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1. INTRODUÇÃO 
 

A fecundidade baixa é uma das grandes preocupações de alguns países europeus. O 

número de mulheres e homens que não fazem a transição para a parentalidade ou que a 

fazem muito tardiamente, tem sido um comportamento cada vez mais comum e aceite, o 

que de certa forma tem contribuído para os baixos valores de fecundidade (Basten, 

2009; Morgan, 1991; Sobotka, 2008). 

Em Portugal, hoje, regista-se um dos níveis mais baixos de fecundidade da Europa. Em 

2013, o índice sintético de fecundidade (ISF, número médio de filhos por mulher) foi 

igual a 1,21 filhos por mulher, sendo que em 1982 esse índice passou para baixo do 

limiar da substituição das gerações (2,1 filhos por mulher) e em 1994 ficou, pela 

primeira vez, abaixo dos 1,5 filhos por mulher. Se este declínio se mantiver durante um 

longo período de tempo, a recuperação das gerações no futuro estará comprometida 

(Kohler et al., 2006; Lutz et al., 2006). 

Para além das mulheres portuguesas terem em média menos filhos, outro fator decisivo 

para a redução do número de nascimentos é o adiamento da maternidade e paternidade. 

Nos últimos anos, o adiamento do primeiro e, consequentemente, do segundo filho tem 

sido um comportamento comum entre os portugueses (Cunha, 2012; Mendes, 2012). 

Atualmente, a idade média em que as mulheres têm filhos é aos 31,2 anos e a idade com 

que têm o primeiro filho é igual a 29,7 anos. Portanto, a proximidade destas idades 

indica que as mulheres portuguesas tendem a ter apenas um filho e tardiamente.  

Nos restantes países do sul da Europa também se tem verificado o adiamento do projeto 

de fecundidade. Efetivamente, segundo dados do Eurostat de 2012, na Grécia as 

mulheres tiveram o primeiro filho, em média, aos 29,7 anos, em Espanha aos 30,3 anos e 

em Itália, segundo os dados do UNECE de 2011, aos 30,3 anos. Para além disso, estes 

países também acompanham o comportamento dos portugueses no que concerne ao 

número médio de filhos por mulher. Em 2012, na Grécia o ISF foi igual a 1,34 filhos por 

mulher, em Espanha 1,32 filhos por mulher e em Itália 1,43 filhos por mulher. Apesar de 

Portugal registar um ISF mais baixo do que o destes países, verificamos que estes 

índices também estão longe do limiar da substituição das gerações. 

Apesar do interesse pelo tema da fecundidade, seja pela comunidade académica, pela 

comunicação social ou pelos políticos, existe ainda algum desconhecimento em relação a 

este tema. Adicionalmente, pouco sabemos sobre a infecundidade tardia, sendo que uma 
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das dúvidas mais frequentes é a caracterização daqueles indivíduos que, após os 30 ou 

35 anos, pretendem se manter sem filhos até ao final da sua vida reprodutiva ou que 

pretendem ainda vir a transitar para a parentalidade. Outra questão que importa 

compreender é a transição para o segundo filho. Deste modo, importa caracterizar 

aqueles indivíduos que, chegando aos 30 ou 35 anos com apenas um filho, não 

pretendem transitar para o segundo filho. 

No inquérito do Eurobarómetro (2011), os indivíduos foram questionados sobre se 

tinham algum filho e se pretendiam ter mais filhos durante a sua vida reprodutiva. 

Aqueles que não tinham filhos e não pretendiam ter, são considerados como tendo 

tomado a decisão definitiva de se manter sem filhos, denominada de childlessness 

permanente. Por outro lado, aqueles que não tendo filhos mas ainda pretendiam tê-los 

são considerados como childlessness temporário, incluindo-se naquela faixa de cidadãos 

que adiam o primeiro filho.  

Através dos dados europeus sobre a fecundidade (Eurobarómetro, 2011) e recorrendo à 

construção de modelos estatísticos, pretende-se encontrar os fatores que explicam o 

duplo adiamento da fecundidade. Neste sentido, pretende-se encontrar os 

determinantes: 

1. Do childlessness permanente depois dos 35 anos, seja em Portugal como nos 

países do sul da Europa. Neste caso, pretende-se caracterizar aqueles indivíduos 

que pretendem se manter sem filhos depois dos 35 anos, relativamente aos que 

já transitaram ou ainda tencionam fazê-lo. 

2. Do childlessness temporário depois dos 35 anos. Com este estudo, pretende-se 

caracterizar os indivíduos do sul da Europa que não tendo filhos ainda 

pretendem transitar para a parentalidade, relativamente àqueles que já 

transitaram. 

3. Da decisão permanente de se manter com apenas um filho depois dos 35 anos, 

relativamente àqueles indivíduos do sul da Europa que ainda pretendem 

transitar para o segundo filho. 

4. Do childlessness permanente depois dos 29 anos, de forma a podermos 

caracterizar aqueles indivíduos do sul da Europa que pretendem se manter sem 

filhos, relativamente aos que ainda tencionam ter filhos. 

5. Do childlessness temporário depois dos 29 anos, nos países do sul da Europa. 

6. Da decisão permanente de se manter com apenas um filho depois dos 29 anos, 

nos países do sul da Europa. 
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No ajustamento destes modelos, devido ao reduzido número de observações das 

amostras em causa, nem sempre foi possível estudar apenas o comportamento dos 

portugueses. Deste modo, na maioria dos modelos considerámos não apenas os 

Portugueses, mas também os Espanhóis, Italianos e Gregos, pois diversos estudos 

indicam que no que concerne aos comportamentos da fecundidade, os sul europeus 

apresentam características semelhantes (Adsera, 2005; Billari et al., 2002; Kohler et al., 

2006, entre outros). Em todos os modelos, incluímos os indivíduos com idades até aos 

54 anos e consideramos algumas variáveis sociodemográficas e variáveis relacionadas 

com valores, percepções e expectativas futuras em relação à vida do indivíduo e ao 

estado do seu país. 
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2. METODOLOGIA APLICADA 

 

2.1 Modelo de regressão logística 
 

Segundo Hosmer (2013), a aplicação dos modelos de regressão logística tem crescido 

muito nas últimas duas décadas. Desde a sua aplicação inicial nos estudos 

epidemiológicos, hoje verifica-se uma crescente aceitação em diversas áreas, tais como 

na biologia, ecologia, criminologia, engenharia, economia e finanças, entre outras. Esta 

técnica estatística têm uma grande aplicabilidade quando se pretende ajustar um 

modelo parcimonioso que permita descrever a relação entre uma variável resposta e um 

conjunto de variáveis explicativas. Porém, o que distingue um modelo de regressão 

logística é o facto da variável resposta ser uma variável dicotómica, como é o caso das 

variáveis resposta destes estudos. Nestes casos, Hosmer refere que a aplicação dos 

modelos de regressão logística tornou-se o método de análise standard.  

Uma das razões da popularidade deste tipo de modelos está relacionada com o facto da 

função logística  

,          (2.1) 

onde , para p covariáveis, na qual o modelo de regressão 

logística se baseia, ser extremamente flexível do ponto de vista matemático e de fácil 

interpretação. O modelo de regressão logística pode ser escrito através da expressão   

,  (2.2) 

onde  representa a média da variável resposta  condicionada aos 

valores das p variáveis explicativas, tal que .  

Note-se que como a variável resposta é dicotómica, então  apenas toma valores 

entre 0 e 1. Assim, a transformação de , através da função logit, permite linearizar 

a expressão 2.2 de tal forma  que   

f (z) =
1

1+ e-z

z= b0 +b1X1 +b2X2 +...+bpXp

Y
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    (2.3) 

é linear nos seus parâmetros, contínua e varia entre  a . (Hosmer, 2013)  

Os coeficientes do modelo de regressão logística são estimados por máxima 

verosimilhança, tal que os parâmetros estimados maximizam a função , 

     (2.4) 

onde: 

 é o vetor  dos parâmetros a estimar; 

n é o número de observações independentes para o par , tal que i = 1, 2, ..., n; 

 toma o valor da variável resposta (0 ou 1) e  os valores da variáveis 

independentes da i-ésima observação; 

 é a probabilidade de  condicional a ; 

 é a probabilidade de  condicional a . 

Para estimar o valor de  que maximiza  é necessário encontrar a solução das 

 
equações de verosimilhança  

        (2.5) 

      (2.6) 

Para testar a significância dos coeficientes do modelo comparam-se os valores 

observados da variável resposta com os valores preditos obtidos a partir dos modelos 

com e sem a variável explicativa em causa. Esta comparação é baseada no logaritmo da 

função de verosimilhança definido na equação (2.4), tal que o teste da razão de 

verosimilhanças pode ser obtido através de: 

 .   (2.7) 

-¥ +¥

(b0,b1,b2,...,bp)

yi

yi =1

yi = 0

p+1
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Também é possível testar a significância dos coeficientes através do teste de Wald, 

sendo que este se baseia na comparação da estimativa de máxima verosimilhança do 

parâmetro  (j = 0, 1, 2, ..., p) com a estimativa do desvio padrão, sobre a hipótese nula 

de que , tal que: 

.        (2.8) 

O intervalo de confiança para o estimador do logit pode ser obtido através de: 

,       (2.9) 

tal que Z1-a /2
 é o valor obtido a partir da distribuição normal padronizada, tal que a 

probabilidade do intervalo estimado conter o parâmetro estimado é igual a 1-α (α é o 

nível de significância escolhido) e 

. 

A medição do efeito das variáveis explicativas é efetuada estimando a razão de 

possibilidades (Odds Ratio, OR) de um determinado grupo de indivíduos em relação a 

outro, tal que: 

,       (2.10) 

onde  e  denotam os vetores das covariáveis de 

dois grupos de indivíduos com características distintas.  define os indivíduos 

expostos a determinadas características das variáveis i e os indivíduos não 

expostos a essas características. 

Por exemplo, se quisermos estimar a razão de possibilidades dos homens em relação às 

mulheres, então  e , onde  toma o 

valor 1 para o grupo dos homens e  toma o valor 0 para o grupo da mulheres, tal que: 

b̂ j

b̂ j = 0

Xi

* =1

Xi = 0

X*

1

X1
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 e  

No caso de estarmos perante variáveis contínuas, então a razão de possibilidades pode 

ser obtida através de: 

 e 

 

De uma forma geral, o intervalo de confiança associado à razão de possibilidades entre 

dois grupos (0,1) de uma variável  com interações é calculado pela 

seguinte expressão: 

,      (2.11) 

onde ,  

 é o coeficiente de , 

 é o coeficiente de  e 

. 

Para ajustar um modelo multivariado de regressão logística, Hosmer e Lemeshow 

(2013) sugerem que se efetue os seguintes passos:  

1. Para o modelo inicial, selecionar todas as variáveis que se revelam 

significativas na fase univariada (valores p do teste de Wald inferiores a 

0,25);  

2. A partir desse modelo eliminar sucessivamente, e por ordem decrescente 

dos valores p de Wald, todas as variáveis não significativas (valor p > 0,05); 

3. Verificar se as variáveis que não foram incluídas no modelo inicial se 

mostram significativas na presença das restantes, caso em que devem ser 

adicionadas ao modelo; 

OR̂= exp b̂1(X
*

1 - X1)
é
ë

ù
û= exp b̂1(1-0)é

ë
ù
û= eb̂1 IC95%(OR̂) = exp b̂1 ± Z1-a /2 Vâr b̂1( )

é

ëê
ù

ûú
.

OR̂= exp b̂1(X1 +c)- b̂1(X1)
é
ë

ù
û= exp cb̂1

é
ë

ù
û= ecb̂1

IC95%(OR̂) = exp cb̂1 ± Z1-a /2c Vâr b̂1( )
é

ëê
ù

ûú
.

X1
X1 ´W1,..., X1 ´Wk

IC95%(OR̂) = exp l̂ ± Z1-a /2 Vârl̂
é
ëê

ù
ûú

l̂ = b1 +d1W1 +d2W2 +...+dkWk

b1 X1

d j X1 ´Wj , j =1,...,k

Vâr(l̂ ) =Vâr(b̂1)+ Wj

2Vâr(d̂1)
j

å +2 WjCôv(b̂1,d̂ j )
j

å + 2 WjWkCôv(d̂ j ,d̂k)
k

å
j

å



10 
 

4. Ajustar as categorias das variáveis e verificar, para as variáveis contínuas, o 

pressuposto da linearidade com a função logit, através do método dos 

quartis e pelo método dos polinómios fracionários;  

5. Testar, via teste de razão de verosimilhanças, as interações entre as 

variáveis que fazem sentido no contexto do estudo (valor p ≤ 0,05); 

6. Realizar uma análise aos valores atípicos, através dos resíduos de Pearson e 

Deviance, e às observações influentes nos parâmetros do modelo, através da 

distância de Cook e dos DfBetas; 

7. Avaliar a bondade do ajustamento através do teste de Hosmer e através do 

coeficiente de determinação de Nagelkerke (RN2). A estatística do teste de 

Hosmer é obtida agrupando as observações em decis, de acordo com os 

valores preditos, e utiliza o teste do qui-quadrado para comparar os valores 

observados com os valores preditos em cada grupo. 

8. Avaliar a capacidade discriminativa do modelo (capacidade de discriminar 

entre os indivíduos que experienciaram o evento dos que não o fizeram) 

através do AUC (Area under the Curve), da sensibilidade (capacidade de 

detetar o evento corretamente) e da especificidade (capacidade de detetar a 

não ocorrência do evento corretamente). 

 

2.2 Esquema de amostragem 
 

A amostra do Eurobarómetro foi selecionada utilizando um esquema de amostragem 

multietápico e estratificado por NUTS II ou equivalente, dependendo dos países em 

causa. Neste processo, foi realizada uma recolha de informação nas unidades primárias 

de amostragem (a partir da amostragem estratificada pelo grau de urbanização) e, 

posteriormente, dentro de cada unidade primária, foram selecionadas as unidades 

secundárias (alojamentos), nas quais se selecionaram apenas um indivíduo. As 

entrevistas foram presenciais, realizadas diretamente no domicílio do inquirido e na sua 

língua nacional. 

Este tipo de amostragem complexa permitiu obter amostras representativas dos 

diferentes países. Para cada indivíduo dos diferentes países foi fornecido o peso final 

(w) que pode ser interpretado como o número de indivíduos no país que são 

representados pelo indivíduo observado. A utilização destes pesos permite corrigir 

eventuais amostragens desproporcionais e o seu cálculo tem por base a comparação 
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entre o sexo, a idade, a região e a dimensão da localidade de residência da amostra com 

o universo da população (através dos dados fornecidos pelo Eurostat ou pelos serviços 

nacionais de estatística de cada país). 

Como estamos perante um esquema de amostragem complexo, foi necessário incluir os 

pesos fornecidos pelo Eurobarómetro de forma a poder obter estimativas das variâncias 

mais precisas e não enviesadas. Assim, tanto para comparar totais, médias ou 

proporções, como para ajustar os modelos de regressão logística incluímos sempre os 

pesos relativos aos países analisados, recorrendo ao software estatístico R (versão 

0.98.1091) e aos pacotes survey, rms, mfp, EPI, e epiR.  

 

2.3 Variáveis explicativas consideradas no ajustamento dos modelos 
 

No ajustamento dos modelos estatísticos, considerámos os Portugueses, Espanhóis, 

Italianos e Gregos com idades compreendidas entre os 30 ou 35 e os 54 anos. Em todos 

os modelos consideramos as variáveis explicativas da Tabela 2.1, por vezes com algumas 

das categorias agrupadas devido ao reduzido número de observações. 

Tabela 2.1: Variáveis consideradas no ajustamento dos diferentes modelos de regressão logística. 

Variável Categorias 

Idade -- 

Sexo Masculino 
 Feminino 
País Portugal 
 Espanha 
 Itália 
 Grécia 
Dimensão da área de residência Área rural ou Vila 
 Pequena ou média cidade 
 Grande cidade 
Situação conjugal Casado 
 Divorciado ou Separado 
 Viúvo 
 Solteiro com companheiro 
 Solteiro sem companheiro 
Nível de escolaridade do próprio Até básico 
 Secundário 
 Superior 
Existência de emprego Sim 
 Não 
Nível de escolaridade do pai Nenhum 
 Básico 
 Secundário 
 Superior 
Nível de escolaridade da mãe Nenhum 
 Básico 
 Secundário 
 Superior 
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Número de filhos considerado ideal para uma família Dois 
 Mais de dois 
 Menos de dois 
Globalmente, como se sente com a vida que tem? Satisfeito 
 Não muito satisfeito 
 Nada satisfeito 
Avaliação em relação:  

- à sua área de residência 

Boa (Bom) 
Má (Mau) 

- ao sistema de saúde do seu país 
- ao sistema de pensões do seu país 
- aos subsídios de desemprego no seu país 
- ao custo de vida no seu país 
- às relações interculturais no seu país  
- ao combate à desigualdade e pobreza no seu país 
- ao acesso à habitação no seu país 
- à administração pública do seu país 
- à situação económica do seu país 
- à sua situação de emprego 
- à situação financeira do seu agregado familiar 
- à situação de emprego no seu país 

Expectativas futuras em relação:  
- à sua vida no geral 

Pior 
Na mesma 
Melhor 

- à sua área de residência 
- ao sistema de saúde do seu país 
- ao sistema de pensões do seu país 
- aos subsídios de desemprego no seu país 
- ao custo de vida no seu país 
- às relações interculturais no seu país  
- ao combate à desigualdade e pobreza no seu país 
- ao acesso à habitação no seu país 
- à administração pública do seu país 
- à situação económica do seu país 
- à sua situação de emprego 
- à situação financeira do seu agregado familiar 
- à situação de emprego no seu país 

Dificuldades em pagar as contas no último ano? Nunca/ Raramente 
 Algumas vezes 
 Muitas vezes 
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3. DECISÃO PERMANENTE DE SE MANTER SEM FILHOS DEPOIS DOS 35 

ANOS (relativamente aos que já transitaram ou ainda querem 

transitar) 

 

3.1 Portugal 

3.1.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes do childlessness permanente em Portugal, 

consideramos uma amostra de 313 indivíduos com idades compreendidas entre os 35 e 

54 anos. Para este estudo optámos por comparar aqueles indivíduos que não pretendem 

transitar para a parentalidade, não só com os que ainda pretendem fazê-lo, mas também 

com os que já transitaram. Se apenas considerássemos o childlessness permanente vs. 

childlessness temporário teríamos uma amostra muito reduzida e não seria possível 

ajustar um modelo parcimonioso.  

Com base nesta amostra e recorrendo aos pesos da base do Eurobarómetro relativos aos 

portugueses (w1), concluímos que apenas 10% dos Portugueses não pretendem 

transitar para a parentalidade depois dos 35 anos e que a esmagadora maioria já 

transitou ou ainda pretende fazê-lo.  

A maioria destes indivíduos é do sexo feminino (56%). Porém, verificamos que a 

proporção de portugueses que não pretende transitar para a parentalidade é 

estatisticamente idêntica para os homens e mulheres (valor p do teste de igualdade de 

proporções = 0,99), sendo que apenas 9% dos homens e 10% das mulheres não 

pretendem ter filhos (Figura 3.1).  

Destes indivíduos, 73% tem emprego e os restantes estão desempregados, são 

domésticos ou estudantes. Apesar dos que não têm emprego apresentarem uma 

proporção de indivíduos que pretendem se manter sem filhos superior (13%) à 

daqueles que têm um emprego (8%) (Figura 3.2), concluímos que não existem 

diferenças significativas entre estas proporções (valor p = 0,29).  

Quanto ao nível de escolaridade do próprio, concluímos que a maioria destes indivíduos 

tem até ao ensino básico (80%), sendo que apenas 14% tem o secundário e 6% tem um 

nível de escolaridade superior. Apesar de se verificar um aumento da proporção de 

indivíduos que não pretende transitar à medida que aumenta o nível de escolaridade 
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(Figura 3.3), não é possível afirmar que existam diferenças entre as intenções destes 

indivíduos (valor p = 0,10). 

 

 

Figura 3.1: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função do sexo. 

 

 

Figura 3.2: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função da existência de 
trabalho. 

 

 

Figura 3.3: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função do nível de 
escolaridade. 
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A média das idades destes indivíduos é igual a 45,1 anos e o desvio padrão é igual a 5,5 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 46 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 3.4, concluímos que a mediana da idade daqueles que não pretendem 

transitar é superior (48 anos) à daqueles que já o fizeram ou ainda pretendem transitar 

(46 anos). Porém, a média das idades dos portugueses consoante a sua decisão de 

permanecer ou não sem filhos não é estatisticamente diferente (valor p do teste de 

comparação de médias (Wilcoxon) = 0,25).  

 

Figura 3.4: Distribuição da variável idade em função das intenções reprodutivas dos portugueses. 

