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AS DEC1SOES
REPRODUT1VAS
NA SO C1EDADE
PORTUGUESA:
ELEMENTOS PARA
UMA REFLEXAo SOBRE
o ALCANCE E OS L1M1TES
DAS POLIT1CAS POBL1CAS
NA NATAL1DADE
VANESSA CUNHA
(ICS-UL)

Resumo

o incentivo anatalidade constitui urn tapico recorrente da agenda pOllt1Ca dOS palses europeus que
registam uma baixa fecundidade persistente, como
sustentabilidade demoffrahca e do

0

caso de Portugal, pelas suas consequencias na

das DoHticas Dublicas de natalidade no auadro da pri
vatiza~ao dos comportamentos reprodutivos; perceber se a preocupayao

encontra eco nos

interesses e nas necessidades concretas dos cidadaos, nurna esfera da vida
pn~te,renlcI<ts e recusa do controlo sociaL

feita de escolhas,

Ora, a baixa fecundidade da sociedade portuguesa encerra particuJaridades
Ao contrario do que
da popula<;:ao

c ja

uma tcndencia consistente noutros

parentalidade continua a ser procurada e alcan<;:ada

a transis:ao para a
esmagadora maiaria cia popula<;ao. Em COI1
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a transir;:ao para
em conta

filho da sinais de

0

cada vez mais dificil de alean<;:ar, tendo

e1evada propon,:ao de filhos unicos, muito embora

amplantcnte as

ideal dos 2 filhos continue a marcar

0

dos portugueses.

Este desacerto entre ideais e comporramentos reprodutivos constitui, assim, uma porta da entrada
para as politicas de natalidade. No entanto, para apreendermos
encia, importa dar a

0

aos atores sociais. So assim

alcance e os limites da

influ

conhecer as inten<;:oes reprodutivas

e, ate, escolher em consciencia nao fazer escolhas em rela~a.o
mas teima em nao
dez
escolha e um
para quem
ao nllmero de filhos e ao momento cerro para os ter, por parte
projeto de vida.
Assim sendo, este novo paradigma

e as razoes que ditam ou condicionam as decis6es que estao a ser tomaclas presentemente na sociedade

nao ter de todo, podem

portuguesa.

nados setores cia populac,:io.
Esta e, alias, ideia avanc,:ada por

A

resultados de uma

do Institllto de Cicncias Sociais da Universidade de

Lisboa, vamos dar conhecer as inten~6es reprodutivas de homeos
hem como a diversidade de raz6es que sao

o que se constata

mulheres da coorte de 1970-75,

ouma eventual transi<;:ao para

que, se h;i arenas (Iue

seQ:uodo filho.

0

ser menos permeaveis a politicas de incentivo

a

abre caminho

a diversidade de comportamentos

re[lfO,dUlt1\TOS - dentro, mas agora tambem fora da vida em casal tomando as formas de constituir
em familia tambem
que e cle admitir que tel' apenas 1 6lho, ou
novos e

menos em determi
autores, ao constatarem sinais de

nos ideais de

fecundidade dos europeus (Goldstein et al., 2003; Lurz et aL, 2006). Contrariando 0 que tem sido
regra de hi
decadas a esta parte na sociedade europeia a
estabilidade e gene:ra,[IZ,1<;:3,0
do ideal dos 2 filhos

autores verificaram que, nos paises de

alema, as coortes ed.rias mais

natalidade, hi ourras que merecem uma reflexio aprofundada, pois apontam para urn conjunto de

jovens come<;:am a declarar ideais de fecundidade abaixo dessa fasquia simbolica. A

condi<;:6es minimas que homens e mulheres coosideram importantes na decisao

encontram para tal, eo faro de esses paises terem

ter um £1lho e que

muito baixos. 0 ambiente familiar

devidamente ",aHU~L'Ua..,.

nao

a idade reDfodmiva -

social no qual estas coorres jovens - que, entretanto, chegaram

nasccram c

socializadas, tcra conduzido

familia mais pequena. Inclusivamente, estes autores arriscaram

Introdw;:ao:

rC!Tistar-se em breve noutras

Que Iugar para as
tamentos reDrodutivos?

p{lblicas de natalidade no

Se a indusio do topico da baixa natalidade na agenda

da orivatizacao dos compor

de variadissimos

timada pdas suas conscquencias na sustentabilidade
do proprio Estado Social como

0

conhecemos

contributivas e benc£1ciarias -, a verdade
didade resumem, a£1nal,
rer,ro<d.U1:1V()S dos individuos.

