

Os filhos perturbam a relação íntima do casal  5 16 

Ser pai/mãe não é/era um objetivo na vida 14 15 

A vida pessoal/familiar está bem assim, um filho viria destabilizar 9 12 

Ainda não chegou o momento, só quer ser pai/mãe mais tarde - 13 Sig. <= 
0,05 



Childlessness, gerações e género: 4 comentários finais… 

Infecundidade… 
 

… e celibato: uma associação persistente 

 

… das gerações mais velhas: celibato ou infertilidade, mas não só… 

… da geração mais nova: incerteza financeira, profissional, difícil conciliação 
família-trabalho, mas não só…      

–  Cenário de adiamento mais do que opção childfree  

 

… dos homens: adiamento intenso, MAS recetividade à transição tardia para 
a parentalidade          armadilha do adiamento? 

               cenário de aumento para os homens de 1970-75 
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 …e uma interrogação 

Um cenário de infecundidade potencial subavaliada  

(para homens e mulheres)?  

 

• Agudização da incerteza & da precariedade  

 (crise económica, de emprego, de políticas públicas) 

 

• “Compasso de espera” no final do período reprodutivo  

 (calendário feminino) 

 

• Intenções reprodutivas irrealistas (?)  

 (níveis marginais de transição tardia & peso expressivo da infertilidade  

 nas gerações mais velhas) 

 

 



Quem sãos os indivíduos  
sem filhos aos 35 anos? 

Celibatários (todas as gerações) 

Homens (a partir da geração de 1950-55) 

Ensino superior (geração 1970-75) 

 