 

Destes indivíduos, 48% residem em áreas rurais ou vilas, 35% residem em pequenas ou 

médias cidades e os restantes em grandes cidades. Apesar de se verificar um ligeiro 

aumento da proporção de indivíduos que não querem ter filhos à medida que a 

dimensão da área de residência aumenta (Figura 3.5), concluímos que a proporção de 

portugueses que não pretende transitar para a parentalidade é estatisticamente idêntica 

para as diferentes dimensões da área de residência (valor p = 0,15).  

 

Figura 3.5: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função da dimensão da área 
de residência. 

T
e
m

/n
ã
o

 m
a

s
 q

u
e
r

N
ã

o
 n

e
m

 q
u

e
r

40 45 50

Idade

7% 11% 15% 

93% 89% 85% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Área rural ou
vila

Pequena ou
média cidade

Grande
cidade

Tem filhos ou Não tem
mas quer

Não tem nem quer ter



16 
 

A maioria dos indivíduos são casados (68%), sendo que 4% são solteiros com 

companheiro, 11% são solteiros mas não têm um companheiro, 13% são divorciados ou 

separados e os restantes são viúvos. Neste caso, verificamos que a proporção de 

portugueses que não pretende transitar para a parentalidade difere entre os solteiros e 

os restantes (valor p < 0,001), sendo que a maioria dos solteiros (com ou sem 

companheiro) não tenciona transitar para a parentalidade (Figura 3.6).  

 

 

Figura 3.6: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função da situação conjugal. 
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de portugueses que não pretende transitar para a parentalidade ser ligeiramente 

superior para aqueles cujos pais que têm até ao ensino básico (11%) (Figura 3.7) e para 

aqueles cujas mães que não têm escolaridade (12%) (Figura 3.8), concluímos que estas 

proporções são estatisticamente idênticas (valor p igual a 0,55 no caso dos pais e 0,30 

no caso das mães). 
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Figura 3.7: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função do nível de 
escolaridade do pai. 

 

 

Figura 3.8: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função do nível de 
escolaridade da mãe. 
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Figura 3.9: Distribuição das intenções reprodutivas dos portugueses em função do número ideal de 
filhos de uma família. 

 

As distribuições das restantes variáveis pelo evento em causa, assim como o valores de 

prova dos testes de comparação de proporções, encontram-se na Tabela 3.1 e 3.2. 

Repare-se que para nenhuma das categorias destas variáveis há diferenças entre as 

proporções de portugueses que tencionam se manter sem filhos depois dos 35 anos. 

Contudo, de uma forma geral, concluímos que as proporções de indivíduos que não 

pretendem transitar para a parentalidade são ligeiramente superiores para aqueles que 

fazem más avaliações da sua vida no geral e do estado do país.  

Quanto às variáveis relativas às expectativas dos indivíduos, percebemos que não existe 

uma tendência acentuada, pois as maiores proporções de indivíduos que pretendem se 

manter sem filhos, tanto podem ser relativas àqueles que têm as mesmas, melhores ou 

piores expectativas em relação ao seu futuro e ao futuro do país. 

 

Tabela 3.1: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Não tem 
filhos 

nem quer 
ter 

Tem filhos 
ou não tem 
mas quer 

ter 

Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 9% 91% 
0,76 

 Não muito satisfeito 11% 89% 
 Nada satisfeito 12% 88% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 9% 91% 
0,42 

Má 14% 86% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 11% 89% 

0,83 
 Mau 9% 91% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 7% 93% 

0,88 
 Mau 10% 90% 
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- aos subsídios de desemprego no seu 
país 

Bom 
5% 95% 

0,45 
 Mau 11% 89% 
- ao custo de vida no seu país Bom 0% 100% 

0,45 
 Mau 10% 90% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 10% 90% 

0,99 
 Má 10% 90% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

4% 96% 
0,21 

 Mau 12% 88% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 5% 95% 

0,70 
 Mau 10% 90% 
- à administração pública do seu país Boa 7% 93% 

0,62 
 Má 10% 90% 
- à situação económica do seu país Boa 0% 100% 

0,80 
 Má 10% 90% 
- à sua situação de emprego Boa 10% 90% 

0,92 
 Má 11% 89% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 11% 89% 

0,90 
 Má 10% 90% 
- à situação de emprego no seu país Boa 0% 100% 

0,89 
 Má 10% 90% 

 

Tabela 3.2: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Não tem 
filhos 

nem quer 
ter 

Tem filhos 
ou não tem 
mas quer 

ter 

Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 7% 93% 

0,31  Melhor 15% 85% 
 Na mesma 12% 88% 

- à sua área de residência Pior 12% 88% 
0,32 Melhor 0% 100% 

 Na mesma 10% 90% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 14% 86% 

0,21  Melhor 4% 96% 
 Na mesma 9% 91% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 11% 89% 

0,83  Melhor 11% 89% 
 Na mesma 9% 91% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 11% 89% 

0,46 
 Melhor 0% 100% 
 Na mesma 9% 91% 
- ao custo de vida no seu país Pior 11% 89% 

0,55  Melhor 0% 100% 
 Na mesma 9% 91% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 14% 86% 

0,19  Melhor 0% 100% 
 Na mesma 8% 92% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 13% 87% 

0,09 
 Melhor 0% 100% 
 Na mesma 7% 93% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 11% 89% 

0,67  Melhor 10% 90% 
 Na mesma 7% 93% 
- à administração pública do seu país Pior 13% 87% 

0,26  Melhor 11% 89% 
 Na mesma 7% 93% 



20 
 

- à situação económica do seu país Pior 10% 90% 
0,91  Melhor 7% 93% 

 Na mesma 9% 91% 
- à sua situação de emprego Pior 11% 89% 

0,77  Melhor 13% 87% 
 Na mesma 9% 91% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 11% 89% 

0,82 
 Melhor 13% 87% 
 Na mesma 9% 91% 
- à situação de emprego no seu país Pior 10% 90% 

0,81  Melhor 8% 92% 
 Na mesma 8% 92% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 9% 91% 
0,96 

 Algumas vezes 10% 90% 
 Muitas vezes 10% 90% 

 

 

3.1.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Nesta secção, pretende-se encontrar os fatores relevantes para o childlessness 

permanente após os 35 anos em Portugal. A variável que nos interessa explicar é 

dicotómica (0 - indivíduos que já transitaram para a parentalidade ou que ainda querem 

transitar; 1 - childlessness permanente), por isso construiu-se um modelo de regressão 

logística. 

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 3.3 cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. Repare-se que ao não 

considerar o efeito das restantes variáveis, apenas podemos concluir que o facto de um 

indivíduo ser solteiro (com ou sem companheiro) influencia de forma significativa a 

decisão de permanecer sem filhos. Esta conclusão deve-se ao facto de apenas para estas 

categorias da variável situação conjugal termos obtido valores de prova inferiores a 0,05 

(Tabela 3.3).  

Deste modo, na ausência das restantes variáveis, apenas podemos concluir que um 

indivíduo que seja solteiro e que não tenha um companheiro tem 35 vezes mais 

possibilidades de permanecer sem filhos do que um que seja casado ou viúvo 

(referência). Importa referir que a razão de possibilidades (OR) é obtida calculando a 

exponencial do coeficiente do modelo univariado (neste caso exp (3,55) = 34,68) e que 

com 95% de confiança podemos afirmar que o aumento destas possibilidades está entre 

12,1 e 99,1. Também os que são solteiros e que têm um companheiro têm mais 
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possibilidades de não querer ter filhos do que os casados ou viúvos (OR = 53,28; IC95% = 

(13,04;217,67)). 

Por outro lado, concluímos que um indivíduo casado ou viúvo tem mais 7% de 

possibilidades de permanecer sem filhos do que um que seja divorciado ou separado. 

Porém, com 95% de confiança, esta razão de possibilidades está entre 0,1 e 9,4, ou seja, 

pode ser igual a 1. Se o for, significa que os casados ou viúvos têm as mesmas 

possibilidades de permanecer sem filhos do que os divorciados ou separados. Por isso é 

que nestas situações concluímos que uma variável não é significativa ou que não há 

diferenças significativas entre dois grupos de indivíduos com características distintas. 

Importa também referir que quando o coeficiente do modelo é negativo, para calcular a 

razão de possibilidades, é necessário inverter o cálculo da exponencial, tal que: 1/exp(-

0,06) = 1,07. Consequentemente, a referência também é invertida e neste caso passamos 

a ter como referência os divorciados ou separados.  

 

Tabela 3.3: Coeficientes estimados (�̂�),, respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade 0,04 0,04 1,04 (0,97;1,12) 0,24 
Dimensão da área de residência       

Área rural ou vila (ref.)      
Pequena ou média cidade 0,53 0,44 1,70 (0,71;4,06) 0,23 
Grande cidade 0,92 0,50 2,51 (0,94;6,69) 0,07 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário 0,57 0,49 1,76 (0,67;4,62) 0,25 
Superior 1,18 0,61 3,24 (0,98;10,77) 0,05 

Existência de emprego      
Sim (ref.)      
Não 0,54 0,40 1,72 (0,79;3,75) 0,17 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos (ref.)      
Divorciados/Separados -0,06 1,11 1,07 (0,12;9,39) 0,95 
Solteiros com companheiro 3,98 0,72 53,28 (13,04;217,7) <0,001 
Solteiros sem companheiro 3,55 0,54 34,68 (12,14;99,11) <0,001 

Avaliação ao combate à desigualdade e pobreza no 
seu país 

  
  

 

Mau (ref.)      
Bom -1,17 0,78 3,22 (0,70;14,85) 0,13 

Expectativas em relação ao sistema de saúde no seu 
país 

  
  

 

Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,65 0,39 1,92 (0,89;4,15) 0,10 

Expectativas em relação às relações interculturais no 
seu país 

  
  

 

Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,63 0,40 1,88 (0,86;4,08) 0,11 

Expectativas em relação ao combate à desigualdade      

OR
^

OR
^

1/ OR
^

IC95%(OR
^

)

IC95%(1/ OR
^

)
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e pobreza no seu país 
Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,83 0,42 2,30 (0,99;5,28) 0,05 

Expectativas em relação à administração pública no 
seu país 

  
  

 

Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,63 0,41 1,87 (0,84;4,19) 0,13 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade e situação conjugal se 

revelaram significativas a menos de 5%. As restantes variáveis, como o sexo, dimensão 

da área de residência, nível de escolaridade do próprio, situação de emprego, nível de 

escolaridade do pai ou da mãe, número de filhos considerado ideal e as variáveis 

relacionadas com a avaliação e expectativas futuras em relação à vida do indivíduo e ao 

estado do país, não se revelaram significativas para a decisão de permanecer 

definitivamente sem filhos depois dos 35 anos. 

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. 

Importa referir que no modelo final obtido, agrupámos a variável situação conjugal em 

duas categorias. Primeiro, optámos por agrupar os indivíduos casados com os viúvos 

devido ao reduzido número de observações da última categoria. Depois, agrupámos as 

categorias dos divorciados e separados com a referência e as categorias solteiros com e 

sem companheiro, pois os coeficientes correspondentes do modelo de regressão 

logística não eram significativamente diferentes entre si. Esta conclusão foi verificada 

pelo Teste de Razão de Verosimilhanças (TRV) (valor p = 0,57) que comparou este 

modelo com o modelo com as categorias da situação conjugal em separado.  

Finalmente, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que não existem interações significativas entre as variáveis idade e situação 

conjugal. O modelo final obtido está apresentado na Tabela 3.4. Este modelo revelou um 

bom ajustamento aos dados, pois obtivemos um valor de R2 de Nagelkerke igual a 46%, 

e uma capacidade discriminativa muito boa (AUC=0,89).  

 

Tabela 3.4: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para o Childlessness 
permanente vs. já transitaram ou ainda querem transitar, respetivos desvios-padrão estimados (�̂��̂�) 

e valores p (teste de Wald) associados. (R2 = 0,46; AUC = 0,89; valor p do teste de Hosmer = 0,88) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade 0,11 0,05 0,02 
Situação conjugal    

Casados/divorciados/separados/viúvos    
Solteiros com ou sem companheiro 3,95 0,53 <0,001 
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Para o caso do childlessness permanente em Portugal, depois dos 35 anos, podemos 

concluir, para perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades dos portugueses se manterem sem filhos 

aumentam 11% (OR = 1,11; IC95% = (1,02;1,22)). Quanto maiores as diferenças 

de idades entre os indivíduos, maiores são as possibilidades dos mais velhos se 

manterem sem filhos (Figura 3.10). Por exemplo, um indivíduo que seja 5 anos 

mais velho do que outro tem ainda mais possibilidades (71%) de permanecer 

sem filhos (OR = 1,71; IC95% = (1,12;4,02)); 

 

Figura 3.10: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos e 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 Os solteiros com ou sem companheiro têm mais possibilidades de ser 

childlessness permanente do que casados, separados, divorciados ou viúvos (OR 

= 52,10; IC95% = (18,53;146,47)). 

O reduzido número de observações para algumas categorias das variáveis analisadas 

pode estar na origem de apenas termos a idade e a situação conjugal como 

determinantes da decisão de permanecer sem filhos depois dos 35 anos. Por isso, 

optámos por ajustar um modelo em que também consideramos os países do sul da 

Europa.  
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3.2 Países do Sul da Europa 

3.2.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes do childlessness permanente nos países do sul da 

Europa, consideramos uma amostra de 1306 indivíduos com idades compreendidas 

entre os 35 e 54 anos. Para caracterizar estes indivíduos recorremos aos pesos (w1) da 

base do Eurobarómetro ponderados pelos diferentes países e concluímos que apenas 

9% destes indivíduos não pretendem transitar para a parentalidade depois dos 35 anos 

e que a esmagadora maioria já transitou ou ainda pretende fazê-lo.  

Desta amostra, 24% dos indivíduos residem em Portugal, 25% em Espanha, 28% em 

Itália e os restantes na Grécia. Ao incluir os pesos dos diferentes países, podemos 

concluir que a proporção de indivíduos que não pretende transitar para a parentalidade 

é inferior no caso dos gregos (Figura 3.11), porém não podemos afirmar que existam 

diferenças significativas entre as proporções dos diferentes países (valor p = 0,61). 

 

Figura 3.11: Distribuição das intenções reprodutivas em função do país de residência. 

 

A maioria destes indivíduos é do sexo feminino (51%) e tem um emprego (74%). Destes 

indivíduos, 38% tem um nível de escolaridade até ao básico, 46% tem o secundário e 

apenas 17% tem um nível de escolaridade superior. Podemos verificar que a proporção 

de sul europeus que não pretende transitar para a parentalidade é estatisticamente 

idêntica para os homens e mulheres (valor p = 0,70) (Figura 3.12), assim como para 

aqueles que têm ou não um emprego (valor p = 0,07) (Figura 3.13). Já para o nível de 

escolaridade, verificamos que a maior proporção de indivíduos que pretende se manter 

sem filhos é relativa àqueles que têm o secundário (13%) (Figura 3.14) e concluímos 
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que existem diferenças significativas entre as proporções dos que têm o ensino 

secundário e os restantes (valor p < 0,001).  

 

Figura 3.12: Distribuição das intenções reprodutivas em função do sexo. 

 

 

Figura 3.13: Distribuição das intenções reprodutivas em função da existência de trabalho. 

 

 

Figura 3.14: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade. 
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A média das idades destes indivíduos é igual a 45,7 anos e o desvio padrão é igual a 5,4 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 45 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 3.15, concluímos que a mediana da idade daqueles que não 

pretendem transitar (45 anos) é superior à daqueles que já o fizeram ou ainda 

pretendem transitar (44 anos). Por outro lado, concluímos que a média das idades dos 

sul europeus consoante a sua decisão de permanecer ou não sem filhos é 

estatisticamente diferente (valor p do teste de Wilcoxon = 0,004).  

 

Figura 3.15: Distribuição da idade dos indivíduos em função das suas intenções reprodutivas. 

 

Destes indivíduos, 32% residem em áreas rurais ou vilas, 46% residem em pequenas ou 

médias cidades e os restantes em grandes cidades. Concluímos que a proporção de 

indivíduos que não pretende transitar para a parentalidade é estatisticamente idêntica 

para as diferentes áreas de residência (valor p = 0,37), sendo que apenas 8% dos 

indivíduos que residem em áreas rurais ou vilas, 10% dos que residem em pequenas ou 

médias cidades e 11% dos que residem em grandes cidades pretendem se manter sem 

filhos.  

A maioria dos indivíduos são casados ou viúvos (78%), sendo que 6% são solteiros com 

companheiro, 8% são solteiros e não têm um companheiro e os restantes são 

divorciados ou separados. Adicionalmente, verificamos que a proporção de indivíduos 

que pretende se manter sem filhos difere entre os solteiros e os restantes (valor p < 

0,001), sendo que 25% dos solteiros com companheiro e 52% dos solteiros sem 

companheiro não tencionam transitar para a parentalidade (Figura 3.16). 
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Figura 3.16: Distribuição das intenções reprodutivas em função da situação conjugal do indivíduo. 

 

Para estes indivíduos, 6% dos pais não tem escolaridade, 59% tem até ao ensino básico 

e 36% tem um nível de escolaridade superior. No caso das mães, estas percentagens são 

iguais a 7%, 62% e 31%, respetivamente. Apesar da menor proporção de indivíduos que 

não pretende transitar para a parentalidade ser relativa àqueles cujos pais têm até ao 

ensino básico, 8% em ambos os casos (Figuras 3.17 e 3.18), concluímos que não existem 

diferenças significativas entre as proporções daqueles que não pretendem ter filhos em 

função da escolaridade dos pais (valores p iguais a 0,08 e 0,20, respetivamente). 

 

Figura 3.17: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade do pai. 
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Figura 3.18: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade da mãe. 

 

A maioria dos sul europeus considera que o número ideal de filhos para uma família é 

igual a 2 (64%) e apenas 19% tem ideais mais alargados (mais do que dois filhos). A 

distribuição desta variável pelo evento em causa indica que há diferenças entre as 

proporções daqueles indivíduos que têm baixos ideais relativamente aos que 

consideram que o número ideal de filhos de uma família é igual ou superior a dois (valor 

p < 0,001). Concluímos também que quanto maior for o número de filhos considerado 

ideal para uma família, menor é a proporção de indivíduos que não pretende ter filhos 

(Figura 3.19). 

 

 

Figura 3.19: Distribuição das intenções reprodutivas em função do número ideal de filhos de uma 
família. 
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As distribuições das restantes variáveis pelo evento em causa, assim como o valores de 

prova dos testes de comparação de proporções, encontram-se na Tabela 3.5 e 3.6. 

Repare-se que apenas para as categorias das variáveis avaliação dos sistema de saúde 

do país e dificuldades em pagar as contas no último ano, podemos afirmar que existem 

diferenças significativas entre as proporções de indivíduos que tencionam se manter 

sem filhos. Porém, de uma forma geral, concluímos que as proporções de indivíduos que 

não pretendem ter filhos são superiores para aqueles que fazem más avaliações da sua 

vida no geral e do estado do país.  

 

Tabela 3.5: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Não tem 
filhos 

nem quer 
ter 

Tem filhos 
ou não tem 
mas quer 

ter 

Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 7% 93% 
0,34 

 Não muito satisfeito 9% 91% 
 Nada satisfeito 11% 89% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 9% 91% 
0,75 

Má 10% 90% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 10% 90% 

0,92 
 Mau 9% 91% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 7% 93% 

0,02 
 Mau 11% 89% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Bom 

8% 92% 
0,18 

 Mau 11% 89% 
- ao custo de vida no seu país Bom 9% 91% 

0,99 
 Mau 10% 90% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 10% 90% 

0,49 
 Má 9% 91% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

8% 92% 
0,27 

 Mau 10% 90% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 10% 90% 

0,99 
 Mau 10% 90% 
- à administração pública do seu país Boa 7% 93% 

0,11 
 Má 11% 89% 
- à situação económica do seu país Boa 8% 82% 

0,55 
 Má 10% 90% 
- à sua situação de emprego Boa 9% 91% 

0,55 
 Má 10% 90% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 9% 91% 

0,99 
 Má 10% 90% 
- à situação de emprego no seu país Boa 5% 95% 

0,10 
 Má 10% 90% 
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Tabela 3.6: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Não tem 
filhos 

nem quer 
ter 

Tem filhos 
ou não tem 
mas quer 

ter 

Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 7% 93% 

0,11  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 11% 89% 

- à sua área de residência Pior 8% 92% 
0,39 Melhor 8% 92% 

 Na mesma 10% 90% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 9% 91% 

0,28  Melhor 7% 93% 
 Na mesma 11% 89% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 9% 91% 

0,61  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 11% 89% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 9% 91% 

0,67 
 Melhor 9% 91% 
 Na mesma 11% 89% 
- ao custo de vida no seu país Pior 9% 91% 

0,42  Melhor 8% 92% 
 Na mesma 11% 89% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 10% 90% 

0,70  Melhor 8% 92% 
 Na mesma 10% 90% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 11% 89% 

0,29 
 Melhor 8% 92% 
 Na mesma 9% 91% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 10% 90% 

0,69  Melhor 8% 92% 
 Na mesma 10% 90% 
- à administração pública do seu país Pior 9% 91% 

0,60  Melhor 8% 92% 
 Na mesma 10% 90% 
- à situação económica do seu país Pior 10% 90% 

0,29  Melhor 13% 87% 
 Na mesma 9% 91% 
- à sua situação de emprego Pior 8% 92% 

0,72  Melhor 10% 90% 
 Na mesma 10% 90% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 9% 91% 

0,88 
 Melhor 10% 90% 
 Na mesma 10% 90% 
- à situação de emprego no seu país Pior 10% 90% 

0,75  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 10% 90% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 10% 90% 
0,01 

 Algumas vezes 7% 93% 
 Muitas vezes 15% 85% 
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3.2.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Pretende-se encontrar os fatores relevantes para o childlessness permanente após os 35 

anos nos países do sul da Europa. Também neste caso, a variável que nos interessa 

explicar é dicotómica (0 - indivíduos que já transitaram para a parentalidade ou que 

ainda querem transitar; 1 - Childlessness permanente), por isso construiu-se um modelo 

de regressão logística. 

