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Prefácio

O estudo «Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas» tem como
objectivo fazer um retrato aprofundado e actualizado sobre a infância
em Portugal em período de crise. Apesar de se reconhecer o impacto
dramático que a crise económica está a ter nas crianças e nas suas famí-
lias, pouco se sabe sobre a situação real das mesmas e nada se diz sobre
as suas representações e vivências. Este estudo vem colmatar esta lacuna,
dando visibilidade ao impacto da crise na vida das crianças e à perspec-
tiva delas sobre a realidade actual do país.

A realização deste trabalho foi possível graças ao desafio lançado pelo
Comité Português para a Unicef, que financiou integralmente a investi-
gação desenvolvida no ano de 2013. Inclusivamente, a Unicef também
publicou recentemente o relatório-síntese As Crianças e a Crise em Portugal,
com base neste estudo realizado pelo Observatório das Famílias e das
Políticas de Família e pelo Observatório Permanente da Juventude do
Instituto de Ciências Sociais. Mas para a realização deste estudo, também
contámos com colaboração da empresa Research Makers, responsável
pela condução das entrevistas; e, em particular, com a participação das
crianças e dos adolescentes de vários pontos do país que deram voz às
suas vivências e ao entendimento da crise. A todos o nosso agradeci-
mento.
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Introdução

Dar visibilidade aos quotidianos infantis e ao modo como estão a ser
afectados pela crise significa, antes de mais, ouvir as próprias crianças e
conhecer as suas experiências. É este o primeiro e o principal propósito
deste estudo. Partindo do princípio de que as crianças são actores com-
petentes, com direito a exprimir-se livremente sobre as questões que lhes
respeitam (cf. art. 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança), nele se
pretende dar voz, de forma aprofundada e criteriosa, às perspectivas e às
opiniões das crianças sobre a crise e os seus impactos. Muitas vezes es-
quecidas ou marginalizadas num debate público que privilegia a palavra
dos adultos, dar-lhes voz é reconhecer a sua autonomia como produtoras
de discursos coerentes sobre a realidade que as envolve. 

Um segundo propósito é o de analisar, a partir de estudos recentes e
de dados estatísticos disponíveis, a situação actual da infância na socie-
dade portuguesa e as políticas públicas com impacto nas crianças e nas
famílias com crianças. Procura-se, nesta análise mais abrangente, realçar
a evolução de alguns indicadores-chave ao longo dos últimos anos no
contexto da crise económica e das medidas de austeridade. 

Assim, para compreender o impacto da crise na vida e nas represen-
tações das crianças, este estudo parte de duas abordagens e organiza-se
em quatro partes distintas:

Numa abordagem extensiva e institucional, procurou-se reunir e siste-
matizar indicadores e tendências recentes que permitem caracterizar e
avaliar os contornos dos quadros de vida das crianças. A Parte 1 analisa
os dados relativos à situação das crianças na sociedade portuguesa em
relação à pobreza, privação material, saúde, segurança, educação, infância
vulnerável, habitação e vida familiar. A Parte 2 analisa as políticas públi-
cas dirigidas às crianças e às famílias, ao longo dos últimos anos e no
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contexto da crise, de modo a caracterizar a moldura de protecção social
que, em Portugal, pode afectar ou regular as situações encontradas.

Numa abordagem intensiva e individual, procurou-se dar voz às crian-
ças, reconstituindo, a partir de narrativas recolhidas em entrevista, as suas
representações e experiências (Anexo 3: Guião da entrevista). A Parte 3
apresenta, assim, os resultados de um estudo qualitativo sobre o modo
como as crianças vêem a actual crise e sentem o seu impacto no dia-a-
-dia. Entre Março e Maio de 2013 foram realizadas 77 entrevistas a crian-
ças e adolescentes dos 8 aos 17 anos, de ambos os sexos, residentes em
zonas urbanas, suburbanas e rurais do Norte, Centro e Sul do país, a
viver em diferentes tipos de família e com graus diferentes de vulnerabi-
lidade (Anexo 1 – Amostra, critérios de construção e distribuição). O es-
tudo procurou assim contemplar, através de uma amostra diversificada
de crianças e adolescentes, a heterogeneidade das condições da infância
em Portugal, de modo a proporcionar uma visão multifacetada das vi-
vências infantis da crise (Anexo 2 – Caracterização das crianças e das suas
famílias).

A participação das crianças implicou o necessário consentimento in-
formado das próprias, dos pais ou responsáveis legais (Anexo 4 – Mode-
los de consentimento), e o anonimato das informações por elas partilha-
das foi garantido através da utilização de nomes fictícios.

A elaboração do estudo pretendeu seguir de perto a filosofia e os prin-
cípios orientadores da Convenção sobre os Direitos da Criança, razão pela
qual cobre a situação de todos os indivíduos com menos de 18 anos re-
sidentes em Portugal. Contudo, e visto que as pessoas na faixa etária entre
os 13 e os 17 anos não se revêem no conceito de criança, utilizaram-se
as designações de «crianças e adolescentes» quando nos referimos àquela
franja.

A Parte 4 faz um balanço final, apresentando um resumo dos princi-
pais resultados obtidos nas secções anteriores, e propõe algumas reco-
mendações no sentido de proteger e melhorar a situação das crianças e
dos adolescentes em tempos de crise.

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas
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Parte 1

Situação actual das crianças: 
indicadores sociais

Indicadores de pobreza e exclusão

No âmbito da Estratégia Europeia 2020 foi definido como indicador
social o Risco de Pobreza ou Exclusão Social (RPES). Este indicador
constitui-se enquanto medida dos objectivos e das metas comunitárias e
possibilita uma avaliação multidimensional da pobreza e exclusão social
na Europa e nos seus Estados-membros. Considera-se que um indivíduo
está em RPES quando se encontra, pelo menos, em uma das seguintes
situações de carência: risco de pobreza monetária, baixa intensidade do traba-
lho na família e privação material severa. 

Num primeiro momento, será feita uma análise detalhada de cada um
destes três indicadores para apurar a sua evolução ao longo dos últimos
anos. De seguida, avalia-se  a vulnerabilidade social e económica da po-
pulação portuguesa, e muito em particular das crianças, a partir do indi-
cador agregado Risco de Pobreza ou Exclusão Social. 

Pobreza infantil no topo

O indicador de risco de pobreza monetária refere-se concretamente à
percentagem de pessoas que, numa dada população, vive com rendimen-
tos abaixo de um valor mínimo de rendimento definido. Esse valor de-
signa-se por limiar de pobreza e corresponde a 60% do rendimento au-
ferido por 50% da população num dado ano (rendimento mediano). Em
2012, havia 459 mil crianças em risco de pobreza em Portugal, i. e., 24,4%
das crianças viviam em agregados com rendimentos per capita inferiores
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a 408 euros/mês 1 (EU-SILC 2013). Quando se estima o risco de pobreza
antes de quaisquer transferências sociais (i. e., considerando o rendimento
disponível das famílias antes do pagamento de subsídios, pensões e abo-
nos do Estado às famílias), a proporção de crianças em situação de vul-
nerabilidade económica é consideravelmente superior (35,3% – gráfico
1.1). Nesse sentido, os apoios concedidos no âmbito da segurança social
contribuem para reduzir a pobreza infantil em cerca de 11%.

Em termos evolutivos, constata-se que a partir de 2008 as crianças pas-
sam a ser o grupo etário com maior risco de pobreza (gráfico 1.2). Esta
alteração justifica-se pela redução do risco de pobreza dos idosos, na se-
quência do acréscimo dos apoios dados pelo Estado a essa faixa etária.
Entre 2008 e 2011 a taxa de risco de pobreza nas crianças não sofreu
grandes alterações. No entanto, os últimos dados disponíveis apontam
para uma tendência crescente desse indicador, verificando-se, em 2012,
que a percentagem de crianças nessa situação era já de 24,4%, atingindo
assim o valor mais elevado desde 2003 (EU-SILC 2013).

Na análise da taxa de risco de pobreza é importante não esquecer que
este indicador é calculado tendo em conta o valor do limiar de pobreza
definido para cada ano, montante esse, por sua vez, determinado pelo
valor mediano de rendimento auferido pela população. A diminuição
que se tem observado, desde 2009, no rendimento mediano em Portugal
(gráfico 1.3) contribui, assim, para baixar o valor de referência do limiar
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1 Considerando como valor mediano de rendimento anual equivalente 8170 euros
(menos 1,8% do que em 2011) e, portanto, um valor de limiar de pobreza anual de 4902
euros e mensal de 408 euros.

Gráfico 1.1 – Taxa de risco de pobreza antes e após transferências sociais, 
                      por grupo etário, Portugal (2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2013.
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de pobreza. Nesse sentido, em situações semelhantes (agora e no pas-
sado), o número de famílias em risco de pobreza «diminui». A simples
alteração dos critérios técnicos leva pois a que famílias classificadas como
pobres em anos anteriores deixem agora de o ser.

Analisando em função do tipo de família, verifica-se que a taxa de risco
de pobreza é mais elevada em famílias com crianças, do que em famílias
sem crianças (gráfico 1.4). O fosso entre os dois tipos de famílias aumentou
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Gráfico 1.2 – Taxa de risco de pobreza após transferências sociais, 
                      por grupo etário, Portugal (2005-2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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Gráfico 1.3 – Valor médio e mediano dos rendimentos anuais, 
                      Portugal (2005-2012) (euros)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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no início da crise e tem vindo a acentuar-se, passando a diferença de 5
pontos percentuais, em 2011, para 7,2 pontos percentuais em 2012 (15,0%
em agregados sem crianças e 22,2% em agregados com crianças).

Os dados também mostram que, em 2012, as famílias numerosas (3
ou mais crianças) e as famílias monoparentais (pai ou mãe só com filho/s)
eram os agregados com maior risco de pobreza – respectivamente, 40,4%
e 33,1%. Já as famílias com dois adultos com uma ou duas crianças – os
mais frequentes em Portugal –, registaram uma taxa de risco de pobreza
de, respectivamente, 16,0% e 19,8% (gráfico 1.5). A análise da evolução
do indicador no tempo revela que a situação tem vindo a agravar-se, em
particular para as famílias monoparentais e para as famílias com dois
adultos e duas crianças que, entre 2011 e 2012, registaram um aumento
do risco de pobreza em cerca de 3 pontos percentuais. Estes dados me-
recem especial atenção uma vez que, apesar de diminuir o número de
famílias numerosas, está a aumentar, desde 2001, o número de famílias
monoparentais em Portugal, sendo estas na sua maioria femininas, isto
é, famílias de mães sós com filhos a cargo (cerca de 80%; OFAP 2013).

A situação de pobreza é, em grande parte, determinada pela condição
na actividade económica, pelo que, nos últimos anos, têm sido parti -
cularmente afectados os indivíduos que não estão integrados no mercado
de trabalho, com destaque para os desempregados (38,3% em 2011 e
40,4% em 2012; gráfico 1.6). É de salientar, todavia, o facto de a pobreza
atingir também aqueles que trabalham, o que aponta para o impacto dos
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Gráfico 1.4 – Taxa de risco de pobreza em agregados familiares 
                      com e sem crianças, Portugal (2005-2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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baixos rendimentos do trabalho de uma parte significativa da população
em Portugal (9,9% em 2011 e 10,4% em 2012).

O risco de pobreza está, assim, relacionado quer com a composição
dos agregados familiares, quer com a situação no mercado de trabalho
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Gráfico 1.5 – Taxa de risco de pobreza, por tipos de agregados 
                      com crianças dependentes, Portugal (2005-2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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Gráfico 1.6 – Taxa de risco de pobreza, por condição na actividade
                      económica, Portugal (2005-2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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dos adultos do agregado. Ora, dados da OCDE para 2010 que cruzam
estes dois indicadores revelam o efeito cumulativo das duas vulnerabili-
dades, na medida em que o maior risco de pobreza está associado às fa-
mílias monoparentais em que a figura parental está desempregada
(90,2%; quadro 1.1). Em famílias de casais com filhos em que um dos
adultos está desempregado, o risco de pobreza é superior a um terço
(34,3%). Já quando ambos os adultos estão desempregados, o risco de
pobreza atinge mais de metade desses agregados (53,2%; OCDE 2011).

Em suma, as situações de vulnerabilidade económica das famílias com
crianças surgem associadas, como aqui foi referido, não só à pobreza mo-
netária e à diminuição do rendimento médio auferido, mas também à
falta de emprego e à diminuição da intensidade do trabalho na popula-
ção. É sobre esse indicador que se debruça o próximo ponto. 

Baixa intensidade do trabalho na família

A intensidade do trabalho na população é o indicador que reflecte o
número de horas por ano despendidas a trabalhar profissionalmente. As
estatísticas revelam que, quanto menor a intensidade de trabalho, maior
o risco de pobreza (gráfico 1.7). Em 2011, 71% das famílias com crianças
dependentes que tinham «muito baixa» intensidade de trabalho encon-
travam-se em risco de pobreza. Apesar de essa percentagem se ter man-
tido relativamente estável ao longo do tempo, em 2012 observou-se um
aumento de mais de 5 pontos percentuais, havendo então 76,4% das fa-
mílias com «muito baixa» intensidade de trabalho em risco de pobreza.
No que respeita às famílias com «baixa» intensidade do trabalho, os dados
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Quadro 1.1 – Taxa de risco de pobreza de pessoas em agregados 
                      com crianças, por tipo de agregado e condição no emprego, 
                      Portugal (2010*) (%)

                         Agregados nucleares (2 adultos)                              

                         Ambos empregados                                           4,8
                         1 empregado e 1 desempregado                       34,3

                         Ambos desempregados                                    53,2

                         Agregados monoparentais (1 adulto)                       
                         Empregado                                                      26,2
                         Desempregado                                                 90,2

* Dados provisórios.

Fonte: OCDE 2011 – Income Distribution Questionnaire.
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indicam que, desde 2009, tem havido um aumento da percentagem de
famílias com crianças e adolescentes em risco de pobreza.

A percentagem da população com «muito baixa» intensidade de tra-
balho no seu agregado tem aumentado progressivamente desde 2005 (ex-
cepção feita em 2010), sendo que em 2012 era de 12,2% (gráfico 1.8).
Este valor representa um aumento de mais de 5 pontos percentuais em
relação a 2008 (7,0%). Da mesma forma, a percentagem de crianças em
agregados nessa situação aumentou de 6,2% em 2008 para 9,7% em 2012. 

No que respeita a este indicador, os dados que caracterizam a situação
laboral das famílias em Portugal sugerem que a situação se tem agravado
de forma significativa. Em 2013, o número de desempregados rondava
os 875 900 (gráfico 1.9). 

Quanto ao impacto da situação laboral em agregados com crianças e
adolescentes, constata-se que o número de adultos com trabalho a tempo
inteiro tem diminuído (gráfico 1.10). Em 2011 era cerca de 723 mil o nú-
mero de adultos sem trabalho com crianças a seu cargo. Em 2013, esse
número aumentou para 774 mil e, pelo contrário, continuou a diminuir
o número de adultos com crianças com trabalho a tempo inteiro (2110,5).

A diminuição do emprego em adultos com crianças e adolescentes a
cargo tem sido transversal aos diferentes níveis de escolaridade, se bem
que a taxa de emprego seja tanto menor (e a descida tanto maior) quanto
menor o nível de escolaridade (gráfico 1.11). É no nível de escolaridade
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Gráfico 1.7 – Taxa de risco de pobreza em função da intensidade 
                      de trabalho na família, em agregados com crianças, 
                      Portugal (2005-2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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mais baixo que se encontram mais crianças em agregados com «muito
baixa» intensidade de trabalho (gráfico 1. 12).

Para além de os dados indicarem que aqueles que têm escolaridade
mais baixa estão mais sujeitos a uma situação de desemprego, revelam
igualmente que é entre os agregados com menor escolaridade que o nú-
mero de horas de trabalho anual é mais reduzido.  
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Gráfico 1.9 – Número de desempregados, Portugal 2006-2013 (milhares)

Fonte: PORDATA.
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Fonte: EU-LFS – Specific Topics, Household Statistics, 2005-2013.
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Privação das famílias

Nesta secção pretende-se dar a conhecer como, no contexto de crise,
se caracteriza a capacidade das famílias para aceder a bens e serviços e,
em especial, conhecer como esta tem evoluído e quais as privações a que
as famílias estão sujeitas. Considerou-se relevante introduzir um ponto
prévio sobre a evolução do consumo, do endividamento e das poupanças
das famílias ao longo dos últimos anos.

n Consumo, endividamento e poupanças das famílias

Em Portugal a despesa das famílias concentra-se maioritariamente na
aquisição de bens correntes não alimentares e serviços como, por exem-
plo: despesas de saúde e educação; despesas com vestuário e calçado;
rendas, electricidade, água, luz, combustíveis; produtos farmacêuticos;
livros e jornais; serviços de transporte.

Em termos globais, os dados mais recentes revelam que o consumo
das famílias diminuiu 4,6% entre 2008 e 2012 (gráfico 1.13). A redução
na despesa das famílias atingiu sobretudo o consumo de bens duradouros
como os automóveis, o mobiliário, o equipamento doméstico e o equi-
pamento audiovisual, fotográfico e informático. A despesa com este tipo
de bens sofreu uma quebra de 44% ao longo dos últimos 4 anos. Pelo
contrário, as despesas com bens alimentares registaram um ligeiro au-
mento na ordem dos 3,8% no mesmo período.
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Gráfico 1.12 – Crianças em agregados com muito baixa intensidade 
                       de trabalho, por nível de escolaridade dos pais (ISCED), 
                       Portugal (2005-2012) (%)

Fonte: EU-SILC 2006-2013.
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No que respeita ao nível de endividamento das famílias, os dados evi-
denciam que, entre 2009 e 2012, houve um aumento do número de pes-
soas em situação de incumprimento de empréstimos, tendo a taxa de va-
riação sido de 4,6% entre 2009 e 2010 e de 5,4% entre 2010 e 2011.
Apesar da desaceleração observada no aumento do endividamento das
famílias entre 2011 e 2012 (taxa de variação de 1,2%), constata-se que
em 2012 este indicador atinge o valor mais elevado dos últimos 4 anos,
com mais de 689 mil pessoas devedoras (gráfico 1.14). Todavia, em 2013,
esse valor diminui para cerca de 662 mil pessoas. O crescimento progres-
sivo do endividamento nos últimos anos verifica-se tanto nos emprésti-
mos à habitação, como nos empréstimos ao consumo e outros fins (e. g.,
fins empresariais – gráficos 1.15 e 1.16). Enquanto entre 2012 e 2013 se
observou uma redução do número de pessoas endividadas nos emprés-
timos à habitação, o número de  devedores de empréstimos ao consumo
e outros fins continuou a aumentar.

No que toca à poupança das famílias, os dados indicam que a partir
de 2008 houve uma inversão na tendência de diminuição da taxa bruta
de poupança que se observava até então. Com efeito, em 2009 a pou-
pança da população portuguesa atingiu níveis nunca antes registados
(gráfico 1.17). As previsões para os anos seguintes mantêm esta tendência
de subida, com novos valores máximos de poupança em 2013 (14 mi-
lhões e 452 mil euros, dados provisórios PORDATA, 2014). A evidência
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Gráfico 1.13 – Despesas de consumo das famílias, por tipo de bens 
                        de consumo, Portugal (2006-2012) (milhões de euros)

* Dados provisórios.
Fonte: PORDATA.
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parece, portanto, contrariar a ideia de que a diminuição nas despesas
com o consumo (sobretudo de bens duradouros) e o aumento do endi-
vidamento seriam acompanhados por uma maior dificuldade das famílias
em constituir poupanças. Na verdade, as famílias estão a cortar no con-
sumo imediato para conseguir poupar.
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Gráfico 1.15 – Número de pessoas 
                       com endividamento 
                       em empréstimos 
                       à habitação, 
                       Portugal (2009-2013)

Fonte: PORDATA – dados consultados a 7 de Novembro de 2014.

Gráfico 1.16 –Número de pessoas 
                       com endividamento 
                       em empréstimos ao 
                       consumo e outros fins, 
                       Portugal (2009-2013)
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n Privação material

A taxa de privação material refere-se à proporção da população que
revela incapacidade financeira para fazer face a determinadas despesas
ou para adquirir determinados bens. A nível europeu foram definidos
nove itens a partir dos quais se calcula a taxa de privação material dos
agregados familiares no que se refere à incapacidade destes para: 

1. Pagar empréstimo, renda, contas, etc., no prazo previsto;
2. Pagar uma semana de férias fora de casa uma vez por ano;
3. Ter uma refeição de carne, frango ou peixe (ou equivalente vegeta-

riano) a cada dois dias;
4. Fazer face a despesas imprevistas sem recorrer a empréstimo;
5. Ter telefone em casa;
6. Ter TV a cores em casa;
7. Ter máquina da roupa em casa;
8. Ter um carro no agregado familiar;
9. Manter a casa adequadamente aquecida.

O nível de privação é definido, então, em função do número de itens
a que um indivíduo não tem acesso. Considera-se que está em privação
quando não tem acesso a três ou mais itens (Eurostat). Quando o indi-
víduo não tem acesso a quatro ou mais itens considera-se que está em
privação material severa (Eurostat/PORDATA).
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Gráfico 1.17 – Poupança das famílias, Portugal (2005-2013) 
                       (milhões de euros)

* Dados provisórios.
Fonte: PORDATA 2014.
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Em termos dos grupos etários mais afectados pela privação material,
constata-se que as crianças surgem em primeiro lugar, apresentando uma
taxa superior à população em geral (respectivamente, 29,2% e 25,5%).
Estes dados evidenciam a situação de vulnerabilidade a que, em Portugal,
mais de um quarto das crianças está sujeita, ultrapassando inclusivamente
a vulnerabilidade da população idosa, que tem vindo a registar uma evo-
lução favorável (gráfico 1.18). Observa-se que esse valor mais recente de
privação material na infância surge após uma tendência descendente
entre 2010 e 2012 com um valor mínimo de 24,4%. No entanto, em
2013 retomou-se a tendência ascendente observada entre 2006 e 2010,
ultrapassando-se o valor máximo nessa altura (27,5%).

O panorama da privação na infância é ainda mais agravado quando se
constata que, em 2012, 69,9% das crianças portuguesas não tinham acesso
a, pelo menos, um dos nove itens que compõem o indicador (EU-
-SILC 2013). Dessas, constata-se que, entre 2008 e 2013, diminuiu a percen-
tagem de crianças com privação em um e em dois itens, tendo aumentado,
ao invés, as crianças sem acesso a três itens e, em particular, as crianças em
privação material severa (i. e., sem acesso a quatro itens ou mais) (gráfico 1.19).

A percentagem de crianças em situação de privação severa tem vindo
a aumentar de forma sistemática desde 2008, estimando-se que, em 2013,
era cerca de 261 mil o número nessa condição (13,9%, no total das crian-
ças em Portugal). 

A privação material severa afecta, em particular, as famílias com níveis
de rendimento mais baixos (gráfico 1.20). Em 2013, 31,3% dos agregados
familiares que fazem parte da população mais pobre (primeiro quintil de
rendimentos 2) e apenas 3,2% e 0,4% das famílias dos agregados com os
maiores níveis de rendimento (respectivamente, quarto e quinto quintis)
estavam em situação de privação material severa. A tendência ascendente
do primeiro e do segundo quintis e descente do quinto quintil sugere a
acentuação das diferenças sociais e o agravamento das condições de vida
das famílias mais pobres. Todavia, é de salientar a tendência crescente de
privação material severa observada nos últimos anos no terceiro e no
quarto quintis e, mais recentemente, no segundo quintil de rendimento.

A privação material em Portugal pode ainda ser detalhada através da
análise dos itens relativamente aos quais existe maior privação (gráfico
1.21). Em 2013, as maiores dificuldades foram pagar uma semana de fé-
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2 Considera-se neste tipo de análise a distribuição do rendimento por cinco subcon-
juntos da população. Esses cinco subconjuntos representam, cada um deles, 20% da po-
pulação, sendo que o primeiro subconjunto corresponde aos 20% mais pobres (1.º quin-
til), o segundo aos 20%-40% mais pobres (2.º quintil) e assim sucessivamente. 
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Gráfico 1.18 – Taxa de privação material em função do grupo etário, 
                       Portugal (2005-2013) (%)

Gráfico 1.19 – Crianças em situação de privação (pelo menos um item), 
                       por nível de privação (2008-2013) (%)

Fonte: EU-SILC 2008-2013.