que tem vindo a operar-se

a escala micro dos componamcntos

que exprimcm a passagem de um
reprodutivo
sao insdlncias exteriores (a Igreja e 0 Estado em

de
linha, mas tam bern os codigos
urn paradigma

no campo da fecuo

que de£1nem quem

quem fica excluido dela, sancionado mesmo
fllodaruentalmente

- no

0

a

Ora, sendo conhecido 0
re[lroodlllu\ros em contexto de

este cenario deixa pouca margem de manobra para

perar uma reroma da fecundidade nos

que, como disseram, catram nesta "armadilha" (Lutz et

assim sendo,

e

perguntar se ha aqui

para politicas

natalidade, ou seja, se a preocupa<;:ao

de incentivo

a

dos cidadaos nesta esfera da vida privada. Vamos, portanto, tentar
a esta 1l11:errOf~acao.
Varios sao os autores que tem pensado esta questao avaliando 0 alcance das medidas polfticas de di
fcrentes paises nos sellS

de fecundidade (Gauthier, 2007; Thevenon

Gauthier, 2011; McDo

uma grande dose de agenciamento: escolher ter 1, 2 ou

3 filhos; cscolher fazer lima vigiHincia contraceptiva cerrada e escolher sliPrimi-la
momento ceno; escolher recorrer

a

da

nao

texto

0

caso

e outra, C a de iluminar a perspetiva dos arores sociais,

homens c mulheres que se encontram numa £lixa eraria economicamente ativa e de constitui<;:ao da

56 desta forma podemos reconhecer a diversidade de circunstancias que sustenta a baixa fecundidade

direito

a escolha.

escolha entre ter ou nio ter £1lhos. Em hoa verdade, trata-se

leva-Ia adiante; escolher recorrer a procria<;:ao medicamente assistida

portugues. No entanto, a proposta

para

E aqui nao estamos a falar apenas
de escolhas que

cabendo aos individuos

a

en contra eco nos interesses

assume um

condutas desviantcs

para

..•••....

de baixa fecundidade persistente, entre os quais escariam

vida familiar. Pretende-se conhecer as suas inten<;:6es reprodutivas e 0 modo como fazem sentido das
mesmas,ou
as razoes que determinam ou condicionam as suas clecisoes na esfera da reJJrC)dll<;:clO.

direito e dever de

estatuto de ass unto privado, scm
de uma

modelo de

de que esta tendenciaemer

nald, 2002/3)1. Trata-se de uma refiexao sem duvida fundamental e que importa fazer para

E que

sexualidade reprodutiva

assente num conttato entre gera<;:oes, a seu tempo

que as trallsforma~oes

a idealizacao

da EuroDa do Sui.
catalisador clas prefereocias no enquadramento dos comportamentos

al.,2006).

tem sido

das popula<;:6es, das sociedades e

que

no declinio da fecundidade para nfveis

cheQ:a

na sociedade portuguesa

identificar as medidas de incentivo a natalidade que

ir ao encontro

as suas necessidades concretas -

mas tambem os seus

dos interesses dos cidadios
limites no

dando resposta

da privatizac,:ao

decisoes reproclutivas.

0

c desejada, ou escolher
pelo contrario, a
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A baixa fecundidade portuguesa luz das trajetorias reprodutivas das gera<;6es

urn paradigma reproutlIl

exo-regula<.10, para um paradigma reprodutiVQ

endo-re{FULaaO,

como se

depreender do quadro seguinte.
A baixa fecundidade portugucsa encerra

no contexto europcu que importa sublinhar:

e urn dos

onde a
de filhos ullieos e mais elevada, mas onde a propon;:ao de mulheres
sem filhos e das mais baixas, se nao mesmo a mais baixa
2008). Se considerarm05 a coorte de