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 3.7 cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. De uma forma geral e não 

considerando o efeito das restantes variáveis, concluímos que os indivíduos mais velhos, 

que têm o ensino secundário, que são solteiros, têm ideais mais reduzidos e que fazem 

uma má avaliação do sistema de saúde no seu país apresentam mais possibilidades de 

permanecer childlessness.  

O sentido das restantes variáveis da Tabela 3.7 indica que os que residem em grandes 

cidades e que fazem más avaliações ou têm piores expectativas ao futuro do seu país 

têm mais possibilidades de não ter filhos, contudo, na ausência das restantes variáveis, 

não podemos afirmar que existam diferenças significativas (a menos de 5%) entre as 

respetivas categorias destas variáveis. 

 

Tabela 3.7: Coeficientes estimados (�̂�), respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade 0,04 0,02 1,04 (1,01;1,08) 0,03 
Dimensão da área de residência       

Área rural ou vila (ref.)      
Pequena ou média cidade 0,25 0,23 1,28 (0,81;2,01) 0,29 
Grande cidade 0,37 0,26 1,44 (0,86;2,42) 0,17 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário 0,64 0,22 1,91 (1,25;2,93) 0,003 
Superior -0,14 0,34 1,16 (0,60;2,24) 0,66 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos (ref.)      
Divorciados/Separados 0,53 0,44 1,36 (0,57;3,23) 0,23 
Solteiros com companheiro 2,12 0,31 8,35 (4,59;15,20) <0,001 
Solteiros sem companheiro 3,29 0,25 26,96 (16,37;44,40) <0,001 

Número ideal de filhos      
Dois (ref.)      
Menos de dois 1,25 0,23 3,49 (2,24;5,44) <0,001 
Mais de dois -0,70 0,39 2,01 (0,94;4,27) 0,07 

OR
^

OR
^

1/ OR
^

IC95%(OR
^

)

IC95%(1/ OR
^

)
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Avaliação do sistema se pensões no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,53 0,22 1,70 (1,10;2,63) 0,02 

Avaliação dos subsídios a desempregados no seu 
país 

  
  

 

Mau (ref.)      
Bom -0,36 0,24 1,43 (0,89;2,31) 0,14 

Avaliação ao combate à desigualdade e pobreza no 
seu país 

  
  

 

Mau (ref.)      
Bom -0,27 0,23 1,31 (0,84;2,04) 0,23 

Avaliação da administração pública do seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,39 0,24 1,49 (0,94;2,37) 0,09 

Avaliação da situação de emprego no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,66 0,38 1,94 (0,93;4,05) 0,08 

Expectativas em relação ao combate à desigualdade 
e pobreza no seu país 

  
  

 

Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,30 0,20 1,35 (0,92;1,99) 0,13 

Expectativas em relação à situação económica do seu 
país 

  
  

 

Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,35 0,24 1,43 (0,89;2,31) 0,14 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade, nível de escolaridade do 

próprio, situação conjugal, avaliação da situação de emprego do indivíduo e número de 

filhos considerado ideal para uma família se revelaram significativas a menos de 5%. 

Note-se que apesar da avaliação da situação de emprego do indivíduo não se ter 

revelado significa no estudo univariado, na presença das restantes variáveis, esta 

varável é determinante para as explicar as intenções reprodutivas dos sul europeus. Por 

outro lado, concluímos que o país de origem não é determinante para explicar o facto de 

um indivíduo querer permanecer sem filhos depois dos 35 anos.  

As restantes variáveis, como o sexo, dimensão da área de residência, situação de 

emprego, nível de escolaridade do pai ou da mãe e as restantes variáveis relacionadas 

com a avaliação e expectativas futuras em relação à vida do indivíduo e ao estado do 

país, não se revelaram significativas para a decisão de permanecer definitivamente sem 

filhos depois dos 35 anos. 

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. 

Importa referir que no modelo final obtido, agrupámos a variável situação conjugal em 

duas categorias. Também para este modelo, optámos por agrupar os indivíduos casados 

com os viúvos devido ao reduzido número de observações da última categoria. Depois, 

agrupámos as categorias dos divorciados e separados com a referência e as categorias 

solteiros com e sem companheiro, pois os coeficientes correspondentes do modelo de 
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regressão logística não eram significativamente diferentes entre si (valor p do teste TRV 

igual a 0,07). Também agrupamos algumas categorias da variável número ideal de filhos, 

pois através do TRV (valor p = 0,09) concluímos que o coeficiente da categoria mais de 

dois filhos não diferia significativamente da referência. 

Finalmente, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que apenas existem interações significativas entre as variáveis idade e 

situação conjugal. O modelo final obtido está apresentado na Tabela 3.8. Este modelo 

revelou um bom ajustamento aos dados, pois obtivemos um valor de R2 de Nagelkerke 

igual a 38%, e uma capacidade discriminativa muito boa (AUC=0,87).  

 

Tabela 3.8: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para o Childlessness 
permanente vs. já transitaram ou ainda querem transitar, em Portugal, Espanha, Itália e Grécia, 
respetivos desvios-padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste de Wald) associados. (R2 = 0,38; AUC = 

0,87; valor p do teste de Hosmer = 0,27) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade (I) 0,09 0,03 0,009 

Nível de escolaridade    
Até básico    
Secundário 0,99 0,31 0,001 
Superior 0,53 0,44 0,23 

Situação conjugal (SC)    
Casados/divorciados/separados/viúvos    
Solteiros com ou sem companheiro -3,14 2,36 0,18 

Avaliação da situação de emprego do indivíduo    
Boa    
Má 0,66 0,27 0,02 

Número ideal de filhos    
2 ou mais filhos    
Menos de 2 filhos 1,42 0,27 <0,001 

Idade x SC (Solteiro com ou sem companheiro) 0,14 0,05 0,009 

 

Para o caso do childlessness permanente nos países do sul da Europa, depois dos 35 

anos, podemos concluir, para perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades dos casados, viúvos, divorciados ou 

separados se manterem sem filhos aumentam 9% (OR = 1,09; IC95% = 

(1,02;1,16)). Já quando consideramos os indivíduos solteiros, com ou sem 

companheiro, o aumento dessas possibilidades é mais acentuado. Neste caso, 

um indivíduo solteiro que tenha mais um ano do que outro, tem 25% mais 

possibilidades de se manter sem filhos. Em ambos os casos, quanto maiores as 

diferenças de idades entre os indivíduos, maiores são as possibilidades dos 

mais velhos se manterem sem filhos (Figura 3.20); 
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Figura 3.20: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos, em 
função da situação conjugal, e respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 Seja qual for a idade dos indivíduos, os solteiros com ou sem companheiro têm 

sempre mais possibilidades de ser childlessness permanente do que casados, 

separados, divorciados ou viúvos (Figura 3.21). Porém, o aumento dessas 

possibilidades é mais acentuado para os mais velhos do que para os mais 

novos. Por exemplo, um indivíduo com 36 anos que seja solteiro tem 6 vezes 

(OR = 6,08; IC95% = (2,15;17,17)) mais possibilidades de se manter sem filhos 

do que um que, com a mesma idade, seja casado, viúvo, divorciado ou separado. 

Por outro lado, se considerarmos os indivíduos com 40 anos o aumento dessas 

possibilidades é consideravelmente superior (OR = 10,53; IC95% = 

(5,16;21,50)); 

 

 

Figura 3.21: Razão de possibilidades (OR) dos solteiros em relação aos casados, viúvos, divorciados 
ou separados, em função da idade, e respetivos intervalos de confiança a 95%. 
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 Um indivíduo que tenha o ensino secundário tem o triplo (OR = 2,71; IC95% = 

(1,48;4,98)) das possibilidades de se manter sem filhos do que um cujo nível de 

escolaridade seja inferior ao básico. Já quando se comparam os indivíduos com 

um nível de escolaridade superior com os restantes, concluímos que não 

existem diferenças significativas entre as suas intenções reprodutivas; 

 Os indivíduos que fazem uma má avaliação da sua situação de emprego têm o 

dobro (OR = 1,94; IC95% = (1,14;3,31)) das possibilidades de permanecer sem 

filhos; 

 Os indivíduos que têm baixos ideais para o número de filhos de uma família 

têm mais possibilidades de ser childlessness permanente do que aqueles que 

têm ideais mais alargados. Efetivamente, concluímos que aqueles que 

consideram que o número ideal de filhos de uma família é inferior a dois 

apresentam o quádruplo (OR = 4,14; IC95% = (2,45;7,01)) das possibilidades de 

se manterem sem filhos depois dos 35 anos do que os que consideram que o 

ideal é ter dois ou mais filhos. 

De uma forma geral, podemos concluir que são factores potenciadores da decisão de 

permanecer sem filhos, o facto dos sul europeus com mais de 35 anos serem mais velhos 

e solteiros, terem o ensino secundário, fazerem uma má avaliação da sua situação de 

emprego e terem baixos ideais para o número de filhos de uma família (Figura 3.22).  

 

 

Figura 3.22: Características potenciadoras do childlessness permanente para os indivíduos do sul da 
Europa com mais de 35 anos. 
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Considerando estas características potenciadoras, é possível traçar o perfil mais 

provável daqueles indivíduos que são childlessness permanente depois dos 35 anos. Nas 

figuras seguintes, apresentamos o perfil com probabilidade elevada de permanecer sem 

filhos (linha vermelha), considerando os indivíduos com ensino secundário, que são 

solteiros, que têm ideais reduzidos e que fazem uma má avaliação da sua situação de 

emprego, em função da idade. Adicionalmente, na Figura 3.23 fazemos variar o número 

ideal de filhos e na Figura 3.24 a situação conjugal dos indivíduos.  

Para o perfil referido, concluímos que a probabilidade dos indivíduos permanecerem 

sem filhos aumenta à medida que a idade também aumenta. Porém, concluímos que o 

aumento destas probabilidades é menos acentuado quando consideramos aqueles 

indivíduos que têm ideais mais alargados (Figura 3.23) ou quando consideramos 

aqueles que são casados, viúvos, divorciados ou separados (Figura 3.24). Repare-se que 

o facto dos indivíduos não serem solteiros, faz diminuir de forma abrupta as 

probabilidades de permanecerem definitivamente sem filhos. Importa também referir 

que apenas entre os 38 e 47 anos é que existem diferenças significativas entre as 

probabilidades daqueles indivíduos que têm ideais reduzidos e aqueles que consideram 

que o número ideal de filhos é igual ou superior a 2 (Figura 3.23).  

 

 

Figura 3.23: Perfil com probabilidade elevada de ser childlessness permanente depois dos 35 anos, 
em função da idade e do número ideal de filhos. As regiões a sombreado representam os respetivos 
intervalos de confiança a 95%. 
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Figura 3.24: Perfil com probabilidade elevada de ser childlessness permanente depois dos 35 anos, 
em função da idade e da situação conjugal dos indivíduos. As regiões a sombreado representam os 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 
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4. DECISÃO TEMPORÁRIA DE SE MANTER SEM FILHOS DEPOIS DOS 35 

ANOS (relativamente aos que já transitaram)  

 

Países do Sul da Europa 

4.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes da decisão temporária de se manter sem filhos depois 

dos 35 anos, consideramos uma amostra de 1188 indivíduos com idades compreendidas 

entre os 36 e 54 anos. Para caracterizar estes indivíduos recorremos aos pesos (w1) da 

base do Eurobarómetro ponderados pelos diferentes países e concluímos que apenas 

8% destes indivíduos pretendem transitar para a parentalidade depois dos 35 anos e 

que a esmagadora maioria já transitou.  

Desta amostra, 24% dos indivíduos residem em Portugal, 26% em Espanha, 27% em 

Itália e os restantes na Grécia. Ao incluir os pesos dos diferentes países, podemos 

concluir que a proporção de indivíduos que ainda pretende transitar para a 

parentalidade (Figura 4.1) é superior no caso dos gregos (valor p = 0,01).  

 

 

Figura 4.1: Distribuição das intenções reprodutivas em função do país de residência. 
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transitar é relativa aos homens (valor p < 0,001) e aos que têm emprego (valor p = 

0,003).  

Destes indivíduos, 39% tem até ao ensino básico, 44% tem o secundário e os restantes 

têm um nível de escolaridade superior. Depois dos 35 anos, concluímos que quanto 

maior é o nível de escolaridade, maior é a proporção de indivíduos que ainda pretende 

vir a ter filhos (Figura 4.4). Efetivamente, são aqueles que tem um nível de escolaridade 

superior que apresentam uma maior proporção de indivíduos que ainda pretendem 

transitar (valor p < 0,001).  

A média das idades destes indivíduos é igual a 44,6 anos e o desvio padrão é igual a 5,4 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 44 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 4.5, concluímos que a mediana da idade daqueles que ainda 

pretendem transitar para a parentalidade é inferior (38 anos) à daqueles que já 

transitaram (45 anos).  

 

Figura 4.2: Distribuição das intenções reprodutivas em função do sexo. 

 

 

Figura 4.3: Distribuição das intenções reprodutivas em função da existência de trabalho. 
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Figura 4.4: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade. 

 

 

Figura 4.5: Distribuição da idade dos indivíduos em função das suas intenções reprodutivas. 
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Figura 4.6: Distribuição das intenções reprodutivas em função da situação conjugal do indivíduo. 

 

Para a maioria destes indivíduos, os pais têm um nível de escolaridade até ao básico. No 

caso dos pais, 6% não tem escolaridade, 59% tem até ao básico e os restantes têm o 

ensino secundário ou superior. A mesma tendência se verifica para as mães destes 

indivíduos, pois 7% não tem escolaridade, 63% tem até ao ensino básico e os restantes 

têm um nível secundário ou superior. A proporção de indivíduos que ainda pretende 

transitar para a parentalidade é estatisticamente diferente em ambos os casos (valores p 

= 0,001). Concluímos que aqueles cujos pais têm um nível de escolaridade equivalente 

ao secundário ou superior apresentam maiores proporções de indivíduos que ainda 

pretendem ter filhos (Figuras 4.7 e 4.8). 

 

 

Figura 4.7: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade do pai. 
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Figura 4.8: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade da mãe. 

 

A maioria destes indivíduos considera que o número ideal de filhos para uma família é 

igual a 2 (65%), 20% tem ideais mais alargados (mais do que dois filhos) e os restantes 

consideram que o ideal é ter menos de dois filhos. Ao contrário do que seria de esperar, 

depois dos 35 anos, a proporção de indivíduos que ainda pretende transitar para a 

parentalidade é superior no caso dos que têm ideais mais reduzidos (valor p < 0,001) 

(Figura 4.9).  

 

Figura 4.9: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível do número ideal de filhos. 
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ao sistema de pensões no país do indivíduo, podemos afirmar que existem diferenças 

significativas entre as proporções de indivíduos que tencionam transitar para a 

perentalidade (valores p inferiores a 0,05). Apesar de para as restantes variáveis não 

existirem diferenças significativas, de uma forma geral, podemos verificar que as 

proporções de indivíduos que pretendem transitar para a parentalidade são 

ligeiramente superiores para aqueles que fazem boas avaliações da sua vida no geral e 

do estado do país. Para as expectativas em relação ao seu futuro e ao futuro do país, na 

maioria dos casos, a proporção daqueles indivíduos que pretendem ter filhos também é 

ligeiramente superior para aqueles que têm melhores expectativas em relação ao futuro. 

 

Tabela 4.1: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 
Não tem 

filhos mas 
quer ter 

Tem filhos  Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 8% 92% 
0,63 

 Não muito satisfeito 6% 94% 
 Nada satisfeito 7% 93% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 8% 92% 
0,57 

Má 6% 94% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 9% 91% 

0,28 
 Mau 8% 92% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 11% 89% 

0,01 
 Mau 6% 94% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Bom 

8% 92% 
0,85 

 Mau 7% 93% 
- ao custo de vida no seu país Bom 8% 92% 

0,99 
 Mau 8% 92% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 8% 92% 

0,95 
 Má 8% 92% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

8% 92% 
0,59 

 Mau 8% 92% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 11% 89% 

0,09 
 Mau 7% 93% 
- à administração pública do seu país Boa 8% 92% 

0,99 
 Má 8% 92% 
- à situação económica do seu país Boa 10% 90% 

0,42 
 Má 7% 93% 
- à sua situação de emprego Boa 10% 90% 

0,003 
 Má 8% 92% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 9% 91% 

0,02 
 Má 8% 92% 
- à situação de emprego no seu país Boa 10% 90% 

0,35 
 Má 7% 93% 
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Tabela 4.2: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 
Não tem 

filhos mas 
quer ter 

Tem filhos  Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 11% 89% 

0,16  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 7% 93% 

- à sua área de residência Pior 12% 88% 
0,08 Melhor 8% 92% 

 Na mesma 8% 92% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 9% 91% 

0,83  Melhor 8% 92% 
 Na mesma 8% 92% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 10% 90% 

0,03  Melhor 4% 96% 
 Na mesma 6% 94% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 9% 91% 

0,23 
 Melhor 8% 92% 
 Na mesma 6% 94% 
- ao custo de vida no seu país Pior 8% 92% 

0,63  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 7% 93% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 6% 94% 

0,10  Melhor 11% 78% 
 Na mesma 8% 92% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 6% 94% 

0,22 
 Melhor 10% 90% 
 Na mesma 9% 91% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 7% 93% 

0,38  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 9% 91% 
- à administração pública do seu país Pior 7% 93% 

0,72  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 8% 92% 
- à situação económica do seu país Pior 7% 93% 

0,89  Melhor 7% 93% 
 Na mesma 8% 92% 
- à sua situação de emprego Pior 10% 90% 

0,07  Melhor 10% 90% 
 Na mesma 6% 94% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 9% 91% 

0,23 
 Melhor 10% 90% 
 Na mesma 7% 93% 
- à situação de emprego no seu país Pior 8% 92% 

0,91  Melhor 9% 91% 
 Na mesma 8% 92% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 8% 92% 
0,68 

 Algumas vezes 7% 93% 
 Muitas vezes 7% 93% 
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4.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Para encontrar os fatores relevantes para o childlessness temporário, após os 35 anos 

nos países do sul da Europa, ajustámos um modelo de regressão logística, considerando 

a variável resposta: 0 - indivíduos que já transitaram para a parentalidade; 

1 - childlessness temporário. 

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 4.3 cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. De uma forma geral e isolando 

o efeito das restantes variáveis, concluímos que aqueles que fazem uma boa avaliação da 

sua vida ou do estado do país, aqueles que são do sexo masculino, que residem na 

Grécia, que têm um emprego, um nível de escolaridade superior, são solteiros e que têm 

ideais mais reduzidos apresentam mais possibilidades de querer transitar para a 

parentalidade. 

 

Tabela 4.3: Coeficientes estimados (�̂�), respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade -0,22 0,03 1,25 (1,18;1,32) <0,001 
Sexo       

Masculino (ref.)      
Feminino -0,70 0,23 2,01 (1,28;3,16) 0,003 

País       
Portugal (ref.)      
Espanha 0,72 0,61 2,06 (0,62;6,82) 0,24 
Itália 0,72 0,61 2,06 (0,63;6,76) 0,23 
Grécia 1,53 0,66 4,62 (1,28;16,69) 0,02 

Existência de emprego      
Sim (ref.)      
Não -1,15 0,35 3,17 (1,59;6,31) <0,001 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário 0,58 0,28 1,78 (1,02;3,10) 0,04 
Superior 1,26 0,31 3,51 (1,93;6,39) <0,001 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos (ref.)      
Divorciados/Separados 0,21 0,57 29,55 (17,54;49,78) 0,72 
Solteiros com companheiro 2,92 0,33 18,61 (9,84;35,23) <0,001 
Solteiros sem companheiro 3,93 0,34 50,79 (25,86;99,75) <0,001 

Número ideal de filhos      
Dois (ref.)      
Menos de dois 1,09 0,27 2,99 (1,77;5,04) <0,001 
Mais de dois 0,06 0,32 1,06 (0,57;1,97) 0,86 

Avaliação do sistema de saúde no seu país      
Mau (ref.)      
Bom 0,59 0,23 1,80 (1,15;2,82) 0,01 

OR
^

OR
^

1/ OR
^

IC95%(OR
^

)

IC95%(1/ OR
^

)
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Avaliação do acesso à habitação no seu país      
Mau (ref.)      
Bom 0,50 0,26 1,65 (0,98;2,79) 0,06 

Avaliação da sua situação de emprego      
Boa (ref.)      
Má -0,80 0,27 2,22 (1,31;3,77) 0,003 

Avaliação do situação financeira do seu agregado      
Boa (ref.)      
Má -0,64 0,26 1,89 (1,13;3,16) 0,01 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade, sexo, país de residência, 

existência de emprego, nível de escolaridade do próprio, situação conjugal, número de 

filhos considerado ideal, avaliação do acesso à habitação no seu país e avaliação do 

sistema de pensões no seu país, se revelaram significativas a menos de 5%. Note-se que, 

apesar da variável avaliação do sistema de pensões não ser significa no estudo 

univariado, na presença das restantes variáveis, esta varável é determinante para as 

explicar as intenções reprodutivas dos sul europeus.  