Fonte: INE, EU-SILC 2006-2013.
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rias, fazer face a despesas imprevistas e manter o aquecimento da casa.
Estes dados permitem igualmente verificar, por um lado, a semelhança
entre as privações sentidas pelos agregados com crianças e pela população
total e, por outro, a diferenciação dos agregados com crianças em risco
de pobreza face aos restantes, apresentando percentagens de privação
bastante superiores.
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Em 2013, as maiores diferenças de privação entre os agregados com
crianças em risco de pobreza monetária e os agregados com crianças em
geral verificaram-se a nível da capacidade de gozar férias fora de casa
(85,4%) e de fazer face a despesas imprevistas (72,9%), assim como de man-
ter a casa aquecida (42,8%), pagar contas e empréstimos (35,0%) e ter um
carro (22,9%). Importa destacar que as privações que menos prevalecem
(frequência igual ou inferior a 4%) são as que dizem respeito ao acesso a
bens materiais duráveis como a máquina de roupa, o telefone e a televisão
a cores, não se observando inclusive grande diferenciação a esse nível entre
agregados com crianças e agregados com crianças em risco de pobreza.

Entre os agregados com crianças e adolescentes que estão em risco de
pobreza monetária, a privação material descrita resulta do agravamento
observado nos últimos anos em alguns itens (gráfico 1.22). Em particular,
tem vindo a aumentar a taxa de privação dessas famílias relativa à capa-
cidade de pagar as suas dívidas, contas e despesas imprevistas, assim
como a capacidade de ter um carro.

Em síntese, a análise apresentada referente aos três indicadores pobreza
monetária, baixa intensidade do trabalho na família e privação material severa
revela situações preocupantes de vulnerabilidade na infância. Estas con-
centram-se maioritariamente em: famílias monoparentais ou numerosas,
em situação de desemprego, baixa intensidade de trabalho, baixos rendi-
mentos e/ou baixos níveis de escolaridade. 
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Gráfico 1.20 – Taxa de privação material severa em agregados 
                       com crianças e adolescentes, por quintil de rendimento, 
                       Portugal (2005-2013) (%)

Fonte: EU-SILC 2005-2013.
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Gráfico 1.21 – Agregados com privação material por item de privação, 
                       total e por tipo de agregado com crianças (com risco 
                        de pobreza/com e sem risco de pobreza), Portugal (2013) (%)

Fonte: EU-SILC 2013.
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Gráfico 1.22 – Agregados com crianças em risco de pobreza, 
                       por principais tipos de privação, Portugal (2008-2013) (%)

Fonte: EU-SILC 2008-2013.
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Risco de pobreza ou exclusão social na infância:  
indicador agregado

A leitura do indicador Risco de Pobreza ou Exclusão Social (RPES)
permite uma análise conjugada dos três indicadores pobreza monetária,
baixa intensidade do trabalho na família e privação material severa e, nesse
sentido, uma análise mais abrangente da proporção total de crianças que
está sujeita, de forma isolada ou cumulativa, a tais vulnerabilidades.

Em Portugal, nos últimos anos, cerca de um quarto da população
encontrava-se em RPES (gráfico 1.23), com variações em torno de 
1 ponto percentual. Em 2013 observou-se uma variação de mais de 2
pon tos percentuais, sendo que 27,4% da população estava nessa situa-
ção, i. e. mais de 2 milhões e meio de portugueses estavam numa si-
tuação de carência monetária, em agregados que trabalham um redu-
zido número de horas, e/ou de privação face a bens essenciais.

O RPES não afecta da mesma forma os diferentes grupos etários.
Ao longo dos anos, os grupos mais vulneráveis têm sido as crianças
e os adolescentes, por um lado, e os idosos, por outro, sendo que os
primeiros são, desde 2007, o grupo mais afectado (gráfico 1.24). Em
2013 foi estimado que 31,6% das crianças, cerca de 595 mil, estariam
em RPES, 14,5 pontos percentuais acima da população idosa e 3,1
pontos percentuais acima da população adulta. 

Entre a população infantil, há também diferenças a sublinhar (grá-
fico 1.25), pois quanto mais velhas são as crianças, maior é a inci-
dência de RPES: as crianças dos 12 aos 17 anos registam um RPES
cerca de 8 pontos percentuais acima das crianças dos 0 aos 5 anos.

A gravidade da situação requer um conhecimento mais aprofun-
dado do contexto familiar e social das crianças e dos adolescentes
em RPES em Portugal (gráfico 1.26). Em concreto, verifica-se que a
maioria vive em famílias monoparentais (onde só há 1 adulto) ou
numerosas (onde há 3 ou mais crianças). Desde 2011, as crianças das
famílias numerosas revelam, inclusive, um RPES superior ao das
crianças que vivem em famílias monoparentais, ao contrário do que
se tinha observado nos anos anteriores. Apesar de menos frequente,
é de notar, mesmo assim, que, em 2013, 21,6% e 22,8% das crianças
e dos adolescentes que viviam em famílias nucleares com, respecti-
vamente, uma e duas crianças também se encontravam em RPES.

Comparando os dados do período anterior à crise (2008) com os
dados mais actuais (2013), observa-se que, quer na população portu-
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guesa quer no que toca ao grupo etário das crianças e dos adolescen-
tes em particular, a pobreza monetária tem vindo a revelar-se a situa-
ção prevalecente, embora sempre mais elevada nas crianças (gráfico
1.27). A privação material severa também é sempre mais elevada neste
grupo etário. Já a baixa intensidade do trabalho no agregado é o in-
dicador que mais tem aumentado nos últimos anos (2,9 pontos per-
centuais no total da população e 2,3 pontos percentuais nas crianças
e nos adolescentes). 

Importa ainda acrescentar que as situações de carência a que as
crianças e os adolescentes estão sujeitos podem ser concomitantes, 
i. e., alguns acumulam desvantagens sociais e económicas (gráfico
1.28). Com efeito, se cerca de metade das crianças em RPES se en-
contra numa situação de pobreza monetária, as restantes acumulam
dois ou mesmo os três tipos de carência. De 2008 para 2013 foram
estas as situações que mais cresceram. 

Gráfico 1.23 – Taxa de RPES 
                         da população, 
                         Portugal (2005-2013)

Gráfico 1.24 –  Taxa de RPES 
                         da população, por 
                         grupos etários, 
                         Portugal (2005-2013)
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Gráfico 1.25 –  Taxa de RPES 
                         em crianças
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                         Portugal (2005-2013)
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Gráfico 1.26 –  Taxa de RPES 
                         em agregados 
                         com crianças 
                         e adolescentes, por 
                         tipo de agregado, 
                         Portugal (2005-2013)
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Gráfico 1.28 –  Percentagem de crianças e adolescentes em RPES,
                         por tipo de carência, 2008-2013

Gráfico 1.27 –  RPES na população e em crianças e adolescentes, 
                         por tipo de carência, Portugal (2008 e 2013)

Fonte: EU-SILC 2005-2013.
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Portugal numa perspectiva comparada: 
principais indicadores de pobreza infantil em 2012 e 2013

A comparação de Portugal com a UE27*, em relação aos principais
indicadores de pobreza infantil para 2012 e 2013, revela um cenário
de grande vulnerabilidade das crianças portuguesas. Em relação à taxa
de risco de pobreza (gráfico 1.29), as crianças e os adolescentes portu-
gueses encontravam-se no 20.º lugar da tabela dos países da UE27,
mais de 4 pontos percentuais acima da média europeia. No indicador
muito baixa intensidade de trabalho no agregado (gráfico 1.30), Portugal
surgia em 19.º lugar, acima da média europeia. No entanto, é preciso
recordar que ao contrário de outros países onde o modelo de ganha-
-pão masculino ou o trabalho feminino a tempo parcial têm mais ex-
pressão (diminuindo a intensidade de trabalho nesses agregados), Por-
tugal caracteriza-se há décadas pelo duplo emprego a tempo inteiro
no casal.  No que respeita à taxa de privação material severa 
(4 ou mais itens) (gráfico 1.31), Portugal situava-se em 20.º lugar, acima
da média da UE27. Por fim, a taxa de risco de pobreza ou exclusão
social em crianças e adolescentes (gráfico 1.32) situava-se acima da
média europeia, ocupando Portugal o 16.º lugar da tabela.

Gráfico 1.29 –  Taxa de risco de pobreza em crianças e adolescentes, 
                        Portugal e UE27 (2012)

* Dados referentes à Irlanda não estavam disponíveis à data da recolha de dados 
(7 de Novembro de 2014).
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Gráfico 1.30 –  Percentagem de crianças e adolescentes com muito 
                        baixa intensidade de trabalho no agregado, 
                        Portugal e UE27 (2012)

Gráfico 1.31 –  Taxa de privação material severa em crianças 
                        e adolescentes, Portugal e UE27 (2013)
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A maioria dos indicadores contrapõe, grosso modo, a situação fa-
vorável das crianças e dos adolescentes nos países nórdicos à situação
vulnerável das crianças e dos adolescentes nos países do Leste, por
um lado, e do Sul, por outro – estes últimos na linha da frente da
crise e da implementação das medidas de austeridade que têm con-
duzido ao empobrecimento das famílias. No contexto da Europa do
Sul, Portugal está, mesmo assim, numa situação menos gravosa do
que outros países. Inclusivamente, no que respeita ao indicador taxa
de RPES, aproxima-se mais da média europeia do que da Grécia, da
Itália e de Espanha. E esta situação deve-se, sobretudo, ao valor mais
reduzido na taxa de risco de pobreza nos agregados de crianças e
adolescentes portugueses, que em 2013 era, como vimos, de 24,4%,
contra 24,8% em Itália, 26,9% em Espanha e 28,8% na Grécia.

Indicadores de bem-estar infantil

Na análise das privações que comprometem o bem-estar das crianças
é importante que sejam considerados aspectos relativos a necessidades
específicas destas e do seu quotidiano que vão para além do contexto
económico e laboral do agregado familiar, embora possam ser por este

Gráfico 1.32 –  Taxa de risco de pobreza ou exclusão social em crianças 
                        e adolescentes, Portugal e UE27 (2013)
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Fonte: EU-SILC 2013.
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condicionados. O retrato do bem-estar infantil deve, assim, passar pela
análise de indicadores que contribuem para caracterizar um conjunto de
dimensões que afectam directamente o desenvolvimento e a qualidade
de vida da criança: Saúde; Segurança; Alimentação; Educação; Relações
Familiares e Sociais e Actividades Lúdicas; Comportamentos de Risco.
Adicionalmente, importa aceder a indicadores que nos informem sobre
as condições de habitação, o tipo de família e as características do bairro
onde as crianças vivem. 

Saúde

A análise do bem-estar das crianças a nível da saúde remete para indi-
cadores que reflectem a saúde pública no país e, em particular, a disponi-
bilidade e as condições da assistência médica e dos cuidados prestados. É
o caso das taxas de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, que se refe-
rem ao número de óbitos de fetos/crianças em diferentes momentos do
seu desenvolvimento, i. e., respectivamente, entre as 28 semanas de gesta-
ção e os sete dias de vida, entre o nascimento e os 28 dias de vida e até
um ano de idade. Em Portugal esses indicadores têm tido uma evolução
muito positiva, evidenciando, portanto, a qualidade dos cuidados pré-na-
tais, neonatais e pediátricos existentes (gráfico 1.33). Em qualquer um
deles o valor mais baixo é registado em 2010, sendo que desde então se
observa uma ligeira tendência ascendente. Valores referentes a 2013 evi-
denciam que tal tendência começa a ser invertida registando-se valores
próximos ou mesmo abaixo dos registados em 2010 (Mortalidade perina-
tal – 3,4‰; Mortalidade neonatal – 1,9‰; Mortalidade infantil – 3,0‰;
INE, 2014).

Outro indicador que dá conta da qualidade dos cuidados de saúde
prestados às crianças refere-se à taxa de cobertura de vacinação, no que
respeita às vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Vacinação
(PNV) e que são, portanto, administradas universal e gratuitamente a
crianças e adolescentes (0-17). As vacinas do PNV incluem 12 agentes
etiológicos de doenças graves: tuberculose, hepatite B, difteria, tétano,
tosse convulsa, poliomielite, doença invasiva por Haemophilus influenzae,
sarampo, parotidite epidémica, rubéola, doença invasiva por Neisseria
meningitidis e infecção por vírus do Papiloma humano (DGS 2012). 
A taxa de cobertura nacional mantém-se desde 2006 acima dos 96% (grá-
fico 1.34). Após um ligeiro recuo da taxa de cobertura em 2009, esta tem
vindo a evoluir favoravelmente encontrando-se, desde 2011, próxima da
cobertura universal.
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Gráfico 1.33 – Taxa de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, 
                        Portugal (2005-2013) (‰)

* Dados provisórios.
Fonte: WHO & UNICEF 2013; DGS 2012.

Fonte: INE – Indicadores Demográficos; Eurostat – Annual demographic data.

Gráfico 1.34 – Taxa de vacinação, Portugal (2005-2012) (%)
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Segundo a OMS, a obesidade infantil é entendida como um dos mais
sérios desafios de saúde pública com um impacto significativo, a curto e
a longo prazo, na saúde e no bem-estar das crianças. Os dados em Por-
tugal são escassos, limitando-se a análises temporais deste indicador de
saúde infantil. Todavia, de acordo com a OMS, em Portugal, uma em
cada três crianças tem excesso de peso ou obesidade infantil (APCOI:
Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil). Outros dados dis-
poníveis são os divulgados no âmbito da criação, em 2008, do COSI
(Childhood Obesity Surveillance Initiative), um sistema de avaliação de
tendências de excesso de peso e obesidade em crianças em idade escolar
(6-8 anos de idade), agregando 15 países europeus. Os dados divulgados
não dão conta de grandes variações entre 2008 e 2010 3 (quadro 1.2).
Constata-se mesmo uma tendência para uma ligeira diminuição do ex-
cesso de peso e da obesidade nas crianças dos 6 aos 8 anos (2 pontos per-
centuais) e para um pequeno aumento da percentagem de crianças com
baixo peso (0,5 pontos percentuais).

De acordo com o relatório do COSI de 2010 (Rito 2012), e seguindo
os critérios do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nesse
ano a maior prevalência de obesidade ocorreu na Madeira (18%), a de
excesso de peso nos Açores (40,5%) e a de baixo peso no Alentejo (1,5%).

Os primeiros dados revelados (2010) pelo Sistema Europeu de Vigi-
lância Nutricional Infantil da Organização Mundial de Saúde indicam
que mais de 90% das crianças em Portugal consomem fast-food, doces e
refrigerantes, pelo menos quatro vezes por semana. Menos de 1% das
crianças bebe água todos os dias. Por outro lado, cerca de 60% das crian-
ças vão para a escola de carro e apenas 40% participam em actividades ex-
tracurriculares que envolvem actividade física.
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Quadro 1.2 – Percentagem de crianças (6-8 anos) com problemas de peso, 
                      Portugal (2008, 2010)

                                                                  2008              2010

Excesso de peso         32,2             30,2
Obesidade                  14,6             14,3
Baixo peso                   2,1               2,6

Fonte: COSI 2008, 2010.

3 O estudo é realizado junto de um número alargado de escolas públicas e privadas
do 1.º ciclo do ensino básico, do Continente e das Regiões Autónomas, e tem 3 fases: a
1.ª em 2008, a 2.ª em 2010 e a 3.ª em 2013. Ainda não estão disponíveis dados referentes
à última fase do estudo.
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Igualmente preocupante é o facto de Portugal apresentar valores de
obesidade infantil acima da média europeia, posicionando-se, aliás, entre
os países que apresentam as taxas mais elevadas.

Segurança

O número de crimes registados pela Associação de Apoio à Vítima
(APAV) tem vindo a crescer desde 2006, sendo de notar um aumento
mais acentuado a partir de 2010 (gráfico 1.35). Os dados mais recentes,
de 2013, indicam a persistência da tendência, tendo sido reportados 
20 642 crimes.

Entre os diferentes tipos de crime, a violência doméstica destaca-se
como aquele que, sistematicamente, prevalece entre os restantes. O nú-
mero de casos de violência doméstica reportados à APAV contraria ac-
tualmente a tendência descentente observada entre 2008 e 2010. De
facto, entre 2010 e 2011 o número de casos de violência doméstica re-
gistados aumentou 13%, entre 2011 e 2012 esse aumento foi de 8% e
entre 2012 e 2013 o aumento foi de 3,5%. Por sua vez, entre os diferentes
crimes incluídos na categoria violência doméstica sobressaem os crimes re-
ferentes a maus tratos físicos e psíquicos 4 na maioria praticados contra
mulheres com idades entre os 25 e os 54 anos. Estes têm vindo a aumen-
tar desde 2010, sendo que o número de ocorrências de mau trato físico
e psíquico foi em 2013, respectivamente, 4684 e 6403. Como alguns es-
tudos científicos têm vindo a revelar (e. g., Fantuzzo e Mohr 1999), o im-
pacto, nas crianças, da exposição a episódios de agressão física e verbal
entre os pais torna estes dados particularmente preocupantes.

Por outro lado, em relação às situações de perigo sinalizadas que moti-
varam a intervenção das sinalizações recebidas pelas Comissões de Protec-
ção de Crianças e Jovens (CPCJ) 5 verifica-se que o tipo de problemática
que mais aumentou entre 2008 e 2013 foi a «Exposição/Prática de com-
portamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento
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4 Nas estatísticas da APAV considera-se que ocorre mau trato psíquico sempre que
ocorre mau trato físico. Portanto, o número de ocorrências corresponde ao número de
ocorrências de mau trato físico mais o número de ocorrências exclusivamente referentes
a mau trato psíquico.

5 Em Setembro de 2011 foram introduzidas alterações nas categorias/subcategorias das
situações de perigo legitimadoras da intervenção das CPCJ. Para conhecer em detalhe as
alterações introduzidas consultar o relatório da CNCJR relativo a 2011 em: http://www.
cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=3795&m=pdf.
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da criança» 6 (gráfico 1.36). Nela se incluem situações como a violência do-
méstica, o consumo de estupefacientes e o consumo de álcool por parte
dos adultos responsáveis, mas também os comportamentos de consumo
e antissociais das próprias crianças/jovens. Esta problemática foi mesmo a
mais referenciada em 2013 (26 538), correspondendo a 35,5% das sinali-
zações às diferentes CPCJ (CNCJR  2014). Importa referir que o seu cres-
cimento se deve, pelo menos em parte, ao elevado peso relativo que os jo-
vens têm vindo a assumir no conjunto das sinalizações. Com efeito, em
2012 o escalão etário dos 15-21 anos passou a ser o mais expressivo (30,2%),
quando em 2011 era o menos representado, e em 2013 o seu peso ainda
foi reforçado (32,6%) (CNCJR  2013, 2014).

No mesmo sentido, o aumento muito expressivo das «Situações de
perigo em que esteja em causa o direito à educação» em 2012 deveu-se à
alteração da escolaridade obrigatória até aos 18 anos/12.º ano e conse-
quente aumento do universo de jovens sinalizados com esta problemá-
tica (CNCJR  2014).
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Gráfico 1.35 – Crimes registados pela APAV, total e por principais subtipos
                       de crime em contexto familiar (número de ocorrências), 
                       Portugal (2006-2013)

6 Para efeitos desta análise, agregámos para os relatórios posteriores a 2011 duas categorias
definidas pela CNPCJR: «Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-
-estar e desenvolvimento da criança» e «Criança/Jovem assume comportamentos que afec-
tam o seu bem estar sem que os pais se oponham de forma adequada». Estas duas categorias
correspondem a 4 categorias dos relatórios anteriores a 2011: «Exposição a modelos de
comportamento desviante», «Corrupção de menores», «Ingestão de bebidas» e «Droga».
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Em sentido oposto,  tem vindo a diminuir a problemática com maior
incidência ao longo do tempo, a «Negligência», passando de 36,5% em
2008 para 25,3% em 2013. Importante salientar que nela se incluem di-
ferentes situações, como a falta de supervisão e acompanhamento fami-
liar e a negligência a nível da saúde, a nível educativo e a nível psicoafec-
tivo.

Alimentação 

Em Portugal, como já foi referido, cerca de um quarto do total de crian-
ças sofre de privação material. Entre as crianças com privação material 
(i. e., que vivem em agregados domésticos em que faltam, pelo menos,
três dos nove itens de privação por motivos económicos), uma grande
parte estava, em 2009, igualmente privada de três necessidades básicas adi-
cionais ligadas à alimentação e aos hábitos alimentares: i) comer frutas e
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Fonte: CNPCJR  2009-2014.

Gráfico 1.36 –Tipo de situações de perigo sinalizadas às comissões 
                       de protecção de crianças e jovens, 
                       Portugal (2008/2010-2013) (%)
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vegetais diariamente; ii) fazer três refeições diárias; iii) consumir
carne/peixe (ou equivalente vegetariano) diariamente (quadro 1.3).

Em 2009, 15,9% dos agregados domésticos, com crianças menores de
16 anos, a viver com privação material não consumiam frutas e vegetais
diariamente por incapacidade financeira do agregado doméstico; 7,5%
não faziam três refeições por dia pelo mesmo motivo e 17,5% não con-
sumiam carne ou peixe (ou equivalente vegetariano) diariamente, tam-
bém por razões económicas (quadro 1.3). Se apenas tivermos em atenção
as crianças a viver em agregados domésticos com privação material severa
(i. e., em que faltam, pelo menos, quatro dos nove itens de privação por
motivos económicos), os valores anteriormente apresentados sobem para
28,4%, 14,2% e 33,5%, respectivamente. Isto significa que a privação ma-
terial, sobretudo a privação material severa, põe em causa a capacidade
das famílias de assegurarem uma dieta e hábitos alimentares saudáveis e
mesmo básicos.

Contudo, este não é o cenário que predomina em Portugal. Se aten-
dermos à totalidade das famílias com crianças, verificamos que a pro-
porção de crianças na categoria assinalada no quadro 1.3 não, por inca-
pacidade financeira, oscila entre os 2,2% e os 4,8%, sendo mais elevada
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Quadro 1.3 – Agregados domésticos (AD) com crianças 
                      (menores de 16 anos)  que satisfazem/não satisfazem 
                      três necessidades alimentares básicas, por nível de pobreza 
                      e exclusão social do AD, Portugal (2009)

Agregados domésticos (AD)                     Todos         Com risco   Com privação    Com privação
com crianças < 16 anos                                            de pobreza        material        material severa

                                                                Consumir frutas e vegetais diariamente

Sim                                                   94,1             88,9              81,8                   70
Não, por incapacidade financeira     4,3               7,9              15,9                28,4
Não, por outra razão                          1,6               3,1                2,3                  1,7

                                                                         Fazer três refeições por dia

Sim                                                   97,6             96,6              92,1                   85
Não, por incapacidade financeira    2,2               2,9                7,5                14,2
Não, por outra razão                         0,2               0,4                0,4                  0,9

                                                         Comer carne/peixe (ou equivalente vegetariano) 
                                                                           pelo menos uma vez dia

Sim                                                  94,5              89,3             80,2                66,3
Não, por incapacidade financeira    4,8              10,7              17,5                33,5
Não, por outra razão                         0,7                0,0               2,3                  0,2

Fonte: EU-SILC 2009 – módulo especial sobre Privação Material aplicado juntamente
com o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.
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no indicador comer carne/peixe (ou equivalente vegetariano) pelo menos uma
vez por dia.  

Os dados apresentados, ao confirmarem a associação positiva entre a
privação face aos três itens de alimentação aqui em análise e o nível de
pobreza e exclusão social das famílias, permitem concluir que o tipo e as
rotinas alimentares das crianças são fortemente vulneráveis em contexto
de crise e de empobrecimento das famílias.