Quadro 1

Elementos

reprodutivas das

mlliheres naseidas em meados dos anos 60, 32% tiveram apenas 1 filho e so 5% nao tiveram filhos 2•
Para
0
deste nllmero, importa referir que em paises com niveis elevados de fe
cundidade no contexto europeu, como a
ou a Sueeia, a proporyao de mulheres que n;1O fizeram
a tran5i<;:3.0 para a maternidade situou-se entrc 10 c 15%; e em leilia,
com urn ISP proximo do
nosso, praticamente uma mulher em cada 4 nio tevc filh05
2008).E por que e que e impor
tante sublinhar este dado? Porque, ao eontrario do que eja uma tendencia consistente em varios
europeus - haver uma fraoja expressiva da popula<;:ao que, por eseolha ou circunstaneia, nao tem filhos
'.n)ll''''-''.L & Jurado-Guerrero, 2006)
na sociedadc portuguesa a transic;:ao para
eonti
esrnaga(lOI-a maioria da
Em
a transic;:ao
para 0 segundo hlho, essa Slm, da smais de ser eada vez mais diffcil de

(Cunha, 2007)\ apesar

de 0 ideal dos 2 filh05 continual" a marcar
as
dos portugueses, como compro
yam dados do Eurobar6metro sobre ideais de fecundidade (Testa, 2007).
Daf a necessidade de nos interrogarmos sobre as
dedsocs reprodutivas dos ponugueses, para tal indagando

11%

35%

7;31

13%

Intervalo dos

que visou reconstituir os percursos de vida de mulheres e homens

poftugueses de tn~s geras;6es
nascidas em 1935-40, 1950-55 e 1970-75. Os resultados
que se segllem referem-se as suas trajelorias reprodutivas, e em
dos homens das mulheres
da
mais nova, visto encontrarem-se mona
esfera reprodutiva estao em equayao.

410/0

26-30 aMS

que interferem nas escolhas e ditam as

que eSlao numa faixa ed.ria onde
estas decisoes estao a ser ou foram tomadas recentemente. E foi juslamente 0 que fizemos, no ambito
de um projeto de

21-25 anos

14%

do ciclo de vida onde as decisoes na

que escolhemos estas gerac;:oes porque elas nasceram, cresceram e sobretudo fi
zeram a transic;:ao para a vida adulta em diferentes
historicos e polfticos da sociedade por
tuguesa, aos quais associam
de valores muiro distintas, nomeadamente a respeito da
vida familiar: no quadro do Estado Novo, no periodo da transis;ao democd.tica, e no contexto da
inlteg;ra~~ao europeia. No entanto, estas gera<;:6es tambem personificam, curiosamente, a passagem de

t

Entre

4.3

nascimerlto

reprodutivas reportadas

da gerayao de 1935-40 caracterizou-se, entao,

A trajet6ria
para a paren ta
sexualidade
caracteriwu

FECUNDlDADE E NATAlJDADIc, PROBLEMAS E POLITICAS SOCIAlS E DEsA(rm,

4,9

lem

partir

**

extensiva transis:ao
nascimentos numerosos que se sucederam rapidamente, sintoma de uma

pouco protegida. A trajetoria
extensiva transi<;:ao para a parentalidade, alias

da gerayio de 1950-55 tamhern se
mais precoce em

it gerayao anterior devido a antecipac;:ao da idade ao casamento de que esta gerao;:ao tai protagonista.
Mas, apesar disso, regista-se a quebra das deseendencias numerosas aliada ao adiamenro do 20 nas
cimento (e mais ainda do 3 0 ),

2 Para uma analise
aprofundada da fecundidade das geracroes vcr Oliveira (2008).
3 fndice Sintetico de Fecunclidade: numero medio de 61h05 POf mulher em idade fcrtil 05-49 anos) num
dado ano.
Sabre esta
ver tambem a contribuicr3o de Isabel
fecun
didadc em
uma analise segundo a ordem do lla~'(..UIlClllU
"Trajerorias Familiares e Redes Sociais:
de vida numa perspetiva
(Insrimto de
Ciencias Sociais da Universidade de
2008-2011,
de Karin
No ambito dcste
projelO foi
um inquerito em Portugal Continental, entre
de 2009 e infcio de 2010, 1500
decada

10%

n,crirn,ontr,c'

facro, esta

ea gera<;:ao que

0

que e consistente com urn

teve acesso

familiar mais eficiente. De

acontracec;:ao hormonal e que consolidou a dcscendencia de 2

filhos na sociedade portuguesa. Ji a
da gerac;:ao de 1970-75, nao s6 arnplifica
ordem, mas tambem se carac
Ul111UIU1'r<iV e adiamento dos nascimentos de
aumento das descendencias de filho tll1ico e
teriza, entio,
adiamento cia rransis:ao para a
paremallaaae para idades mais tardias.
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As inten~5es e as decis6es reprodutivas da gera~ao de 1970-75

o nO de filhos tidos

reprodutivas presentes,

Grafieo

•

considcramos numero de 61bos dos homens e das 111ulheres da gera<;:ao mais nova que
tinham a data da inquiri<;ao entre 35 40 anos verificamos que 22% ainda nao tinham 61h05 e