As restantes variáveis, como a dimensão da área de residência, nível de escolaridade do 

pai ou da mãe e as restantes variáveis relacionadas com a avaliação e expectativas 

futuras em relação à vida do indivíduo e ao estado do país, não se revelaram 

significativas para a decisão de querer transitar para a parentalidade depois dos 35 

anos. 

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. No 

modelo final obtido (Tabela 4.4), agrupámos a variável situação conjugal em duas 

categorias. Também para este modelo, optámos por agrupar os indivíduos casados com 

os viúvos devido ao reduzido número de observações da última categoria. 

Posteriormente, agrupámos as categorias dos divorciados e separados com a referência 

e as categorias solteiros com e sem companheiro, pois os coeficientes correspondentes 

do modelo de regressão logística não eram significativamente diferentes entre si (valor 

p = 0,06). Também agrupamos as categorias do modelo relativas aos Portugueses, 

Espanhóis e Italianos, pois também neste caso os coeficientes do modelo não diferiam 

entre si (valor p =0,64). 

Apesar de no estudo univariado termos verificado que aqueles com o secundário 

diferiam dos que têm até ao ensino básico, concluímos que na presença das restantes 

variáveis, não há diferenças significativas entre estes dois coeficientes do modelo (valor 

p = 0,82). Apesar de podermos manter estas duas categorias em separado, optámos por 

agrupá-las devido a algumas observações influentes identificadas na análise de resíduos. 
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Adicionalmente, concluímos que o modelo com estas categorias agrupadas é mais 

robusto. 

Por fim, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que existem interações significativas entre o sexo e o número ideal de filhos 

e entre o número ideal de filhos e a situação conjugal dos indivíduos. O modelo final 

obtido (Tabela 4.4) revelou um bom ajustamento aos dados, pois obtivemos um valor de 

R2 de Nagelkerke igual a 56%, e uma capacidade discriminativa excelente (AUC=0,95).  

 

Tabela 4.4: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para o Childlessness 
temporário vs. já transitaram, em Portugal, Espanha, Itália e Grécia, respetivos desvios-padrão 
estimados (�̂��̂�) e valores p (teste de Wald) associados. (R2 = 0,56; AUC = 0,95; valor p do teste de 

Hosmer = 0,35) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade -0,22 0,04 <0,001 
Sexo    

Masculino    
Feminino -1,86 0,46 <0,001 

País    
Portugal, Espanha e Itália    
Grécia 1,52 0,55 0,01 

Nível de escolaridade    
Até Secundário    
Superior 1,32 0,39 <0,001 

Existência de emprego    
Sim    
Não -1,10 0,51 0,03 

Situação conjugal (SC)    
Casados/divorciados/separados/viúvos    
Solteiros com ou sem companheiro 4,29 0,45 <0,001 

Número ideal de filhos (NI)    
2 ou mais    
Menos de 2 filhos 1,10 0,56 0,05 

Avaliação do acesso à habitação no seu país    
Mau    
Bom 1,81 0,44 <0,001 

Avaliação do sistema de pensões no seu país    
Mau    
Bom 0,85 0,37 0,02 

Sexo (Feminino) x NI (menos 2) 1,98 0,74 0,01 
NI (menos 2) x SC (solteiro c/s companheiro) -1,94 0,74 0,01 

 

Para o caso do childlessness temporário nos países do sul da Europa, depois dos 35 anos, 

podemos concluir, para perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades dos indivíduos ainda quererem transitar 

para a parentalidade diminuem cerca de 20% (OR = 0,80; IC95% = (0,75;0,86)). 

Quanto maior for a diferença de idade entre dois indivíduos, menor será a 

possibilidade dos mais velhos ainda querem ter filhos (Figura 4.10); 
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Figura 4.10: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos e 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 O sexo dos indivíduos faz depender o seu efeito do número ideal de filhos. 

Daqueles indivíduos que têm ideais mais elevados (dois ou mais), são os 

homens que têm mais possibilidades de querer ter filhos (OR = 6,43; IC95% = 

(2,62;15,79)). Já quando se consideram apenas aqueles com ideais mais 

reduzidos, não há diferenças significativas entre as intenções reprodutivas dos 

homens e das mulheres; 

 Os gregos têm o quádruplo (OR = 4,58; IC95% = (1,57;13,34)) das possibilidades 

de ainda pretenderem ter filhos do que os portugueses, espanhóis ou italianos; 

 Os que têm um emprego têm o triplo (OR = 3,00; IC95% = (1,11;8,11)) das 

possibilidades de ser childlessness temporário do que os que não têm um 

emprego; 

 Um indivíduo que tenha o ensino superior tem o quádruplo (OR = 3,73; IC95% = 

(1,72;8,09)) das possibilidades querer ter filhos do que com um nível de 

escolaridade até ao secundário; 

 Também a situação conjugal dos indivíduos faz depender o seu efeito do 

número ideal de filhos. Concluímos que são sempre os solteiros que vivem ou 

não com companheiro que têm mais possibilidades de serem childlessness 

temporário do que os casados, separados, divorciados ou viúvos. Porém, o 

aumento dessas possibilidades é muito mais acentuado para aqueles que têm 

ideais mais alargados (OR = 73,01; IC95% = (30,08;177,20)) do que para os que 

têm ideais mais reduzidos (OR = 10,49; IC95% = (3,07;35,89)); 

 Os indivíduos que fazem uma boa avaliação do acesso à habitação no seu país 
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 Os que fazem uma boa avaliação do sistema de pensões do seu país têm o 

dobro (OR = 2,34; IC95% = (1,13;4,83)) das possibilidades de ainda quererem 

transitar para a parentalidade. 

A partir deste modelo, podemos concluir que são factores potenciadores da decisão 

temporária de permanecer sem filhos, o facto dos sul europeus com mais de 35 anos 

serem mais jovens e homens que consideram que a dimensão ideal para os filhos de 

uma família é igual ou superior a dois. Adicionalmente, estes indivíduos são gregos, têm 

um emprego e um nível de escolaridade superior, são solteiros com ou sem 

companheiro (também com ideais mais alargados) e, finalmente, fazem uma boa 

avaliação do sistema de pensões e do acesso à habitação no seu país (Figura 4.11).  

 

 

Figura 4.11: Características potenciadoras do childlessness temporário para os indivíduos do sul da 
Europa com mais de 35 anos. 
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temporários mantêm-se muito elevadas seja qual for a idade considerada. Contudo, ao 

variar a situação conjugal destes indivíduos estas probabilidades baixam de forma 

considerável, sendo que a partir dos 45 anos as probabilidades dos casados, viúvos, 

divorciados ou separados querem ter filhos é significativamente inferior à dos solteiros. 

Por outro lado, se ao perfil potenciador do childlessness temporário fizermos variar as 

percepções dos indivíduos em relação ao acesso à habitação e ao sistema de pensões, o 

número de filhos considerado ideal e a situação de emprego, concluímos que as 

probabilidades destes indivíduos quererem ter filhos é ainda mais reduzida (Figura 

4.13). Repare-se que neste caso, consideramos homens, gregos, com ensino superior, 

solteiros, sem emprego, com ideais inferiores a dois, que fazem uma má avaliação do 

sistema de pensões e do acesso à habitação no seu país, em função da idade. 

 

Figura 4.12: Perfil com probabilidade elevada de ser childlessness temporário depois dos 35 anos, 
em função da idade e da situação conjugal. As regiões a sombreado representam os respetivos 
intervalos de confiança a 95%. 

 

 

Figura 4.13: Perfil com probabilidade elevada de ser childlessness temporário depois dos 35 anos, 
em função da idade, da situação de emprego, das percepções e valores dos indivíduos. As regiões a 
sombreado representam os respetivos intervalos de confiança a 95%. 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

36 40 44 48 52

Idade

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
e
 e

s
ti
m

a
d
a

 d
e
 q

u
e

re
r 

fi
lh

o
s

Restantes Solteiros

Perfil com probabilidade elevada

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

36 40 44 48 52

Idade

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
e

 e
s
ti
m

a
d

a
 d

e
 q

u
e

re
r 

fi
lh

o
s

Percepções negativas, s/ emprego e ideais reduzidos

Percepções positivas, c/ emprego e ideais alargados

Perfil com probabilidade elevada



51 
 

5. DECISÃO PERMANENTE DE SE MANTER COM APENAS UM FILHO 

DEPOIS DOS 35 ANOS (relativamente aos que querem transitar para o 

segundo filho) 

 

Países do Sul da Europa 

5.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes da decisão permanente de se manter com apenas um 

filho depois dos 35 anos consideramos uma amostra de 299 indivíduos com idades 

compreendidas entre os 36 e 54 anos. Para caracterizar estes indivíduos recorremos aos 

pesos (w1) da base do Eurobarómetro ponderados pelos diferentes países e, com base 

nesta amostra, concluímos que 77% destes indivíduos não pretende ter o segundo filho 

depois dos 35 anos e que apenas 23% ainda pretende transitar para o segundo filho.  

Desta amostra, 30% dos indivíduos residem em Portugal, 22% em Espanha, 28% em 

Itália e os restantes na Grécia. Ao incluir os pesos dos diferentes países, podemos 

concluir que a proporção de indivíduos que pretende transitar para o segundo filho é 

superior no caso dos espanhóis (30%) e dos gregos (21%) (Figura 5.1). Por outro lado, 

concluímos que a esmagadora maioria dos portugueses (92%) pretende se manter com 

apenas um filho depois dos 35 anos, sendo que a proporção de portugueses que não 

pretende transitar para o segundo filho é estatisticamente superior à dos residentes dos 

restantes países (valor p = 0,04). 

 

 

Figura 5.1: Distribuição das intenções reprodutivas em função do país de residência. 
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A maioria destes indivíduos é do sexo feminino (53%). Apesar da proporção de 

indivíduos que ainda pretende transitar para o segundo filho ser superior no caso dos 

homens (26%) do que no caso das mulheres (20%) (Figura 5.2), não se verificam 

diferenças significativas entre estas proporções (valor p = 0,26).  

A situação de emprego difere estatisticamente entre aqueles que não pretendem 

transitar para o segundo filho (valor p = 0,048). Apesar da maioria destes indivíduos ter 

um emprego (79%), são aqueles que não têm emprego que apresentam uma menor 

proporção de indivíduos pretende transitar para o segundo filho (12%) (Figura 5.3).  

Quanto ao nível de escolaridade, concluímos que 35% destes indivíduos tem até ao 

básico, 49% tem o ensino secundário e 16% tem um nível de escolaridade superior. 

Depois dos 35 anos, quanto maior é o nível de escolaridade, maior é a proporção de 

indivíduos que pretende transitar para o segundo filho (Figura 5.4). Por outro lado, são 

aqueles com um nível de escolaridade até ao básico que apresentam uma maior 

proporção (88%) de indivíduos que pretende se manter com apenas um filho (valor p = 

0,003).  

A média das idades destes indivíduos é igual a 44,3 anos e o desvio padrão é igual a 5,5 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 44 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 5.5, concluímos que a mediana da idade daqueles que não pretendem 

transitar para o segundo filho (46 anos) é superior à daqueles que ainda querem 

transitar (39 anos).  

 

 

Figura 5.2: Distribuição das intenções reprodutivas em função do sexo. 

 

74% 80% 

26% 20% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Masculino Feminino

Tem 1 filho mas quer
mais

Tem 1 filho e não quer
mais



53 
 

 

Figura 5.3: Distribuição das intenções reprodutivas em função da existência de trabalho. 

 

 

Figura 5.4: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade. 

 

 

Figura 5.5: Distribuição da idade dos indivíduos em função das suas intenções reprodutivas. 
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caso dos que residem em áreas rurais ou vilas, 17% em pequenas ou médias cidades e 

26% em grandes cidades.  

A maioria dos indivíduos são casados ou viúvos (72%), sendo que 7% são solteiros com 

companheiro, 5% não têm companheiro e os restantes são divorciados ou separados. 

Concluímos que a proporção de indivíduos que pretende se manter com apenas um filho 

é superior no caso dos divorciados, separados ou solteiros sem companheiro do que no 

caso dos que têm companheiro, são casados ou viúvos (valor p = 0,02) (Figura 5.6).  

 

 

Figura 5.6: Distribuição das intenções reprodutivas em função da situação conjugal do indivíduo. 
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Figura 5.7: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade do pai. 

 

 

Figura 5.8: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade da mãe. 
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p = 0,30). 
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Figura 5.9: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível do número ideal de filhos. 

 

As distribuições das restantes variáveis pelo evento em causa, assim como o valores de 

prova dos testes de comparação de proporções, encontram-se na Tabela 5.1 e 5.2. 

Apenas para categorias das variáveis avaliação do sistema de pensões, do custo de vida, 

das relações interculturais, do combate à desigualdade e pobreza, do acesso à habitação 

e da situação de emprego no seu país, podemos afirmar que existem diferenças 

significativas entre as proporções de indivíduos que tencionam se manter com apenas 

um filho (Tabela 5.1). De uma forma geral, concluímos que as proporções de indivíduos 

que não pretendem transitar para o segundo filho são superiores para aqueles que 

fazem más avaliações da sua vida no geral e do estado do país.  

Para as variáveis relacionadas com as expectativas dos indivíduos (Tabela 5.2), só 

existem diferenças significativas entre as proporções daqueles indivíduos que não 

pretendem transitar para o segundo filho no caso das expectativas em relação à situação 

financeira do seu agregado.  

 

Tabela 5.1: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Tem 1 
filho e 

não quer 
mais 

Tem 1 filho 
mas quer 

mais 
Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 74% 26% 
0,06 

 Não muito satisfeito 90% 10% 
 Nada satisfeito 82% 18% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 78% 22% 
0,98 

Má 77% 23% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 83% 17% 0,13 
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 Mau 77% 22% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 82% 18% 

0,02 
 Mau 78% 22% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Bom 

75% 25% 
0,85 

 Mau 77% 23% 
- ao custo de vida no seu país Bom 60% 40% 

0,005 
 Mau 81% 19% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 85% 15% 

0,005 
 Má 77% 23% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

68% 32% 
0,01 

 Mau 82% 18% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 53% 48% 

<0,001 
 Mau 81% 19% 
- à administração pública do seu país Boa 68% 32% 

0,08 
 Má 79% 21% 
- à situação económica do seu país Boa 64% 36% 

0,13 
 Má 79% 21% 
- à sua situação de emprego Boa 76% 24% 

0,76 
 Má 79% 21% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 75% 25% 

0,34 
 Má 81% 19% 
- à situação de emprego no seu país Boa 61% 39% 

0,04 
 Má 79% 21% 

 

 

Tabela 5.2: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Tem 1 
filho e 

não quer 
mais 

Tem 1 filho 
mas quer 

mais 
Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 73% 24% 

0,09  Melhor 68% 32% 
 Na mesma 81% 19% 

- à sua área de residência Pior 67% 33% 
0,17 Melhor 78% 22% 

 Na mesma 80% 20% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 84% 16% 

0,25  Melhor 76% 24% 
 Na mesma 74% 26% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 82% 18% 

0,22  Melhor 69% 31% 
 Na mesma 75% 25% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 84% 16% 

0,08 
 Melhor 69% 31% 
 Na mesma 73% 27% 
- ao custo de vida no seu país Pior 77% 23% 

0,11  Melhor 60% 40% 
 Na mesma 82% 18% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 74% 26% 

0,67  Melhor 81% 19% 
 Na mesma 77% 23% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 78% 22% 

0,77 
 Melhor 81% 19% 
 Na mesma 76% 24% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 82% 18% 

0,17 
 Melhor 79% 21% 
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 Na mesma 71% 28% 
- à administração pública do seu país Pior 74% 26% 

0,39  Melhor 89% 11% 
 Na mesma 78% 23% 
- à situação económica do seu país Pior 77% 23% 

0,97  Melhor 78% 23% 
 Na mesma 78% 23% 
- à sua situação de emprego Pior 78% 23% 

0,30  Melhor 68% 32% 
 Na mesma 79% 21% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 85% 15% 

0,02 
 Melhor 59% 41% 
 Na mesma 78% 22% 
- à situação de emprego no seu país Pior 79% 21% 

0,82  Melhor 76% 24% 
 Na mesma 77% 23% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 80% 20% 
0,54 

 Algumas vezes 74% 26% 
 Muitas vezes 81% 19% 

 

 

5.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Nesta secção pretende-se encontrar os fatores relevantes para a decisão de um 

indivíduo permanecer com um filho após os 35 anos, em Portugal, Espanha, Itália e 

Grécia. Também neste caso, a variável que nos interessa explicar é dicotómica (0 – tem 1 

filho, mas pretende ter mais (temporário); 1 – tem 1 filho e não pretende ter mais 

(permanente)). 

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 5.3, cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. De uma forma geral e isolando 

o efeito das restantes variáveis, concluímos que aqueles que têm mais possibilidades de 

não transitar para o segundo filho parecem ser mais velhos, do sexo feminino e 

espanhóis. Porém, ao considerar apenas o efeito do sexo, não podemos afirmar que 

existam diferenças significativas entre os homens e mulheres (valor p = 0,19). 

Adicionalmente, no estudo univariado, concluímos que aqueles que residem em 

pequenas ou médias cidades, que não têm um emprego, que têm níveis de escolaridade 

mais baixos e que são divorciados, separados ou são solteiros e não têm companheiro, 

também apresentam mais possibilidades de se manter com apenas um filho. Note-se que 

devido ao reduzido número de observações dos solteiros que não têm companheiro e 
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tendo em consideração que o sentido destes indivíduos é o mesmo dos divorciados e 

separados (Figura 5.6), foi necessário agrupar previamente estas duas categorias. 

Ao não considerar o efeito das restantes variáveis, também podemos verificar que as 

possibilidades destes indivíduos não transitarem para o segundo filho parecem 

aumentar quando consideramos aqueles que fazem uma má avaliação da sua vida no 

geral, do sistema de saúde e de pensões, do custo de vida, das relações interculturais, do 

combate à desigualdade e pobreza, do acesso à habitação, da administração pública, da 

situação económica e da situação de emprego do seu país.  

Quanto às expectativas dos indivíduos, o sentido destas variáveis aponta para que 

aqueles que têm piores ou as mesmas expectativas em relação à sua vida no geral, a 

subsídios de desemprego, ao custo de vida e à situação financeira do país e do agregado 

familiar, apresentam mais possibilidades de permanecer com apenas um filho.  