Educação

A taxa de escolarização das crianças e dos adolescentes portugueses tem
aumentado em todos os ciclos de estudos (gráfico 1.37), com excepção do
1.º ciclo do ensino básico (6-9 anos de idade) onde já atinge os 100% de
frequência desde os anos 80. Regista-se um aumento significativo da esco-
laridade no ensino secundário a partir de 2005-2006 devido ao reforço e à
diversificação da oferta de cursos profissionais. Regista-se, entretanto, o
alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos de idade, em Se-
tembro de 2009. Deste modo, a taxa de escolarização no ensino secundário
praticamente aumentou 20% entre 2005-2006 e 2012-2013. Não obstante
a evolução positiva, importa chamar a atenção para a evolução de sinal
contrário que ocorreu nos 2.º e 3.º ciclos nos últimos dois anos lectivos.

A taxa de transição, ou seja, a percentagem de alunos que termina um
ciclo/nível de ensino com aproveitamento, também tem crescido ao
longo dos anos (gráfico 1.38), destacando-se o 1.º e o 2.º ciclos com as
taxas de sucesso mais elevadas e o ensino secundário com o aumento
mais significativo entre 2001 e 2011.

Assim, apesar do contexto de crise, que se acentuou desde 2010, veri-
fica-se que a taxa de escolarização mantém a tendência de crescimento,
pelo menos até ao ano lectivo 2010-2011, verificando-se o mesmo para
a taxa de transição – percentagem de alunos que termina um ciclo/nível
de ensino com aproveitamento.

A taxa de transição nada nos diz, porém, sobre o número de anos que
os alunos demoram a completar um ciclo de estudos. A análise da fre-
quência dos ciclos de estudos nas «idades ideais» 7 (quadro 1.4) permite-
-nos tirar mais algumas conclusões sobre o sucesso ou o insucesso dos
percursos escolares destes jovens.
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7 1.º ciclo: 6-9 anos de idade; 2.º ciclo: 10-11; 3.º ciclo: 12-14; ensino secundário: 15-
-17.
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Gráfico 1.37 – Evolução da taxa de escolarização*, por ciclo/nível 
                        de ensino, Portugal (2000-2001/2012-2013) (%)

Fonte: Conselho Nacional de Educação 2012. Dados para Portugal (anos 2008-2009/2010-
-2011 inclui ensino profissional).

* Taxa real: medida pela relação percentual entre o número de alunos matriculados num
determinado ciclo de estudos, em idade normal de frequência desse ciclo, e a população
residente nos mesmos níveis etários.
Fonte: Conselho Nacional de Educação 2012. Dados para Portugal.

Gráfico 1.38 – Evolução da taxa de transição/conclusão, por ciclo/nível 
                        de ensino, Portugal (2000-2001/2010-2011) (%)
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Quadro 1.4 – Taxa de escolarização segundo o nível de educação/ensino,
                      por idade, Continente (2010-2011) Portugal (2012-2013) (%)

Idades
          

Pré-escolar                                              Ensino básico                                                  
Ensino                                                                                                                                                         

secundário                                                      1.º ciclo                      2.º ciclo                      3.º ciclo                         

               2010-2011   2012-2013  2010-2011  2012-2013    2010-2011    2012-2013   2010-2011    2012-2013  2010-2011   2012-2013

3         75,4      77,8                                                                                                   
4          87,6      90,4                                                                                                   
5         93,2      97,2       0,6        0,4                                                                          

6           4,6        5,9     95,4      94,1                                                                          
7                               100,0    100,0                                                                          
8                               100,0    100,0                                                                          
9                                 99,1      99,0       0,9        1,0                                                 

10                               10,4      16,9     89,6      83,1                                                 
11                                    4        3,6     95,1      95,4        0,9        1,0                        

12                                 1,1        0,9     23,0      24,5      75,9       74,6                        
13                                 0,5        0,3       9,7       10,7      89,8      88,9                        
14                                 0,3        0,2       4,2        4,5      94,6      94,4       0,8        0,9

15                                 0,2        0,2       2,1        2,2      39,1      38,8     58,5      58,8
16                                 0,1        0,1       1,1        1,1      22,9      22,4     75,9      76,4
17                                 0,1        0,1       0,4        0,7        9,5        9,8     81,2      83,8

18                                 0,0        0,0       0,2        0,2        3,6        3,2      47,3      50,4
19                                 0,1        0,0       0,1        0,1        1,7        1,0     26,5      28,1
20                                 0,1        0,0       0,2        0,1        1,4        0,5     14,4      15,0

Fonte: Conselho Nacional de Educação 2012, 2014.
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Assim, para o ano lectivo 2010-2011, verificamos que ainda existe um
desvio significativo entre a «idade ideal» de frequência de um ciclo de
estudos e a situação observada, ou seja, a idade real de frequência. 

Por exemplo, 75,9% dos jovens com 12 e 16 anos de idade frequentam
o ciclo de estudos correspondente à sua idade, respectivamente o 3.º ciclo
do ensino básico e o ensino secundário. No entanto, 23,0% dos alunos
com 12 anos estão ainda a frequentar o 2.º ciclo e 22,9% dos alunos com
16 anos de idade o 3.º ciclo. Quanto ao total de jovens com 17 anos, ve-
rificamos que 81,2% frequentam o ensino secundário, todavia 9,5% ainda
estão no 3.º ciclo. Este desfasamento etário (alunos matriculados na idade
ideal com «desvio etário») começa cedo – no 1.º ciclo – e vai-se acumu-
lando ao longo dos 2.º e 3.º ciclos, sendo globalmente mais evidente junto
dos rapazes do que junto das raparigas: 55% dos estudantes do sexo femi-
nino que frequentam o 12.º ano de escolaridade têm a «idade ideal» por
comparação a 45% dos estudantes do sexo masculino, dados que apontam
para a persistência da desigualdade entre os rapazes e as raparigas face à es-
cola (Almeida, André e Cunha 2005). 
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Os dados referentes ao ano lectivo 2012-2013 não diferem muito dos
anteriores. Apenas é de salientar, por um lado, a maior percentagem de
jovens dos 18 aos 20 anos no ensino secundário; e, por outro, o aumento
das crianças dos 3 aos 6 anos no pré-escolar.

Um outro indicador do sucesso/insucesso escolar é a taxa de retenção/de-
sistência medida pela percentagem de alunos que não transita de ano, tanto
por falta de aproveitamento no final do ano lectivo, como por desistência
de frequência nesse mesmo ano. Se a taxa de transição tem vindo a aumen-
tar, a taxa de retenção/desistência, pelo contrário,  tem vindo a descer. No
ano lectivo 2010-2011 as retenções/desistências totalizavam 3,3%, 7,4% e
13,3% respectivamente no 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e 20,8% no
ensino secundário. Em termos comparativos, segundo os dados do PISA
(2009), Portugal é o quarto país da UE com taxas de retenção de alunos
mais elevadas, chegando aos 34,5% a proporção dos estudantes com 
15 anos de idade que já repetiu pelo menos um ano (a média UE27 é de
16%). Nos últimos anos têm sido introduzidas algumas mudanças passíveis
de alterar este panorama mas cujo efeito ainda não foi aferido.

Apesar de as retenções/desistências terem diminuído ao longo dos
anos, há ainda uma percentagem significativa de alunos que pode não
concluir o ensino secundário, ou seja, a escolaridade obrigatória. Esta
conclusão sai reforçada se se reparar na taxa de abandono escolar precoce
(gráfico 1.39), indicador que nos informa sobre a população que, entre
18 e 24 anos de idade, não possui o ensino secundário completo e que,
tendo ou não completado o 3.º ciclo de escolaridade, não está inserida
em qualquer programa de educação/formação. Globalmente, a taxa de
abandono escolar precoce tem evoluído favoravelmente, situando-se nos
18,9% em 2013, por comparação com os 44,3% observados em 2001.
Regista-se, contudo, uma diferença de género que aponta, mais uma, vez,
para uma desigualdade face à escola entre os rapazes e as raparigas, com
os primeiros a registar uma taxa de abandono escolar precoce (23,4%)
superior à registada para o sexo feminino (14,3%). Apesar de este indica-
dor continuar a descer, a persistência de tais diferenças de género e o ac-
tual contexto de crise apontam para a importância de monitorizar a evo-
lução deste e de outros indicadores de educação.

Olhando para a percentagem de jovens adolescentes com 15-17 anos
de idade que não estudam nem trabalham (gráfico 1.40) – grupo etário
a que corresponde o ciclo de estudos secundários – verificamos que apre-
senta uma tendência de descida entre 2005 e 2008, à qual se segue um
período de maior flutuação entre 2009 (ano em que a escolaridade obri-
gatória foi alargada até aos 18 anos de idade/12.º ano) e 2013, o que não
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deve ser alheio ao impacto que a crise tem tido no acesso dos jovens ao
mercado de trabalho.  

Relações familiares e sociais e actividades lúdicas

Inquéritos recentes têm revelado que a maioria das crianças responde
de forma positiva quando é questionada sobre a comunicação que man-
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Gráfico 1.39 – Taxa de abandono precoce de educação e formação, total 
                       e por sexo, Portugal (2001-2013) (%)

Fonte: EU-LFS, Eurostat, última actualização 22-10-2014.

Fonte: PORDATA, última actualização 13/08/2014 (quebra de série em 2011).

Gráfico 1.40 – Taxa NEET: adolescentes (15-17 anos) que não trabalham 
                       nem estudam, Portugal (2005-2013) (%)
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tém com os pais: quanto ao tempo que estes lhes dedicam para conversar
e, ainda, quanto à frequência com que falam com os pais sobre a escola
e o seu aproveitamento escolar (gráficos 1.41 e 1.42). Inclusivamente, a
comunicação de frequência mais quotidiana aumentou de forma signi-
ficativa de 2009 para 2012. Já as refeições principais são partilhadas em
família, juntando pais e filhos à mesa, de acordo com o que dizem mais
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Gráfico 1.41 – «Em geral, com que 
                        frequência os teus 
                        pais têm tempo para 
                        falar contigo?», 
                        Portugal (2009-2012) 
                        (%)

Gráfico 1.42 – «Em geral, com que 
                        frequência os teus 
                        pais conversam 
                        contigo sobre o teu 
                        desempenho na 
                        escola?», Portugal 
                        (2009-2012) (%)

Gráfico 1.43 – «Em geral, com que 
                        frequência os teus 
                        pais comem contigo 
                        a refeição principal à
                        mesa?», Portugal 
                        (2009-2012) (%)

Gráfico 1.44 – «Com que 
                        frequência ajuda 
                        o seu/sua filho/a 
                        a fazer os trabalhos 
                        de casa?», Portugal 
                        (2009-2012) (%)

Fonte: PISA  2009, 2012.
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de 90% dos jovens inquiridos tanto em 2009 como em 2012 (gráfico
1.43).8

Inversamente, e na perspectiva dos pais, o apoio regular aos filhos na
realização dos trabalhos de casa é muito menos frequente do que a co-
municação e a partilha das refeições e diminuiu mesmo de 2009 para
2013 (gráfico 1.44). Tendo em conta os ainda baixos níveis de ensino da
população portuguesa em geral, que tornam o apoio escolar das crianças
e dos jovens uma impossibilidade para os pais menos escolarizados, acres-
cido do aumento da escolaridade obrigatória até ao 12.º ano, que poderá
explicar em parte a descida do apoio, estes resultados advertem-nos para
o possível potencial do «apoio ao estudo» desenvolvido em ambiente es-
colar, no âmbito, por exemplo, das actividades de enriquecimento cur-
ricular (AEC), que pode contribuir para esbater desigualdades produzidas
em ambiente familiar dado que existe uma percentagem elevada de crian-
ças (66,6% em 2012) que recebe apoio dos pais para fazer os trabalhos
de casa de forma meramente ocasional.

Comportamentos de risco

A percentagem de jovens adolescentes (15-16 anos) que já experimen-
tou drogas, pelo menos uma vez, aumentou ligeiramente entre 2007 e
2011 (gráfico 1.45). As drogas mais experimentadas são a marijuana, o
haxixe e outras drogas ilícitas. Considerando o consumo mais recente
(últimos 30 dias), regista-se a diminuição do consumo de álcool, no en-
tanto, aumenta a percentagem de jovens que, no mês anterior, fumou
cigarros, consumiu marijuana/haxixe e viveu situações de embriaguez
(gráfico 1.46).

A taxa de gravidez na adolescência, entre os 15 e os 19 anos de idade
(abaixo dessa idade é marginal), durante muitos anos foi um indicador
bastante estável, situando-se em torno dos 20-21‰. Por outras palavras,
anualmente, cerca de 20 raparigas em 1000, nesse grupo etário, eram
mães. Em meados dos anos 2000 começou a registar-se uma descida da
taxa de fecundidade aos 15-19 anos, tendência que tem vindo a consoli-
dar-se (gráfico 1.47). De tal modo que, em 2013, apenas cerca de 10 em
cada mil adolescentes dos 15 aos 19 anos foram mães (10,7‰).

Por outro lado, dados da Direcção-Geral de Saúde demonstram que,
em 2012, a interrupção voluntária da gravidez – legal em Portugal desde
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8 Resultados disponíveis em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264208094-en.
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2007, se realizada até às 10 semanas e em estabelecimento de saúde au-
torizado para o efeito – junto das jovens adolescentes com menos de 
19 anos de idade também diminuiu. É de registar, contudo, um estudo 9
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Gráfico 1.45 – Percentagem de 
                        crianças de 15-16 anos
                        que consumiram 
                        cigarros, álcool 
                        e canábis nos últimos
                        30 dias*, Portugal
                        (2007-2011) (%)

* Considerando como referência o momento em que o inquérito foi preenchido.
Fonte: ESPAD  2007-2011.

Gráfico 1.46 – Percentagem de 
                        crianças de 15-16 anos 
                         que experimentaram 
                        drogas pelo menos 
                        uma vez, Portugal 
                        (2007-2011) (%)
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Gráfico 1.47 – Taxa de fecundidade aos 15-19 anos, Portugal (2000-2013) (‰)

Fonte: PORDATA (actualizado em 16-6-2014).
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9 Estudo Gravidez na Adolescência em Portugal, a decorrer até 2014, no qual partici-
pam a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra,
a Associação para o Planeamento da Família e a Direcção-Geral da Saúde.
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segundo o qual mais de metade (64%) das grávidas adolescentes estaria
a usar, pelo menos, um método contraceptivo, um dado que alerta para
a exposição a situações de risco por parte destas jovens adolescentes, neste
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Gráfico 1.48 – Número de adolescentes em instituições tutelares, 
                       por faixa etária, Portugal (2005-2011)

Fonte: PSP – Programa Especial Escola Segura.

Fonte: PORDATA (actualizado em 22-1-2014).

Gráfico 1.49 – Número de ocorrências de violência nas escolas, 
                       por tipo de ocorrência, Portugal (2011-2012) 
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caso não pela falta de utilização de contracepção mas pelo desconheci-
mento da utilização correcta da mesma.

O número total de adolescentes a viver em instituições tutelares, pela
prática de crime, registou uma diminuição em 2007 e, novamente, em
2008, sendo, no entanto, a partir desta data que se observa um avanço,
atingindo o máximo de 274 jovens em 2011 (gráfico 1.48). Esta subida
deve-se, sobretudo, à institucionalização tutelar dos jovens com 16 ou
mais anos de idade, que aumentou 90% entre 2008 e 2011.

No que diz respeito ao número de ocorrências de violência nas escolas,
os dados da PSP – Escola Segura demonstram não existir grande variação
entre os dois anos lectivos, mantendo-se com maior número de partici-
pações as ofensas corporais e o furto (gráfico 1.49). 

Habitação e vizinhança

Em 2013, problemas de humidade, estrutura, telhados nos alojamen-
tos» atingiam 32% do total da população em Portugal; 9% não tinham
acesso a instalações eléctricas adequadas (sem luz) e pouco mais de 1%
da população vivia sem ter acesso a uma casa de banho (WC) ou um
banho em casa (sem banheira) (gráfico 1.50).

No que diz respeito ao ambiente vivido na zona de residência, um
quarto da população queixou-se do ruído causado pelos vizinhos ou
vindo da rua (22,7% – gráfico 1.51). Ainda assim é significativa a percen-
tagem dos que se queixam da poluição (14,8%), bem como das questões
associadas ao crime, à violência e ao vandalismo (13,3%).

Em relação aos agregados domésticos com crianças verificamos que
tendem a apresentar valores inferiores aos apresentados para o total da
população. Isto significa que, em geral, as famílias com crianças vivem
em casas com melhores condições de habitabilidade, quando compara-
das com a população em geral. 

Pelo contrário, os agregados familiares com crianças em risco de po-
breza apresentam valores superiores aos valores da população no seu con-
junto, sobretudo no indicador relativo aos problemas de humidade, es-
trutura e telhados, e nos três indicadores que avaliam a qualidade da zona
residencial. 

E este panorama de más condições da habitação e da má qualidade
da área de residência (crime, poluição e ruído) de agregados familiares
com crianças em risco de pobreza agravou-se de 2008 para 2013, com
destaque para os problemas de humidade, estrutura, etc., alertando para
a degradação da qualidade das habitações  (gráfico 1.52).
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Gráfico 1.50 – Condições da habitação da população residente, 
                        dos agregados com crianças e com crianças em risco 
                        de pobreza (2013) (%)

Fonte: EU-SILC 2013.

Fonte: EU-SILC 2013.

Gráfico 1.51 – Condições da zona de residência da população residente, 
                        dos agregados com crianças e com crianças em risco 
                        de pobreza (2013) (%)
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Outro dado relevante prende-se com a privação habitacional, com-
posta por quatro indicadores distintos: taxa de sobrelotação da habitação;
taxa de privação severa das condições de habitação; carga mediana das
despesas de habitação e taxa de sobrecarga das despesas em habitação.
Uma primeira leitura dos dados permite perceber que a população em
risco de pobreza apresenta sempre valores mais elevados do que a popu-
lação em geral e que a população dos 0 aos 18 anos de idade é  mais afec-
tada em termos de privação habitacional do que a população em geral,
mais ainda, obviamente, quando estas crianças e estes jovens se encon-
tram em risco de pobreza (quadro 1.5). 

A taxa de sobrelotação da habitação (que compara o número de divi-
sões disponíveis com a dimensão e a composição da família) e a carga
mediana das despesas em habitação (que permite avaliar a importância
dos custos associados à habitação no rendimento disponível dos agrega-
dos) são, então, os dois indicadores com maior peso tanto em 2008 como
2013 e independentemente do risco de pobreza. No entanto, o seu peso
praticamente duplica na população com risco de pobreza por compara-
ção com a população em geral e triplica no caso da população infantil
com risco de pobreza.
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Fonte: EU-SILC 2013.

Gráfico 1.52 – Condições da zona de residência e da habitação 
                        dos agregados com crianças em risco de pobreza 
                        (2008-2013) (%)
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Em relação à taxa de sobrecarga das despesas em habitação,10 cerca de
8% da população vivia em agregados com esta situação, tanto em 2008
como em 2013.  Estes resultados aumentam expressivamente entre a po-
pulação em risco de pobreza, e mais ainda entre os agregados familiares
em risco de pobreza com crianças.  

No que respeita à taxa de privação severa das condições de habitação,
que associa a condição de sobrelotação com, pelo menos, uma insufi-
ciência relativa às condições da própria habitação (ausência de instalações
de higiene; insuficiência de luz natural; problemas de humidade do alo-
jamento, etc.), trata-se do indicador com menos prevalência, mesmo
entre os agregados com crianças e em risco de pobreza, atestando o im-
pacto dos esforços públicos na melhoria das condições habitacionais da
população portuguesa. 

Comparando os resultados obtidos em 2008 e 2013, observa-se que
os indicadores não evoluíram todos no mesmo sentido. Por um lado, a
taxa de sobrelotação da habitação e taxa de privação severa das condições
de habitação evoluíram favoravelmente, i. e., diminuíram os agregados
domésticos sobrelotados, ao que não deve ser alheio o volume de emi-
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Quadro 1.5 – Privação habitacional para a população total e para crianças, 
                      por tipo de indicador e por risco de pobreza, 
                      Portugal (2008-2013) (%)

Indicadores de provação
           Total               Total com           Crianças       Crianças (0-17 anos)

habitacional
                                                 risco de pobreza    (0-17 anos)    com risco de pobreza

                                           2008     2013      2008     2013     2008      2013     2008       2013

Taxa de sobrelotação
da habitação                  15,7   11,4      25,1     19,7     23,5     17,7     41,5      30,3

Taxa de privação severa 
das condições 
de habitação                   6,9     5,6      12,4     11,4     11,3      8,8     22,0      18,4

Carga mediana 
das despesas 
de habitação                  11,7   12,9      19,0      27,4     17,1    15,8     23,4      30,2

Taxa de sobrecarga 
das despesas 
em habitação                   7,6     8,3      21,4     30,9     11,7    12,4     28,3      37,6

Fonte: EU-SILC  2008, 2013.

10 Definem-se como sobrecarga das despesas em habitação as situações em que o rácio
entre as despesas anuais com a habitação e o rendimento disponível (deduzidas as trans-
ferências sociais relativas à habitação) é superior a 40%.

01 Impactos da Crise Parte 1.qxp_Layout 1  27/01/15  11:11  Page 67



gração que se registou na sociedade portuguesa nestes anos de crise. Por
outro lado, os dois indicadores referentes às despesas com a habitação
(carga mediana e taxa de sobrecarga) evoluíram desfavoravelmente, au-
mentando muito expressivamente entre a população em risco de po-
breza, total e infantil.

Fecundidade e famílias

Um indicador demográfico clássico, que afere a relação entre os nas-
cimentos ocorridos num dado ano e a população feminina em idade fér-
til, é o índice sintético de fecundidade (ISF). Em Portugal, o ISF regista
um declínio acentuado desde os anos 70 do século XX. Este declínio tem
vindo a persistir mesmo após a viragem do século, quando a tendência
europeia passou a ser de ligeiro aumento. Em 2013, o ISF registou o valor
mais baixo de sempre (gráfico 1.53), pelo que a fecundidade portuguesa
passou a ser uma das mais baixas do mundo.

Uma explicação para este cenário reside no adiamento da transição para
a parentalidade, reflectido no aumento da idade média da mulher ao pri-
meiro filho (29,7 anos em 2013, 24,9 anos no início dos anos 90) (quadro
1.6). A este adiamento acresce o da transição para o segundo filho, con-
tribuindo, por um lado, para a elevada incidência de descendências de
filho único  e, por outro, para a impossibilidade de os casais realizarem as
suas preferências e intenções reprodutivas (Cunha 2014). Apesar de Por-
tugal ter, no contexto europeu, um dos níveis mais baixos de «infecundi-
dade» (mulheres que chegam ao final do período fértil sem ter filhos), este
cenário parece estar a mudar para as mulheres actualmente em idade re-
produtiva. Com efeito, a crise económica iniciada em 2008 veio acentuar
mais ainda a tendência de declínio da natalidade: 82 787 nados-vivos, em
2013, menos 30 000 nascimentos do que no início dos anos 2000. Por
seu lado, o número de filhos nascidos fora do casamento não tem parado
de aumentar, acompanhando assim o acréscimo do número de casais a
viver em união de facto (segundo dados dos Censos, em 2011, 13% do
total de casais eram casais coabitantes). Em 2013, 47,6% das crianças nas-
ceram fora do casamento, mais do dobro do verificado em 2001 (23,8%);
em 69,3% dos casos eram filhos de pais a viver em união de facto. No en-
tanto, importa salientar que os nascimentos fora do casamento com coa-
bitação dos pais tem vindo a diminuir, principalmente no período da
crise. Estamos em crer que não se trata tanto de um aumento das mães
sós, mas de um reflexo da crescente dificuldade de os casais se autonomi-
zarem e constituírem o seu próprio agregado doméstico. 
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Em relação à evolução das formas de vida familiar (quadro 1.7) veri-
fica-se que, entre 1960 e 2011, o casal continua a ser a forma predomi-
nante de organização da família. Em 2011, 59% das famílias eram cons-
tituídas por um casal, sendo o «casal com filhos» o arranjo predominante
(35,2%). Contudo, foram os casais sem filhos (23,8% em 2011) e as fa-
mílias monoparentais (9% em 2011) que registaram variações positivas
face a 1991 e a 2001: o envelhecimento populacional, o adiamento da
parentalidade e o aumento do divórcio são factores explicativos destes
desenvolvimentos. Hoje em dia, os casais passam mais anos da vida con-
jugal sozinhos, antes de terem filhos ou depois de estes saírem de casa.
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Gráfico 1.53 – Índice sintético de fecundidade, Portugal (2000-2013)

Fonte: PORDATA (actualizado em 16 de Junho de 2014).

