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COMENTAR10
FECLJNDIDADE E INSTITUICOES
NA EUROPA
KARIN WALL
(ICS)

come<;ar por cumprimentar 0 Senhor Presidente da
das Conferencias,
o convite

0

bem como

0

Comissario

Professor J03.0 Lobo Antunes, e os participanres desta mesa, 0 Professor Joao
a Professora Gerda
ainda
Presidencia da Kepubl1ca

me fez para comentar esta sess3.o e para participar nesta conferencia, q1le represema

oDortunidade importante para reHectir sobre os
Como referiu a Professora Gerda

das transformacoes dcmoe:raficas em

uma reflexao que, a nive! europeu, tem vindo a ser

desde os an05 noventa. Por uma razao fundamental, que e bem conhecida: as
denllogratlCa tern

nao s6 para 0 modelo social europeu mas tam

modelo de crescimento econ6mico na Europa. Trata-se, por Isso, de uma
vida privada e as
dos individu05 e das famllias e tambem,
problema que extravasa 0 dominio
Por iS50, esta
n::list'.<'-l1wrnhros

e diz respeito ao dominio publico.

e uma problematica que tern estado no topo nao

da agenda

de todos os

produzido, em 2006, urn

e da Comissao Europeia (tendo a Comissao

Livro Verde muito interessante sobre os dcsafios das mudan<;:as
tel·ge:ra(:ioin~lis) mas tambem no tapo da agenda cienrifica. Tern havido urn

in
sistematico, por

parte da comunidade cientifica, para, por urn lado, mapear as mudanyas
e, por outro, para perceber melhor a

entre as

e da familia

ptlblicas e estas

Claro que
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no cerne desta

I_JlI;::l-I~dlllll)O tambem de estudos em

esd uma pergunta fundamental (e que foj
apresenta~;ac,): sera que os diferentes modelos de estado-provldenCla

de familia rem

e as

fecundidade? Sera que os principais

familias que que rem

de apoio

tem filhos (OLI

depr<:eIllGe da apresenta<;:ao da Professora Gerda

- Om terceiro ponto importante da abordagem da Professora Gerda

metodologia

e

apoio economico,

a melnor maneira de

relativamente

abordar e estudar 0 impact() das politicas ptiblicas na fecundidade.
- Um primeiro ponto importante dil, respeito

pOl' vanaveis socials como as

de

ou

o impacto de uma medida introduzida recentemente no abono de familia
quando

0

contexto laboral,
0

0

significado

corte de 2 escal6es

ji estava em periodo de recessao economica vai com certeza

difercnte do que se Fosse introduzida numa

de crcscimento economico, Temos portanto de

contextos para conseguir avaliar os

varios autores: tern
seja,

0

Professora Gerda

ou os reais efeitos das

E extremamente ;rnnnrt'lntp

e

Em Portu
0

Estado Novo e as mudan<ras na familia e na

25 de Abril. Por isso
de the perguntar em que medida e que devemos
recuar no tempo para conseguir
0 impacto das poHticas
na fecundidade no mo

conjugalidade no
mento actual?
- Existe um

menos are aos anos 80,
tivo"

dizia

tamentos

pUblIcas e os compor

a falta de cerro tipo de dados e de estudos. A Professora Gerda

Consequences of
no

entre

Policies on Childbearing Behavior: effects or artifacts?" \ I-'UUHl-dUV

Ueveioprnent Review, vol

com

4, 2000) mostra que precisamos de olhar para as

facto de haver uma visao

0

homem era

0

considerado

questao era analisada em primeiro
mulheres) e no

principal provedor.

como um

"reprodu

de um modelo tradicional de familia em que

dos allOS 90,

analisado como urn

da familia

passa-se a suhlinhar, tambem, a

casal trabalharn) em conciliar a vida familiar

vida profissional. Oaf

enfase colocada no Estado

avolta desta abordagem e isto

afamilia.

coerencia das

dificultar

relativas

a

da fecundidade na
pela mae

ea

assim uma duvida e a minha pergunta. Nao sera que
Por

no discurso
nao acha que

0

paises europeus e por alguns

ambiguidade relativamente a uma

nas

centramento na mae

de concilia<;:ao ?

o teredro eomentario que gostaria de fazer diz respeito ao easo portugucs e a interpreta~ao
que fez da sua posicrao no contexto dos outros paises enropens.
Eu sei que
devido

Professora Gerda

nao queria analisar em detalhe

0

sua especificidade), mas de qualquer maneira gostaria
do ponto de vista das

(No quadrollado
do sui) como um

de famflia ver

caso

(que c com

comentar a forma como

32:

Portugal esti descrito (juntamente com os Glltros paises europeus da
que tem politicas que dao um apoio baixo e incentivos baixos ao em

prego das maes. Ora em Portugal, como
em 2011) e uma taxa de emprego das

sabe, temos urna taxa de emprego feminina e1evada (61 %
que

c tambcm muito elevaJa (e importante lembrar que

ao nfvel dos individ1!.Qs: sobre as suas trajectorias

um objectivo que tern sido sublinhado de forma sistematica tanto nas

indiv/duos tern dos constrangimentos actuais para ter
ha muito a

educar uma crian<ra. Neste dominio ainda

do ponto da investiga~ao. Prccisamos de ter mais bases de dados lom'itudinais e

nos

da sociedade civil revela

a taxa de 61 % so be para 88% no caso das mulhercs entre os 25 e os 45 anos). Por outro lado,

a percep<;:ao que os

da

de familia para inHuenciar a fecundidade. No entanto, nao parece existir

variiveis macrossodais mas tambcm assinala que precis amos de rer mais dados e mais
e familiares,

0

da baixa fecundidade passa a ser

0

baixa fecundidade com as dificuldades das faroiIias "duplo emprego" (em que os dois membros do

classificou
aspecto que dificulta a analise da

se

sao coerentes do ponto de vista do apoio

diterente da questao da baixa fccundidade no

cuidados

as famllias e os comportamentos demogratlCos sem nos

referirmos ao moddo de familia instituido durante

e procurar avaliar os sew; efeitos; por

existe neste momento alguma tensao entre estas duas

de varias dccadas quer do ponto de vista das mudan<;:as

e historico

por exemplO, e impossive!

apoio em

como interagent com Olltras pollticas

generalizado

nao mcncionou mas que tem sido enfatizada por

na famllia qllcr do ponto de vista das politicas Dublicas.

em

publicas nos

vcr com a inHuencia do conrexto e do tempo historico

percurso que foi seguido ao

processo

a necessi

importante olhar para as politicas de familia como um todo para

o segundo eomentario que gostaria de fazer

comportamentos das fun ili as. Gostaria no entanto de colo car uma pergllnta.
Hi uma variavel que

diz respeito

sociais e de familia. Isto

as diferentcs medidas se encontram ou nao articuladas

no

impacto de uma medida sera 5cmpre diferente se for in

troduzida Buma altura de crise economica au de crescimento economico: por
do abono de familia

das

0

Olltro lado, tambem
as familias,

a necessidade de analisar as politicas

contexto de OlltraS variaveis macro-sociais e economicas. 0 impacro das medidas c mediado
0

a

a pensar de uma forma

tes da abordagem apresentada pela Professora Gerda

contexto economico. Sabemos que

dade de

a esta pergunta.

Omen primeiro comentario vai portanto no sentido de reals:ar alguns aspectos mais relevan

tipo

e que precisamos de construir para conseguir fazer lim

bom trabalho comparativo a nivel europeu?

a resposta a esta questao nao

mais sistematica no tipo de investiga<;:ao que

e

dos indivfduos e das familias.
deve tenrar resolver esta falta de da

dos? Que tipo de estlldos, que bases de dados

os apoios economicos, as llCenCaS,

inHuenciar e fazer aumentar os niveis de fecundidade?

servic;os)

sobre as

Como e que a Professora Gerda

de trabalho como nas

de conciliayao e de

dencia economica da l11ulher

da sua

de

hi

rclativas ao mercado
promo~ao

da

no mercado de trabalho. Por isso eu gostaria de
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melhor os indicadores que utilizou para classificar os
o caso portugues tem de ser visto numa

Claro que

historica. De

partimos, nos an05

modelo de familia centrado no homem

na desigualdade de

centivaram e convergiram, a seguir ao 25 de Abril

com base Dum amplo consenso social e politico,

mas as poHticas in

l1um modelo de familia centrado no duplo emprego e na
da fUl1yao ganha-p.1o.
Ainda no
(lado dircito),
aparece, Jurltall1einte
e no pre-escolar. Mais

uma vez partimos, no que diz respeito aos equipamentos para crianyas,

niveis baixissimos 110S anos

80:

lembrar que, em 1985, apenas 29% das crian<;:as portuguesas estava no pre-escolar.