 

Tabela 5.3: Coeficientes estimados (�̂�), respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade 0,21 0,04 1,23 (1,15;1,32) <0,001 
Sexo       

Masculino (ref.)      
Feminino 0,37 0,29 1,45 (0,83;2,55) 0,19 

País       
Portugal (ref.)      
Espanha -1,43 0,70 4,18 (1,05;16,63) 0,04 
Itália -0,89 0,70 2,43 (0,61;9,62) 0,21 
Grécia -0,92 0,88 2,51 (0,45;14,04) 0,29 

Dimensão da área de residência      
Área rural ou vila (ref.)      
Pequena ou média cidade 0,73 0,33 2,06 (1,09;3,92) 0,03 
Grande cidade 0,22 0,39 1,25 (0,58;2,71) 0,57 

Existência de emprego      
Sim (ref.)      
Não 0,83 0,42 2,31 (1,01;5,26) 0,047 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário -1,07 0,37 2,91 (1,40;6,04) 0,004 
Superior -1,12 0,46 3,06 (1,24;7,54) 0,01 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos (ref.)      
Divorciados/Separados/solteiro(s/companheiro) 1,76 0,67 5,79 (1,55;21,67) 0,01 
Solteiros com companheiro 0,17 0,55 1,18 (0,40;3,45) 0,76 

Globalmente, como se sente com a vida que tem?      
Satisfeito (ref.)      
Não satisfeito 0,96 0,41 2,60 (1,16;5,84) 0,02 

Avaliação do sistema de saúde do seu país      
Bom (ref.)      
Mau 0,53 0,32 1,71 (0,91;3,20) 0,09 

Avaliação do sistema de pensões do seu país      

OR
^

OR
^

1/ OR
^

IC95%(OR
^

)

IC95%(1/ OR
^

)
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Mau (ref.)      
Bom -0,77 0,31 2,17 (1,17;4,02) 0,01 

Avaliação do custo de vida no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -1,02 0,35 2,77 (1,40;5,49) 0,003 

Avaliação das relações interculturais no seu país      
Boas (ref.)      
Más 0,92 0,31 2,52 (1,38;4,58) 0,003 

Avaliação do combate à desigualdade e pobreza no seu 
país 

  
  

 

Mau (ref.)      
Bom -0,81 0,30 2,24 (1,23;4,07) 0,008 

Avaliação do acesso à habitação no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -1,34 0,36 3,83 (1,90;7,75) <0,001 

Avaliação da administração pública no seu país      
Má (ref.)      
Boa -0,62 0,33 1,86 (0,98;3,52) 0,06 

Avaliação da situação económica do seu país      
Má (ref.)      
Boa -0,77 0,42 2,17 (0,95;4,93) 0,06 

Avaliação da situação de emprego no seu país      
Má (ref.)      
Boa -0,94 0,40 2,57 (1,17;5,63) 0,02 

Expectativas em relação à sua vida no geral      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,59 0,32 1,81 (0,97;3,37) 0,06 

Expectativas em relação a subsídios de desemprego      
Melhor ou na mesma (ref.)      
Pior 0,66 0,31 1,94 (1,05;3,58) 0,03 

Expectativas em relação ao custo de vida no seu país      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,98 0,48 2,67 (1,04;6,85) 0,04 

Expectativas em relação à sua situação de emprego      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,59 0,39 1,81 (0,84;3,88) 0,13 

Expectativas em relação à situação financeira do seu 
agregado familiar 

  
  

 

Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,99 0,39 2,72 (1,26;5,86) 0,01 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade, sexo, país de residência, 

nível de escolaridade do próprio, existência de emprego, avaliação da sua vida no geral, 

do acesso à habitação e da situação económica do seu país e expectativas em relação a 

subsídios a desempregados no seu país, se revelaram significativas (a menos de 5%) 

para a decisão de permanecer definitivamente com apenas um filho, depois dos 35 anos. 

Repare-se que, no que concerne à decisão permanente de se manter com apenas um 

filho depois dos 35 anos, encontramos alguns determinantes relacionados com a 

avaliação e expectativas da vida do indivíduo e do estado do seu país, ao contrário do 

que se verificou para a decisão dos indivíduos se manterem sem filhos (childlessness 

permanente). 

Por outro lado, o número ideal de filhos deixa de ser determinante quando a decisão em 

causa é se manter ou não com apenas um filho. O mesmo se verifica em relação à 
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situação conjugal dos indivíduos. Se para a decisão de não ter filhos é determinante o 

facto dos indivíduos serem solteiros, no caso da decisão de permanecer com apenas um 

filho depois dos 35 anos, concluímos que a situação conjugal deixa de ser importante 

para explicar as intenções reprodutivas destes indivíduos. 

As restantes variáveis, como a dimensão da área de residência, nível de escolaridade do 

pai ou da mãe e as restantes variáveis relacionadas com a avaliação e expectativas 

futuras em relação à vida do indivíduo e ao estado do país, não se revelaram 

significativas para a decisão de se manter com apenas um filho depois dos 35 anos. 

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. No 

modelo final obtido (Tabela 5.4), agrupámos a variável país em duas categorias. 

Optámos por agrupar categorias Grécia e Espanha, pois os coeficientes correspondentes 

do modelo de regressão logística não eram significativamente diferentes entre si (valor 

p = 0,40). Também agrupamos as categorias do modelo relativas aos italianos e 

portugueses, pois também neste caso não existiam diferenças significativas entre os 

respetivos coeficientes do modelo (valor p = 0,41).  

Por fim, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que não existem interações significativas entre as variáveis do modelo. O 

modelo de regressão logística ajustado (Tabela 5.4) revelou um bom ajustamento aos 

dados, pois obtivemos um valor de R2 de Nagelkerke igual a 51%, e uma boa capacidade 

discriminativa (AUC=0,89).  

 

Tabela 5.4: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para a decisão permanente 
de ter um filho único vs. temporária, respetivos desvios-padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste de 

Wald) associados. (R2 = 0,51; AUC = 0,89; valor p do teste de Hosmer = 0,76) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade 0,32 0,05 <0,001 
Sexo    

Masculino    
Feminino 1,08 0,43 0,01 

País    
Portugal e Itália    
Grécia e Espanha -1,56 0,46 <0,001 

Nível de escolaridade    
Até básico    
Secundário -1,29 0,51 0,01 
Superior -0,97 0,61 0,11 

Existência de emprego    
Sim    
Não 1,78 0,67 0,01 

Globalmente, como se sente com a vida que tem?    
Satisfeito    
Não satisfeito 1,12 0,56 0,047 
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Avaliação do acesso à habitação no seu país     
Mau    
Bom -1,39 0,59 0,02 

Avaliação do situação económica do seu país    
Má    
Boa -1,93 0,81 0,02 

Expectativas em relação a subsídios de desemprego no seu país    
Melhor ou na mesma    
Pior 1,28 0,45 0,005 

 

Para a decisão permanente de permanecer com apenas um filho, depois dos 35 anos, 

podemos concluir, para perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades destes indivíduos não querem transitar 

para o segundo filho aumentam cerca de 38% (OR = 1,38; IC95% = (1,24;1,53)). 

Quanto maiores as diferenças de idades dos indivíduos, maiores são as 

possibilidades dos mais velhos não transitarem para o segundo filho (Figura 

5.10). Por exemplo, depois dos 35 anos, um indivíduo que tenha mais 3 anos do 

que outro, tem quase o triplo (OR = 2,61; IC95% = (1,89;3,60)) das possibilidades 

permanecer com apenas um filho; 

 

Figura 5.10: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos e 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 As mulheres têm o triplo (OR = 2,95; IC95% = (1,26;6,89)) das possibilidades de 

não transitar para o segundo filho do que os homens; 

 Os portugueses e italianos têm quase 5 vezes (OR = 4,76; IC95% = (1,94;11,66)) 

mais possibilidades de se manter com um filho do que os espanhóis e gregos; 

 Os que têm até ao ensino básico têm mais possibilidades de não transitar para 

o segundo filho do que os que têm o ensino secundário (OR = 3,63; IC95% = 

(1,33;9,87)). Já quando se comparam os que têm o ensino superior com os que 
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têm níveis de escolaridade mais baixos, concluímos que não existem diferenças 

significativas entre as suas intenções reprodutivas depois dos 35 anos; 

 Os que não têm emprego têm mais possibilidades de não transitar para o 

segundo filho do que os que têm um emprego (OR = 5,92; IC95% = (1,59;22,04)); 

 Os que não se sentem satisfeitos com a sua vida no geral têm o triplo (OR = 

3,07; IC95% = (1,02;9,29)) das possibilidades de permanecer com apenas um 

filho do que os que estão satisfeitos; 

 Os que fazem uma má avaliação do acesso à habitação no seu país têm mais 

possibilidades de não transitar para o segundo filho (OR = 4,02; IC95% = 

(1,27;12,74)); 

 Os que fazem uma má avaliação da situação económica do seu país têm mais 

possibilidades de não ter o segundo filho (OR = 6,89; IC95% = (1,40;33,95)); 

 Os que têm piores expectativas em relação aos subsídios a desempregados no 

seu país têm mais possibilidades (OR = 3,59; IC95% = (1,48;8,68)) de se manter 

com apenas um filho. 

De uma forma geral, concluímos que são características potenciadoras da decisão 

permanente de não transitar para o segundo filho depois dos 35 anos, o facto dos 

indivíduos serem mais velhos, do sexo feminino, portugueses ou italianos, com um nível 

de escolaridade até ao básico, que não têm emprego, que fazem uma má avaliação da sua 

vida no geral, do acesso à habitação e da situação económica do seu país e que têm 

piores expectativas em relação a subsídios a desempregados no seu país. A partir destas 

características, na Figura 5.11, apresentamos o perfil mais provável da decisão 

permanente dos indivíduos do sul da Europa permanecerem com apenas um filho 

depois dos 35 anos.  
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Figura 5.11: Características potenciadoras para a decisão permanente de não transitar para o 
segundo filho depois dos 35 anos. 

 

Considerando estas características potenciadoras, é possível traçar o perfil mais 

provável daqueles indivíduos cuja decisão de ter apenas um filho é permanente. Na 

Figura 5.12 apresentamos o perfil com probabilidade elevada da decisão permanente de 

não transitar para o segundo filho (linha vermelha, a cheio), no qual consideramos 

mulheres, portuguesas ou italianas, com ensino até ao básico, que não têm emprego, que 

não estão satisfeitas com a sua vida no geral, que fazem uma má avaliação do acesso à 

habitação e da situação económica do seu país e que têm piores expectativas em relação 

a subsídios a desempregados no seu país, em função da idade.  

Concluímos que, para este perfil, a probabilidade dos indivíduos não transitarem para o 

segundo filho é praticamente igual a 1, seja qual for a idade considerada. Porém, ao 

variar as percepções dos indivíduos em relação à sua vida e ao estado do país (i.e., 

considerando as mulheres que estão satisfeitas com a sua vida, que fazem uma boa 

avaliação do acesso à habitação e da situação económica do seu país e que têm melhores 

ou as mesmas expectativas em relação aos subsídios a desempregados no seu país), 

concluímos que as probabilidades destas mulheres permanecerem com apenas um filho 

são consideravelmente inferiores, principalmente para as mais jovens.  

Se, para além de considerarmos percepções positivas, fizermos variar a situação de 

emprego, verificamos que estas probabilidades são ainda mais baixas, seja qual for a 

idade considerada. Mantendo fixas as características sociodemográficas destas 
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mulheres, concluímos que uma mulher com 36 anos que tenha um emprego e que faça 

uma avaliação positiva da sua vida no geral, do acesso à habitação, da situação 

económica do seu país e que tenha melhores expectativas em relação a subsídios a 

desempregados no seu país, apresenta uma probabilidade de não transitar para o 

segundo filho praticamente nula (7%). Já para uma mulher com a mesma idade que não 

tenha um emprego, essa probabilidade é igual a 31% e é igual a 99% se as suas 

percepções forem negativas. 

 

 

Figura 5.12: Perfil com probabilidade elevada da decisão permanente de não transitar para o 
segundo filho depois dos 35 anos, em função da idade e da existência de emprego e das percepções e 
expectativas em relação à vida do indivíduo e do estado do país. As regiões a sombreado 
representam os respetivos intervalos de confiança a 95%. 
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6. DECISÃO PERMANENTE DE SE MANTER SEM FILHOS DEPOIS DOS 29 

ANOS (relativamente aos que querem transitar para a parentalidade) 

 

Países do Sul da Europa 

6.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes da decisão permanente de se manter sem filhos depois 

dos 29 anos, nos países do sul da Europa, consideramos uma amostra de 399 indivíduos 

com idades compreendidas entre os 30 e 54 anos. Com base nesta amostra e incluindo 

os pesos dos diferentes países, concluímos que 37% destes indivíduos não pretendem 

transitar para a parentalidade depois dos 29 anos e que a maioria ainda pretende fazê-

lo.  

Desta amostra, 16% dos indivíduos residem em Portugal, 25% em Espanha, 29% em 

Itália e os restantes na Grécia. Ao incluir os pesos dos diferentes países, podemos 

concluir que a proporção de indivíduos que não pretende transitar para a parentalidade 

é inferior no caso dos gregos (25%) e superior para os portugueses (47%) (Figura 6.1). 

Concluímos que existem diferenças significativas entre a proporção de gregos que não 

querem transitar e a dos residentes dos restantes países (valor p = 0,04). 

 

Figura 6.1: Distribuição das intenções reprodutivas em função do país de residência. 

 

A maioria destes indivíduos é do sexo masculino (62%), tem emprego (81%) e tem até 

ao ensino básico (25%), sendo que 53% tem o secundário e 22% tem um nível de 

escolaridade superior. Podemos verificar que a proporção de sul europeus que não 
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pretende transitar para a parentalidade é estatisticamente diferente para os homens e 

mulheres (valor p = 0,04) (Figura 6.2). Porém, não há diferenças significativas para 

aqueles que têm ou não um emprego (valor p = 0,99) (Figura 6.3). Relativamente ao 

nível de escolaridade, concluímos que a menor proporção de indivíduos que não 

pretende vir a ter filhos é relativa àqueles que têm um nível de escolaridade superior 

(valor p = 0,001) (Figura 6.4).  

A média das idades destes indivíduos é igual a 37,9 anos e o desvio padrão é igual a 6,8 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 36 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 6.5, concluímos que a mediana da idade daqueles que ainda 

pretendem transitar para a parentalidade (34 anos) é muito inferior à daqueles que não 

pretendem ter filhos (44 anos).  

 

 

Figura 6.2: Distribuição das intenções reprodutivas em função do sexo. 

 

 

Figura 6.3: Distribuição das intenções reprodutivas em função da existência de trabalho. 
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Figura 6.4: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade. 

 

 

Figura 6.5: Distribuição da idade dos indivíduos em função das suas intenções reprodutivas. 

 

Concluímos também que 29% residem em áreas rurais ou vilas, 46% residem em 

pequenas ou médias cidades e os restantes em grandes cidades, sendo que a proporção 

de indivíduos que não tenciona ter filhos é superior (48%) (Figura 6.6) para aqueles que 

residem em grandes cidades (valor p = 0,04).  

Destes indivíduos, 31% são casados ou viúvos, 21% são solteiros com companheiro, 

46% não têm companheiro e apenas 2% são divorciados ou separados. Apesar da 

proporção de indivíduos que não pretende transitar para a parentalidade ser superior 

no caso dos solteiros sem companheiro (Figura 6.7), concluímos que não existem 

diferenças significativas as intenções reprodutivas destes indivíduos (valor p = 0,54). 
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Figura 6.6: Distribuição das intenções reprodutivas em função da área de residência. 

 

 

Figura 6.7: Distribuição das intenções reprodutivas em função da situação conjugal do indivíduo. 

 

Para a maioria destes indivíduos, os pais têm um nível de escolaridade até ao básico 

(47% no caso dos pais e 55% no caso das mães), sendo que apenas 5% dos pais e 4% 

das mães não tem escolaridade e os restantes têm o ensino secundário ou superior. 

Concluímos que quanto menor é o nível de escolaridade dos pais, maior é a proporção 

de indivíduos que não pretendem transitar para a parentalidade (Figuras 6.8 e 6.9). 

Contudo, a proporção de indivíduos que não pretende transitar para a parentalidade é 

estatisticamente idêntica em ambos os casos (valores p iguais a 0,30 e 0,06, 

respetivamente). 
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Figura 6.8: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade do pai. 

 

 

Figura 6.9: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade da mãe. 

 

A maioria destes indivíduos considera que o número ideal de filhos para uma família é 

igual a 2 (60%), 14% tem ideais mais alargados (mais do que dois filhos) e os restantes 

consideram que o número ideal de filhos é inferior a dois. A partir da Figura 6.10, 

concluímos que quanto maior for o número ideal de filhos para uma família, menores 

são as proporções de indivíduos que não pretendem ter filhos (valor p = 0,001). 
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Figura 6.10: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível do número ideal de filhos. 

 

As distribuições das restantes variáveis pelo evento em causa, assim como o valores de 

prova dos testes de comparação de proporções, encontram-se na Tabela 6.1 e 6.2. Para 

nenhuma das categorias destas variáveis podemos afirmar que existem diferenças 

significativas entre as proporções de indivíduos que não tencionam transitar para a 

perentalidade. Porém, de uma forma geral, podemos concluir que as proporções de 

indivíduos que não pretendem ter filhos depois dos 29 anos são superiores para aqueles 

que fazem más avaliações da sua vida no geral e do estado do país.  

Já para as variáveis expectativas da vida do indivíduo no geral, da sua área de residência, 

do sistema de saúde do país e da sua situação de emprego, concluímos que existem 

diferenças significativas entre as proporções de indivíduos que não pretendem transitar 

para a parentalidade depois dos 29 anos. Porém, verifica-se que as maiores proporções 

são para aqueles que têm as mesmas expectativas em relação ao futuro. Portanto, estas 

variáveis pouco nos dizem em relação às intenções reprodutivas destes indivíduos. 

 

Tabela 6.1: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Não tem 
filhos 

nem quer 
ter 

Não tem 
filhos mas 
quer ter 

Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 38% 62% 
0,63 

 Não muito satisfeito 44% 56% 
 Nada satisfeito 35% 65% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 39% 61% 
0,99 

Má 39% 61% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 40% 60% 0,71 
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 Mau 38% 62% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 34% 66% 

0,24 
 Mau 41% 59% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Bom 

38% 62% 
0,84 

 Mau 40% 60% 
- ao custo de vida no seu país Bom 43% 57% 

0,44 
 Mau 38% 62% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 40% 60% 

0,68 
 Má 37% 63% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

36% 64% 
0,57 

 Mau 40% 60% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 37% 63% 

0,89 
 Mau 39% 61% 
- à administração pública do seu país Boa 37% 63% 

0,74 
 Má 40% 60% 
- à situação económica do seu país Boa 33% 67% 

0,46 
 Má 39% 61% 
- à sua situação de emprego Boa 37% 63% 

0,57 
 Má 41% 59% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 38% 62% 

0,68 
 Má 40% 60% 
- à situação de emprego no seu país Boa 32% 68% 

0,38 
 Má 40% 60% 

 

Tabela 6.2: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Não tem 
filhos 

nem quer 
ter 

Não tem 
filhos mas 
quer ter 

Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 30% 70% 

0,01  Melhor 32% 68% 
 Na mesma 39% 61% 

- à sua área de residência Pior 28% 72% 
0,03 Melhor 29% 71% 

 Na mesma 46% 54% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 37% 63% 

0,02  Melhor 24% 76% 
 Na mesma 44% 56% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 36% 64% 

0,28  Melhor 34% 66% 
 Na mesma 43% 57% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 37% 63% 

0,32 
 Melhor 32% 68% 
 Na mesma 43% 57% 
- ao custo de vida no seu país Pior 38% 62% 

0,07  Melhor 27% 74% 
 Na mesma 45% 55% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 39% 61% 

0,21  Melhor 29% 71% 
 Na mesma 41% 59% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 43% 57% 

0,26 
 Melhor 30% 70% 
 Na mesma 38% 62% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 41% 59% 

0,19  Melhor 28% 72% 
 Na mesma 41% 59% 
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- à administração pública do seu país Pior 42% 58% 
0,26  Melhor 30% 70% 

 Na mesma 40% 60% 
- à situação económica do seu país Pior 39% 61% 

0,76  Melhor 42% 58% 
 Na mesma 37% 63% 
- à sua situação de emprego Pior 32% 68% 

0,02  Melhor 30% 70% 
 Na mesma 45% 55% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 35% 65% 

0,10 
 Melhor 31% 69% 
 Na mesma 43% 57% 
- à situação de emprego no seu país Pior 40% 60% 

0,92  Melhor 37% 63% 
 Na mesma 39% 61% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 42% 58% 
0,06 

 Algumas vezes 31% 69% 
 Muitas vezes 46% 54% 

 

 

6.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Nesta secção, pretende-se encontrar os fatores relevantes para o childlessness 

permanente após os 29 anos em Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Mais uma vez, a 

variável que nos interessa explicar é dicotómica (0 - childlessness temporário; 

1 - childlessness permanente), por isso construiu-se um modelo de regressão logística.  

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 6.3 cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. Ao estudar o efeito de cada 

variável na ausência das restantes, concluímos que os mais velhos, do sexo feminino, 

gregos, com ensino superior e que têm ideais mais reduzidos, apresentam mais 

possibilidades de permanecer sem filhos depois dos 29 anos.  

Adicionalmente, verificamos que os solteiros que não têm um companheiro, que 

residem em grandes cidades e que fazem uma má avaliação do sistema de pensões no 

seu país parecem influenciar de forma positiva a decisão de permanecer childlessness 

depois dos 29 anos. Contudo, nesta fase, não podemos afirmar que estes fatores sejam 

significativos para explicar as intenções reprodutivas destes indivíduos (valores p 

superiores a 0,05). 

Importa também referir que para este modelo foi necessário agrupar desde logo as 

categorias divorciado ou separado com os casados ou viúvos devido ao número 
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reduzido de observações da primeira categoria (2%). Por outro lado, para o childlessness 

permanente depois dos 29 anos, a situação conjugal dos indivíduos parece diferir de 

acordo com o facto destes indivíduos serem solteiros e terem ou não um companheiro. 