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00
2009200820072004 2012 20112010

1,55

1,42 1,39 1,35

20132002

1,28

1,21

2005200320012000 2006

Quadro 1.6 – Evolução dos indicadores de fecundidade e natalidade 
                      (1960-2013)

                                                             1960         1991         2001       2011       2012       2013

Total de nados-vivos                     213 895   116 299   112 774  96 856  89 841  82 787

Índice sintético de fecundidade      3,23          1,6          1,5         1,4       1,28       1,21

Idade média da mulher ao 
primeiro nascimento                   25,0        24,9        26,8       29,2       29,5       29,7

Nados vivos fora do casamento 
(%) (/total de nados-vivos)             9,5        15,6        23,8       42,8       45,6       47,6

Nados vivos com coabitação 
dos pais (%) (/total de nados- 
-vivos fora do casamento)                 –             –        74,8       74,5       71,9       69,3

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas (1960, 1991, 2001, 2011, 2012, 2013, 2014).
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Por outro lado, a subida do divórcio associa-se ao aumento do número
de famílias monoparentais, designadamente das famílias monoparentais
com crianças com menos de 18 anos e, em simultâneo, ao número de
famílias recompostas. Entre 2001 e 2011, o número de casais «recom-
postos» com, pelo menos, um filho anterior não comum mais do que
duplicou, passando de 2,7% para 6,6% do total de casais com filhos. 

Para além da continuidade do casal como forma predominante de
vida familiar, três outras tendências merecem destaque: aumento das pes-
soas sós, ou seja, pessoas que vivem efectivamente sozinhas (21,4% em
2011 face a 15,5% em 2001); diminuição da dimensão média da família
(2,6 pessoas em 2011 face a 3,8 pessoas em 1960); e diminuição do nú-
mero de famílias complexas, i. e., agregados compostos de um núcleo de
casal (com ou sem filhos) ou monoparental a viver com outros familiares
(8,7% em 2011 face a 15,4% em 1960), que vem reflectir uma maior au-
tonomia económica e residencial dos casais e dos indivíduos face à sua
família de origem. Estima-se, no entanto, que a actual crise económica
possa levar a algum abrandamento desta última tendência.
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Quadro 1.7 – Evolução dos tipos de agregados domésticos (AD), 
                      Portugal (1960-2011) (valores absolutos e %)

                                                                         1960              1991              2001             2011                                                                    
Número de agregados domésticos          2 356 982    3 147 286    3 650 757    4 043 726
População residente a viver em AD        8 777 167     9 808 449   10 255 526  10 436 516
Dimensão média dos AD                              3,8              3,1               2,8              2,6
% de agregados com mais de 5 pessoas        17,1              6,6               3,3              2,0

                                                         Principais tipos de AD

AD sem núcleo familiar                            16,4            16,6              19,5            23,3
Pessoas sós                                                11,5            12,4              15,5            21,4
Várias pessoas                                            4,9              4,2               4,0              1,8

AD de famílias simples                              68,2            69,5              70,1            68,0
Casais (subtotal)                                          62,3            63,9              63,1            59,0

Casal sem filhos                                       14,8            20,0              22,0            23,8
Casal com filhos                                       47,5            43,9              41,1            35,2

Monoparentais (subtotal)                              5,9              5,6                7,0              9,0
Pai com filhos                                               –              0,8               0,9              1,2
Mãe com filhos                                             –              4,8               6,0              7,8

AD de famílias complexas                         15,4            13,9              10,4              8,7
Alargados                                                      –            10,0                7,3              5,8
Múltiplos                                                      –              3,9               3,1              2,9

Total Portugal                                           100,0           100,0            100,0          100,0

Fonte: INE, Censos 1960, 1991, 2001 e 2011.
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O bem-estar das crianças em Portugal no contexto europeu

Os indicadores de bem-estar infantil colocam Portugal numa po-
sição favorável na UE27, no que respeita à taxa de mortalidade in-
fantil (3,4‰), um valor baixo entre os Estados-membros, inferior à
média da UE27 (3,8‰) (gráfico 1.54).

Gráfico 1.54 – Taxa de mortalidade infantil, Portugal e UE27 (2012) (‰)

Fonte: Eurostat – Annual demographic data.

No que diz respeito à alimentação das crianças (gráficos 1.55, 1.56
e 1.57), um dado preocupante é o facto de Portugal registar valores
quase duas vezes superiores à média europeia na percentagem de
crianças que não consomem 3 refeições por dia (gráfico 1.56). Esta
situação é particularmente evidente nas crianças com privação ma-
terial (7,5% contra 4,2%) e, mais ainda, com privação material severa
(14,2% contra 7,2%).

A nível do consumo de substâncias aditivas entre os adolescentes
de 15-16 anos, Portugal apresentava em 2011, no ranking de 23 países
da UE27, uma posição relativamente favorável no que respeita ao
consumo de álcool e canábis, mas estava a meio da tabela no que
respeita ao tabaco (gráficos 1.58, 1.59 e 1.60).
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Gráfico 1.55 –  Crianças que não consomem frutas/vegetais por 
                        incapacidade financeira, total, com risco de pobreza, 
                        privação material e privação material severa, 
                        Portugal e UE27 (2009) (%)

Gráfico 1.56 –  Crianças que não consomem 3 refeições/dia por 
                        incapacidade financeira, total, com risco de pobreza, 
                        privação material e privação material severa, 
                        Portugal e UE27 (2009) (%)

Gráfico 1.57 –  Crianças que não consomem pelo menos uma refeição 
                        de carne/peixe/vegetariana de 2 em 2 dias, total, 
                        com risco de pobreza, privação material e privação 
                        material severa, Portugal e UE27 (2009) (%)

Fonte: Eurostat.

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas

72

35
30
25
20
15
10
5
0

Total

Portugal UE27

Privação materialRisco de pobreza

10,7
4,8

12,9 15,9
18,0

28,4

Privação material
severa

4,8

29,4

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Total

Portugal UE27

Privação materialRisco de pobreza

2,9
2,2

3,0

7,5

4,2

14,2

Privação material
severa

0,9

7,2

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Total

Portugal UE27

Privação materialRisco de pobreza

10,7
4,8

12,9
17,5 19,8

33,5

Privação material
severa

4,8

32,4

01 Impactos da Crise Parte 1.qxp_Layout 1  27/01/15  11:11  Page 72



Gráfico 1.58 – Crianças 15-16 anos que consumiram cigarros 
                       nos últimos 30 dias*, 23 países da UE27 (2011) (%)
                       

* Considerando como referência o momento em que o inquérito foi preenchido.
Fonte: ESPAD 2011.

Gráfico 1.59 – Crianças 15-16 anos que consumiram álcool 
                       nos últimos 30 dias*, 23 países da UE27 (2011) (%)
                     
                          

* Considerando como referência o momento em que o inquérito foi preenchido.
Fonte: ESPAD.    
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Gráfico 1.60 – Crianças 15-16 anos que consumiram canábis pelo
                       menos uma vez na vida, 23 países da UE27 (2011) (%)

                       

Fonte: ESPAD.

Gráfico 1.61 – Taxa de fecundidade aos 15-19 anos, 
                       Portugal e UE27 (2012) (‰)

Fonte: Eurostat.

Por fim, em 2012, a taxa de fecundidade aos 15-19 anos (gráfico
1.61) coloca Portugal na média da UE27, bem abaixo da realidade
mais fecunda dos países da Europa de Leste, mas ainda longe dos va-
lores mínimos registados na Europa do Norte, Central e mesmo nos
restantes países da Europa do Sul.
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Parte 2

Políticas públicas em contexto 
de crise

Entre 2010 e 2013, houve uma redução no apoio económico do Es-
tado às famílias. Em 2010, o acesso a todas as prestações sociais do regime
não contributivo que dependem do rendimento das famílias – como
sejam o Abono de Família, a Acção Social Escolar, os Subsídios Sociais
de Parentalidade, o Rendimento Social de Inserção e o Subsídio Social
de Desemprego – ficou mais restrito, resultando em menos famílias ele-
gíveis. 

O conceito de agregado familiar foi alargado do 2.º até ao 3.º grau da
linha recta vertical, o apuramento do rendimento de referência do agre-
gado familiar passou a incluir vários outros tipos de rendimentos, como
sejam, pensões de alimentos, apoios sociais à habitação, valor do patri-
mónio mobiliário e imobiliário, rendimentos prediais, entre outros. 
É estabelecido um tecto máximo para o valor do património mobiliário:
ficam excluídos agregados familiares que tenham depósitos bancários,
acções, certificados de aforro e outros activos financeiros superiores a
100 612,80 euros (240 vezes o valor do IAS – Indexante dos Apoios So-
ciais, 419,22 euros), e é introduzida uma ponderação aplicada a cada ele-
mento do agregado familiar que acaba por ter como efeito um aumento
do rendimento per capita do agregado diminuindo, desse modo, o limiar
de rendimentos a partir do qual se tem acesso às prestações sociais. Por
outro lado, também recuou o montante dos apoios financeiros, ficando
as famílias beneficiárias a receber prestações de montante inferior (ver
OFAP 2012).

Em 2011 e 2012 manteve-se a redução no apoio económico às famílias
através de cortes financeiros nas prestações sociais (Rendimento Social
de Inserção e Subsídio de Desemprego), bem como por via do aumento
dos impostos (IRS, IVA e IMI). Assim, não obstante algumas medidas
tomadas pelo actual governo no âmbito do Programa de Emergência So-
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cial – PES (recuperação do Fundo de Socorro Social, aumento do nú-
mero de crianças por sala nas creches; criação das tarifas sociais de gás
natural e de electricidade; majoração do subsídio de desemprego para
casais com filhos em que ambos estão desempregados; reforço das can-
tinas sociais), conclui-se que a vulnerabilidade dos agregados familiares,
designadamente aqueles com crianças a cargo, se acentuou ao longo dos
últimos três anos (ver OFAP 2013). 

Com o objectivo de avaliar o impacto que a redução do apoio do Es-
tado às famílias está a ter na qualidade de vida e no bem-estar das crianças
e dos adolescentes, destacamos várias medidas políticas implementadas
a partir de 2010 cujos efeitos se podem traduzir no agravamento da po-
breza em Portugal, nomeadamente da pobreza infantil. 

Apoio económico às famílias com crianças

Abono de Família

n Há menos 555 510 crianças e jovens a receber Abono de Família

O Abono de Família – apoio financeiro do Estado às famílias, atri-
buído por cada criança ou jovem em idade escolar (até aos 24 anos de
idade), dependendo dos rendimentos dos respectivos agregados, o qual
já tinha perdido o seu carácter universal em 2003 – sofreu um novo corte
significativo em 2010, ao perder dois escalões de rendimento (4.º e 5.º),
de onde resultou a exclusão de cerca de meio milhão de crianças e jovens
desta prestação (gráfico 2.1). Assim, apenas as crianças e os jovens inse-
ridos em famílias muito carenciadas permaneceram elegíveis. Por exem-
plo, uma família composta por um casal com um filho, ganhando cada
um dos cônjuges um salário mensal ilíquido de 867,5 euros, o valor da
remuneração de base média mensal em Portugal em 2009 (PORDATA),
perde o direito ao abono de família após as alterações introduzidas em
Novembro de 2010, pois o rendimento de referência 1 do seu agregado
familiar (867,5 x 2 x 14 / 2 = 12 145 euros anuais) corresponde ao 4.º es-
calão (de 8803,63 a 14 672,70 euros anuais), entretanto eliminado. Porém,
caso este casal tivesse dois filhos ainda teria direito ao abono de família
(867,5 euros x 2 x 14 / 2 = 8096,67 euros anuais).

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas
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1 O rendimento de referência resulta do total de rendimentos ilíquidos de todos os
membros do agregado familiar dividido pelo número de crianças mais um. 
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Em 2009, o Abono de Família contava com 1 849 642 crianças e
jovens beneficiários. Este número desceu para 1 357 575 em 2011 e
para 1 300 550 em 2012, voltando a diminuir para 1 294 132 em
2013. Isto significa que, entre 2009 e 2013, mais de meio milhão de
crianças e jovens (555 510) perderam o direito ao Abono de Família,
o que corresponde a cerca de 30% dos beneficiários (gráfico 2.1).

Tanto em 2009 (1 121 778) como em 2011 (997 841), cerca de 1 milhão
de crianças e jovens beneficiários do Abono de Família inseriam-se nos
1.º e 2.º escalões de rendimentos (IGFSS 2012), ou seja, os seus agregados
familiares tinham um rendimento de referência igual ou inferior a
5869,08 euros anuais ilíquidos, correspondente a 419,22 euros mensais.
Contudo, com a eliminação dos 4.º e 5.º escalões em 2010, altera-se a
importância relativa dos 1.º e 2.º escalões. Deste modo, em 2011, as crian-
ças e jovens inseridos nos 1.º e 2.º escalões passam a representar 74% dos
beneficiários de abono de família (61% em 2009). 

Esta tendência de diminuição do número de beneficiários do Abono
de Família mantém-se em 2013, ano em que conta com 1 294 132 crian-
ças/jovens beneficiárias (PORDATA). Para além das já mencionadas
novas regras de acesso ao Abono de Família e, para além da eliminação
dos 4.º e 5.º escalões, outros factores poderão contribuir para explicar a
continuidade desta tendência de descida, designadamente a diminuição
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Gráfico 2.1 – Número de crianças e jovens beneficiários 
                      do Abono de Família, Portugal (2000-2013)

Fonte: PORDATA (última actualização a 10 de Abril de 2014).
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do número de nascimentos, o aumento da emigração (e diminuição da
população estrangeira em Portugal) e o abandono escolar que lhe poderá
estar associado (a partir dos 16 anos para ter acesso ao abono é necessário
fazer prova de matrícula escolar). 

n Diminui o montante de Abono de Família pago por criança

Em 2010, termina a majoração de mais 25% sobre o valor do Abono
de Família nos 1.º e 2.º escalões, bem como a 13.ª prestação para todas
as crianças e jovens beneficiários do Abono de Família com idade entre
os 6 e os 16 anos, mantendo-se apenas para o 1.º escalão, diminuindo
assim o montante a receber por criança. Mantêm-se, contudo, tanto a
majoração monoparental, de mais 20%, como as majorações atribuídas
às famílias mais numerosas (a partir da segunda criança o abono duplica
ou triplica para as crianças entre os 12 e os 36 meses de idade do mesmo
agregado familiar).

Os valores do Abono de Família não são actualizados desde 2011,
pelo contrário sofreram uma redução em Novembro de 2010 (elimi-
nação da majoração de + 25% nos 1.º e 2.º escalões), situação que se
mantém em 2013. Assim, a partir de Novembro de 2010 o valor
mensal a receber por uma criança até um   ano de idade diminuiu de
174,72 euros para 140,76 euros, no 1.º escalão, ou seja, menos 33,96
euros por mês por cada criança; no 2.º escalão, diminuiu de 144,91
euros para 116,74 euros, ou seja, menos 28,17 euros mês por criança. 
O valor mensal a receber por uma criança acima de um ano de idade
diminuiu de 43,68 euros para 35,19 euros no 1.º escalão e de 36,23
euros para 29,19 euros no 2.º escalão. 

A análise da despesa com o Abono de Família a preços constantes
(gráfico 2.2) permite observar que a despesa aumentou a um ritmo mo-
derado entre 2000 e 2004, diminuiu em 2005 e voltou a aumentar mode -
radamente entre 2006 e 2007. O crescimento mais significativo ocorreu
entre 2008 e 2009, devido aos reforços introduzidos em 2007, 2008 e
2009 no Abono de Família (introdução do abono pré-natal, introdução
de majoração para famílias numerosas, majoração para famílias mono-
parentais, aumento extraordinário de 25% sobre o valor do abono para
os beneficiários dos 1.º e 2.º escalões e generalização da 13.ª prestação a
todos os escalões de abono – ver OFAP 2010). Contudo, a partir de 2010,
inverte-se a tendência de crescimento que marca os anos anteriores: a

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas

78

02 Impactos da Crise Parte 2.qxp_Layout 1  27/01/15  11:12  Page 78



despesa regride cerca de 5% em 2010 e, em 2011, cai bruscamente na
ordem dos 33%, continuando a descer, ainda que de forma mais mode-
rada em 2012 (4%) e 2013 (1%). Apesar de nos anos anteriores ter havido
um aumento da despesa, a leitura dos dados a preços constantes mostra-
-nos que, após os cortes introduzidos em 2010 – que tornaram o acesso
a esta prestação mais restrito, reduzindo significativamente o número de
beneficiários e o valor da despesa –, a despesa, em 2012, aproxima-se do
valor registado em 2002 (531,919 milhares de euros).

A análise da despesa a preços constantes demonstra que em 2013
(526,291 milhares de euros) o valor da despesa com o abono já fica ligei-
ramente abaixo do valor que se registou em 2012.

n Os beneficiários do Abono de Família são crianças e jovens 
até aos 16 anos de idade

Cerca de 80% dos beneficiários do Abono de Família têm até 16 anos
de idade (2011), ou seja, trata-se de uma prestação dirigida principalmente
a crianças e jovens menores de idade. No entanto, entre 2009 e 2011,
perderam o direito ao Abono de Família perto de 400 mil beneficiários
nesta faixa etária (393 351) (quadro 2.1). 
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Gráfico 2.2 – Evolução da despesa com o Abono de Família a preços 
                      constantes, Portugal (base ano 2000) (milhares de euros)

Fonte: Elaboração própria a preços constantes a partir da despesa a preços correntes obtida
através da PORDATA (2000 a 2012); O valor de 2013 foi retirado do Relatório da Exe-
cução Orçamental Mensal da Segurança Social (Dezembro 2013, publicado em Janeiro
de 2014), disponível em: http://www4.seg-social.pt/execucao-orcamental-mensal.
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Tomando como referência as estimativas do INE sobre a população
residente em Portugal, em 31-12-2011,  verificamos que, nesse ano, o
número de beneficiários do Abono de Família (1 357 575) correspon-
dia a 50,3% da população residente no país com idade igual ou infe-
rior a 24 anos (2 697 173). Tomando como referência o grupo etário
onde se concentra o grosso dos beneficiários (2 a 16 anos de idade)
verificamos que a cobertura desta prestação se situava na ordem dos
63,3%. No primeiro ano de vida, considerando as crianças com idade
igual ou inferior a um ano, essa percentagem era de 58,6%.

n O Abono Pré-Natal também diminui 

Entre 2009 e 2011, foram atribuídos menos 35 396 abonos pré-natais.
O Abono Pré-Natal consiste na extensão do Abono de Família aos seis
meses imediatamente anteriores ao nascimento da criança. Criado em 2007,
o Abono Pré-Natal é atribuído às mulheres grávidas a partir da 13.ª semana
de gestação e termina com o momento do nascimento, altura em que entra
em vigor o Abono de Família. Entre 2009 e 2011, o número de abonos
pré-natais atribuídos diminuiu cerca de 28% (124 644 abonos pré-natais
em 2009 e 89 248 em 2011, incluindo as majorações monoparentais). 

n Criação de bolsas de estudo para os beneficiários do Abono de Família
com aproveitamento escolar

De forma a prevenir o abandono escolar dos estudantes do ensino se-
cundário beneficiários do abono de família (1.º e 2.º escalões), no ano
lectivo 2009-2010 foi criada uma bolsa de estudo mensal de montante
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Quadro 2.1 –  Número de beneficiários do Abono de Família por escalão 
                       etário, Portugal (2009-2011)

                                                         2009                          2010                      2011
                                                                         
< = 1 ano de idade                  163 288                 155 577              112 914
2 a 6 anos                                432 380                 427 895              302 943
7 a 11 anos                               462 074                 454 369              343 373
12 a 16 anos                             453 999                 451 531              359 160
17 a 21 anos                             285 929                 285 364              211 245
> = 22 anos                               51 917                   47 121                27 940

Nota: Devido a alguns ajustamentos imputáveis às respectivas fontes, a soma do número
total de beneficiários deste quadro, cuja fonte é o Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social (IGFSS), não é exactamente igual à soma do número total de beneficiários
do gráfico 1.53, cuja fonte é a PORDATA.
Fonte: Relatório da Conta da Segurança 2011, Parte II, Outubro de 2012, Lisboa: IGFSS I.P. 
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igual a duas vezes o valor do abono. Esta bolsa é atribuída de forma pro-
gressiva aos alunos matriculados nos 10.º, 11.º e 12.º anos e com bom
aproveitamento escolar (média final > = 14 valores). Neste sentido, ape-
nas em Setembro de 2011 passaram a estar incluídos os três anos de es-
tudo referidos antes. Nesse mesmo ano, o valor da bolsa de estudo foi
reduzido para metade, ou seja, para uma vez o valor do abono.

No ano lectivo de 2009-2010, data em que a medida começou a
ser aplicada, foram concedidas, em média, 25 565 bolsas de estudo,
valor que tem vindo a crescer de ano para ano. Com efeito, entre Se-
tembro e Dezembro de 2011 foram atribuídas, em média, 40 186
bolsas de estudo, o que equivale a mais 5,8% do que a média mensal
registada no ano lectivo anterior de 2010-2011, em que foram con-
cedidas 37 980 bolsas de estudo.

Rendimento Social de Inserção

n É mais difícil aceder ao RSI, baixa o valor de referência, as famílias 
carenciadas com crianças recebem menos dinheiro 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) é considerado a transferência
social com maior impacto na redução da pobreza extrema, contri-
buindo para diminuir a intensidade da pobreza (Farinha Rodrigues
2012). Contudo, em 2010, e, novamente, em 2012-2013, é reforçada a
diminuição do limiar de rendimento que permite aceder ao RSI. 
A ponderação atribuída ao segundo adulto desce de 0,7 para 0,5 e a
ponderação das crianças desce de 0,5 para 0,3, ou seja, estas passam a
receber 30% e não 50% do valor de referência do RSI. Esta nova escala
de ponderação vem penalizar as famílias com crianças a viver com ou-
tras pessoas aparentadas, não só porque diminui o limiar de rendimento
para aceder à prestação, mas, também, porque baixa o valor a receber
mensalmente por cada elemento do agregado familiar, incluindo a pon-
deração atribuída por criança. À semelhança do Abono de Família,
também no caso do RSI o conceito de agregado familiar passa a incluir
os rendimentos de todos os membros do agregado familiar até ao 3.º
grau da linha recta vertical. Ainda no caso do RSI, reduz-se em 2012 o
limite que tinha sido fixado em 2010 para o valor total do património
mobiliário do requerente e do seu agregado familiar, que passa de 100
612,80 euros (240 x o valor do IAS) para 25 153,20 euros (60 x o valor
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do IAS). O mesmo limite de 25 153,20 euros é fixado para o valor de
cada bem móvel (automóveis, embarcações e motociclos) do reque-
rente e do seu agregado familiar. 

Por outro lado, em 2012, o valor do RSI deixa de estar indexado à
Pensão Social (189,52 euros) e passa a estar indexado a uma percentagem
do IAS (419,22 euros). Em 2013, o RSI corresponde a 42,495% do IAS,
ou seja, 178,15 euros. No caso de um agregado familiar composto por
três adultos e uma criança menor de 1 ano de idade, o valor de referência
do RSI a receber em 2009 era de 692,57 euros e, em 2013, é de 409,73
euros. Portanto, entre 2009 e 2013 esta família perdeu 282,84 euros men-
sais de RSI. A diminuição do valor a receber mensalmente também re-
sulta de terem terminado, em 2010, os apoios extra nos seguintes casos:
gravidez; nascimento de uma criança e até esta fazer um 1 de idade; ido-
sos dependentes; crianças ou adultos portadores de deficiência no agre-
gado familiar (ver OFAP 2014). 

n Menos famílias a receber o RSI, menos crianças e jovens no universo 
dos beneficiários 

Em 2009 existiam 192 249 famílias a receber esta prestação, em 2010
esse número aumentou para 206 700 famílias, em 2011 reduziu para
173 028 famílias e, em 2012, equivalia a 160 358 famílias (gráfico 2.3). Em
2013 voltou a descer para 148 107 famílias (menos 12 251 do que em 2012).
Ou seja: entre 2010 e 2013 há menos 58 593 famílias com direito ao Ren-
dimento Social de Inserção, o que representa uma quebra de 28,3%.