Mas em 2010 a taxa de cobertura para crianyas entre os 3 e os 5 anos e de 84%
maior parte das
crian<;:as
jardim de infincia a tempo inteiro (se compararmos com outros
da
temos lima taxa de: 74% na Finlandia, 99% em Fran<;:a; 67% na Holanda;
Por outro [ado, do ponto
vista dos cuidados para as crian<;:as dos 0 aos
cia OCDE dizem-nos (llie a taxa de cobertura cde 47% em Portugal

17% na AJemanha,
nao

no Reino Unido).
anos, os {drimos dados
com
11a kHia.

Dito ism, l1aO quero de maneira nenhuma dizer
estao ~uficientemente desenvolvida~,

cas de familia e de

as

encaixar bern nem no modelo familialista e residual do Estado de Bem-estar da
de bem-estar,

i5to e um desafio importante nao so para

0

trayos esrlecltl<:OS

debate publico sobre a

queda da fecundidade mas tambcm um desafio diHcil para a In'vestif':acao.
Assirn, considero que a reflexao sobre a

a baixa fecundidade nao

ignorar alguns aspectos que tem a ver com a especi6cidade do caso portugues,
cionar aspectos que considero mais importantes:
em
b) em

lugar,

as taxas elevadas de acrividade feminil1a
desfasamento entre uma maior

0

no mercado de trabalho
c) rerceiro,

0

facto de

filho.

uma menor

de

que

VOll

men

a fam tlia e ao genero, ou, ainda,

em detrimento de olltras.

Gostaxia de fazer um ultimo comentario muito breve relativamente

analise que foi feita sobre

38.
n3 ultima parte da apresenta<;:ao vcr
falou
caso da Alemanha. A Alemanha introduziu uma nova
em vez de uma licenya

longa de dois a110S e com pagamento muito

67% do salario anterior. Gostava
autores lhc chamam: a
Professora Gerda Neyer
que esta
de
oao produziu "imediatamente" um impac
to no {ndice de fecundidade. Gostaria de saber qual c que tem sido 0 impacto desta rnudanc;:a, c se de
facto produziu ale:um efeito na fecundidade? Ou se acha que esta politica Doderi ter menos
baixo, introduziu uma

de perceber melhor 0 impacto desta

de paradigma", como

dcvido a urn contexto normativo, predominante naAlemanha, que continua a colocar alguma enfase
lla "mae em casa"?
Para terminar, Ullla ultima pergunta. Alguns

europeus (nomeadamente a Finlandia, a No

introduziram, como referiu, 0 "home care allowance" - ou

direito a um J)e(}ueno subsidio, para a
de 3 :lf1OS. Foi uma

fical' em casa

uma

tomar coma de uma crian<;:a

acha que van
op<;:ao, ou vao teorar reduzir 0

desta licen<;:a na actividade profissional das Il1ulhercs?
Dear Professor Gerda
bution.

thank you

much once again for your presentation and contri

0

aspecto importante que convem sublinhar: ao contrario de outros palses

de baixa fecundidade, Portugal tem uma propon;:ao baixa de "infecundidade"{childiessness),ou
seja, de mulheres que nao rem fi1hos.
e, finalmente, politicas de concilia<;:ao que evoluiram de forma lenta, que ainda sao recentes
reJ·or'c,:a(1as no momento em que
economic<1. e de Cortes num

iniciou urn

de grave recessao

ainda pouco consolidado. Mesmo assim, temos

nIveis medios de "child care", e sabemos que isso tem um impacto consideravel na transi<;ao para
Deste ponto de vista, portanto, eu concordo plenamente com a abor<ja~!ern C0I11L)rec:ns:iva
dimensional proposta pela Professora Gerda
para COJmrlrelen<Jer
o impacto das politicas, nao
conjllOto

olhar para as

de familia. Temos de analisar urn

de famflia com outras

(de emprego, de
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menos

que tambem contribuiu para reduzir a parricipaC::i.o das maes no mercado de trabalho. A mi
nha pergunta c a
num futuro proximo, como
evoluir as politicas de familia
paises? Vao manter

na divisao do trabalho nao pago;
da ttansiyao para

que da

que apoiou muitas famflias em periodo de crise economica, mas foi lima

a tempo intciro;
do ponto de vista da ",.,"..,,-, ... ~r;;n

baixa fecundidade estar sobretudo ligada ao

E um

so

contexto economico, os valores e as normas relativas

o impacto das
A Professora Gerda

ruega, a

apenas apomar para 0 facto

do SuI nero no modelo continental conservador. Combina caracterfsticas
de varios

0

de liccn<;:as em 2007

aintegra<;:ao das crian<;:as em

pouca importancia ao "child care", isto

19ualuaucj,

as traject6rias
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