Ao contrário do que verificamos no childlessness permanente depois dos 35 anos, 

parecem existir diferenças entre aqueles que são solteiros e têm um companheiro e 

aqueles que são solteiros e não têm um companheiro. Se por um lado, parecem ser os 

solteiros que não têm companheiro que apresentam mais possibilidades de permanecer 

sem filhos do que os casados ou viúvos, por outro parecem ser os casados, viúvos, 

divorciados ou separados que apresentam mais possibilidades de permanecer 

childlessness do que os solteiros que têm um companheiro.  

 

Tabela 6.3: Coeficientes estimados (�̂�), respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade 0,20 0,02 1,22 (1,17;1,27) <0,001 
Sexo       

Masculino (ref.)      
Feminino 0,45 0,21 1,56 (1,03;2,36) 0,03 

País      
Portugal (ref.)      
Espanha  -0,38 0,49 1,46 (0,56;3,81) 0,43 
Itália -0,35 0,48 1,43 (0,56;3,66) 0,46 
Grécia -1,10 0,59 3,00 (0,94;9,52) 0,06 

Dimensão da área de residência       
Área rural ou vila (ref.)      
Pequena ou média cidade 0,04 0,25 1,04 (0,64;1,70) 0,86 
Grande cidade 0,52 0,28 1,68 (0,98;2,91) 0,06 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário 0,15 0,25 1,17 (0,72;1,90) 0,53 
Superior -0,81 0,32 2,24 (1,19;4,22) 0,01 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos/ Divorciados/Separados (ref)      
Solteiros com companheiro -0,25 0,30 1,29 (0,72;2,32) 0,40 
Solteiros sem companheiro 0,31 0,23 1,36 (0,86;2,14) 0,19 

Número ideal de filhos      
Dois (ref.)      
Menos de dois 0,84 0,25 2,33 (1,42;3,81) <0,001 
Mais de dois -0,51 0,37 1,66 (0,80;3,42) 0,17 

Avaliação do sistema se pensões no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,29 0,23 1,34 (0,86;2,10) 0,20 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade, país de residência, 

dimensão da área de residência, nível de escolaridade do próprio, situação conjugal e 

número de filhos considerado ideal para uma família se revelaram significativas a 
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menos de 5%. As restantes variáveis, como o sexo, situação de emprego e nível de 

escolaridade do pai ou da mãe não se revelaram significativas para a decisão de 

permanecer definitivamente sem filhos depois dos 29 anos. Repare-se que apesar do 

sexo e da avaliação do sistema de pensões se terem revelado significativas na ausência 

das restantes variáveis, concluímos que estas variáveis não são determinantes para 

explicar as intenções reprodutivas destes indivíduos.  

Importa também salientar que quando estudamos a decisão de permanecer sem filhos 

depois dos 29 anos, nenhuma das variáveis relacionadas com as percepções da vida do 

indivíduo são determinantes para explicar as suas intenções reprodutivas, ao contrário 

do que se concluiu com o estudo do childlessness permanente depois dos 35 anos, no 

qual a avaliação da situação de emprego do indivíduo é um fator determinante. Por 

outro lado, quando estudamos os indivíduos mais jovens o país e a área de residência 

passam a ser determinantes para explicar a decisão permanente de não ter filhos. 

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. No 

modelo final obtido (Tabela 6.4), agrupámos a variável situação conjugal em duas 

categorias. Primeiro, optámos por agrupar as categorias relativas aos divorciados e 

separados com a referência (casados ou viúvos), devido ao reduzido número de 

observações. Em seguida, concluímos que não existiam diferenças entre aqueles 

solteiros que vivem com companheiro e os casados, viúvos, divorciados ou separados, 

sendo os coeficientes correspondentes do modelo de regressão não eram 

significativamente diferentes entre si (valor p = 0,84).  

Também agrupamos as categorias da variável número ideal de filhos, pois através do 

TRV (valor p = 0,31) concluímos que o coeficiente da categoria mais de dois filhos não 

diferia significativamente da referência (dois filhos). O mesmo se verificou para as 

categorias das variáveis nível de escolaridade, dimensão da área de residência e país de 

residência. Agrupamos as categorias correspondentes do modelo: até básico com 

secundário (valor p = 0,10), área rural ou vila com pequena ou média cidade (valor p = 

0,67) e Portugal com Espanha e Itália (valor p = 0,51). 

Finalmente, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que não existem interações significativas entre estas variáveis. O modelo 

final obtido (Tabela 6.4) revelou um bom ajustamento aos dados, pois obtivemos um 

valor de R2 de Nagelkerke igual a 47%, e uma capacidade discriminativa muito boa 

(AUC=0,87).  
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Tabela 6.4: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para o Childlessness 
permanente vs. temporário, respetivos desvios-padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste de Wald) 

associados. (R2 = 0,47; AUC = 0,87; valor p do teste de Hosmer = 0,97) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade 0,22 0,02 <0,001 
País    

Portugal, Espanha ou Itália    
Grécia -1,06 0,51 0,04 

Dimensão da área de residência    
Área rural/vila ou pequena/média cidade    
Grande cidade 0,91 0,33 0,01 

Nível de escolaridade    
Até secundário    
Superior -0,91 0,38 0,01 

Situação conjugal    
Casados/solteiros(c/ comp)/divorciados/separados/viúvos    
Solteiros sem companheiro 0,71 0,29 0,02 

Número ideal de filhos    
2 ou mais filhos    
Menos de 2 filhos 0,70 0,31 0,03 

 

Para o caso do childlessness  permanente depois dos 29 anos, podemos concluir, para 

perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades dos indivíduos se manterem sem filhos 

aumentam 24% (OR = 1,24; IC95% = (1,18;1,30)). Quanto maiores as diferenças 

de idades entre os indivíduos, maiores são as possibilidades dos mais velhos se 

manterem sem filhos (Figura 6.11); 

 

Figura 6.11: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos e 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 Os portugueses, espanhóis ou italianos têm o triplo (OR = 2,88; IC95% = 

(1,05;7,89)) das possibilidades de ser childlessness permanente do que os 
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 Os que vivem em grandes cidades têm mais possibilidades de se manterem sem 

filhos depois dos 29 anos do que os que vivem em áreas rurais ou vilas ou em 

pequenas ou médias cidades (OR = 2,48; IC95% = (1,29;4,74)); 

 Os que têm até ao ensino secundário têm mais possibilidades de serem 

childlessness depois dos 29 anos do que os que têm um nível de escolaridade 

superior (OR = 2,49; IC95% = (1,20;5,20)); 

 Os solteiros que não têm companheiro têm mais possibilidades de ser 

childlessness permanente do que os casados, separados, divorciados, viúvos ou 

os solteiros que vivem com companheiro (OR = 2,03; IC95% = (1,15;3,60)); 

 Os que têm ideais baixos para o número de filhos de uma família  (menos de 2 

filhos) têm mais possibilidades de se manterem sem filhos depois dos 29 anos 

do que os que consideram que o número ideal de filhos de uma família é igual 

ou superior a dois (OR = 2,01; IC95% = (1,09;3,71)). 

Ao ajustar este modelo, concluímos que o que potência o childlessness permanente 

depois dos 29 anos é o facto dos indivíduos serem mais velhos, residirem em Portugal, 

Espanha ou Itália e em grandes cidades, terem até ao ensino secundário, serem solteiros 

(sem companheiro) e considerarem que o número ideal de filhos de uma família é 

inferior a 2 (Figura 6.12).  

 

 

Figura 6.12: Características potenciadoras para o childlessness permanente depois dos 29 anos. 
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Em seguida, apresentamos o perfil com probabilidade elevada destes indivíduos 

permanecerem sem filhos, em função da idade. Repare-se que quando consideramos as 

características potenciadoras do childlessness permanente depois dos 29 anos, 

concluímos que a probabilidade destes indivíduos se manterem sem filhos aumenta à 

medida que idade também aumenta (linhas vermelhas das Figuras 6.12 e 6.13). O 

mesmo acontece quando fazemos variar o número ideal de filhos e o nível de 

escolaridade. Porém, estas probabilidades são mais baixas quando consideramos 

aqueles indivíduos que têm ideais mais alargados (Figura 6.13) e aqueles que têm níveis 

de escolaridade superiores ao secundário (Figura 6.14).  

 

 

Figura 6.13: Perfil com probabilidade elevada da decisão permanente de se manter sem filhos 
depois dos 29 anos, em função da idade e do número ideal de filhos. As regiões a sombreado 
representam os respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 

Figura 6.14: Perfil com probabilidade elevada da decisão permanente de se manter sem filhos 
depois dos 29 anos, em função da idade e do nível de escolaridade. As regiões a sombreado 
representam os respetivos intervalos de confiança a 95%. 
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7. DECISÃO TEMPORÁRIA DE SE MANTER SEM FILHOS DEPOIS DOS 29 

ANOS (relativamente aos que já transitaram) 

 

Países do Sul da Europa 

7.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes da decisão temporária de se manter sem filhos depois 

dos 29 anos, nos países do sul da Europa, consideramos uma amostra de 1597 

indivíduos com idades compreendidas entre os 30 e 54 anos. Para caracterizar estes 

indivíduos recorremos aos pesos (w1) da base do Eurobarómetro ponderados pelos 

diferentes países e, com base nesta amostra, concluímos que 16% destes indivíduos 

pretendem transitar para a parentalidade depois dos 29 anos e que a esmagadora 

maioria já transitou.  

Desta amostra, 23% dos indivíduos residem em Portugal, 26% em Espanha, 27% em 

Itália e os restantes na Grécia. Ao incluir os pesos dos diferentes países, podemos 

concluir que a proporção de indivíduos que pretende transitar para a parentalidade é 

superior no caso dos gregos (Figura 7.1). Também neste caso, concluímos que existem 

diferenças significativas entre a proporção de gregos que ainda querem transitar e a 

proporção dos residentes dos restantes países (valor p = 0,009). 

 

 

Figura 7.1: Distribuição das intenções reprodutivas em função do país de residência. 
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A maioria destes indivíduos é do sexo masculino (51%), tem emprego (73%) e tem até 

ao ensino básico (37%), sendo que 44% tem o secundário e 19% tem um nível de 

escolaridade superior. Podemos verificar que a proporção de sul europeus que ainda 

pretende transitar para a parentalidade é estatisticamente diferente para os homens e 

mulheres (valor p < 0,001) (Figura 7.2), assim como para aqueles que têm ou não um 

emprego (valor p = 0,01) (Figura 7.3). Já para o nível de escolaridade, concluímos que a 

maior proporção de indivíduos que ainda pretende vir a ter filhos é relativa àqueles que 

têm o ensino superior (valor p < 0,001) e que quanto maior o nível de escolaridade, 

maior é a proporção de indivíduos que pretende ter filhos (Figura 7.4).  

A média das idades destes indivíduos é igual a 41,5 anos e o desvio padrão é igual a 7,1 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 41 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 7.5, concluímos que a mediana da idade daqueles que ainda 

pretendem transitar para a parentalidade (34 anos) é muito inferior à daqueles que já 

transitaram (44 anos).  

 

Figura 7.2: Distribuição das intenções reprodutivas em função do sexo. 

 

 

Figura 7.3: Distribuição das intenções reprodutivas em função da existência de trabalho. 
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Figura 7.4: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade. 

 

 

Figura 7.5: Distribuição da idade dos indivíduos em função das suas intenções reprodutivas. 
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companheiro (51%) ainda tencionam transitar para a parentalidade e apenas 4% dos 

divorciados ou separados pretende fazê-lo (Figura 7.6). 

 

Figura 7.6: Distribuição das intenções reprodutivas em função da situação conjugal do indivíduo. 
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(valores p < 0,001). Concluímos que à medida que aumenta o nível de escolaridade dos 

pais, aumentam também as proporções de indivíduos que ainda pretendem ter filhos 

(Figuras 7.7 e 7.8). 

 

Figura 7.7: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade do pai. 
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Figura 7.8: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade da mãe. 
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parentalidade (Figura 7.9), concluímos que, no que concerne ao número ideal de filhos, 

não há diferenças significativas entre as proporções dos que ainda pretendem ter filhos 

(valor p = 0,29). 

 

 

Figura 7.9: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível do número ideal de filhos. 
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relação à sua vida no geral, à sua área de residência, ao sistema de saúde, à sua situação 

de emprego e à situação financeira do seu agregado familiar (Tabela 7.2), podemos 

afirmar que existem diferenças significativas entre as proporções de indivíduos que 

tencionam transitar para a perentalidade. Para estas variáveis, concluímos que as 

proporções de indivíduos que ainda pretendem ter filhos depois dos 29 anos são 

superiores para aqueles que têm melhores expectativas em relação à sua vida e aos 

estado do país. 

 

Tabela 7.1: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 
Não tem 

filhos mas 
quer ter 

Tem filhos  Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 16% 84% 
0,94 

 Não muito satisfeito 15% 85% 
 Nada satisfeito 17% 83% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 16% 84% 
0,99 

Má 16% 84% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 15% 85% 

0,28 
 Mau 17% 83% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 17% 83% 

0,81 
 Mau 16% 84% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Bom 

16% 84% 
0,96 

 Mau 16% 84% 
- ao custo de vida no seu país Bom 17% 83% 

0,52 
 Mau 16% 84% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 16% 84% 

0,87 
 Má 16% 84% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

15% 85% 
0,69 

 Mau 16% 84% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 20% 80% 

0,14 
 Mau 15% 85% 
- à administração pública do seu país Boa 14% 86% 

0,23 
 Má 17% 83% 
- à situação económica do seu país Boa 19% 81% 

0,46 
 Má 16% 84% 
- à sua situação de emprego Boa 18% 82% 

0,15 
 Má 15% 86% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 18% 82% 

0,05 
 Má 13% 87% 
- à situação de emprego no seu país Boa 18% 82% 

0,61 
 Má 16% 84% 
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Tabela 7.2: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 
Não tem 

filhos mas 
quer ter 

Tem filhos  Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 18% 82% 

<0,001  Melhor 22% 78% 
 Na mesma 13% 87% 

- à sua área de residência Pior 19% 81% 
<0,001 Melhor 23% 77% 

 Na mesma 14% 86% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 18% 82% 

0,02  Melhor 21% 79% 
 Na mesma 14% 86% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 18% 82% 

0,08  Melhor 19% 81% 
 Na mesma 14% 86% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 17% 82% 

0,18 
 Melhor 21% 79% 
 Na mesma 15% 85% 
- ao custo de vida no seu país Pior 16% 84% 

0,15  Melhor 21% 79% 
 Na mesma 15% 85% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 17% 83% 

0,10  Melhor 21% 79% 
 Na mesma 15% 85% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 16% 84% 

0,48 
 Melhor 19% 81% 
 Na mesma 16% 84% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 15% 85% 

0,13  Melhor 20% 80% 
 Na mesma 17% 83% 
- à administração pública do seu país Pior 14% 86% 

0,18  Melhor 20% 80% 
 Na mesma 16% 84% 
- à situação económica do seu país Pior 16% 84% 

0,93  Melhor 17% 83% 
 Na mesma 16% 84% 
- à sua situação de emprego Pior 19% 81% 

<0,001  Melhor 22% 78% 
 Na mesma 14% 86% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 17% 83% 

0,002 
 Melhor 22% 78% 
 Na mesma 14% 86% 
- à situação de emprego no seu país Pior 16% 84% 

0,21  Melhor 17% 83% 
 Na mesma 18% 82% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 17% 83% 
0,87 

 Algumas vezes 16% 84% 
 Muitas vezes 15% 85% 
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7.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Para encontrar os fatores relevantes para o childlessness temporário, após os 29 anos 

nos países do sul da Europa, ajustámos um modelo de regressão logística, considerando 

a variável resposta: 0 - indivíduos que já transitaram para a parentalidade; 1 –

 childlessness temporário. 

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 7.3 cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. Ao estudar o efeito destas 

variáveis isoladamente, concluímos que a idade, sexo, país de residência, existência de 

emprego, nível de escolaridade do próprio, do pai ou da mãe, situação conjugal, número 

de filhos considerado ideal, expectativas em relação à vida do indivíduo, à sua área de 

residência, à sua situação de emprego e à situação financeira do seu agregado familiar, 

são significativas a menos de 5%.  

Para estas variáveis, podemos concluir que o facto de um indivíduo ser do sexo 

masculino, solteiro, residir em Itália ou na Grécia, ter um emprego, um nível de 

escolaridade superior ao secundário, cujos pais também tenham um nível de 

escolaridade equivalente ao secundário ou superior, que tenham baixos ideais para o 

número de filhos de uma família e que tenham melhores expectativas em relação à sua 

vida ou ao estado do país, aumentam as possibilidades destes indivíduos pretenderem 

ter filhos.  

Adicionalmente, aqueles que fazem uma boa avaliação do acesso à habitação e que têm 

melhores expectativas em relação aos subsídios de desemprego e ao custo de vida no 

seu país, influenciam de forma positiva a decisão temporária de permanecer sem filhos. 

Contudo, ao considerarmos o efeito destas variáveis isoladamente, concluímos que estas 

não são significativas para explicar as intenções reprodutivas destes indivíduos (valores 

p superiores a 0,05).  
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Tabela 7.3: Coeficientes estimados (�̂�), respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade -0,22 0,02 1,24 (1,28;1,20) <0,001 
Sexo       

Masculino (ref.)      
Feminino -0,86 0,15 2,36 (1,77;3,15) <0,001 

País       
Portugal (ref.)      
Espanha 0,62 0,35 1,86 (0,93;3,72) 0,08 
Itália 0,74 0,35 2,09 (1,05;4,16) 0,04 
Grécia 1,24 0,40 3,44 (1,58;7,48) 0,002 

Existência de emprego      
Sim (ref.)      
Não -0,50 0,17 1,65 (1,17;2,36) 0,004 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário 0,57 017 1,77 (1,26;2,49) <0,001 
Superior 0,96 0,20 2,61 (1,77;3,85) <0,001 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos (ref.)      
Divorciados/Separados -0,71 0,55 2,03 (0,69;6,02) 0,20 
Solteiros com companheiro 3.00 0.23 14,32 (9,26;22,13) <0,001 
Solteiros sem companheiro 4,05 0,25 57,64 (35,24;94,27) <0,001 

Nível de escolaridade do pai      
Nenhum (ref.)      
Até básico 0,15 0,37 1,17 (0,56;2,41) 0,68 
Secundário ou superior 0,78 0,37 2,18 (1,06;4,51) 0,04 

Nível de escolaridade da mãe      
Nenhum (ref.)      
Até básico 0,75 0,42 2,11 (0,92;4,81) 0,08 
Secundário ou superior 1,29 0,42 3,65 (1,58;8,39) 0,002 

Número ideal de filhos      
Dois (ref.)      
Menos de dois 0,40 0,19 1,50 (1,03;2,17) 0,03 
Mais de dois -0,16 0,19 1,18 (0,81;1,71) 0,40 

Avaliação do acesso à habitação no seu país      
Mau (ref.)      
Bom 0,28 0,18 1,32 (0,92;1,88) 0,13 

Expectativas em relação à sua vida no geral      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,52 0,15 1,69 (1,26;2,26) <0,001 

Expectativas em relação à sua área de residência      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,52 0,17 1,68 (1,21;2,34) 0,002 

Expectativas em relação ao sistema de saúde no seu 
país 

  
  

 

Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,36 0,18 1,69 (1,00;2,04) 0,05 

Expectativas em relação a subsídios de desemprego 
do seu país 

  
  

 

Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,30 0,21 1,35 (0,91;2,03) 0,15 

Expectativas em relação ao custo de vida no seu país      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,36 0,20 1,43 (0,96;2,14) 0,08 

Expectativas em relação à sua situação de emprego      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,50 0,16 1,65 (1,20;2,27) 0,002 

Expectativas em relação à situação financeira do seu 
agregado familiar 

  
  

 

OR
^

OR
^

1/ OR
^

IC95%(OR
^

)

IC95%(1/ OR
^

)
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Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor 0,53 0,16 1,70 (1,23;2,33) 0,001 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade, sexo, país de residência, 

nível de escolaridade do próprio, situação conjugal, avaliação do acesso à habitação no 

seu país e avaliação do sistema de pensões no seu país, se revelaram significativas a 

menos de 5%. Note-se que, apesar da variável avaliação do sistema de pensões não ser 

significa no estudo univariado, na presença das restantes variáveis, esta variável é 

determinante para as explicar as intenções reprodutivas dos sul europeus.  

A dimensão da área de residência, o nível de escolaridade do pai ou da mãe e as 

restantes variáveis relacionadas com a avaliação e expectativas futuras em relação à 

vida do indivíduo e ao estado do país, não se revelaram significativas para a decisão de 

querer transitar para a parentalidade. Apesar de algumas destas variáveis serem 

significativas no estudo univariado, concluímos que, na presença das restantes variáveis, 

estas não são determinantes para explicar as intenções reprodutivas depois dos 29 anos. 

Também importa salientar que quando consideramos os indivíduos com mais de 29 

anos, e ao contrário do que concluímos para aqueles indivíduos com mais de 35 anos, a 

existência de emprego e o número ideal de filhos de uma família não são determinantes 

para explicar o facto de uma pessoa ainda querer ter filhos.  