As famílias constituídas por «um casal com filhos» (27,3%) são o tipo
dominante nos agregados familiares beneficiários desta prestação, se-
guindo-se as «famílias unipessoais» (26,9%) e as «famílias monoparentais»
(20,3%) (Gonçalves e Palma 2011); estas últimas estão sobre-representa-
das (relativamente ao seu peso na população residente: 14,9% segundo
o Censo 2011) no RSI.

Tomando como unidade de análise os beneficiários, em 2012 o RSI
contava com 149 921 crianças e/ou jovens de idade inferior a 18 anos, o
que evidencia o peso deste grupo etário no universo dos beneficiários
(35,6% do total). Apesar de a importância relativa das crianças e dos jo-
vens menores de 18 anos no universo dos beneficiários se ter mantido
mais ou menos constante entre 2010 e 2013, neste último ano houve
menos 64 836 crianças e jovens a receberem esta prestação social, por
comparação a 2010. Os dados mais recentes referentes a 2013 (33,9%)
apontam para uma descida da importância relativa do número de crian-
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ças e jovens menores de 18 anos de idade no universo de beneficiários
de RSI. Em 2013 há menos 27 729 beneficiários com menos de 18 anos
de idade, por comparação a 2012. 

Em 2012, o total de beneficiários de RSI representava cerca de 4%
da população da população portuguesa, o que corresponde a uma
diminuição de 1% face ao ano de 2010. A redução do número de
beneficiários do RSI, ao longo dos últimos anos, deve-se às alterações
introduzidas na condição de recursos que permite aceder a esta pres-
tação, primeiro em 2010 e depois em 2012-2013.

O Rendimento Social de Inserção é a prestação social que tem
sido alvo de um maior corte financeiro na despesa pública do Estado
ao longo dos últimos três anos. Apesar de se tratar da prestação social
que maior impacto tem no combate à pobreza, o RSI tem vindo a
sofrer cortes sucessivos, diminuindo não só o número de beneficiá-
rios como também o montante mensal a receber. 

Acção Social Escolar

A Acção Social Escolar destina-se, prioritariamente, a apoiar crianças
e jovens estudantes oriundos de famílias carenciadas que frequentam a
escolaridade obrigatória. Os apoios compreendem a alimentação (refei-
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Gráfico 2.3 – Evolução do número de indivíduos e de famílias 
                      beneficiárias de RSI (2007-2013)

Fonte: Estatísticas da Segurança Social, disponível em: http://www4.seg-social.pt/estatis-
ticas, dados sujeitos a actualização, situação da base de dados a 1 de Fevereiro de 2014,
excepto valor de 2013, retirado a 13 de Janeiro de 2015.
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ções gratuitas ou a preços comparticipados e o leite escolar); os transpor-
tes escolares; o alojamento; as bolsas de mérito; os auxílios económicos
(em caso de visitas de estudo, por exemplo); a prevenção de acidentes e
o seguro escolar. 

No ano lectivo 2010-2011 beneficiaram da ASE (Acção Social Es-
colar) 43,8% dos alunos matriculados no 1.º ciclo do ensino básico;
51,4% dos alunos matriculados no 2.º ciclo do ensino básico; 46,2%
dos alunos matriculados no 3.º ciclo do ensino básico; e 30,2% dos
alunos matriculados no ensino secundário. Os dados referem-se ape-
nas aos alunos matriculados em estabelecimentos da rede pública do
Ministério da Educação e Ciência em modalidades de ensino orien-
tadas para jovens, no Continente (DGEEC – Direcção-Geral de Es-
tatística da Educação e da Ciência).

Existe, desde o ano lectivo 2008-2009, uma correspondência entre o
1.º e o 2.º escalão do Abono de Família e o escalão A e B, respectiva-
mente, da Acção Social Escolar. Essa correspondência tem-se mantido e
permite que as crianças e os jovens do ensino básico e do ensino secun-
dário, beneficiárias do 1.º escalão do Abono de Família, mantenham
100% de comparticipação gratuita nas refeições escolares (escalão A da
acção social escolar). Os beneficiários do 2.º escalão de abono pagam
apenas 50% do custo da refeição (escalão B da Acção Social Escolar).
Para os restantes estudantes, as refeições escolares são pagas, no entanto,
o preço por refeição (1,46 euros) é acessível, mantendo-se uma compar-
ticipação partilhada entre o Estado e os municípios. 

Mantém-se igualmente a comparticipação anual em livros e em mate-
rial escolar, na ordem dos 30 euros para os alunos do 1.º escalão de
Abono (escalão A) e aproximadamente 15 euros para os alunos do 2.º
escalão de Abono de Família (escalão B). Nos 2.º e 3.ºciclos do ensino
básico e no ensino secundário, mantêm-se também as comparticipações
anuais nos livros e no material escolar num valor médio que ronda os
130 euros para o escalão A e os cerca de 60 euros para o escalão B. 

n Passes Escolares

Em 2011, a comparticipação em 50% no valor dos passes escolares,
que foi criada em 2008-2009 para todas as crianças e jovens dos 4 aos 18
anos de idade do ensino não superior (4_18@escola.tp), deixa de ser uni-
versal e passa a dirigir-se apenas às crianças e aos jovens de famílias ca-
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renciadas pertencentes aos escalões A e B da Acção Social Escolar, 1.º e
2.º escalões de Abono de Família, respectivamente. A comparticipação
aumenta de 50% para 60% para as crianças e jovens do escalão A (1.º es-
calão de Abono de Família); contudo, diminui de 50% para 25% no caso
das crianças e dos jovens do escalão B da Acção Social Escolar. As crian-
ças e os jovens inseridos em famílias com escalão social + [famílias que
têm um rendimento médio mensal equivalente 2 igual ou inferior a 1,2
x 419,22 euros (IAS), ou seja, 503, 064 euros] – têm igualmente direito
ao desconto de 25% sobre o valor do passe escolar. 

A comparticipação do passe sub-23 para estudantes do ensino superior
público, ou privado, até aos 23 anos de idade (sub23@superior.pt) tam-
bém deixa de ser universal passando a abranger apenas os beneficiários
da acção social escolar no ensino superior (60% desconto), ou aqueles
que estão inseridos em famílias com escalão social + (25% desconto). 

Subsídio de Desemprego

O Subsídio de Desemprego sofreu três grandes alterações após a assi-
natura do memorando de entendimento sobre as Condicionalidades de
Política Económica (memorando com a Troika), a 17 de Maio de 2011.
Primeiro, alteraram-se as regras de atribuição, o período de concessão e
o montante a receber. Em segundo lugar, procedeu-se à extensão desta
protecção social aos trabalhadores independentes. Depois, foi introdu-
zida uma contribuição obrigatória para a Segurança Social dirigida aos
beneficiários do Subsídio de Desemprego que auferem mais de 419,22
euros (valor mínimo de referência). Para além disso, como medida de ca-
rácter temporário, foi reintroduzida a majoração, de mais 10%, na pres-
tação de desemprego para os casais com filhos a cargo em que ambos
estão desempregados. 

n Novas regras de atribuição, diminuição do período de concessão 
e do montante máximo a receber 

Em 2012 torna-se mais fácil o acesso ao subsídio de desemprego, uma
vez que os descontos necessários para ter direito à prestação passam de

2 O rendimento médio mensal equivalente do agregado familiar resulta da divisão do
rendimento médio anual equivalente por 14 meses. Por sua vez, o rendimento médio
anual equivalente do agregado familiar «resulta de uma fracção que comporta, no numerador,
o rendimento bruto anual do agregado familiar e, no denominador, a soma do número de sujeitos
passivos do agregado familiar com o produto do número de sujeitos dependentes por 0,25» (Portaria
n.º 36/2012, de 8 de Fevereiro, DR, n.º 28, 1.ª série, 634.) 
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15 para 12 meses. No entanto, o subsídio passa a ser menos generoso (o
montante máximo passou de 1258,00 euros para 1048,05 euros, ou seja,
2,5 vezes o valor do IAS – Indexante dos Apoios Sociais) e mais curto (o
prazo de atribuição mínimo passa de 9 meses para 5 meses e o prazo de
atribuição máximo passa de 38 meses para 26 meses). Por outro lado,
após seis meses de atribuição o subsídio sofre um corte de 10%. 

Em 2012 a despesa com as prestações de desemprego foi de 2593
milhões de euros, mais 489,2 milhões de euros do que em 2011, ano
em que a despesa se situou nos 2103,8 milhões de euros, o que cor-
responde a uma variação homóloga de 23,3% (Relatório de Execução
Orçamental da Segurança Social, Dezembro de 2012). No entanto,
no ano seguinte, com as alterações introduzidas nas regras de atri-
buição desta prestação, o governo conseguiu conter este crescimento.
Apesar de ter aumentado, em 2013, a despesa com as prestações de
desemprego foi de 2726 milhões de euros, o que corresponde a uma
variação homóloga de 5,1% (Relatório de Execução Orçamental da
Segurança Social, Dezembro  de 2013). A taxa de desemprego média
anual de 2012 foi de 15,7% (16,3% em 2013), o que representa um
acréscimo de 2,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior (au-
mento de 0,6 pontos percentuais em 2013)  (INE, Estatísticas do Em-
prego – 4.º trimestre 2012 e 2013). 

Das 860 100 pessoas que, em 2012, se encontravam em situação
de desemprego em Portugal (875 900 em 2013) (INE), 398 742 eram
beneficiárias de uma prestação social de desemprego (375 100 em
2013) (PORDATA), o que corresponde a 46,4% do total de desem-
pregados (42,8% em 2013). O crescimento do desemprego tem vindo
a afectar mais os homens. Em 2012 havia mais 259 500 homens de-
sempregados (260 100 em 2013) do que em 2008, sendo esta dife-
rença de apenas 173 500 no caso das mulheres (189 900 em 2013)
(INE, Estatísticas do Emprego – 4.º trimestre 2012 e 2013).

Em 2012 entrou, pela primeira vez, em vigor a protecção social no de-
semprego dos trabalhadores independentes que recebem 80% ou mais do
seu vencimento através de uma única entidade, também conhecidos como
«falsos recibos verdes». Contudo, a lei apenas começou a produzir efeito
em 2013, data em que passou a ser possível cumprir o prazo de garantia
estipulado, ou seja, 24 meses de registo de remunerações na empresa nos
últimos 48 meses. Com efeito, só em 2011 entrou em vigor o código con-
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tributivo que obriga as empresas com trabalhadores nesta situação a faze-
rem o desconto de 5% na sua qualidade de entidades contratantes. 

n Introdução de uma contribuição para a Segurança Social 
sobre a prestação de desemprego 

No Orçamento do Estado para 2013, o governo PSD/CDS criou uma
contribuição de 6% para a Segurança Social sobre a prestação de desem-
prego. De fora ficaram os desempregados com direito a majoração do
subsídio, ou seja, os casais desempregados com filhos ou equiparados a
cargo e os desempregados a viver em situação de monoparentalidade,
sem direito a pensão de alimentos. Após o chumbo da medida por parte
do Tribunal Constitucional, em Abril de 2013, foi aditada à lei uma nova
cláusula que estipula um limite mínimo do valor da prestação mensal
de desemprego sob a qual incide a contribuição para a Segurança Social.
A proposta de lei, aprovada em Julho de 2013, estabelece que as presta-
ções de desemprego de valor inferior a 419,22 euros ficam isentas de pa-
gamento da contribuição para a Segurança Social.

n Subsídio de Desemprego mais elevado para os casais desempregados 
com filhos (majoração)

Em Abril de 2012 foi reintroduzido o apoio aos casais desempregados
com filhos (ou equiparados), que se traduz na majoração de 10% no
montante do subsídio de desemprego de cada membro do casal. As
crianças (filhos ou equiparados) devem ser titulares ou possuírem as con-
dições de titularidade do abono de família até ao 4.º escalão (rendimento
de referência do agregado familiar entre os 8803,63 a 14 672,70 euros
anuais). Esta disposição também se aplica às famílias monoparentais, se
o titular das prestações de desemprego for o único adulto a viver com
a(s) criança(s) titular(es) de abono de família, desde que não haja lugar
ao pagamento de uma pensão de alimentos decretada ou aprovada pelo
tribunal. Introduzida como uma medida temporária em vigor até De-
zembro de 2012, o governo decidiu prorrogar por um ano o seu prazo
de vigência, ou seja, até Dezembro de 2013, aproveitando para introduzir
uma alteração importante; caso um dos cônjuges ou uma das pessoas
que vivam em união de facto deixe de receber subsídio de desemprego
e lhe seja atribuído subsídio social de desemprego subsequente ou, con-
tinuando desempregado, não receba qualquer prestação social por essa
eventualidade, mantém-se a majoração do subsídio de desemprego em
relação ao outro beneficiário. Em Outubro de 2010 estavam inscritos no
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Centro de Emprego 1530 casais desempregados, em Dezembro de 2013
esse valor situava-se nos 12 713 casais desempregados o que representa
uma variação positiva na ordem dos 731% (IEFP, Lei 4/2010: Estado
Civil do desempregado e condição laboral do cônjuge).

Dados relativos a Fevereiro de 2013 indicam que existiam 26 374
indivíduos a viver em casal em que ambos os cônjuges estavam de-
sempregados (Fonte: IEFP). Destes, apenas 5602 tinham direito à majo-
ração de 10% no subsídio de desemprego (Fonte: II Segurança Social), o que
corresponde a cerca de um quinto do total de indivíduos nesta si-
tuação. Por outras palavras, apenas 20% dos casais desempregados
preenchiam as condições de elegibilidade para receber a majoração
no subsídio de desemprego.

Outros tipos de apoio económico

Com o objectivo de minimizar o impacto do aumento do IVA na elec-
tricidade e no gás natural, que passaram da taxa reduzida de 6% para a
taxa normal de 23% em 2011, o governo criou a Tarifa Social de Electri-
cidade, a Tarifa Social de Gás Natural e o Apoio Social Extraordinário
ao Consumidor de Energia, tarifas destinadas a proteger as pessoas e as
famílias mais carenciadas. Apenas têm acesso a estas tarifas os beneficiá-
rios das seguintes prestações sociais: 1.º escalão do abono de família, ren-
dimento social de inserção, subsídio social de desemprego, complemento
solidário para idosos e pensão social de invalidez. 

À semelhança do que se verificou para as restantes prestações sociais,
a partir de Janeiro de 2013, também o acesso ao Fundo de Garantia de
Alimentos Devidos a Menores (crianças e jovens até aos 18 anos de idade)
ficou mais restrito; o limiar de rendimentos que permite o acesso à pres-
tação passou de 485 euros (valor do salário mínimo) para 419,22 euros
(valor do IAS). Criado em 1998 com o objectivo de proteger os menores
de idade nas situações em que um dos progenitores não cumpre ou não
tem capacidade de pagar a pensão de alimentos definida pelo tribunal,
este fundo assegura o pagamento da mesma por parte do Estado. Entre
2010 e 2012, o número de crianças e de jovens a receber a pensão de ali-
mentos, por via deste fundo, aumentou cerca de 35% (de 13 294 crianças
e jovens em 2010 para 17 915 em 2012); entre Janeiro e Março de 2013
os tribunais enviaram para a Segurança Social 1178 pedidos.3 No entanto,
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3 Dados divulgados pelo jornal Público, notícia publicada em 6 de Maio de 2013, com
o título «Estado torna mais difícil acesso a pensão de alimentos para menores». 
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a alteração recentemente introduzida pode implicar a exclusão de muitas
crianças e jovens até aqui abrangidos. 

Reduz-se igualmente o valor dos «Cheques-Dentista», criados em 2008
e atribuídos no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde
Oral às crianças e aos jovens que frequentam o ensino público ou soli-
dário (IPSS) até aos 13 anos de idade (cerca de 400 mil crianças benefi-
ciárias em 2012). Por razões orçamentais, o governo suspendeu a emissão
dos cheques-dentista às crianças, por dois meses, em 2012, retomando o
programa em 2013, embora com algumas alterações: diminui o valor de
cada cheque de 40 para 35 euros, no entanto alarga-se a cobertura do
programa às crianças até 15 anos de idade. 

Fiscalidade
Os impostos directos, em particular os que recaem sobre o rendimento

das famílias, como é o caso do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (IRS), são a componente da carga fiscal que mais aumentou
ao longo dos últimos anos (2011-2013). Assim, a par do Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA) e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
o IRS é o imposto que mais tem vindo a pesar no orçamento dos portu-
gueses, designadamente das famílias com crianças e adolescentes a cargo. 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

n Novas taxas de Retenção na Fonte e diminuição dos escalões 
de rendimento 

Em Setembro de 2011, após a assinatura do memorando de entendi-
mento com a Troika e da entrada em funções do novo governo de coligação
PSD/CDS, foram aditadas duas novas medidas ao Orçamento do Estado,
a saber: i) a introdução de uma sobretaxa extraordinária de 3,5% sobre todo
o rendimento colectável superior ao salário mínimo nacional (485 euros);
e ii) o corte de 50% no subsídio de Natal ou equivalente ao 13.º mês, na
importância que exceda o valor do salário mínimo. Enquanto a primeira
medida se mantém válida até hoje, a segunda medida foi aplicada em 2011
e 2012, atingindo sobretudo os trabalhadores do sector público. 

Além destas medidas, em 2012 foi introduzida uma nova taxa – a taxa
adicional de solidariedade de 2,5% – para os contribuintes com maiores
rendimentos (rendimento colectável superior a 153 300 euros). No ano
seguinte, em 2013, a taxa adicional de solidariedade passa a abranger
todos os contribuintes com um rendimento colectável superior a 80 000
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euros anuais (taxa de 2,5%), aumentando para 5% para todos aqueles
que ganham acima dos 250 000 euros anuais. 

Em 2013 também entra em vigor uma nova tabela de retenção na fonte
com apenas 5 escalões de rendimento em detrimento dos anteriores 8 es-
calões, ao mesmo tempo que se alteram os limites dentro de cada escalão.4

n Introdução de limites globais nas deduções específicas 
e nos benefícios fiscais (deduções cumulativas)

Introduzidos em 2011, os limites globais nas deduções à colecta das
despesas específicas com o agregado doméstico (despesas de saúde; edu-
cação/formação; pensões de alimentos; encargos com lares; encargos
com imóveis; etc.) eram dirigidos aos contribuintes com um rendimento
bruto anual superior aos 66 045 euros, os quais passaram a poder deduzir
apenas até 1100 euros anuais. Em 2012, esses limites foram alargados e
abrangem os contribuintes que ganhavam entre 7410 euros e 66 045
euros anuais, situados entre o 3.º e o 6.º escalões de rendimento. Os con-
tribuintes com um rendimento colectável superior a 66 045 euros anuais
deixaram de poder fazer deduções (7.º e 8.º escalões) e só os dois primei-
ros escalões de rendimento (até 7410 euros anuais) mantiveram a possi-
bilidade de deduzir à colecta, sem qualquer limite, as despesas com o
agregado doméstico. No entanto, os limites globais mencionados são
majorados em 10% por cada dependente ou afilhado civil que não seja
sujeito passivo de IRS.

A nova tabela de IRS, introduzida em 2013, estipula que os contribuin-
tes que ganhem mais de 80 000 euros anuais deixem de poder fazer dedu-
ções à colecta e os que se situam nos escalões de rendimento intermédios
(2.º, 3.º e 4.º escalões de rendimento) passem a ter como limite entre os 
1250 euros (2.º escalão de rendimento) e os 500 euros anuais (4.º escalão)
(quadro 2.2). Apenas os contribuintes que auferem um rendimento colec-
tável anual inferior a 7000 euros (1.º escalão de rendimento) mantêm a
possibilidade de deduzir sem limites as despesas com o agregado familiar. 

O OE 2012 e, posteriormente, o OE 2013 diminuem a percentagem
da dedução à colecta de algumas despesas específicas, como é o caso das
despesas de saúde, que passam de 30 para 10%, e dos encargos com imó-
veis, que passam de 30% para 15%, ao mesmo tempo que se introduz

4 A tabela de retenção do IRS passa a compreender os seguintes escalões de rendimento:
1.º escalão – até 7000 euros (taxa de 14,5%); 2.º escalão – entre 7000 e 20 000 euros (taxa
de 28,5%); 3.º escalão – entre 20 000 e 40 000 euros (taxa de 37%); 4.º escalão – entre 
40 000 e 80 000 euros (taxa de 45%); 5.º escalão – superior a 80 000 euros (taxa de 48%).

02 Impactos da Crise Parte 2.qxp_Layout 1  27/01/15  11:12  Page 90



ou altera o tecto máximo da dedução. No caso das despesas de saúde, o
limite máximo passa a ser de 838,44 euros em 2012 (correspondente a
duas vezes o valor do IAS); em 2011 a percentagem era de 30% e não
havia tecto máximo. No caso dos encargos com imóveis, em 2013, o li-
mite máximo passa a ser de 296 euros para as despesas com juros da dí-
vida relativos a empréstimos à habitação e de 502 euros para despesas
com contractos de arrendamento. A este nível convém mencionar que,
desde 2012, deixou de ser possível deduzir os encargos com amortizações
de empréstimos. No que concerne à majoração na dedução à colecta dos
encargos com imóveis, esta passa a ser de 50% até ao limite do 1.º escalão
de rendimento (< 7000 euros) e de 20% até ao limite do 2.º escalão de
rendimento (entre 7000 e 20 000 euros).

Em relação à dedução das pensões de alimentos decretadas ou aprovadas
pelo tribunal, mantém-se a dedução de 20% (aditada em 2009) sobre o total
da despesa e introduz-se um tecto máximo de dedução mensal por benefi-
ciário (filhos, adoptados e enteados, maiores até 25 anos de idade, que fre-
quentem um grau de ensino). Em 2011, o tecto máximo correspondente a
2 vezes o valor do IAS, ou seja, 1048,05 euros mensais, mas, em 2012, esse
valor desce para 1 vez o valor do IAS, ou seja, 419,22 euros mensais. Nos
anos em análise (2011-2013) não houve alterações na dedução com as des-
pesas de educação e de formação profissional, mantendo-se os 30% de de-
dução até ao limite máximo de 760 euros; no caso de haver 3 ou mais de-
pendentes estudantes, o limite é elevado em 142,50 euros por dependente.