35% tin ham apenas 1 filho

1). 0 adiamento da

e l1Iulheres
Nao reccptivo(a) •

c ainda mais expressivo no

caso dos homens: 28% ainda nao tinham filhos contra 16% das mulheres. E este desfasamento dos
calendarios reprodutivos reAete-se nas diferentes intensidades da lecundidade, que e menor para os
homens nesta £'lixa eta.ria (em media 1,2 £1lhos vs. 1,6 para as mlllhr>rpc
- N°

de filhos

t% medial: total, homens c

HO

Antes de mais,

H1

0

M1

nllmero de filhos ja tidos

presentes, pois enquanto os homens e
recetivos aideia de rer mais,

ja

e urn

M2+

H2+

indicador-chave para

mulheres que ja tern

as intcn<;:6es

menos 2 filbos ern regra nao estao

que ainda nao tem filhos, ou tern apenas 1, ainda equJeionJm

essa possibilidade. Contudo, os homens desta faixa etaria estao sempre mais recetivos do que as mu
Iheres

a ideia de ter £1lhos. De tal modo assim

Total

Homens

Mulhcres

isto que os horn ens estao 111cnos interessados em ter filhos ou trata-se efetivameme apenas
de uma quesrao de adiamento?
a
interroga<;:ao
conhecer
inten<;:6es repro
dutivas que
gera<;:ao de ] 970-75 ainda acalenta

FECUNDIDADE E NATAIJDAO:F, PROllLEMAS E POLITICAS SOClAlS E DE SAUDI;

as mulhcrcs. Por

gue esrao reeetivos do que

gue, no caso
que ja nao estao,

que tern apenas 1 £llho, ainda

contra rio acontecendo com
0 que se passa que, embora
aproximam dos 40 anos tambem sao mais oprimistas em
a pos
adiem mais, a medida
ou de
mais £1lhos. E este urn resultado interessante. na medida
sibilidade de
em que levanta a ponta do veu em
a lIma
de genero que tem
na esfera
da reprodw;:ao: se
mulheres sao maes tendencialmente mats cedo, I'ecuperar de um adiamento
para
volul1cirio ou involumario em [dades mats tardias constitui uma oportunidadc que nao e
fertilidade que e, em rcgra, mais gene
homens e mulheI'es, pois c condicionada por uma
rosa (longa) para os homens.
A transi<;:ao para a parentalidade da gera<;:ao de 1970-75 e, portanto, uma questio que coloca para
22% de indivfduos, mas a
para realiza-Ia ainda grande, como acabamos de cons
filho pareee ser mais fraturame coloca-se para 35%
tatar. Ja a questao da transiqao para 0
dos homens e das mulheres que tem no momento 1 filho lmico. Conhecer as raz6es que
levam a
filho
ainda estao I'ecetivos (mais os homens), assim como raz6es
adiar a vinda do
mulheres), e a nossa proposta para compreendermos as decis6es
para nao darem esse passo (rna is
reDrodutivas que estao a
tomadas presentemente na sociedade portuguesa.
sao mais

0

des nao estao a I'eCllsar a
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contemplava uma serie de afirmac;:6es recobrindo diferemes circunstancias e LVIl"'"dll",l

mentos, mas tambem

que podem inrervir nas decisoes reprodutivas. Os

[0

uma delas identificando

que

ram charnados a

grau de

0

transi<;:ao para

que contribuem para adiar

Quadro 2

cada uma tem ou teve na sua decisao. Deste modo tornou-se possive! aferir a diversidade as razocs
que S1.lstentam

decisoes

mas tamb6n

as que mais colltribuem na decisao de

Incerteza financeira e profissional

adiar e na decisao de recusar a vinda de urn segundo filho (quadro
Ora, a

constatac;:ao

de considerac,:6es de ordem

Situa,ao profissional pouco estavel

20 filho. Assim, pesam

Dificuldades financeiras [presentes

econ6mica nas decisoes tanto de adiar como de recusar a transic;:ao para

a

sobrcmaneira nestas decis6es os custos ligados
edUCA"lc,:ao formal,
""lUJ.''.-dlll

ha hoje urn

0

que podem ir muito alem do custo da

de bens servic;:os socioculturais e ludicos que muiros pais se

por proporcionar aos seus filhos. No entanro, mesmo os custos inerentes aeducac;:ao formal,

num quadro de instabilidade,
tambem
OLltra~

ou mesmo rutura laboral e financeira - como estes dados

podem ser diHceis de suportar
que pesam em ambas

c,:ao entre a "ida familiar

(cantas vczes) predria concilia

de [cde publica e de apoios financciros para as neccssidades da procura;