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. No 

modelo final obtido (Tabela 7.4), agrupámos a variável situação conjugal em duas 

categorias. Também para este modelo, optámos por agrupar os indivíduos casados com 

os viúvos devido ao reduzido número de observações da última categoria. 

Posteriormente, agrupámos as categorias dos divorciados e separados com a referência 

e dos solteiros com e sem companheiro, pois os coeficientes correspondentes do modelo 

de regressão logística não eram significativamente diferentes entre si (valor p = 0,06). 

Em seguida, agrupámos as categorias do modelo relativas aos espanhóis e italianos, pois 

também neste caso os coeficientes do modelo não diferiam entre si (valor p =0,70). 

Por fim, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que apenas existem interações significativas entre as variáveis sexo e 

avaliação do acesso à habitação no país do indivíduo. O modelo final obtido está 

apresentado na Tabela 7.4. Este modelo revelou um bom ajustamento aos dados, pois 

obtivemos um valor de R2 de Nagelkerke igual a 58%, e uma capacidade discriminativa 

excelente (AUC=0,94).  
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Tabela 7.4: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para o Childlessness 
temporário vs. já transitaram, em Portugal, Espanha, Itália e Grécia, respetivos desvios-padrão 
estimados (�̂��̂�) e valores p (teste de Wald) associados. (R2 = 0,58; AUC = 0,94; valor p do teste de 

Hosmer = 0,68) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade -0,19 0,02 <0,001 
Sexo    

Masculino    
Feminino -1,43 0,24 <0,001 

País    
Portugal    
Espanha e Itália 0,60 0,47 0,20 
Grécia 1,46 0,56 0,009 

Nível de escolaridade    
Até básico    
Secundário 0,31 0,25 0,20 
Superior 0,76 0,29 0,009 

Situação conjugal    
Casados/divorciados/separados/viúvos    
Solteiros com ou sem companheiro 3,16 0,23 <0,001 

Avaliação do acesso à habitação no seu país (AH)    
Mau    
Bom 0,10 0,42 0,80 

Avaliação do sistema de pensões no seu país    
Mau    
Bom 0,62 0,25 0,01 

AH (Bom) x Sexo (Feminino) 1,33 0,54 0,01 

 

Para o caso do childlessness temporário nos países do sul da Europa depois dos 29 anos, 

podemos concluir, para perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades dos indivíduos ainda quererem transitar 

para a parentalidade diminuem cerca de 18% (OR = 0,82; IC95% = (0,79;0,85)). 

Quanto maior for a diferença de idade entre dois indivíduos, menor será a 

possibilidade dos mais velhos ainda querem ter filhos (Figura 7.10); 

 

 

Figura 7.10: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos e 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 
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 O sexo dos indivíduos faz depender o seu efeito da avaliação que estes fazem 

do acesso à habitação no seu país. Concluímos que apenas existem diferenças 

significativas entre as intenções reprodutivas dos homens e mulheres para 

aqueles que fazem uma má avaliação do acesso à habitação. São os homens que, 

apesar de fazerem uma má avaliação do acesso à habitação no seu país, têm 

mais possibilidades de ainda querer transitar para a parentalidade (OR = 4,19; 

IC95% = (2,62;6,68)); 

 Por outro lado, se apenas considerarmos as mulheres, concluímos que as que 

fazem uma boa avaliação do acesso à habitação no seu país têm mais 

possibilidades de ser childlessness temporário (OR = 4,21; IC95% = (1,96;9,02)); 

 Os Gregos têm o quádruplo (OR = 4,30; IC95% = (1,44;12,84)) das possibilidades 

de ainda pretenderem ter filhos do que os Portugueses. Por outro lado, 

concluímos que não há diferenças significativas entre as intenções 

reprodutivas dos Espanhóis ou Gregos e os Portugueses; 

 Um indivíduo que tenha o ensino superior tem o dobro (OR = 2,15; IC95% = 

(1,21;3,79)) das possibilidades de se manter sem filhos do que um cujo nível de 

escolaridade seja inferior ao básico. Já quando se comparam os indivíduos com 

o secundário com os que têm até ao nível básico ou com os que têm um nível de 

escolaridade superior, concluímos que não existem diferenças significativas 

entre as suas intenções reprodutivas; 

 Os indivíduos que fazem uma boa avaliação do sistema de pensões do seu país 

têm o dobro (OR = 1,87; IC95% = (1,15;3,03)) das possibilidades de ainda 

quererem transitar para a parentalidade; 

 Os solteiros que vivem ou não com companheiro têm mais possibilidades de 

serem childlessness temporário do que os casados, separados, divorciados ou 

viúvos (OR = 23,77; IC95% = (15,29;36,96)). 

Podemos concluir que são factores potenciadores da decisão temporária de permanecer 

sem filhos, o facto dos sul europeus com mais de 29 anos serem mais jovens, mulheres 

que fazem uma boa avaliação do acesso à habitação, gregos, com nível de escolaridade 

superior, solteiros com ou sem companheiro e que fazem uma boa avaliação ao sistema 

de pensões do seu país (Figura 7.11).  
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Figura 7.11: Características potenciadoras do childlessness temporário para os indivíduos do sul da 
Europa com mais de 29 anos. 

 

É possível traçar o perfil mais provável daqueles indivíduos que são childlessness 

temporário depois dos 29 anos. Nesta caso, consideramos mulheres, que fazem uma boa 

avaliação do acesso à habitação no seu país, que residem na Grécia, que têm um nível de 

escolaridade superior, são solteiras e fazem uma boa avaliação do sistema de pensões no 

seu país, em função da idade. Para o perfil em causa (linhas vermelhas das Figuras 7.12 e 

7.13), concluímos que com o aumento da idade, diminuem as probabilidades destas 

mulheres ainda quererem ter filhos.  

Por outro lado, se a este perfil fizermos variar as percepções destas mulheres (Figura 

7.12), concluímos que aquelas que fazem uma má avaliação do acesso à habitação e do 

sistema de pensões apresentam probabilidades mais baixas de querer transitar para a 

parentalidade, seja qual for a idade considerada. O mesmo se verifica se ao perfil 

potenciador fizermos variar o nível de escolaridade (Figura 7.13), sendo que neste caso 

as probabilidades destas mulheres serem childlessness temporário diminuem 

consideravelmente se o seu nível de escolaridade for inferior ao básico. 
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Figura 7.12: Perfil com probabilidade elevada da decisão temporária de se manter sem filhos depois 
dos 29 anos, em função da idade e das percepções dos indivíduos. As regiões a sombreado 
representam os respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 

Figura 7.13: Perfil com probabilidade elevada da decisão temporária de se manter sem filhos depois 
dos 29 anos, em função da idade e do nível de escolaridade. As regiões a sombreado representam os 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 
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8. DECISÃO PERMANENTE DE SE MANTER COM APENAS UM FILHO 

DEPOIS DOS 29 ANOS (relativamente aos que querem transitar para o 

segundo filho) 

 

Países do Sul da Europa 

8.1 Caracterização dos indivíduos 
 

Para encontrar os determinantes da decisão permanente de se manter com apenas um 

filho depois dos 29 anos, consideramos uma amostra de 404 indivíduos com idades 

compreendidas entre os 30 e 54 anos. Para caracterizar estes indivíduos recorremos aos 

pesos (w1) da base do Eurobarómetro ponderados pelos diferentes países e concluímos 

que 65% destes indivíduos não pretende ter o segundo filho depois dos 30 anos e que 

35% ainda pretende transitar para o segundo filho.  

Desta amostra, 29% dos indivíduos residem em Portugal, 23% em Espanha, 27% em 

Itália e os restantes na Grécia. Ao incluir os pesos dos diferentes países, podemos 

concluir que a proporção de indivíduos que pretende transitar para o segundo filho é 

superior no caso dos espanhóis (41%), sendo que a esmagadora maioria dos 

portugueses (78%) pretende se manter com apenas um filho (Figura 8.1). Contudo, 

concluímos que a proporção de portugueses que não pretende transitar para o segundo 

filho é estatisticamente idêntica à dos residentes dos restantes países (valor p = 0,12). 

 

 

Figura 8.1: Distribuição das intenções reprodutivas em função do país de residência. 
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A maioria destes indivíduos é do sexo feminino (56%), sendo que não se verificam 

diferenças significativas entre as proporções de homens e mulheres que pretendem se 

manter com apenas um filho (valor p = 0,99) (Figura 8.2). Apesar da maioria destes 

indivíduos ter um emprego (78%), concluímos que a proporção de indivíduos que 

pretende se manter com apenas um filho é superior no caso dos que não têm um 

emprego (72%) do que para os que têm emprego (62%). Porém, a situação perante o 

emprego não difere estatisticamente entre aqueles que não pretendem transitar para o 

segundo filho (valor p = 0,13) (Figura 8.3).  

Quanto ao nível de escolaridade, concluímos que 36% destes indivíduos tem até ao 

básico, 45% tem o ensino secundário e 19% tem um nível de escolaridade superior. A 

partir da Figura 8.4, podemos verificar que, depois dos 29 anos, quanto maior é o nível 

de escolaridade, maior é a proporção de indivíduos que pretende transitar para o 

segundo filho. Por outro lado, são aqueles com um nível de escolaridade até ao básico 

que apresentam uma maior proporção (74%) de indivíduos que pretende se manter 

com apenas um filho (valor p = 0,006).  

A média das idades destes indivíduos é igual a 41,4 anos e o desvio padrão é igual a 7 

anos, sendo que metade destes indivíduos tem até 41 anos. Ao analisar as caixas de 

bigodes da Figura 8.5, concluímos que a mediana da idade daqueles que não pretendem 

transitar para o segundo filho (45 anos) é muito superior à daqueles que ainda querem 

transitar (35 anos).  

 

 

Figura 8.2: Distribuição das intenções reprodutivas em função do sexo. 
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Figura 8.3: Distribuição das intenções reprodutivas em função da existência de trabalho. 

 

 

Figura 8.4: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade. 

 

 

Figura 8.5: Distribuição da idade dos indivíduos em função das suas intenções reprodutivas. 
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Concluímos que 28% residem em áreas rurais ou vilas, 52% residem em pequenas ou 

médias cidades e os restantes em grandes cidades. A proporção de indivíduos que 

pretende se manter com apenas um filho é estatisticamente idêntica para os diferentes 

tipos da área de residência (valor p = 0,71), sendo que essa proporção é igual a 65% no 

caso dos que residem em áreas rurais ou vilas, 66% em pequenas ou médias cidades e 

61% em grandes cidades.  

A maioria dos indivíduos são casados ou viúvos (78%), sendo que 8% são solteiros com 

companheiro, 4% não têm companheiro e os restantes são divorciados ou separados. 

Concluímos que a proporção de indivíduos que pretende se manter com apenas um filho 

é superior no caso dos solteiros sem companheiro, divorciados ou separados do que no 

caso dos solteiros com companheiro, casados ou viúvos (valor p = 0,01) (Figura 8.6).  

 

Figura 8.6: Distribuição das intenções reprodutivas em função da situação conjugal do indivíduo. 
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Figura 8.7: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade do pai. 

 

 

Figura 8.8: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível de escolaridade da mãe. 
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Figura 8.9: Distribuição das intenções reprodutivas em função do nível do número ideal de filhos. 

 

As distribuições das restantes variáveis pelo evento em causa, assim como os valores de 

prova dos testes de comparação de proporções, encontram-se na Tabela 8.1 e 8.2. Para 

as categorias das variáveis relativas à avaliação da vida do indivíduo no geral, ao sistema 

de pensões, ao custo de vida, às relações interculturais, ao combate à desigualdade e à 

pobreza, ao acesso à habitação, à administração pública, à situação económica do seu 

país e à situação financeira do seu agregado, podemos afirmar que existem diferenças 

significativas entre as proporções de indivíduos que tencionam se manter com apenas 

um filho (Tabela 8.2). De uma forma geral, concluímos que as proporções de indivíduos 

que não pretendem transitar para o segundo filho são superiores para aqueles que 

fazem más avaliações da sua vida no geral e do estado do país.  

A mesma tendência se verifica para as variáveis relacionadas com as expectativas dos 

indivíduos, pois a proporção daqueles indivíduos que não pretendem transitar para o 

segundo filho é superior para aqueles que têm piores ou as mesmas expectativas em 

relação à sua vida no geral, ao custo de vida, à administração pública, à situação 

económica do seu país, à sua situação de emprego e à situação financeira do seu 

agregado.  

 

Tabela 8.1: Variáveis relativas à percepção da vida do indivíduo e do estado do país, respetivas 
percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Tem 1 
filho e 

não quer 
mais 

Tem 1 filho 
mas quer 

mais 
Valor p 

Globalmente, como se sente com a vida 
que tem? 

Satisfeito 60% 40% 
0,002 

 Não muito satisfeito 82% 18% 

78% 
61% 

49% 

22% 
39% 

51% 
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 Nada satisfeito 78% 22% 
Avaliação em relação:     

- à sua área de residência Boa 66% 34% 
0,52 

Má 61% 39% 
- ao sistema de saúde do seu país Bom 62% 38% 

0,29 
 Mau 18% 32% 
- ao sistema de pensões do seu país Bom 54% 46% 

0,01 
 Mau 69% 31% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Bom 

61% 39% 
0,69 

 Mau 64% 36% 
- ao custo de vida no seu país Bom 47% 53% 

0,003 
 Mau 68% 32% 
- às relações interculturais no seu país  Boa 57% 43% 

0,002 
 Má 73% 27% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Bom 

57% 43% 
0,04 

 Mau 69% 31% 
- ao acesso à habitação no seu país Bom 49% 51% 

0,03 
 Mau 66% 34% 
- à administração pública do seu país Boa 53% 47% 

0,01 
 Má 68% 32% 
- à situação económica do seu país Boa 47% 53% 

0,03 
 Má 67% 33% 
- à sua situação de emprego Boa 61% 39% 

0,19 
 Má 69% 31% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Boa 61% 39% 

0,04 
 Má 73% 27% 
- à situação de emprego no seu país Boa 50% 50% 

0,06 
 Má 66% 34% 

 

Tabela 8.2: Variáveis relativas à expectativas futuras da vida do indivíduo e do estado do país, 
respetivas percentagens e valores p dos testes de comparação de proporções. 

Variável Categorias 

Tem 1 
filho e 

não quer 
mais 

Tem 1 filho 
mas quer 

mais 
Valor p 

Expectativas futuras em relação:     
- à sua vida no geral Pior 64% 36% 

0,01  Melhor 52% 48% 
 Na mesma 70% 30% 

- à sua área de residência Pior 60% 40% 
0,26 Melhor 57% 43% 

 Na mesma 67% 33% 
- ao sistema de saúde do seu país Pior 72% 28% 

0,11  Melhor 45% 55% 
 Na mesma 64% 36% 
- ao sistema de pensões do seu país Pior 68% 32% 

0,06  Melhor 49% 51% 
 Na mesma 65% 35% 
- aos subsídios de desemprego no seu 

país 
Pior 64% 36% 

0,11 
 Melhor 50% 50% 
 Na mesma 68% 32% 
- ao custo de vida no seu país Pior 63% 37% 

0,002  Melhor 41% 59% 
 Na mesma 73% 27% 
- às relações interculturais no seu país  Pior 64% 36% 

0,83  Melhor 62% 38% 
 Na mesma 66% 34% 
- ao combate à desigualdade e pobreza 

no seu país 
Pior 70% 30% 0,16 
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 Melhor 54% 46% 
 Na mesma 63% 37% 
- ao acesso à habitação no seu país Pior 68% 32% 

0,27  Melhor 55% 46% 
 Na mesma 64% 36% 
- à administração pública do seu país Pior 62% 38% 

0,02  Melhor 46% 54% 
 Na mesma 69% 31% 
- à situação económica do seu país Pior 65% 36% 

0,04  Melhor 52% 48% 
 Na mesma 70% 30% 
- à sua situação de emprego Pior 73% 27% 

<0,001  Melhor 43% 57% 
 Na mesma 69% 31% 
- à situação financeira do seu agregado 

familiar 
Pior 77% 23% 

<0,001 
 Melhor 40% 60% 
 Na mesma 67% 33% 
- à situação de emprego no seu país Pior 67% 33% 

0,07  Melhor 51% 49% 
 Na mesma 64% 35% 
Dificuldades em pagar as contas no último 
ano? 

Nunca/Raramente 68% 32% 
0,50 

 Algumas vezes 62% 38% 
 Muitas vezes 65% 35% 

 

 

8.2 Modelo ajustado e resultados 
 

Nesta secção, pretende-se encontrar os fatores relevantes para a decisão de permanecer 

com um filho único após os 29 anos, em Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Também 

neste caso, a variável que nos interessa explicar é dicotómica (0 – tem 1 filho, mas 

pretende ter mais (temporário); 1 – tem 1 filho e não pretende ter mais (permanente)). 

Após o estudo univariado e de acordo com o primeiro passo sugerido por Hosmer e 

Lemeshow (2013), para o modelo inicial considerámos as variáveis da Tabela 8.3 cujos 

valores p do teste de Wald se revelaram inferiores a 0,25. Ao considerar o efeito de cada 

uma destas variáveis isoladamente, concluímos que todas as variáveis da Tabela 8.3 são 

significativas a menos de 5%. Desta forma, podemos concluir que os espanhóis, os que 

não têm trabalho, que têm um nível de escolaridade até ao básico, que são divorciados, 

separados ou solteiros que não têm companheiro, que têm ideais reduzidos, que não 

estão satisfeitos com a sua vida no geral e que fazem más avaliações e têm piores 

expectativas em relação à sua vida ou do estado do país, têm mais possibilidades de 

permanecer com apenas um filho depois dos 29 anos.  

Repare-se que também para este modelo tivemos de agrupar previamente as categorias 

divorciados e separados com os solteiros que não têm companheiro devido ao reduzido 
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número de observações desta última categoria e ao facto destas duas categorias 

apresentarem o mesmo sentido no que concerne à decisão de permanecer com apenas 

um filho (Figura 8.6).  

 

Tabela 8.3: Coeficientes estimados (�̂�), respetivos desvios padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste 

de Wald) associados, razões de possibilidades ( ) estimadas e respetivos intervalos de confiança 

a 95%, para as variáveis que se revelaram significativas no estudo univariado. 

Covariável �̂� �̂��̂�  
  

Valor p 

Idade 0,21 0,02 1,24 (1,18;1,30) <0,001 
País       

Portugal (ref.)      
Espanha -0,91 0,44 2,49 (1,06;5,87) 0,04 
Itália -0,58 0,43 1,78 (0,76;4,16) 0,18 
Grécia -1694 0,57 2,00 (0,65;6,14) 0,23 

Existência de emprego      
Sim (ref.)      
Não 0,43 0,27 1,54 (0,90;2,63) 0,11 

Nível de escolaridade      
Até básico (ref.)      
Secundário -0,61 0,25 1,84 (1,12;3,03) 0,02 
Superior -0,80 0,32 2,23 (1,20;4,15) 0,01 

Situação conjugal      
Casados/Viúvos (ref.)      
Solteiros com companheiro -0,14 0,40 1,15 (0,53;2,53) 0,72 
Divorciados/Separados/Solteiros(s/companheiro) 1,36 0,41 3,90 (1,73;8,79) 0,001 

Número ideal de filhos      
Dois (ref.)      
Menos de dois 0,82 0,29 2,27 (1,28;4,02) 0,005 
Mais de dois -0,52 0,32 1,68 (0,90;3,15) 0,10 

Globalmente, como se sente com a vida que tem?      
Satisfeito (ref.)      
Não satisfeito 0,99 0,30 2,69 (1,48;4,88) 0,001 

Avaliação do sistema de saúde do seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,70 0,24 2,01 (1,25;3,23) 0,004 

Avaliação do custo de vida no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,87 0,29 2,40 (1,36;4,23) 0,003 

Avaliação das relações interculturais no seu país      
Boas (ref.)      
Más 0,70 0,22 2,02 (1,30;3,13) 0,002 

Avaliação do combate à desigualdade e pobreza no seu 
país 

  
  

 

Mau (ref.)      
Bom -0,50 0,24 1,66 (1,04;2,64) 0,03 

Avaliação do acesso à habitação no seu país      
Mau (ref.)      
Bom -0,72 0,32 2,05 (1,10;3,82) 0,02 

Avaliação da administração pública no seu país      
Má (ref.)      
Boa -0,65 0,25 1,92 (1,17;3,14) 0,03 

Avaliação da situação económica do seu país      
Má (ref.)      
Boa -0,79 0,34 2,20 (1,12;4,32) 0,02 

Avaliação da situação financeira do seu agregado 
familiar 

  
  

 

Boa (ref.)      
Má 0,53 0,24 1,70 (1,06;2,73) 0,03 

OR
^

OR
^

1/ OR
^

IC95%(OR
^

)

IC95%(1/ OR
^

)
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Avaliação da situação de emprego no seu país      
Má (ref.)      
Boa -0,69 0,34 1,99 (1,03;3,83) 0,04 

Expectativas em relação à sua vida no geral      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,70 0,25 2,02 (1,25;3,27) 0,004 

Expectativas em relação ao sistema de pensões no seu 
país 

  
  

 

Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,71 0,33 2,04 (1,08;2,87) 0,03 

Expectativas em relação ao custo de vida no seu país      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -1,09 0,37 2,96 (1,42;6,16) 0,004 

Expectativas em relação à administração pública no seu 
país 

  
  

 

Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -0,89 0,35 2,44 (1,23;4,86) 0,01 

Expectativas em relação à sua situação de emprego      
Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -1,12 0,27 3,08 (1,80;5,27) <0,001 

Expectativas em relação à situação financeira do seu 
agregado familiar 

  
  

 

Pior ou na mesma (ref.)      
Melhor -1,21 0,30 3,36 (1,88;6,00) <0,001 

 

Para o modelo multivariado ajustado apenas as variáveis idade, nível de escolaridade do 

próprio, existência de emprego, número ideal de filhos, avaliação do sistema de saúde, 

do acesso à habitação e da situação económica do seu país, se revelaram determinantes 

para a decisão de permanecer definitivamente com apenas um filho, depois dos 29 anos.  