Relativamente aos benefícios fiscais, em 2013 são reforçados os limites
à soma dos benefícios fiscais dedutíveis à colecta, introduzidos pela pri-
meira vez em 2011. Só os contribuintes que auferem até 7000 euros
anuais, ou seja, incluídos no primeiro escalão de rendimento, podem con-
tinuar a deduzir sem limites os benefícios fiscais à colecta. Nos restantes
casos, e, de forma progressiva, a possibilidade de dedução apresenta como
limite máximo os 100 euros, o que torna estes produtos pouco apetecíveis
para a generalidade dos contribuintes (veja-se, por exemplo, os planos
poupança-reforma). Os contribuintes situados no 5.º escalão de rendi-
mento (rendimento colectável superior a 80 000 euros mensais) deixam
de poder deduzir quaisquer benefícios fiscais (quadro 2.2).

n Actualização das deduções pessoais (deduções não cumulativas) 

É também em 2013 que diminui a percentagem do valor do IAS de de-
dução à colecta dos contribuintes (de 55% a 45%); diminui a percentagem
do valor do IAS dos contribuintes que vivam numa família monoparental
(passa de 80% para 70%); mas sobe a percentagem do valor do IAS de de-
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Quadro 2.2 – Limites globais nas deduções à colecta e benefícios fiscais, 
                      Portugal (2011-2013)

                Escalões de IRS                                     Deduções à colecta                          Benefícios fiscais

2011-2012                            2013                    2011                2012           2013           2011           2012           2013
                                          
Até 4898 €               

Até 7000 €
       Sem limite         Sem         

Sem
        Sem         Sem         

Sem                                                                                   limite        
limite

       limite       limite        
limiteDesde 4898 € 

até 7410 €                                         
Sem limite

        
Sem                          Sem         Sem

                                                                                   limite                        limite       limite            

Desde 7410 €        Desde 7000 €                             1250 €     1250 €      100 €       100 €       100 €
até 18 375 €            até 20 000 €      

Sem limite
          (1)             (1)                                                

Desde 18 375 €   Desde 20 000 €   Sem limite      1200 €     1000 €       80 €         80 €         80 €até 42 259 €           até 40 000 €                                 (1)             (1)              

Desde 42 259 €   
Desde 40 000 €

                          1150 €      
500 €

       
60 €         60€

         

60 €
até 61 244 €           

até 80 000 €  
   Sem limite          (1)             

(1)
          

50 €        50  €

            

Desde 61 244 €                                 
Sem limite

      1100 € 
até 66 045 €                                                                 (1)               

Desde 66 045 €

        

Superior a 

     1,6666% do 

até 153 300 € 

           

80 000€

       rendimento 
                                                           colectável             
                                                         c/ limite de
                                                             1100€               

0                            50 €         50 €

           0

Superior                                             Limite de
a 153 300 €                                         1100 €              0                               0               0

Nota: Os limites são majorados em 10% por cada dependente ou afilhado civil que não
seja sujeito passivo de IRS.

dução à colecta por descendente (de 40% para 45%; 90% no caso de o de-
pendente ter menos de 3 anos de idade) e, no caso das famílias numerosas,
com três ou mais filhos, passa a ser possível deduzir 50% do valor do IAS
por descendente. Por outras palavras, altera-se o limite máximo das dedu-
ções à colecta: contribuinte casado/não casado 213,50 euros; famílias mo-
noparentais 332,50 euros; dependentes 213,75 euros; dependentes menores
de 3 anos de idade 427,50 euros (introduzido em 2008); dependentes fa-
mílias numerosas 237,50 euros (introduzido em 2013).5

Em suma, dando continuidade às medidas de política fiscal adoptadas
em 2011 e 2012, o Orçamento do Estado para 2013 (OE 2013) vem au-
mentar a carga fiscal das famílias em Portugal: sobe a taxa média do im-
posto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) de 9,8% para
13,2%, através da mudança do número de escalões de rendimento (de 

5 Em 2011, a base de incidência das deduções à colecta diminuiu, pois a referência
passou a ser o valor do IAS (419,22 euros) em vez do salário mínimo (485 euros). No en-
tanto, e a título transitório, a retribuição mínima mensal garantida (RMMG) em vigor
para 2010 (475 euros) continua a ser usada como valor de referência até que o valor do
IAS atinja esse montante. Actualmente, o IAS em vigor é de 419,22 euros, mantendo-se
o valor inalterado desde 2009.
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8 para 5 escalões); reduz as deduções à colecta das despesas do agregado
familiar, como sejam, as despesas de saúde e os encargos com imóveis;
mantém a sobretaxa extraordinária de 3,5% sobre todos os rendimentos
superiores à remuneração mínima mensal garantida (RMMG); alarga o
espectro de incidência da taxa de solidariedade, que passa a contar com
dois escalões diferenciados; por último, aumenta os impostos sobre as
mais-valias e as rendas. 

Contudo, ao isentar as famílias de menores recursos (rendimento anual
ilíquido inferior a 7000 euros) dos limites globais progressivos nas dedu-
ções específicas à colecta e nos benefícios fiscais, e mantendo, em simul-
tâneo, a majoração de 50% na dedução dos encargos com imóveis aos
contribuintes inseridos no 1.º escalão de IRS, o OE 2013 reforça o apoio
às famílias muito pobres. De igual modo, ao aumentar a percentagem do
valor do IAS de dedução à colecta por descendente (de 40% para 45%),
o que equivale a aumentar para 90% a dedução à colecta por dependente
menor de 3 anos de idade, o OE 2013 reforça a protecção às famílias com
crianças e adolescentes, designadamente às famílias com crianças peque-
nas (< 3 anos de idade), ao mesmo tempo que introduz a possibilidade
de as famílias numerosas (com 3 ou mais dependentes) deduzirem 50%
do valor do IAS por dependente, o que reforça a protecção às crianças e
aos adolescentes enquadrados em famílias deste tipo. Pelo contrário, ao
diminuir a percentagem do valor do IAS de dedução à colecta dos contri-
buintes (de 55% a 45%), bem como daqueles que vivem em situação de
monoparentalidade (de 80% para 70%), o OE 2013 reduz o apoio aos con-
tribuintes em geral e também às famílias monoparentais, em particular.

Com efeito, um olhar atento sobre as alterações introduzidas nas de-
duções específicas ao longo dos últimos dois anos (OE 2012 e OE 2013)
permite perceber que, apesar de haver uma lógica dominante de corte
na despesa do Estado a nível do IRS, a protecção das famílias numerosas
tem sido uma preocupação do governo PSD/CDS. Em termos de des-
pesas de saúde, por exemplo, numa época em que se assiste à instituição
de um tecto máximo de dedução (838,44 euros), bem como à diminuição
da percentagem total a deduzir que passa de 30 para 10%, as famílias nu-
merosas passam a poder deduzir à colecta 30% do valor do IAS por cada
dependente, ou seja, 125,77 euros. Saliente-se, no entanto, que esta dife-
renciação a favor das famílias numerosas também já acontecia no caso
das despesas de educação. Com efeito, nas famílias com 3 ou mais de-
pendentes o limite de 760 euros nas deduções com despesas de educação
é acrescido de 142,50 euros, por cada dependente, caso existam despesas
de educação relativamente a cada um deles.
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Impacto do aumento do IRS nas famílias com filhos, 
por escalão de rendimento

De acordo com os dados disponibilizados pela consultora Deloitte
(Guia Fiscal) relativamente ao período entre 2004 e 2013, verificou-
-se um aumento generalizado da carga fiscal suportada pelos titulares
dos diferentes rendimentos brutos do trabalho dependente, com ex-
cepção dos rendimentos mais baixos. No caso dos casais com filhos,
apenas os casais com dois dependentes em que ambos trabalham
fora de casa e auferem um rendimento bruto anual na ordem dos 
17 500 euros (rendimento bruto mensal até 625 euros por titular)
mantiveram, ao longo dos últimos 10 anos, a mesma carga fiscal,
correspondente aos 11% da TSU (Taxa Social Única). Em todos os
outros casos, as simulações apresentadas permitem perceber que
houve um aumento real da carga fiscal (IRS + Segurança Social), por
via do acréscimo do IRS, dado a TSU ter-se mantido fixa no período
de tempo em consideração (2004-2013). 

No caso de um casal com dois titulares de rendimento e dois de-
pendentes (idade > 3 anos) que aufira 35 000 euros de rendimento
bruto anual (rendimento bruto mensal de 1250 euros para cada titu-
lar), a carga fiscal passou de 14%, em 2004, para 21,7% em 2013, o
que representa um aumento de 7,7%. 

No caso de um casal com um titular de rendimento e dois depen-
dentes (idade > 3 anos) que aufira 35 000 euros de rendimento bruto
anual (rendimento bruto mensal de 2500 euros), a carga fiscal passou
de 16% em 2004 para 25,46% em 2013, o que representa um au-
mento de 9,46%. Este aumento dá-se por via do incremento do IRS,
designadamente no ano fiscal de 2013 em que se regista um aumento
de 5,13% face ao ano anterior. 

No caso de um casal com dois titulares de rendimento e dois de-
pendentes (idade > 3 anos) que aufira 70 000 euros de rendimento
bruto anual (rendimento bruto mensal de 2500 euros por titular), a
carga fiscal passou de 28% para 35,33% no decurso dos últimos 
10 anos (2004-2013), o que representa um aumento de 7,33%. Em
2013 verificou-se um acréscimo de 4,8% face ao ano anterior de
2012. 

As simulações apresentadas permitem perceber que, com excepção
dos rendimentos até 17 500 euros anuais brutos (casado, 2 titulares),
o aumento do Imposto sobre Rendimentos Singulares (IRS) atingiu
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de forma semelhante todos os casais com filhos, independentemente
do montante de rendimento auferido. Assim, regista-se um aumento
do IRS entre os 7% e o 9,5% ao longo da última década (2004-2013).
Este agravamento deu-se, sobretudo, a partir de 2011, como conse-
quência do pedido de ajuda externa, prevendo-se a sua intensificação
no decurso do ano fiscal de 2013 (Orçamento do Estado para 2013).
Ainda assim, procura-se salvaguardar as famílias numerosas, isto é,
com, pelo menos, três crianças dependentes.

Outros impostos: IVA e IMI

A par da subida da carga fiscal há a considerar toda a conjuntura eco-
nómica de crise vivida no país e à qual se associa o aumento do desem-
prego, bem como o aumento dos preços e do custo de vida em geral,
nomeadamente a subida da taxa do IVA (Imposto sobre o Valor Acres-
centado) entre Julho de 2010 e Janeiro de 2011. Com efeito, nesse pe-
ríodo de tempo, a taxa normal de IVA passou de 20% para 23%, inter-
média de 12% para 13%, e a taxa reduzida de 5% para 6%. É de registar
a passagem de muitos produtos alimentares com taxa reduzida ou inter-
média para a taxa máxima de 23%.

Em Outubro de 2011, o IVA aumentou igualmente de 6% para 23%
nas tarifas do gás natural e da electricidade. Como se fez notar anterior-
mente, o governo procurou compensar este aumento através da criação
de tarifas sociais de gás e electricidade.

Em 2012, registou-se uma nova subida do IVA, desta feita na restau-
ração, com a passagem da taxa intermédia de 13% para a taxa normal de
23%. Nesse mesmo ano procede-se à actualização do valor patrimonial
dos imóveis e agrava-se o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), cujas
taxas mínimas e máximas são elevadas em 0,1 pontos percentuais. Esta
medida, associada a condições mais restritivas na obtenção de isenção
de IMI para imóveis destinados à habitação (valor patrimonial tributário
não superior a 125 000 euros e só aos contribuintes cujo rendimento co-
lectável não seja superior a 153 300 euros), bem como à redução do pe-
ríodo de isenção (3 anos), está na base de alterações significativas no mer-
cado imobiliário, nomeadamente a maior preferência pelo sector do
arrendamento.
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Serviços e equipamentos

Rede de creches e amas

O número de lugares em creches para crianças entre os 0 e os 3 anos
de idade e a respectiva taxa de cobertura têm vindo a aumentar. Em 2011,
Portugal registou uma taxa de cobertura de creches (37,2%) superior ao
compromisso de Barcelona (33%), situando-se igualmente acima da
média europeia (30% – gráfico 2.4). Este resultado deve-se, sobretudo, à
implementação do programa PARES (Programa de Alargamento das Res-
postas Sociais) que permitiu construir novos equipamentos para a infân-
cia, entre 2006 e 2011. Os dados de 2012 apontam para um aumento de
6200 lugares na rede de creches e amas, por comparação a 2011, situando-
-se a taxa de cobertura na ordem dos 41,8% em 2012. Este aumento deve-
-se, segundo a Carta Social, Folha Informativa n.º 11, de 13 de Junho,
ao aumento da capacidade instalada em equipamentos já existentes, mas
também à diminuição do número de crianças desta faixa etária na popu-
lação residente. Em 2013 a taxa de cobertura volta a subir, situando-se
em 46,2% (Carta Social: Folha Informativa n.º 14 de Julho de 2014). 

As novas candidaturas ao Programa PARES estão suspensas, desde
2011, sendo que a estratégia seguida, pelo actual governo, tem sido a de
maximizar a capacidade dos equipamentos já existentes. Na sequência
da proposta apresentada no âmbito do Programa de Emergência Social
(PES), designadamente a criação de mais 20 000 lugares na rede de cre-
ches, o governo alterou a legislação de modo a permitir o aumento do
número legal de crianças por sala (10 em vez de 8 crianças no berçário;
14 em vez de 10 entre a aquisição de marcha e os 24 meses; 18 em vez
de 15 entre os 24 e os 36 meses). Esta alteração suscitou algum debate
político em torno da qualidade dos serviços prestados, à segurança e ao
bem-estar das crianças, uma vez que se mantêm as mesmas infra-estrutu-
ras e o mesmo número de pessoal educativo e auxiliar. Por outro lado,
sabemos que há, ainda, falta de vagas a preços mais acessíveis para as fa-
mílias com menores rendimentos. Com efeito, o serviço público de cre-
ches é muito reduzido, pertencendo a maioria das creches ao sector pri-
vado não lucrativo (IPSS), onde o pagamento das mensalidades é
calculado de acordo com o rendimento das famílias. Contudo, as tabelas
dos preços praticados envolvem, ainda, um grande esforço financeiro para
as famílias, penalizando as famílias mais pobres que fazem um esforço fi-
nanceiro mais elevado comparativamente às famílias com maiores rendi-
mentos (OCDE, Doing Better for Families). 
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A rede pré-escolar para crianças entre os 3 e os 5 anos de idade
também tem vindo a aumentar, nomeadamente através do programa
PARES. No ano lectivo 2010-2011, a taxa bruta de pré-escolarização
do grupo 3-5 anos de idade foi de 87,4%, um valor ligeiramente acima
da média comunitária situada nos 86% (gráfico 2.5). No entanto, per-
sistem diferenças regionais, sendo as áreas metropolitanas de Lisboa
e do Porto as que registam menor cobertura. O Programa PARES,
suspenso em 2011, não foi substituído por nenhum outro programa
de investimento no alargamento da rede pré-escolar. 

Dados mais recentes, disponibilizados pela PORDATA para o ano lec-
tivo de 2012-2013, indicam que a taxa bruta de pré-escolarização do
grupo etário 3-5 anos de idade manteve praticamente o mesmo valor
entre 2012 e 2013. Esta taxa tem vindo a aumentar ao longo do tempo
tendo aumentado de 87,4% em 2011 para 90,9% em 2012.   

Uma análise por idade (gráfico 2.6) permite perceber que, no ano lec-
tivo 2010/2011, a taxa de pré-escolarização das crianças com 5 anos de
idade se situava nos 94%, um valor muito próximo da cobertura univer-
sal, acima da taxa de pré-escolarização das crianças com 3 e 4 anos de
idade: 75% e 88%, respectivamente.
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Gráfico  2.4. – Taxa de cobertura de creches e amas (0-3 anos), Portugal, 
                       (2000-2012) (%)

Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010 e 2012) e Carta Social: Folhas informativas
n.º 8, de Maio de 2012, n.º 11 de Junho de 2013 e n.º 14 de Junho de 2014; Valor UE 27:
European Commission (2013) Barcelona Objectives, the development of childcare facilities for young
children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth, Report from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions, 7; disponível em: http://ec.europa.eu/justice/ gen-
der-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf.
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Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC): 
a escola a tempo inteiro

As Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), instituídas no
ano curricular 2006-2007, são uma medida importante para a implemen-
tação do conceito «escola a tempo inteiro», permitindo aos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico participar, de forma gratuita, em actividades
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Gráfico 2.5 – Taxa bruta de pré-escolarização (3-5 anos), (1980-2013) (%)

Fonte: 2004-2005/2008-2009, GIASE – Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Edu-
cativo; 2009/10-2010/11: DGEEC – Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

Fonte: PORDATA (actualizada em 08-08-2014). Taxa bruta de pré-escolarização: Relação
percentual entre o número total de alunos matriculados num determinado ciclo de es-
tudos (independentemente da idade) e a população residente em idade normal de fre-
quência desse ciclo de estudo; valores UE 27: European Commission (2013) Barcelona
Objectives, the development of childcare facilities for young children in Europe with a view to sustai-
nable and inclusive growth, Report from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-
gions, pp.8; disponível em: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/ files/docu-
ments/130531_barcelona_en.pdf.

Gráfico 2.6 – Taxa real de pré-escolarização (3-5 anos), (2004-2011) (%)
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de enriquecimento curricular (música, ginástica, expressões, inglês, apoio
ao estudo,6 entre outras) e garantir, deste modo, o funcionamento diário
das escolas por um período mínimo de 8 horas, ou seja, até às 17h30m.
As AEC são seleccionadas de acordo com o Projecto Educativo dos agru-
pamentos das escolas e na sua implementação destaca-se o papel das Au-
tarquias (78,7% no total de entidades promotoras de actividades de en-
riquecimento curricular em 2011-2012), mas também das Associações
de Pais e de algumas IPSS que se podem candidatar ao apoio financeiro
que o Estado concede. No ano lectivo de 2011-2012, a oferta de AEC
no Continente atingiu cerca de 99% do total de escolas do ensino pú-
blico com 1.º ciclo (4188 estabelecimentos). A taxa de adesão por parte
das famílias/alunos foi igualmente elevada, com cerca de 90% dos alunos
a beneficiar de, pelo menos, uma actividade.7

Todavia, no âmbito dos cortes orçamentais e da situação de crise vivida
no país, o futuro das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e
da escola a tempo inteiro não está garantido, tendo-se gerado alguma po-
lémica em torno do seu fim. O atraso nas transferências do Estado para as
autarquias (as principais entidades responsáveis pela promoção das AEC)
e as suas dificuldades financeiras vieram a pôr em causa nalgumas escolas
o funcionamento das AEC. O Ministério da Educação mantém a intenção
de apoiar financeiramente as AEC e a escola a tempo inteiro gratuita no
período mínimo de 8 horas diárias, no entanto, admite vir a alterar o seu
modelo de funcionamento. A reorganização das AEC para o ano lectivo
2013-2014 foi recentemente discutida entre os representantes do Ministério
da Educação, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses
(ANMP) e da Confederação Nacional das Associações de Pais (CNAP). 
O Ministério acabou por legislar a favor da redução da duração semanal
das AEC em uma hora por dia (passam a decorrer diariamente entre as
16.30 e as 17.30 e não entre as 15.30 e as 17.30, tal como nos anos lectivos
anteriores). Por outro lado, para ministrar as AEC, estabeleceu como ob-
rigatório o recurso a professores do quadro do respectivo agrupamento,
sempre que haja disponibilidade em termos de carga horária, como uma
alternativa à contratação de entidades externas. É retirada a obrigatoriedade
do Inglês na oferta destas actividades de enriquecimento curricular e o
apoio ao estudo passa a integrar a componente curricular.
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n Componente de Apoio à Família (CAF)

Para além das AEC, existe ainda a Componente de Apoio à Família
(CAF) que assegura o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico antes das actividades curriculares (das 8h às 9h), bem como depois
das actividades de enriquecimento curricular (das 17h30 às 19h) e durante
os períodos de interrupção lectiva (Natal, Carnaval, Páscoa, Verão). No
ano lectivo 2009-2010, a CAF registou uma taxa de cobertura de 39,9%,
com valores abaixo da média (29%) na Direcção Regional de Educação do
Norte (DREN) e acima da média (52,4%) na Direcção Regional de Edu-
cação do Centro (DREC). Na Direcção Regional de Educação de Lisboa
e Vale do Tejo (DRELVT) a cobertura da CAF aproxima-se dos 50%
(48,8%). A Componente de Apoio à Família é implementada pelas autar-
quias, associações de pais, instituições particulares de solidariedade social
(IPSS) ou por outras entidades que promovam este tipo de apoio. Trata-se
de um apoio comparticipado pelas famílias em função do rendimento. 

Outros tipos de apoio social

n A nível local

Existem diversos apoios às famílias com crianças a cargo que são dina-
mizados a nível local pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia
e pelas IPSS. Estes apoios destinam-se, sobretudo, a apoiar os pais e as
mães trabalhadores durante os períodos de interrupção lectiva (que podem
ir até aos 4 meses por ano). São programas de frequência gratuita, ou com-
participados em função dos rendimentos das famílias, que asseguram às
crianças actividades de tempos livres nas escolas, ou mesmo fora em saídas
para a praia (por exemplo, a «Praia-Campo») e outros locais lúdicos, du-
rante o período diário de trabalho dos pais. Contudo, o acesso das crianças
a estas iniciativas não está, à partida, assegurado dado o número limitado
de vagas e a elevada procura por parte das famílias. 

Para além destes programas, existem outros apoios especificamente di-
rigidos às famílias carenciadas, como é o caso do prolongamento das re-
feições escolares gratuitas nos meses de férias escolares, entre Julho e Se-
tembro, mas também nas férias de Natal e da Páscoa, que tem vindo a
ganhar maior expressão com o agravamento da situação económica do
país. De acordo com os meios de comunicação,8 há cada vez mais autar-
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quias a aderir a programas de alargamento das refeições escolares com o
objectivo de prevenir situações de carência alimentar, ou em resposta às
carências alimentares de crianças sinalizadas ao longo do ano, mantendo
as cantinas escolares a funcionar nesses períodos ou utilizando instalações
de instituições de solidariedade social (IPSS) para o efeito. 

As campanhas de recolha de livros, manuais e material escolar são
outra das iniciativas dinamizadas a nível local envolvendo a parceria de
juntas de freguesia, escolas, bibliotecas municipais e IPSS, com a finali-
dade de assegurar a sua distribuição gratuita a crianças e jovens oriundos
de famílias carenciadas.  

À semelhança do mencionado para as actividades de enriquecimento
curricular (AEC), e não obstante o esforço feito pelas autarquias, a situa-
ção de estrangulamento financeiro vivida pelas câmaras e juntas de fre-
guesia pode pôr em causa a continuidade destes programas de apoio às
famílias mais carenciadas, sobretudo os que envolvem as actividades de
tempos livres no decurso das férias escolares. Os pais trabalhadores, com
uma rede de entreajuda fraca ou inexistente, podem ver-se forçados a
deixar a criança entregue a si própria, aos cuidados de uma outra criança
(ainda que mais crescida), ou, em alternativa, a recorrer a redes de cuida-
dos informais pagos, colocando assim em causa a segurança e a integri-
dade física dos mais pequenos. 

n A nível central 

Em parceria com instituições sem fins lucrativos da sociedade civil 
– IPSS e ONG – o Estado dinamiza ainda outro tipo de apoios consubs-
tanciados em programas de apoio às famílias, alguns directamente asso-
ciados ao impacto da crise como é o caso do Programa Escolar de Re-
forço Alimentar (PERA) e das Cantinas Sociais. Iniciado em Setembro
de 2012, com o apoio solidário de diversas empresas de produção e dis-
tribuição alimentar, assim como empresas de transporte, o PERA garante
o pequeno-almoço na escola a crianças e jovens sinalizados em grave si-
tuação de carência alimentar, no âmbito do território de Portugal conti-
nental. De acordo com os dados do Ministério da Educação e Ciência
(MEC) divulgados em Julho de 2013, no ano lectivo 2012-2013 foram
apoiados pelo PERA 10 186 alunos de 387 agrupamentos e escolas. De
entre estes, 79% transitaram de ano, 50% melhoraram o aproveitamento
escolar e 42% melhoraram o comportamento dentro da sala de aula. No
que concerne à implementação de uma rede nacional de Cantinas Sociais
para o fornecimento de refeições a famílias carenciadas, o governo pre-
tende aumentar a oferta de 62 para 947 cantinas, de modo a cobrir todos
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os concelhos do país. Para o efeito, prevê-se a maximização da capacidade
instalada nas instituições da misericórdia, mutualidades e IPSS. 

Para além de tais programas específicos, continuam ainda a decorrer
outras iniciativas, como é o caso dos programas «Escolhas» e «Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária» (TEIP). Criado em 2001, o pro-
grama «Escolhas» tem por objectivo promover a inclusão social de crian-
ças e jovens (dos 6 aos 24 anos de idade) provenientes de contextos so-
cioeconómicos mais vulneráveis, particularmente os descendentes de
imigrantes e minorias étnicas. Entre 2010 e 2012, este programa envolveu
42 531 crianças e jovens entre os 6 e os 24 anos de idade, com maior in-
cidência no grupo etário dos 14-18 anos (16 422). Por seu lado, o pro-
grama TEIP, criado em 2005, tem por objectivo promover o sucesso es-
colar de crianças e jovens que se encontram em territórios marcados pela
exclusão social.

