
Nota de apresentação
A presente publicação Famílias nos Censos 2011: Diversidade e Mudança

reúne os trabalhos apresentados durante o seminário, subordinado ao
mesmo tema, realizado no Instituto Nacional de Estatística em novem-
bro de 2013.

Famílias nos Censos 2011: Diversidade e Mudança é o resultado de uma
parceria entre o Instituto Nacional de Estatística e o Observatório das
Famílias e das Políticas de Família, do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, que reafirma os laços de boa cooperação entre
as duas instituições.

Os artigos aqui reunidos partem da informação disponibilizada pelos
Censos 2011 para uma leitura atual e rigorosa da realidade social das fa-
mílias em Portugal, ao mesmo tempo que permitem descrever e interpre-
tar as transformações verificadas nas formas de organizar e viver em famí-
lia, através da análise da informação censitária para décadas anteriores.

Num tempo marcado pelas grandes preocupações de natureza econó-
mica e financeira, analisar a transformação da vida familiar e a forma
como se vive hoje em família em Portugal assume particular significado
e relevância para o futuro coletivo do País, no médio e no longo prazo.
A família tem um papel importante na integração social dos indivíduos
e concorre para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua estabilidade
emocional. Todos os inquéritos mostram que este é um dos domínios
da vida em que as pessoas mais investem, que ocupa quase sempre o
lugar cimeiro nas suas prioridades e representa, para a maioria das pes-
soas, um espaço privilegiado e insubstituível de bem-estar, felicidade,
confiança e partilha.

Refletir sobre a família, compreender a sua diversidade, reconhecer os
múltiplos movimentos de mudança, é o desafio desta publicação que,
espera-se, contribua para melhorar o conhecimento da sociedade portu-
guesa e possibilitar um debate informado em torno destas questões.
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Por fim, mas de não menor relevância, impõe-se um sentido agrade-
cimento aos autores e a todos os que, com os seus contributos, tornaram
possível a publicação deste livro.

Alda Caetano de Carvalho
(Presidente do Instituto Nacional de Estatística)

Karin Wall
(Coordenadora do Observatório das Famílias e das Políticas de Família) 

Famílias nos Censos 2011
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