As restantes variáveis, como o sexo, país de residência, dimensão da área de residência, 

situação conjugal, nível de escolaridade do pai ou da mãe e as restantes variáveis 

relacionadas com a avaliação e expectativas futuras em relação à vida do indivíduo e ao 

estado do seu país, não se revelaram significativas para a decisão de se manter com 

apenas um filho depois dos 29 anos. Apesar de algumas destas variáveis serem 

significativas no estudo univariado, concluímos que estas não são determinantes para a 

decisão de não transitar para o segundo filho depois dos 29 anos. 

Repare-se que, no que respeita às intenções de não transitar para o segundo filho depois 

dos 29 anos, não há diferenças significativas entre os comportamentos dos portugueses, 

espanhóis, italianos e gregos, ao contrário do que concluímos no estudo do childlessness 

permanente depois dos 29 anos. Por outro lado, quando a decisão em causa é a transição 

para o segundo filho, concluímos desde já que algumas questões relativas à avaliação do 

país de origem dos indivíduos passam a ser fatores importantes. 

Ao comparar os fatores determinantes para a decisão de permanecer com apenas um 

filho depois dos 29 anos com os determinantes depois dos 35 anos, concluímos que o 

sexo, o país de residência, a avaliação que os indivíduos fazem da sua vida no geral e as 
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suas expectativas em relação a subsídios a desempregados deixam de ser determinantes 

quando consideramos os mais jovens. Por outro lado, para aqueles com mais de 29 anos, 

a avaliação do sistema de saúde passa a ser determinante, ao contrário do que 

concluímos para os indivíduos mais velhos. 

Para a variável idade verificamos o pressuposto da linearidade com a função logit, tanto 

através do método dos quartis, como através do método dos polinómios fracionários. No 

modelo final obtido (Tabela 8.4), agrupámos a variável nível de escolaridade em duas 

categorias. Optámos por agrupar os indivíduos com o ensino secundário e superior, pois 

os coeficientes correspondentes do modelo de regressão logística não eram 

significativamente diferentes entre si (valor p = 0,71). Também agrupamos as categorias 

do modelo relativas àqueles que consideram que o número ideal de filhos de uma 

família é igual e superior a dois, pois também neste caso os coeficientes do modelo não 

diferiam entre si (valor p =0,94). 

Por fim, estudámos as interações que faziam sentido no contexto deste estudo e 

concluímos que não existem interações significativas entre as variáveis deste modelo. O 

modelo de regressão logística ajustado (Tabela 8.4) revelou um bom ajustamento aos 

dados, pois obtivemos um valor de R2 de Nagelkerke igual a 54%, e uma capacidade 

discriminativa excelente (AUC=0,90). As estimativas dos seus coeficientes estão 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 8.4: Coeficientes estimados (�̂�) do modelo de regressão logística para a decisão permanente 
de ter um filho único vs. temporária, respetivos desvios-padrão estimados (�̂��̂�) e valores p (teste de 

Wald) associados. (R2 = 0,54; AUC = 0,90; valor p do teste de Hosmer = 0,21) 

Covariável �̂� �̂��̂�  Valor p 

Idade 0,28 0,03 <0,001 
Nível de escolaridade    

Até básico    
Secundário ou superior -0,74 0,34 0,03 

Existência de emprego    
Sim    
Não 0,88 0,39 0,02 

Número ideal de filhos    
2 ou mais filhos    
Menos de 2 filhos 1,28 0,39 0,001 

Avaliação do sistema de saúde no seu país    
Bom    
Mau 0,75 0,34 0,02 

Avaliação do acesso à habitação no seu país    
Mau    
Bom -1,47 0,54 0,01 

Avaliação do situação económica do seu país    
Má    
Boa -1,51 0,70 0,03 
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Para a decisão de permanecer com apenas um filho, depois dos 29 anos, podemos 

concluir, para perfis fixos em relação às restantes variáveis, que: 

 Por cada ano a mais, as possibilidades destes indivíduos não quererem 

transitar para o segundo filho aumentam cerca de 33% (OR = 1,33; IC95% = 

(1,25;1,42)). Quanto maiores as diferenças de idades dos indivíduos, maiores 

são as possibilidades dos mais velhos não transitarem para o segundo filho 

(Figura 8.11); 

 

Figura 8.10: Razão de possibilidades (OR) para diferentes aumentos da idade dos indivíduos e 
respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 Os que têm até ao ensino básico têm mais possibilidades de não transitar para 

o segundo filho do que os restantes (OR = 2,09; IC95% = (1,07;4,10)); 

 Os que não têm emprego têm mais possibilidades de não transitar para o 

segundo filho do que os que têm um emprego (OR = 2,41; IC95% = (1,12;5,19)); 

 Os que têm baixos ideais para o número de filhos (menos de 2) têm mais 

possibilidades de não transitar para o segundo filho do que consideram que o 

número ideal de filhos de uma família é igual ou superior a 2 (OR = 3,59; IC95% = 

(1,68;7,66)); 

 Os que fazem uma má avaliação do sistema de saúde do seu país têm mais 

possibilidades de não transitar para o segundo filho (OR = 2,13; IC95% = 

(1,10;4,10)); 

 Os que fazem uma má avaliação do acesso à habitação no seu país têm mais 

possibilidades de não transitar para o segundo filho (OR = 4,37; IC95% = 

(1,53;12,5)); 

 Os que fazem uma má avaliação da situação económica do seu país têm mais 

possibilidades de não ter o segundo filho (OR = 4,54; IC95% = (1,15;17,99)). 
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Concluímos que são características potenciadoras da decisão permanente de não 

transitar para o segundo filho, o facto dos indivíduos serem mais velhos, com um nível 

de escolaridade até ao básico, que não têm emprego, que consideram que o número 

ideal de filhos de uma família é inferior a dois e que fazem uma má avaliação do sistema 

de saúde, do acesso à habitação e da situação económica do seu país.  

 

 

Figura 8.11: Características potenciadoras para a decisão permanente de não transitar para o 
segundo filho depois dos 29 anos. 

 

A partir destas características, na Figura 8.12 apresentamos o perfil mais provável da 

decisão dos sul europeus permanecerem com apenas um filho depois dos 29 anos (linha 

vermelha). Concluímos que a probabilidade destes indivíduos não transitarem para o 

segundo filho aumenta com a idade. Porém, este aumento é menos acentuado se 

considerarmos aqueles indivíduos que fazem boas avaliações do sistema de saúde, do 

acesso à habitação e da situação económica do seu país (Figura 8.12). Para os mais 

jovens é clara a diferença entre estes indivíduos. Para aqueles indivíduos que tenham 34 

anos, por exemplo, a probabilidade de não transitar para o segundo filho é 

consideravelmente inferior para aqueles que fazem boas avaliações do estado do país 

(13%) do que para aqueles que têm percepções mais negativas (86%). 

Mais velhos 

Têm até ao ensino 
básico 

Não têm emprego 

Número ideal de 
filhos inferior a 

dois 

Má avaliação do 
sistema de saúde 

no seu país 

Má avaliação do 
acesso à habitação 

no seu país 

Má avaliação da 
situação 

económica do seu 
país 



106 
 

Se para além das percepções positivas, também consideramos os indivíduos que têm um 

emprego e ideais para o número de filhos de uma família mais alargados, concluímos 

que as probabilidades destes indivíduos não terem o segundo filho são ainda mais 

reduzidas, sendo que até aos 40 anos a probabilidade destes indivíduos não transitarem 

para o segundo filho é praticamente nula (Figura 8.13). Note-se que, para este último 

perfil, consideramos os indivíduos com um nível de escolaridade até ao básico, que têm 

emprego, que consideram que o número ideal de filhos de uma família é superior ou 

igual a dois e que fazem uma boa avaliação do sistema de saúde, do acesso à habitação e 

da situação económica do seu país. 

 

 

Figura 8.12: Perfil com probabilidade elevada da decisão permanente de não transitar para o 
segundo filho depois dos 29 anos, em função da idade e das percepções dos indivíduos. As regiões a 
sombreado representam os respetivos intervalos de confiança a 95%. 

 

 

Figura 8.13: Perfil com probabilidade elevada da decisão permanente de não transitar para o 
segundo filho depois dos 29 anos, em função da idade, da situação de emprego e das percepções e 
valores dos indivíduos. As regiões a sombreado representam os respetivos intervalos de confiança a 
95%. 
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9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os resultados destes modelos permitem identificar fatores potenciadores da 

fecundidade e infecundidade tardia. Concluímos que a idade é um fator comum a 

qualquer um dos estudos efetuados. Se, depois dos 30 ou 35 anos, o aumento da idade 

potencia a decisão de não ter filhos ou de não ter o segundo filho, por outro, quando a 

decisão em causa é querer ter pelo menos um filho, o aumento da idade faz diminuir as 

possibilidades destes indivíduos transitarem para a parentalidade. Desta forma, a idade 

assume um papel extremamente importante nas decisões reprodutivas destes 

indivíduos, sendo que aqueles que atingem idades mais avançadas sem ter filhos são 

mais propensos de não vir a transitar para a parentalidade (Morgan, 1991). 

Por outro lado, em poucos estudos podemos afirmar que existem desigualdades de 

género. Repare-se que apenas para o childlessness temporário e para a decisão 

permanente de ter apenas um filho depois dos 35 anos, verificamos diferenças entre os 

homens e mulheres. Se as mulheres que fazem uma boa avaliação do acesso à habitação 

no seu país tem mais possibilidades de ser childlessness temporário depois dos 29 anos, 

o oposto se verifica para aqueles que têm mais de 35 anos. Neste caso, concluímos que 

os homens com dimensões mais alargadas do número ideal de filhos de uma família 

apresentam mais possibilidades de querer transitar para a parentalidade. Por outro 

lado, para a decisão de ter apenas um filho depois dos 35 anos, são as mulheres que têm 

mais possibilidades de não transitar para o segundo filho do que os homens. 

O país de residência dos indivíduos não é determinante para explicar as intenções 

daqueles indivíduos que não pretendem transitar para a parentalidade depois dos 35 

anos e para aqueles que não pretendem transitar para o segundo filho depois dos 29 

anos. Para os restantes casos, podemos concluir que os gregos são os que têm mais 

possibilidades de ser childlessness temporário e são os que apresentam menos 

possibilidades de permanecer sem filhos depois dos 29 anos ou de permanecer com 

apenas um filho depois dos 35 anos (a par dos espanhóis). Em oposição temos os 

portugueses, espanhóis e italianos que são mais susceptíveis de permanecer sem filhos. 

Adicionalmente, concluímos que o nível de escolaridade continua a ser um fator central 

nas intenções reprodutivas destes indivíduos. Se a baixos índices de fecundidade e a 

adiamentos da entrada na parentalidade estão associados níveis de escolaridade mais 

elevados (Kohler et al., 2006; Testa, 2012), quando consideramos os indivíduos mais 

velhos que não transitaram para a parentalidade ou que não transitaram para o segundo 

filho, aqueles que têm níveis de escolaridade superiores são menos susceptíveis de 
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permanecer sem filhos ou com apenas um filho. É para as idades mais avançadas que 

aqueles indivíduos que adiaram os seus projetos de fecundidade, devido ao tempo que 

levaram a concluir os seus estudos ou a se estabilizar no mercado de trabalho (Kohler et 

al., 2006), que se verifica uma maior proporção de indivíduos que ainda pretende vir a 

realizar as suas intenções reprodutivas. Efetivamente, segundo Fagan (2011), os 

elevados níveis de educação não diminuem o desejo de ter filhos, pelo contrário a 

intenção aumenta para aquelas mulheres que têm níveis de educação mais elevados. 

Com estes estudos concluímos que quando a decisão em causa é transitar para o 

primeiro filho, são os que têm níveis de escolaridade superiores que apresentam mais 

possibilidades de ter serem childlessness temporário. Naturalmente, é de esperar que 

também no que concerne à transição para o segundo filho, aqueles que têm o secundário 

ou um nível de escolaridade superior são os que apresentam menos possibilidades de 

ficar pelo filho único. Em oposição, aqueles que chegaram aos 30 ou 35 anos com apenas 

um filho e que têm até ao ensino básico são mais susceptíveis de permanecer com 

apenas um filho.  

Adicionalmente, concluímos que quando a decisão em causa é permanecer sem filhos 

depois dos 29 anos, também aqueles que têm o ensino superior são menos susceptíveis 

de ser childlessness permanente. Porém, quando consideramos aqueles com mais de 35 

anos, são os que têm o secundário que apresentam mais possibilidades não querer 

transitar para a parentalidade do que os que têm até ao ensino básico. Uma razão para 

tal, pode estar associada ao facto destes indivíduos terem uma maior dificuldade (falta 

de recursos) em suportar os custos da entrada na parentalidade, principalmente em 

contextos onde a parentalidade tem se estabelecido em requisitos cada vez mais 

exigentes (Sobotka, 2008).  

A situação conjugal também se mantém como um fator relevante para as decisões de 

fecundidade. Nos países do sul da Europa, o estado civil deixou de ser um preditor 

importante dos níveis de fecundidade (Kohler et al., 2006), sendo que a coabitação 

tornou-se uma escolha comum para a primeira união e sua importância tem vindo a 

aumentar (Sobotka, 2008). Efetivamente, para aqueles indivíduos com mais de 29 anos, 

concluímos que o efeito do casamento e da coabitação é o mesmo quando a decisão em 

causa é permanecer sem filhos. Neste estudo, verificamos que os casados ou os que 

vivem em coabitação têm menos possibilidades de ser childlessness permanente do que 

os solteiros que não têm companheiro.  

Também verificamos que para a decisão de permanecer com apenas um filho, os 

solteiros que não têm um companheiro apresentam o mesmo comportamento dos 
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divorciados ou separados e que, por sua vez, estes distinguem-se dos casados e dos que 

vivem em coabitação. Contudo, tanto para aqueles indivíduos com mais de 29 anos como 

para aqueles com mais de 35 anos, a situação conjugal não se revelou determinante para 

explicar o facto de um indivíduo não querer transitar para o segundo filho. 

Por outro lado, para o childlessness permanente depois dos 35 anos, aqueles que vivem 

em coabitação distinguem-se dos casados. Neste caso, concluímos que os solteiros que 

têm um companheiro e aqueles que não têm um companheiro, apresentam o mesmo 

comportamento, sendo que estes indivíduos apresentam mais possibilidades de 

permanecer sem filhos depois dos 35 anos. 

Segundo Kohler et al. (2006), a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho é 

extremamente difícil e aqueles países do sul da Europa com taxas de desemprego mais 

elevadas são os que apresentam índices de fecundidade mais baixos. Adicionalmente, o 

alto nível de incerteza económica destes países reforça o adiamento dos projetos de 

fecundidade (Kohler et al., 2006; Adsera, 2005; Fagan, 2011). Efetivamente, aqueles pais 

que estão perante incertezas financeiras, tendem a limitar o número de filhos (Adsera, 

2005) face à ponderação entre custos e benefícios de ter um ou mais filhos (Kohler et al., 

2006). 

Com este estudo, concluímos que uma maior instabilidade financeira condiciona as 

decisões de fecundidade destes indivíduos. Seja pelo facto de não terem um trabalho, da 

má avaliação da sua situação de emprego e da situação económica do seu país ou pelas 

piores expectativas que têm em relação a subsídios a desempregados no seu país, a 

verdade é que, na maioria dos casos, as decisões destes indivíduos são condicionadas 

pela sua situação de emprego ou pela percepção que estes têm em relação à sua vida e 

ao estado do país. Estas questões são ainda mais importantes quando os indivíduos têm 

mais de 35 anos ou quando a decisão em causa é transitar para o segundo filho.  

Repare-se que o facto destes indivíduos não terem um trabalho: 1) diminui as 

possibilidades dos indivíduos serem childlessness temporário depois dos 35 anos, o que 

não se verificou para aqueles com mais de 30 anos; 2) aumenta as possibilidades dos 

indivíduos não transitarem para o segundo filho, depois dos 29 ou dos 35 anos. 

Adicionalmente, também concluímos que: 1) uma má avaliação da situação de emprego 

dos indivíduos aumenta as possibilidades do childlessness permanente depois dos 35 

anos, o que não se verificou para aqueles que têm mais de 29 anos; 2) uma má avaliação 

da situação económica do país dos indivíduos aumenta as possibilidades de não 

transitarem para o segundo filho, depois dos 29 ou dos 35 anos; 3) piores expectativas 

em relação a subsídios a desempregados no país dos indivíduos aumentam as 
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possibilidades de permanecerem com apenas um filho depois dos 35 anos, o que não se 

verificou para aqueles com mais de 29 anos.  

O número de filhos considerado ideal para uma família, também aparece como um fator 

essencial para as intenções reprodutivas destes indivíduos. Concluímos que aqueles 

indivíduos com ideais reduzidos têm mais possibilidades de não transitar para a 

parentalidade e de não transitar para o segundo filho depois dos 29 anos. Por outro 

lado, concluímos que os homens com ideais mais alargados têm mais possibilidades de 

ser childlessness temporário depois dos 35 anos. Esta tendência vai ao encontro de 

diversos estudos que apontam para que a dimensão ideal do número de filhos de uma 

família é um dos principais determinantes do comportamento reprodutivo (Sobotka et 

al., 2014; Testa et al., 2006; Testa, 2012). Uma vez que são aqueles com baixos ideais os 

mais susceptíveis de permanecer sem filhos ou com apenas um filho, verificamos que 

um possível declínio deste valor pode contribuir para os baixos índices de fecundidade 

(Sobotka et al., 2014). 

A avaliação que os indivíduos fazem do acesso à habitação também é importante para 

explicar as suas intenções reprodutivas. Se considerarmos que os mercados de aluguer 

restritos e que a sobrevalorização do mercado imobiliário nos países do sul da Europa 

fazem com que os indivíduos saiam mais tarde da casa dos pais (Kohler at al., 2006), 

então é de esperar que piores condições do acesso à habitação potenciem o adiamento 

da entrada na parentalidade (Kohler at al., 2006). Efetivamente, concluímos que aqueles 

que fazem más avaliações do acesso à habitação no seu país têm mais possibilidades de 

não transitar para o segundo filho e que aqueles que têm percepções positivas têm mais 

possibilidades de ser childlessness temporário. 

Outras variáveis como a avaliação do sistema de pensões, avaliação do sistema de saúde 

e avaliação da vida dos indivíduos, também se revelaram significativas para explicar as 

suas intenções reprodutivas. Concluímos que: 1) aqueles que têm percepções positivas 

em relação ao sistema de pensões têm mais possibilidades de querer ter filhos. O que 

pode ser um indício de que o sistema de pensões pode estar a ganhar uma maior 

importância nos países onde o efeito da crise é mais acentuado; 2) aqueles que fazem 

uma má avaliação do sistema de saúde no seu país, têm mais possibilidades de não 

transitar para o segundo filho depois dos 29 anos; 3) aqueles que não estão satisfeitos 

com a sua vida, têm mais possibilidades de permanecer com apenas um filho depois dos 

35 anos. Assim, mais uma vez, concluímos que aqueles que de uma forma geral não 

estão satisfeitos com a sua vida ou com o estado do país têm mais possibilidades de não 

transitar para a parentalidade ou para o segundo filho.  
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Os resultados deste estudo, permitem mostrar que para além das características 

sociodemográficas destes indivíduos é necessário ter em consideração um conjunto de 

valores, percepções e expectativas que, de uma forma ou outra, determinam as 

intenções reprodutivas destes indivíduos. O aumento do nível de escolaridade ou uma 

maior estabilidade laboral podem ser potenciadores da decisão destes indivíduos 

quererem ter um ou mais filhos. Adicionalmente, se as percepções destes indivíduos em 

relação à sua vida e ao estado do seu país forem positivas então estamos perante uma 

redução considerável das probabilidades destes indivíduos permanecerem sem filhos ou 

com apenas um filho.  
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