Destaque-se ainda o apoio financeiro do Estado às Associações de Fa-
mília (AFEAF) através da aprovação de 13 projectos, a decorrer em 2013,
que têm por objectivo trabalhar com famílias em áreas tão diversificadas
como a solidariedade intergeracional, a parentalidade positiva, a não-dis-
criminação e o desenvolvimento comunitário.

Portugal no contexto internacional

Numa análise comparativa face aos restantes países da OCDE, ve-
rificamos que Portugal mantém uma posição de desfasamento no
que diz respeito ao apoio do Estado às famílias, qualquer que seja a
sua componente. Não obstante o investimento feito ao longo da úl-
tima década, os dados disponíveis mostram que, em 2009, Portugal
se mantinha, ainda, abaixo da média no conjunto dos países analisa-
dos: 1,7% do PIB em despesas com prestações familiares, contra a
média de 2,6% no total dos países da OCDE. Atendendo aos diver-
sos cortes impostos a partir de 2010, sobretudo os que incidiram
sobre o apoio económico às famílias – abono de família e rendi-
mento social de inserção – prevê-se que a situação periférica que Por-
tugal ocupa neste momento não se altere no decurso dos próximos
anos, podendo mesmo vir a agravar-se. Com efeito, os dados mais
recentes (publicados em Setembro de 2014) mostram que em 2011
a despesa do Estado português com prestações às famílias (transfe-
rências em dinheiro, serviços e deduções fiscais) em percentagem do
PIB era de 1,44, tendo descido comparativamente a 1,7% em 2009. 
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Gráfico 2.7 –  Despesa pública com prestações familiares (transferências
                       em dinheiro, serviços e deduções fiscais) (2009) (% PIB)

Fonte: Social Expenditure Database (www.oecd.org/els/social/expenditure), Novem-
ber 2012.
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Parte 3

A voz das crianças em tempo de crise
Como palavra e como situação, a crise é plenamente reconhecida

como problema pelas crianças. Todas elas – independentemente da idade
ou do meio social – se mostram sensíveis ao seu significado preocupante,
aos seus impactos na vida dos portugueses, em geral, e na das pessoas e
famílias que conhecem, em particular. E são capazes de fundamentar,
detalhar, exemplificar várias das suas dimensões. Muito mais do que es-
pectadores passivos da vida familiar ou social, as crianças revelam-se ob-
servadores atentos e preocupados do quotidiano dos pais, aos quais as
ligam, de resto, relações de estreita cumplicidade. Mesmo quando aque-
les, numa atitude protectora, não falam directamente com eles sobre a
crise, os filhos descobrem dificuldades, privações, estratégias de resistên-
cia ou mudança. Eis, pois, como aqui fica demonstrada a importância
de se lhes dar voz: as crianças possuem uma visão consistente sobre o
mundo que as rodeia e constituem, portanto, interlocutores competentes,
informadores credíveis em estudos sobre a sociedade contemporânea. 

Conhecer a crise

São múltiplas as fontes a partir das quais as crianças e os adolescentes
procuram compreender e construir as suas percepções sobre a crise. Que
fontes são essas? A generalidade refere-se ao cruzamento de origens e
mensagens difusas que circulam a toda a hora e em todos os lados. Como
se se tratasse de um incessante ruído de fundo que preenche os dias e
que as crianças ouvem, captam aqui e ali. Há sempre imensas pessoas a
falar, acho que em todos os sítios possíveis, conversas de pessoas nos supermer-
cados, nas lojas em tudo, na rua, na escola, entre os vizinhos, pessoas a fa-
larem assim por passagem. Ouve-se notícias, no telejornal, que é basicamente o
telejornal todo, na rádio, no café vejo o jornal. Ou ainda na internet, no face-
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book e nas redes sociais. Ver e ouvir são as atitudes mais referidas nas entre-
vistas:

Eu é que vejo as coisas, vejo as coisas, vejo as notícias [Francisca F., 14,
Sul rural, classe alta, família nuclear].

Num círculo mais privado, ouvir falar a família, os pais ou os amigos
constituem também uma outra fonte de informação: 

Quando a minha família está junta [Carolina B., 11, Norte suburbano,
classe alta, família nuclear].

Às vezes os meus pais falam, quando o meu avô vai a minha casa [Ma-
riana, 15, Centro rural, classe alta, família nuclear].

Porque o meu pai, às vezes, a falar com a minha mãe, fala sobre essas
coisas... [Nuno Miguel, 9, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

Mas às vezes, quando eu vou para a sala para estar com a minha mãe e
o meu padrasto, está no jornal e eu ouço. Também não é difícil, a qualquer
lado que se vá só se ouve falar na crise [Sara, 15, Norte urbano, classe baixa,
família recomposta].

Os amigos estão sempre a falar na crise dos pais, os pais estão desempre-
gados [Carlos, 10, Centro rural, classe baixa, família nuclear].

Nas ruas, na televisão, nas notícias do computador e os meus pais a fa-
larem e o meu irmão também, às vezes a falar com os meus pais [Daniel S.,
10, Centro rural, classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

Já fazer perguntas sobre a crise parece acontecer com menor frequência.
Mas há crianças que expressam essa preocupação:

Sim, falamos sobre a... fazemos perguntas uns aos outros, dizemos o que
é que está diferente nas nossas casas e depois, às vezes, falamos que não per-
cebemos nada da televisão. Tiramos dúvidas uns aos outros... não sei, fala-
mos que a crise agora é uma chatice e isso tudo. Eu, às vezes, pergunto coisas
sobre a crise, que eu gostava de saber, não sei... Pergunto porque é que nós
tivemos tantas crises e continuamos a ter e por que é que não aprendemos...
como é que se pode melhorar a crise e essas coisas todas [Inês, 12, Centro
urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

Os discursos registam, genericamente, a ideia de que a crise que atra-
vessamos não deixa ninguém incólume: todos (pessoas, grupos mais ou
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menos distantes face à criança) são afectados por ela. Mas, quando espe-
cificamente interrogadas sobre o impacto comparativo da crise nas duas
gerações – pais/adultos e crianças/filhos –, a resposta esmagadora recai
sobre os primeiros. Porque têm a responsabilidade de ganhar a vida e de
sustentar as famílias, sofrem mais com a crise no presente:

Porque são eles que ganham o dinheiro [Carolina B., 11, Norte subur-
bano, classe alta, família nuclear].

Nós não temos de pagar, são os nossos pais. Por isso, eles acabam por
sofrer mais [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

Porque eles é que estão em risco de ficar desempregados [...], os pais são
mais afectados em termos psicológicos, andam todos aflitos [Mariana, 15,
Centro rural, classe alta, família nuclear].

Porque eles é que têm de pagar as contas todas e se alguém ficar desem-
pregado é eles, não nós. São eles que ganham o dinheiro e sustentam as fa-
mílias. Os jovens não têm a mesma noção: só pensam em si próprios [Ro-
drigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

Eles é que pagam as contas, compram as coisas para a casa [Rui, 12, Norte
rural, classe baixa, família nuclear].

Porque têm mais responsabilidades que os mais novos [Patrícia, 17, Cen-
tro suburbano, classe baixa, família nuclear, portadora de deficiência].

Mas os pais sofrem mais, também, porque os filhos são a sua priori-
dade e estão à frente de tudo: 

Os pais dão tudo aos filhos e agora já não podem [Carolina M., 16, Cen-
tro suburbano, classe baixa, família nuclear].

Porque trabalham e não têm dinheiro; [...] eu não tenho a noção das di-
ficuldades. Sacrificam-se mais por nós [Isabel, 14, Norte suburbano, classe
baixa, família nuclear].

Nós estudamos e estamos a trabalhar para o nosso futuro, são os nossos
pais... eles é que andam com o peso, eles é que andam sempre a pensar,
tenho de trabalhar, tenho de fazer isto para que não falte comida lá em casa.
E, pelo que eu vejo, eles preferem dar aos mais novos do que terem eles. [...]
Eu sei que estão preocupados, mas não querem fazer ver [Sara, 15, Norte
urbano, classe baixa, família recomposta].
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Não sei, os pais devem sofrer com o sofrer dos filhos... por exemplo, se
eu fosse um pai e a minha filha não tivesse brinquedos ou vestidos e, para o
Natal, não podia comprar umas certas prendas para ela, eu acho que sofria
mais comigo próprio do que ela com a falta do brinquedo [Miguel T., 16,
Sul rural, classe média, família nuclear numerosa].

Sim mas também, por outro lado, os pais sofrem porque não podem dar
aos filhos [Jorge, 12, Norte suburbano, classe média, família monoparental,
mãe desempregada].

Algumas crianças, porém, projectam-se no futuro e conseguem antever
prejuízos ou dificuldades para si próprias um dia mais tarde, sobretudo
em matéria de empregos:

Porque o que se faz agora, no futuro é que vai ter de se pagar [Josué, 15,
Sul rural, classe baixa, família nuclear, doença crónica].

Quando nós sairmos da escola a dificuldade também vai ser para nós
[Gonçalo, 15, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, pais desempre-
gados].

Porque vão ter mais dificuldades em arranjar trabalho no futuro [Ma-
riana, 15, Centro rural, classe alta, família nuclear].

O que é que me vai acontecer no futuro? Penso muito nisso [Marta P.,
15, Sul urbano, classe alta, família recomposta].

Eu acho que é mais uma geração. Não é que eles [jovens] estejam a ser
afectados neste momento, a geração que os espera é que vai ser muito pior,
porque eles estão a estudar e depois chegam ao fim e depois ficam sem tra-
balho, que é o que se vê muito hoje em dia, pessoas a acabarem a faculdade,
escolas profissionais e sem emprego [Ivo, 17, Norte suburbano, classe média,
família nuclear, minoria étnica].

Podemos, assim, dizer que as crianças constroem um retrato dos pais
que os enaltece como os cuidadores e protectores, instrumentais e afec-
tivos, por excelência, dos filhos. Essa protecção é especialmente generosa
num tempo de crise: os pais sofrem porque estão na primeira linha do
embate com a falta, escassez ou precariedade crescentes de empregos, sa-
lários ou modos de ganhar a vida; mas sofrem também porque hoje já
não conseguem dar tudo aos filhos. 
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O que é ser uma criança pobre?

n Uma criança com fome

Uma criança que come, sei lá, um bocadinho de fiambre ou de arroz
ao jantar e mais nada... e esquelética [Marta P., 15, Sul urbano, classe
alta, família recomposta].

Falta de comida, alguns sem casa [Isabel, 14, Norte suburbano, classe
baixa, família nuclear].

Passa fome e tem vergonha de pedir ajuda, é aquela pobreza enver-
gonhada [Carolina B., 11, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Sem comida, sem casa [Gonçalo, 15, Centro urbano, classe baixa, fa-
mília nuclear, pais desempregados].

É não ter de comer na mesa [Vanessa T., 11, Norte rural, classe baixa,
família nuclear].

Não tem comida, chorar com fome, andarem todos rotos. Às vezes
sem roupa [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear
numerosa, pai desempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

Não têm comida, não têm saúde, não têm o que comer  [Ricardo F.,
8, Norte rural, classe baixa, família nuclear alargada, mãe desempregada].

Criança que não tem casa, tecto ou comida [Francisca A., 9, Centro
suburbano, classe baixa, família monoparental, mãe desempregada].

n Uma criança que não possui os bens essenciais

Não tem dinheiro para óculos e a professora ajudou [Duarte, 11, Cen-
tro suburbano, classe baixa, família nuclear].

Miúdos com casacos rotos, com sapatilhas todas rotas, com calças
todas lixadas, quase sem dinheiro, a viver na rua. [...] Levar sempre a
mesma roupa para a escola, nunca leva lanches [Pedro, 12, Norte subur-
bano, classe baixa, família monoparental, pai desempregado].

Não ter tantos brinquedos [Bernardo, 12, Norte suburbano, classe
baixa, família monoparental, mãe desempregada].
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Numa criança que vive numa casa que não tem luz, abandonada, que
todos os dias vai pedir comida a uma carrinha de... É, quando penso
numa criança pobre, penso nisso [Henrique, 17, Norte suburbano, classe
média, família nuclear alargada].

Uma criança que viva na rua, que não tenha dinheiro, que ande sem-
pre com a mesma roupa. Porque eu acho que agora, o que antes era a
classe média, agora também é a baixa, por isso quando falamos numa
criança pobre, temos de ir mesmo lá em baixo [Alexandre, 16, Norte
suburbano, classe média, família monoparental, mãe desempregada].

Luz e casa, água, certa higiene, não estou a falar de televisão, nem
consolas, coisas essenciais [Ivo, 17, Norte suburbano, classe média, fa-
mília nuclear, minoria étnica].

n Uma criança que não pode ir à escola

Um jovem pobre pode ser pobre, porque não se esforçou na escola, por-
que não teve... por causa dele, está pobre por causa dele. Mas, também há
jovens que nunca tiveram hipóteses de ir para a escola, de ter material para
ir para a escola e coisas assim, depois há sempre jovens que se quisessem
sempre podiam alcançar aquilo que quisessem. Mas, por exemplo, depois
é mais triste ver um jovem que não tem possibilidade de fazer tal coisa [Mi-
guel T., 16, Sul rural, classe média, família nuclear numerosa].

Alguém que não tem uma boa educação, nem uma boa habitação,
tem uma assistência médica pobre. Essas coisas assim [Beatriz G., 15,
Norte suburbano, classe média, família nuclear].

Levanta-se às 5 da manhã para ir vender pão e ganhar dinheiro que
precisa [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, mãe
desempregada].

n Uma criança que não acede a bens de marca, integradores
na cultura de pares

Sem marcas de telemóvel ou de roupa... Com pouca roupa, sem
meios de comunicação [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, famí-
lia nuclear, mãe desempregada].

Não penso numa pessoa com esse ténis, sei lá. Será dos hipermercados
ou das grandes superfícies a 6 euros, que é o mais barato. E mesmo assim
acho que não tinha muitas roupas, mesmo daquelas lojas que são mais
baratas. Também não imagino, uma pessoa, uma criança a usar essa roupa.
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Penso mais naquelas roupas das feiras e essas coisas do que roupa assim
normal, que dizer, não digo que aquela roupa não é normal, mas pronto...
[Leonor, 15, Centro urbano, classe média, família monoparental].

Não tem tanta qualidade na roupa, são roupas usadas algumas, às vezes,
penso que é uma criança que não tem tanta formação, educação e isso
[Nuno, 15, Centro suburbano, classe média, família monoparental].

Não tem dinheiro. Não costuma aparecer com roupas novas. As rou-
pas costumam estar sempre usadas e sujas [Miguel M., 11, Sul urbano,
classe média, família recomposta numerosa].

n Uma criança que não tem um lugar para si, afectos ou laços 
que a amparem

Falta-lhe comida, um sítio confortável para dormir e para estar, falta-
-lhe roupa e estar aquecido, falta-lhe felicidade [Inês, 12, Centro urbano,
classe alta, família nuclear numerosa].

Alguém que precisa de ajuda [João B., 11, Centro urbano, classe alta,
família nuclear].

Pobre, pobre, aqueles meninos que não têm comida, não têm sítio
para dormir, que andam aí nas ruas sem ninguém que os ajude... ou um
ombro para chorarem. É isso [Sara G., 15, Norte urbano, classe baixa,
família recomposta].

Sem comida, sozinha [Francisco, 9, Norte urbano, classe alta, família
nuclear].

Colega que na escola fala de uma maneira diferente [Pedro, 12, Norte
suburbano, classe baixa, família monoparental, pai desempregado].

Que ele não tem amor, nem carinho e que tem dificuldades... falta
mimo [Gonçalo, 15, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, pais
desempregados].

Uma pessoa da caridade [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, família
nuclear numerosa, mãe desempregada].

Imagino ela na rua ao frio, sem casa, sem pai nem mãe e penso que
ela está a morrer à fome [Maria R., 8, Centro suburbano, classe média,
família monoparental alargada, mãe desempregada].
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Eu acho que uma criança pobre não tem aquilo que é essencial na
vida. Não tem comida e não tem [hesitou]... se calhar não tem tanto
amor e carinho como eu e isso assim. Mas que também não tem um
sítio para viver tão acolhedor como eu tenho na minha casa, em meu
entender e é isso que eu acho que uma criança pobre sofre [Maria V.,
10, Centro rural, classe média, família nuclear, mãe desempregada].

n As outras infâncias longínquas

Quando penso na criança pobre, penso mais naquelas crianças tipo de
África. Por acaso estou a dar isso em Geografia, sobre os PIB’s, essas coisas,
e quando oiço falar daquilo percebo que não sou assim. Não tenho assim
tantas dificuldades. Que eles lá não têm água e têm casas muito pobres, não
têm escolaridade, essas coisas. Então quando dizem pobres, eu penso sem-
pre nessas pessoas [Leonor, 15, Centro urbano, classe média, família mo-
noparental].

Impactos da crise

Quando as crianças e os adolescentes falam sobre a família e os quo-
tidianos familiares, escolares e sociais não deixam margem para dúvida:
a crise está a ter um impacto importante nas suas vidas. Esse impacto
é reconhecido pelas próprias crianças, que identificam as mudanças
que ocorreram nos seus quotidianos, em especial ao longo do último
ano. As mudanças identificadas variam, no entanto, em intensidade e
grau de privação, em linha com o seu meio social de pertença. Para al-
gumas, as mudanças consubstanciam medidas de racionalização de gas-
tos a mais, mas para outras traduzem-se num corte drástico no consumo
de alguns bens e serviços; para muitas, a crise tem um impacto directo
no clima familiar, não só no relacionamento do casal, como também
no relacionamento entre pais e filhos. Mas a causa próxima destas mu-
danças vividas na primeira pessoa pelas crianças é, então, o trabalho
dos adultos (o excesso ou a falta dele) e o sustento das famílias (ou a
dificuldade ou incapacidade de o assegurar). Esta é, no fim de contas,
a grande porta de entrada da crise na vida das crianças e das suas famí-
lias, em Portugal.
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O Estado e os mecanismos institucionais de apoio à crise

n Estar por dentro: as crianças desfavorecidas e o domínio 
da linguagem técnica

As crianças de meios desfavorecidos revelam, no seu discurso, um
surpreendente conhecimento do léxico e da linguagem associados
aos mecanismos de protecção social. Senhas, escalões, abonos, passe,
SASE, rendimento mínimo são tudo palavras que conhecem e utilizam
com propriedade. Alguns exemplos revelam a sua competência nesta
matéria: 

É aquilo do rendimento mínimo... não, esta casa é da Gebalis [Gon-
çalo, 15, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, pais desemprega-
dos].

Para tirar as senhas. Eu estando no 3.º escalão, pago 1 euro e 89 [Rui,
12, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

Os livros não porque deram-nos da Câmara [Cátia, 9, Norte rural,
classe baixa, família nuclear numerosa, mãe desempregada].

Eu com o cartão do SASE... metem 14 euros no cartão. O SASE é se
tiver escalão A posso almoçar, agora se tiver escalão B ou C já não posso.
Gratuitamente. E dão 14 euros para ajudar a comprar as coisas de escola...
[...] Não, não tive de pagar os livros da escola. [...] Emprestam. Quem
tem escalão A [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear
numerosa, pai desempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

– Tens que pagar passe ou tens bilhete? 
– Não. Ainda oferecem, a Câmara oferece ainda. Oferece a todos os

que estiverem entre o 7.º ano, o 8.º e o 9.º [Josué, 15, Sul rural, classe
baixa, família nuclear, doença crónica].

– Os teus pais têm algum apoio na parte da saúde? 
– Sim. Tenho o abono, essas coisas [Patrícia, 17, Centro suburbano,

classe baixa, família nuclear, portadora de deficiência].

Porque eu tenho o escalão C, o escalão B. E só tenho que comprar
os livros de Matemática. Depois dão-me os de Língua Portuguesa e os
de... [Ricardo F., 8, Norte rural, classe baixa, família nuclear alargada,
mãe desempregada].
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Por aquilo há o escalão C, escalão B e o escalão A. O escalão B pagas
só algumas coisas, o escalão C pagas tudo e o escalão A só não pagas...
no bar tens de pagar, mas no refeitório não, na papelaria algumas coisas
também não e pronto. Então e qual é o teu escalão sabes? É o A [Daniel
S., 10, Centro rural, classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

Trabalho, desemprego e rendimentos

Ao falarem no impacto da crise no trabalho e nas condições do em-
prego dos pais sobressaiu, para todas as crianças, o aumento do número
de horas que aqueles dedicam à vida profissional em resultado da escassez
e da instabilidade que caracterizam o mercado de trabalho actualmente.
Este contexto de imprevisibilidade exige um cada vez maior empenho dos
trabalhadores e leva a que estes se sintam pouco incentivados, cansados,
stressados, preocupados ou mesmo chateados. Na percepção dos filhos está
patente a invasão, na esfera da família, do tempo de trabalho dos pais e
respectivas preocupações, assim sacrificando o tempo para a família e al-
terando os estados de espírito dos seus membros.

Noto que o meu pai, normalmente... como é professor trabalhava muito
na escola, em casa já tinha tudo adiantado, em casa não fazia assim muito.
Agora já... já anda sempre a receber emails e assim... sempre a fazer mais tra-
balho em casa. E noto que ele se anda a esforçar mais e a trabalhar mais em
casa [Hugo, 14, Norte suburbano, classe média, família nuclear].

Hum... triste? Às vezes os meus pais chegam e estão um bocado stressa-
dos ao fim do dia e [...] estão um bocado stressados com o trabalho e tal e
falam um bocado pior e tal. Mas depois, com o avançar da noite, com o jan-
tar, ao fazer o jantar e tal já está tudo melhor. É só o fim do dia stressante
[Henrique, 17, Norte suburbano, classe média, família nuclear alargada].

Os pais estão em risco de estarem desempregados. E depois as dificuldades
de arranjarem emprego, dos cortes dos salários, e não terem tanto dinheiro
para comprar as coisas [Mariana, 15, Centro rural, classe alta, família nuclear].

Andam mais chateados... isso toda a gente [Leonor M., 9, Norte urbano,
classe média, família nuclear, mãe desempregada].

– Tu achas que os teus pais estão diferentes por causa da crise em alguma
coisa? [...] 

– Brincavam quase todos os dias connosco e agora já não é todos os dias
[Francisco, 9, Norte urbano, classe alta, família nuclear].
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A crise parece reflectir-se, igualmente, numa escassez de ofertas de em-
prego e eventual necessidade de emigrar em busca de melhores oportu-
nidades. Um exemplo é o caso do pai de Rita, um engenheiro civil que,
após a falência da empresa onde trabalhava, se viu obrigado a emigrar.

Tentou ir para o Brasil, mas depois também não deu. Andou a viajar pela
Europa um bocadinho. [Agora] está na Guiné Equatorial [Rita, 16, Norte
suburbano, classe alta, família nuclear].

Para lá do que é transversal no discurso de todas as crianças, foi pos-
sível identificar, também, algumas especificidades. Destaca-se, em parti-
cular, o facto de as crianças com vulnerabilidade económica salientarem
no seu discurso que, na sequência da crise, um dos pais – e mesmo
ambos, em algumas situações – se encontram no desemprego; houve a
necessidade dos pais conciliarem mais do que um emprego ou de faze-
rem trabalhos extra (biscates). Também é no contexto de alta vulnerabi-
lidade económica que surge uma maior referência à diminuição dos sa-
lários e rendimentos auferidos. Nas famílias sem vulnerabilidade
económica há, entretanto, referência às dificuldades sentidas por empre-
sários e trabalhadores por conta própria. 

– O que é que fazem os teus pais? Trabalham? 
– Agora não, mas talvez qualquer dia [Daniel S., 10, Centro rural, classe

baixa, família nuclear, pais desempregados].

Ela não tem tanto tempo, porque tem que trabalhar ao sábado à tarde
para compensar o trabalho que o meu pai não tem [Miguel D., 17, Sul rural,
classe baixa, família nuclear, pai desempregado, doença crónica].