Outro tipo de razoes

sustend.vel, n3 perspetiva dos

com

filho: definitivamentc,

0

devido equillbrio entre 0 que

t r"t"atrlo

rrlllltr

!creches, apoie linanceirol

exigente [falta de tempo, disnonibilid"cle

57%

66%

51%

42%

para ter lilhos [ler alguem com quem contar)

Equilibrio familiar
um filho viria destabililar

investe

41.%

O[A) lilho[a] ainda

Desvantagens internas (psicologicas, biologicas,saudel

que se

£1[110 {mico. Esta
0

&. trabalho

rede pessoal, quando

que pode nao estar, alias, muito distante dos anteriorcs

mente, para a necessidade de proteger um certo
avanc;:ar para a

0

78%

Falla de incentives

sem ofena ~uficiente

fosse um

falha a familia para ajudar na
do quotidiano; e scm
com Oll sem
--- no trabalho e na famllia.

C0!ici(ja~ao familia

Falla

bolsas das familias.

decisoes, prendcm-se com

vida profissional, como

81%

educa<;ao dos ftthas

com a evideme

equilibrio e

aponta, justa

na vida familiar c que s6

menos enquanto

o orimeiro ainda representa urn cncargo avultado c requcr tempo e energia.

32~

avan~ada

e

ser uma motivac,:ao para nao
ou

Idade

26%

14%

Problemas de fertilidade
Nao 58 sente capaz de

odra

Mil experiencia com
11%

preparada para passar pela gr<:lvidez/parto'*'

34%

Conjuge
Problemas na
Nilo esta com

nao en,;ont.rou a

pessoa

17%

Os lilhos perturbam a rela~ao intima do casal

7%

Ser pai/mae nao e/era um objetivo na vida
nao t.,m sido

experienciil muito positiva
deficiente]

S6 par-a quem

quer ter

** S6 para quem ainda

1%

filhos
mais filhos

mulheres
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Mas ha outras circunsrancias que tarnbern sao equacionadas nas decisoes,

das quais rnar
de foro pessoal

cando rnais a decisao de nao ter urn 2 0 filho do que a de adiar.
- como os problemas de saude

sentimento dc que a

nao adequada para ter filbos

tarnbem a posi<;:6es descllcontradas no casal, ou seja,
urna
de U"J'-I'~""'-'.
Por Olltro lado, ha rnotivos que parecem ditar rnais

a oposi<;:ao do conjuge funciona como
0

adiarnemo, e esses dizern respeito a uma

a rnaternidade/paternidade,

bem que

confrontam tambem em idad es jovens, a verdade
filho - podem inviabilizar, scm 111ai5,

sociais, j<i
fiHlO,

0

e um

a decisao de {echar

dizer em

regra

0

nlve! de escolaridade tambem

escolarcs. Eferivarncnte, na sociedade

escolares acumularn

na conclll<l<;:ao

pois aos fracos recursos economicos, que se associam em

a sua baixa forrnacrao escoiar, tcnde a sornar-sc a falta de apoios familiares na organiza~ao quo
as crian<;:as (Karin ct ai, 2001), sem duvida um elernento-chave para

tidiana dos cuidados

111ho. Mas a variavel

0

determinante na decisao de adiar

r'PI-)ort::l,I::I

rentalidade. 0 emprego

eque os sucessivos adiarnentos -

rnais importantes nesta equa<;:ao.

a maior ou menor

Porta au de deixd-la

do 10 filho, do

recetividade

estavel, com remunera<;:ao condigna

constitui, assim, uma das condi<;:oes

grupos

Reflex6es finais:

vinda de um 20

nao esta distribuida de modo assim

1 filho, embora comum,

nao tern necessariarncnte 0 mesmo
para todos os que se enconrram nessa situa<;:ao, como
podemos
dados que se seguem (quadro 3).

As pol.iticas ptlblicas enquanto garante do direito
lZegressando agora

aescolha

a interroga<;:ao de fundo que se trouxe para

reflexao -

a preocupa<;:ao poli

tica com a baixa natalidade encontra eco nos interesses privados dos cidadaos feito por cste estudo nao podia ser rna is
- Elementos sociodemogratico5

2° fi1ho ou ficar

a incidcncia do filho

afaixa etaria dos 35-40 anos apenas

Quadro

0

e, como se constata, a rela<;:ao com 0 mercado de trabalho: estar fora do rnercado de
trabalho, em especial por
e, no fim de comas, um dado decisivo
a pa

seja um problema corn que hornens e mulheres se

fenorneno bastante transversal que nao diferencia

mesmo nao se

efcito, pois a abcrtura aumenta com os

portugllcsa, os indivfduos com baixas

pois nao estar a viver em casal

filho. E

0

pelo £1lho unieo

ainda juntar um ldtimo clcmcnro de
unico nesta geracrao

introduz

a transi<;:ao para

Uma chamada de aten~ao para os problemas de fertilidade, para dizer que a incidencia

160/<).

e um elemento dedsivo,

entre a vida familiar e a vida

dinarnlca
nern sempre
A ambivalcncia em rela~ao
ou 0 delto
que uma crian<;:a Dode ter n<1 vida
tempo para recuperar a vontade abalada.
inquiridos ronda

mas

Assim, a situa<;:ao conjugal presente

se a uma menor abertura para £'uer a transi<;:ao para

reprodutivas presentes

as dedsoes

presenternente na sociedade portuguesa reflectem bern mais
exercicio do direito

a escolha na esfera da

(Gonzalez

ponto da situa<;:ao

que estao a ser tornadas

dincil acesso ao 2 0 filho, do que 0 livre
Porque ha um

E

mlnimo

Jurado-Guerrero, 200G), alias bastame consensual, que, hoje em dia, ho

mens e mulheres sentem que precisam
estao

0

os filhos que sc

de ter lim filho.

reunir para wmar a
ou se adiam, ou nao

e1as nao

tern, pura

:Kern

- pclo menos directamenrc ~ sob a

das politicas, e certa

mente tambem mereceriam urna reflexao em outros fbruns. Refiro-me

situa<;:ocs de natureza mais

todas

condi<;oes parecern

relacional, como a desadequa<;:ao ou a
rCJ:)rodunvas, au a
di,;ruorivo na vida

conjugal, nomeadamente em

com a

e com a

crian~a

que

e conjugal. Estas sao razoes que tambem pesam.

Mas grande parte das
de promo<;:ao da natalidadc, pois

cabem, afinal, nessa al<;:ada de uma politica publica multifacetada
como vimos, com a salvaguarda do

dos cidadaos:

ao crnprego e a rendimentos condignos, a tlma rede de equiparnentos educativos compativel com as
or<;:arnentos e as necessidades das farnllias, a uma culturallaboral mais respeitadora do direito
privada; a benefIcios que aliviem os custos directos que uma crian<;:a representa. 0
dcste "pacote de

consubstancia, em

rnedida,

0

vida

do Estado na

reconhecimento

do valor social da parentalidade. E passa a mensagern de que ter filhos e urn direito individual (e ja
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~r

nao um dever), mas

um bern social,

que

0

Estado tem lllna quota-parte de respon

sabilidade na promoc;:ao do seu bClTl-estar em sentido lato.
Dito isto, facilmente se

que mesmo em contexros de grave recessao economica e crise de

emprego, como eo atual G, arrepiar clIuinho neste contrato implicito de co-responsabilidade entre
Estado- que tem interesse em incrementar a natalidade

e os cidadaos

0

que querem ter um aces so

Ie passar uma mensagem contradit6ria, senao mesmo

parentalidade

POlICO

natalista. 0 de

a incerteza laboral a diminuio;:ao dos rendimentos, ali ados cortes de be

semprego, a

neflcios, nomeadamente dirigidos

as criano;:as, constituem para as familias com £1lhos uma soIJre'cal:ga
pfieciri~Js; e promove um clima de incerteza e insegurano;:a,

estrategias reprodutivas defensivas

adiar para melhores dias, encolher as intcl1c;:oes ll1i

Livi Bacci (2001), a comportamentos de "anorexia reprodutiva"

dais - ou, como diz

Livi Bacci, M. (2001), "Comment: Desired Familv Size and the Future
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