A minha mãe trabalha na [nome da empresa] e depois também vai a um
restaurante ajudar uma amiga, assim vai ganhando mais dinheiro [...]. Depois,
da parte da tarde volta para a [nome da empresa] e à noite vai para a univer-
sidade [Leonor, 15, Centro urbano, classe média, família monoparental].

– O que é que tu gostavas de voltar a ter, que achas que a crise te tirou? 
– Dinheiro. 
– Dinheiro? Os teus pais trabalham na mesma... 
– Sim, só que agora têm um salário mais pequeno [Pedro, 12, Norte su-

burbano, classe baixa, família monoparental, pai desempregado].

É [uma empresa de] metalurgia. E está a ter alguns problemas. Acho que
já estão pensar em fechar [Isabel, 14, Norte suburbano, classe baixa, família
nuclear].
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O meu pai ficou sem trabalho, porque ele trabalhava por conta própria
e deixou o trabalho de um momento para o outro, deixou a oficina onde
estava e arranjou uma garagem dele. Mesmo assim não teve emprego ne-
nhum, até que foi trabalhar para um patrão e receber ao dia [Ivo, 17, Norte
suburbano, classe média, família nuclear, minoria étnica].

Outra diferenciação presente no discurso dos entrevistados resulta do
meio onde as famílias vivem: rural, urbano e suburbano. Segundo as
crianças, o problema da falta de emprego é ainda mais severo nas zonas
rurais, quando comparado com o meio urbano.

Nas cidades há mais ofertas de emprego, há muito mais disponibilidades
e transportes. Aqui, na aldeia, não [Cláudia, 17, Norte rural, classe baixa, fa-
mília monoparental numerosa, pai desempregado].

A representação do trabalho profissional dos adultos enquanto garante
da vida familiar é tão central nas narrativas destas crianças, que aquelas
que têm os pais empregados se sentem privilegiadas, porque protegidas
da crise. Como nos diz Dalila de forma tão clarividente, ficar desempre-
gado, a longo prazo e sem protecção social (como ela mesmo acrescenta)
é passar a fronteira entre o bem-estar e a privação na vida familiar: 

Eu, na minha casa, não sinto a crise, sinceramente. Eu, muitas vezes
digo... viro-me para os meus amigos: «Nós não sabemos ainda o que é a
crise. Temos os pais empregados, os dois.» Está bem que a minha mãe só
trabalha no Verão, mas tem tido direito ao desemprego portanto... Já tivemos
uma altura em que foi mais difícil porque tivemos seis meses em casa só
com um ordenado, não é? Mas nada... ninguém passou fome, nem nada
disso. [...] Ainda vou à escola, ainda tenho as mesmas condições que tinha,
os meus pais estão empregados, portanto, eu não me posso queixar [Dalila,
17, Norte rural, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

Saúde

A temática sobre as privações observadas a nível da saúde foi uma das
que, de uma forma geral, assumiram relevância no discurso das crianças
e dos adolescentes. Nota-se, então, que a saúde é perspectivada como
área prioritária, assim como os gastos respectivos, sendo a última rubrica
do orçamento familiar a ser alvo de corte ou redução. 
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– Tenho um medicamento, uma bomba de ar. Há uma que é diariamente
e outra que é quando estou mais atrapalhado. 

– E isso são medicamentos caros ou não? Essa bomba de ar? Os teus pais
manifestam alguma preocupação com isso? 

– Não. Como é a saúde... [Josué, 15, Sul rural, classe baixa, família nu-
clear, doença crónica].

Mesmo assim, os gastos a este nível representam um momento de con-
tenção de custos, uma sobrecarga no orçamento familiar, em especial no
das famílias numerosas e das famílias com crianças portadoras de defi-
ciência, com doença crónica ou necessidade de tratamentos regulares.
Inês, a mais velha de cinco irmãos, explica como se apercebeu do peso
avultado das despesas de saúde quando um dos irmãos teve de ser inter-
nado com uma infecção:

Depois, quando a senhora dizia os preços dos remédios, o meu pai ficava
assustado, porque aquilo era muito caro e eram imensas coisas... [...] o meu
[outro] irmão também tinha imensas dores de garganta e havia imensos re-
médios para comprar e era tudo assim um bocado caro, eu reparei que os
remédios eram muito caros [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nu-
clear numerosa].

Tenho comprado [a bomba para a asma]. Assim que acabo uma, passa-
dos uns dias já tenho outra. Agora, estou mais dias para comprar outra [João
S., 14, Centro suburbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada,
doença crónica].

Meti [um aparelho] em Dezembro. De entrada era logo 500 euros e de-
pois todos os meses tenho de ir lá. É 50 euros por mês. Amanhã já vou lá
outra vez e fui lá vai fazer amanhã um mês e vou amanhã [Vanessa T., 11,
Norte rural, classe baixa, família nuclear].

A minha mãe diz que gasta muito dinheiro comigo, porque eu ainda há
pouco tempo, no final do ano, já tinha ido para a terapia por causa do dedo
e agora fui lá outra vez por causa do dedo. A minha mãe diz que gasta di-
nheiro comigo. Eu não tenho a culpa. Gosto de voleibol, não tenho a culpa
[Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Já estive uma semana assim um bocado doente. E quando a minha avó
chegou a minha casa disse: «Gastei mais não sei quantos euros nestas pasti-
lhas para as tuas dores de garganta. Já gastei mais dinheiro com estes medi-
camentos» [Leonor, 15, Centro urbano, classe média, família monoparen-
tal].

A voz das crianças em tempo de crise

117

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 117



O custo dos medicamentos e outros gastos com saúde revela-se, assim,
preocupação transversal no discurso de crianças e adolescentes, indepen-
dentemente da classe social ou nível de vulnerabilidade económica da
sua família. É de destacar, a este respeito, a referência ao esforço de ra-
cionalização do consumo de medicamentos numa família de classe alta,
como é o caso da família de Francisca, ou à impossibilidade de comprar
medicamentos para uma doença crónica numa família de classe média,
como nos conta Alexandre:

A minha avó comprava muitos medicamentos, por causa da cabeça, por-
que está a ficar velha e precisa dos medicamentos para a cabeça. Precisa dos
medicamentos por causa da tensão e isso tudo. E, por causa da crise, deixou
de comprar em demasia, porque ela comprava [...] a mais [Francisca F., 14,
Sul rural, classe alta, família nuclear].

Ela [a mãe] tem as tensões muito elevadas, dá-lhe tonturas e ela anda
sempre a queixar-se que não pode comprar os medicamentos [Alexandre,
16, Norte suburbano, classe média, família monoparental, mãe desempre-
gada].

Alimentação

A alimentação dos mais novos parece constituir um dos redutos de
saúde e bem-estar a preservar, a todo o custo. Apesar das vulnerabilidades
económicas que algumas destas famílias indiciam, a verdade é que todas
as crianças entrevistadas relatam a ingestão diária de, pelo menos, três re-
feições como regra. O que comem é variável, em qualidade e diversidade,
espelhando de certa forma as disponibilidades da família, mas também
os seus gostos e a idade em que se encontram.

n Em casa

A maioria das crianças e adolescentes afirma tomar o pequeno-almoço
antes de sair de casa e come, na sua grande maioria, cereais com leite,
torradas com leite ou pão com leite. Os mais novos referem ainda que
habitualmente levam lanche de casa para comer a meio da manhã na es-
cola, durante os intervalos, por exemplo pão com queijo ou fiambre, bo-
lachas, donuts, barritas com cereais, leite ou iogurtes.

– E que lanche é que tu levas?
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– Um pão com manteiga, uns sumos ou iogurtes. Pão com fiambre e
queijo... [...] Assim, nos intervalos de 5 minutos não posso comer nada, só
se for assim uma barrinha que a mãe compre [Carlos, 10, Centro rural, classe
baixa, família nuclear].

– O que é que costumas trazer?
– Donuts [...]. E trago um Ice Tea [Sofia, 8, Centro urbano, classe baixa,

família nuclear alargada, portadora de deficiência, mãe desempregada].

Às vezes é leite, pãezinhos com chocolate. Às vezes é pãezinhos só, às
vezes umas bolachas mais do que isso não [Daniel S., 10, Centro rural, classe
baixa, família nuclear, pais desempregados].

Umas bolachas e leite... e um iogurte [Maria R., 8, Centro suburbano,
classe média, família nuclear alargada, mãe desempregada].

Por sua vez, instados a indicar o menu do almoço e do jantar ingeri-
dos no dia que antecedeu a entrevista, as crianças e os adolescentes re-
ferem uma paleta variada de pratos – do frango com batatas fritas e arroz
ao peixe cozido – embora se destaque, de entre alguns testemunhos, al-
guma frugalidade ao jantar, comparativamente com o que se ingere à
hora do almoço. Com efeito, algumas crianças descrevem a sua refeição
do jantar como composta por sopa, pão e fruta; cereais com leite;  pão
com queijo e mortadela e salada de fruta ou, simplesmente, sopa. Apesar
destes indícios de escassez, os entrevistados não se coíbem de confessar
os seus pratos favoritos, convergentes com um padrão de consumo as-
sociado a uma certa imagem de consumo juvenil, urbano, cosmopolita,
induzido através da publicidade: a lasanha, a piza, o esparguete à bolo-
nhesa e o hambúrger com batata frita são, sem surpresa, os pratos eleitos
pela maioria...

Não obstante, o impacto da crise não deixa de se reflectir  na alimen-
tação destas famílias, tanto na compra dos alimentos, como na quantidade
de comida que se confecciona, como ainda na frequência do consumo
de alimentos essenciais (carne, peixe, iogurtes) e não essenciais (sumos,
refrigerantes, bolachas, guloseimas). Outra alteração comum é a compra
de bens alimentares mais baratos e, nesse sentido, uma alteração nas mar-
cas consumidas, destacando-se a preferência pelas marcas brancas.

Ao fim de duas semanas já não há tantas bolachas como havia antes. [...]
Essas coisas têm reduzido muito. Ela também comprava daqueles suminhos
pequeninos para levar para meio da manhã. Agora tenho levado umas sandes
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para meio da manhã sem nada para beber [Leonor, 15, Centro urbano, classe
média, família monoparental].

Dantes, quase todas as semanas comíamos, pelo menos duas vezes por
semana, peixe fresco e agora nem tanto. Às vezes nem uma vez por semana
[Rita, 16, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Bolachas não há lá em casa. [...] Só água [Bernardo, 12, Norte suburbano,
classe baixa, família monoparental, mãe desempregada].

Nós antes tínhamos uns cereais que nós adorávamos e agora temos de
comprar aqueles mais de marca branca, que nós não gostamos tanto [Inês,
12, Centro urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

Não pode fazer mais vezes [os pratos favoritos] por causa que ela não
tem muito dinheiro para comprar... os bifes e isso [Carlos, 10, Centro rural,
classe baixa, família nuclear].

Apesar de este tipo de impacto ser referido por crianças com e sem vul-
nerabilidade económica, é possível identificar diferenças no que respeita
às alterações salientadas por umas e por outras. As crianças sem vulnera-
bilidade económica referem um propósito de racionalizar o consumo,
que se traduz no controlo da quantidade de comida confeccionada no
sentido de evitar os desperdícios e poupar. No entanto, revelam a preo-
cupação dos pais em manter algum tipo de mimos aos seus filhos no que
toca ao consumo de sumos, bolachas, chocolates, etc. Já nas crianças e
nos adolescentes em situação de vulnerabilidade económica, os propósitos
que sobressaem são os de reduzir ou mesmo cortar, especialmente em ali-
mentos não essenciais. Para além disso, é notório que é entre as crianças com
alta vulnerabilidade económica que surgem referências a dificuldades e
sacrifícios dos pais para pôr comida na mesa, assim como referências a si-
tuações de privação e de fome. 

Alguns [colegas da escola] não devem comer muito, ou mesmo, não
devem ter refeições... [...] Eles não contam, mas dá para reparar... no... por
exemplo, há muitos que comem mesmo como se estivessem com fome...
[Dário, 15 anos, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

Quando não há comida, os meus pais fazem isto: deixam de comer para
nos dar à gente [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear
numerosa, pai desempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

Precisamos de mais comida que... nos armários tem alguma, no frigorí-
fico também e temos um armário para meter lá as massas, os arrozes e açú-
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cares. E lá falta açúcar e massas [Ricardo F., 8, Norte rural, classe baixa, fa-
mília nuclear alargada, mãe desempregada].

O impacto da crise na alimentação torna-se particularmente evidente
quando, associado a isso, surgem estados psicológicos de receio e ansie-
dade na criança.

Eu acho que o maior medo é uma falta de dinheiro e não termos por
exemplo, acho que o pior que podia acontecer é não termos comida, di-
nheiro sequer para comprar comida [Miguel T., 16, Sul rural, classe média,
família nuclear numerosa].

Apesar de haver alterações nos hábitos tanto de crianças que vivem
num meio rural como de crianças que vivem num meio urbano, observa-
-se que as primeiras salientam uma maior ajuda informal de familiares,
amigos e vizinhos. A alimentação em meio rural é descrita como sendo
assegurada, em parte, pela produção própria e por essa troca de produtos
entre as pessoas da aldeia. Em tempo de crise, esta capacidade de auto-
-subsistência e partilha existente em pequenas comunidades pode, assim,
manter ou aumentar o acesso a uma variedade de alimentos locais, como
as verduras, as frutas e a carne, mas não consegue assegurar o acesso a
outros alimentos fundamentais, como o peixe.

Se na cidade passarem fome, ninguém sabe. E aqui, na aldeia, toda a
gente sabe [Cláudia, 17, Norte rural, classe baixa, família monoparental nu-
merosa, pai desempregado]. 

Comemos um bocadinho menos peixe, porque como nós temos ove-
lhas, temos galinhas, temos porcos, temos isso. E chega lá e tem que se matar
e a arca fica mais cheia com carne do que com peixe [Josué, 15, Sul rural,
classe baixa, família nuclear, doença crónica].

É mas é ao contrário, estou farta de comer carne. Farta, farta! Eu gosto
de peixe, e como cá não há muita variedade de peixe fresco, é só carnes e
carnes. «Mãe já estou farta de carne, faz outra coisa completamente diferente,
faz ervilhas com ovos, faz o que tu quiseres, mas carne não, já estou farta de
carne!» [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

n Na escola

A este nível tornam-se particularmente importantes os apoios sociais
atribuídos a crianças de famílias com baixos rendimentos que assim não
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pagam nada/pagam zero na cantina da escola.1 Para alguns, o almoço aí
ingerido – em contraste com alguns dos menus do jantar, como se viu
atrás – constitui uma oportunidade única de acesso a refeições quentes
e completas, do ponto de vista nutricional. Razão pela qual as crianças
e os adolescentes referem que, induzidos pelos pais, a maioria das vezes
comem no refeitório, embora prefiram o bar.

Costumo comer no refeitório, basicamente a minha mãe nunca deixou-
-me ir... ir assim ao bar, porque lá gasta-se muito dinheiro e lá no refeitório
é quase 70 ou 73 cêntimos... é mais barato [Carlos, 11, Centro rural, classe
baixa, família nuclear].

No entanto, as crianças revelaram ser observadores críticos desses
apoios, comentando as injustiças que identificam em relação aos outros
e em relação a si próprios.

Não é como eu por exemplo, ou como amigas minhas, que podemos ir
ao bar e que comemos quando quisermos. Ela [uma colega da escola] não,
ela ou só come de manhã ou só come à tarde. Quando se esquece da senha
não almoça. É um bocado injusto [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, fa-
mília nuclear].

Mesmo na escola, para o almoço temos de tirar senha, pago tudo. No
ano passado tinha o escalão A, não sei por que razão mudei para o C. Mas
no escalão A não pagava nada [Vanessa T., 11, Norte rural, classe baixa, fa-
mília nuclear].

É patente, assim, a revolta face aos critérios utilizados na definição dos
escalões de apoio social e nas alterações recentes para um escalão supe-
rior, que representa agora uma diminuição dos apoios recebidos. Há
crianças que referem mesmo a sua dificuldade em compreender esses cri-
térios de atribuição de subsídios, geradores, do seu ponto de vista, de in-
justiças relativas entre colegas, como é o caso de Miguel M., que tem de
pagar a refeição escolar:
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– Tens colegas teus que têm subsídio? 
– Pagam zero cêntimos de refeições. 
– Porque é que eles têm esse subsídio, sabes? 
– Não sei. Só sei que alguns têm o mesmo número de irmãos que eu.

Alguns até moram aqui perto. 
– Achas injusto? 
– Nos tempos que estão a passar, sim [Miguel M., 11, Sul urbano, classe

média, família recomposta numerosa].

Viver em famílias

Demonstrando a centralidade que a família assume, como valor, na
sociedade portuguesa (Wall 2005), as crianças e os adolescentes definem
como sua família um conjunto relativamente abrangente de laços inter-
geracionais, que extravasam em muito o restrito núcleo da família de
procriação. Esse reconhecimento identitário parece pressupor interacções
suficientemente frequentes e marcantes para legitimar critérios de inclu-
são/exclusão de membros associados, com propriedade, à «sua» família.

– Quem são as pessoas da tua família?
– É o meu pai, a minha irmã, os tios, os meus primos e os meus avós

[Duarte, 11, Centro suburbano, classe baixa, família nuclear].

– Primeiro, quem é a tua família?
– É a minha mãe. O meu pai, os meus irmãos, os meus avós, o meu pa-

drasto, a minha madrasta [Marta P., 15, Sul urbano, classe alta, família re-
composta].

Aquelas que considero como minha família: a minha mãe, o meu pai e
meu irmão, as minhas tias do lado da minha mãe, e as minhas duas avós.
Porque do lado do meu pai são muitos e por isso não tenho contacto com
todos. São essas as pessoas. Que considero mesmo família [Ana E., 16, Sul
rural, classe baixa, família nuclear, doença crónica].

– Quem é a tua família?
– É a mãe da minha mãe. O pai do meu pai. A mãe do meu pai. A irmã

do meu pai e os irmãos todos. Os irmãos da minha mãe. O pai da minha
irmã mais velha. E os meus tios, os meus padrinhos [Cátia, 9, Norte rural,
classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

— Quem é a tua família?
– É a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e a minha gata [Carolina L.,

8, Centro suburbano, classe alta, família nuclear].
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Tais critérios permitem perceber, de entre as configurações plurais que
hoje coexistem na paisagem das famílias em Portugal, formas de exclusão
afectiva que incidem sobre as próprias figuras dos progenitores (Wall e
Gouveia 2014).

– Quem é a tua família?
– A minha avó, a minha mãe, o meu avô, tia, primas e tio.
– E o teu pai?
– Não tenho.
– Não tens pai?
– Eu tenho. Mas digo que não tenho porque não gosto dele [Francisca,

9 anos, Centro suburbano, classe baixa, família monoparental, mãe desem-
pregada].

É esse conjunto alargado de figuras familiares que constitui o grupo
nuclear de referência e de pertença das crianças, com quem partilham
momentos no dia-a-dia, ou com quem convivem em festas e ocasiões
especiais, como veremos.

n O dia-a-dia

Na descrição que as crianças e os adolescentes fazem das rotinas, dos
horários e das actividades que compõem o seu dia-a-dia identificam-se
variações em função da faixa etária, assim como da vulnerabilidade eco-
nómica das famílias. A diferenciação em função da faixa etária relaciona-
-se com o grau de escolaridade que a criança frequenta e com o número
de horas do dia que é assegurado pelos estabelecimentos de ensino.

Durante a semana, as crianças do 1.º ciclo têm múltiplas e variadas ac-
tividades e um dia preenchido e longo, que requer enquadramento e
acompanhamento importantes assegurados de forma complementar e
estruturada pela escola a tempo inteiro e pela família: na escola durante
todo o dia, com a cantina à hora do almoço e com as Actividades de En-
riquecimento Curricular (AEC) ou Actividades de Tempos Livres (ATL)
à tarde, onde, em geral, fazem os trabalhos de casa; ao fim da tarde em
casa com um dos pais ou outro familiar, no prolongamento através da
Componente de Apoio à Família (CAF), ou noutras actividades extra
(desporto, sobretudo natação, futebol e andebol, aulas de música, expli-
cações) em que são acompanhados por um membro da família. 

O dia começa em geral às 7.30 da manhã e termina às 21.30-22.00, a
hora obrigatória marcada pela maior parte dos pais para o deitar. As crian-
ças notam que os pais se esforçam para manter todas as actividades a que
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estão habituadas. Gostam da escola quando gostam dos professores e
têm amigos; dizem não gostar da escola quando têm muitas dificuldades
de aprendizagem. Queixam-se da comida da cantina porque não gos -
tam de alguns pratos, mas também sabem que tem de ser assim porque
é saudável variar e na cantina, ao contrário das refeições em casa, não se
pode ter sempre os pratos favoritos.

Fico lá [na escola], mais ou menos uma hora à espera que o ATL chegue.
E depois vou para o ATL. O ATL acaba às 17.30 mas depois há 1 hora de
prolongamento que eu tenho que ficar, porque os meus pais não têm tempo
para ir lá buscar-me. Pronto e normalmente saio às 18.15. [...] Às terças e
quintas normalmente é a minha avó [que o vai buscar]. Às segundas, o meu
pai. Às quartas e sextas, a minha mãe [Francisco, 9, Norte urbano, classe alta,
família nuclear].

– Mas tu gostavas de comer mais vezes essas comidas que tu gostas
mais? 

– Não, eu sei que nós também temos que variar, se tivermos sempre a
comer a mesma coisa não mete muita piada [João B., 11, Centro urbano,
classe alta, família nuclear].

O dia das crianças e dos adolescentes do 2.º e do 3.º ciclos é também
fortemente marcado pelo tempo passado na escola, mas esta deixa de
preencher o dia todo conferindo-lhes mais tempo livre. Mesmo assim, o
dia é vivido a correr.

Um dia normal de semana... Levanto-me, vou-me vestir, vou tomar o
pequeno-almoço. Arranjo-me antes, tomo o pequeno-almoço sempre à
pressa, tudo a correr, vou para a escola, tenho aulas, almoço, tenho aulas de-
pois venho para casa, alguns dias tenho explicação, outros dias não. Uns
dias vou dormir a casa do meu pai, outros dias não. É sempre igual. É uma
vida [Marta P., 15, Sul urbano, classe alta, família recomposta].

Acordam por volta das 7.00-7.30 e deitam-se, em geral, entre 22.30 e
as 23.30. Dependendo de o horário das aulas ser completo ou de meio
dia, o almoço tem lugar na escola ou em casa dos pais ou dos avós. Nos
dias em que almoçam na escola, uns optam pela cantina, outros afirmam
que não gostam da comida, que o peixe é que é para esquecer, e almoçam
no bar ou levam comida de casa. Quanto à forma como se ocupa o
tempo extra, é habitualmente uma conjugação entre afazeres escolares 
– faço as minhas coisinhas da escola – e actividades lúdicas mais ou menos
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estruturadas onde podem desligar daquela rotina da escola e/ou desenvolver
novas competências.

Quando chego a casa, normalmente como venho um bocado cansado,
com fome, como, vejo televisão, meia hora no máximo, depois faço as mi-
nhas coisinhas da escola [Ivo, 17, Norte suburbano, classe média, família nu-
clear, minoria étnica].

Depois costumo ter aulas até mais ou menos às 4 horas, volto também
de autocarro, depois quando chego a casa costumo comer qualquer coisa,
ver um pouco de televisão para desligar daquela rotina da escola, depois vou
para o meu quarto fazer os trabalhos de casa, estudar um bocado e depois
ouvir música e ver televisão [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família
nuclear].

O tempo dedicado ao estudo é feito ou em Centros/ATL pagos pelos
pais ou em casa (ou mesmo no escritório dos pais) e, em geral, só em caso
de dúvidas é que recorrem, dependendo da matéria, ao pai, à mãe ou
mesmo a outros familiares (e. g., tia, irmãos mais velhos).

Quando não tenho aulas à tarde vou para o centro de estudo onde eu
estudo, [...] quando tenho aulas à tarde faço no escritório da minha mãe
[João B., 11, Centro urbano, classe alta, família nuclear].

Peço ajuda sim [para fazer os trabalhos de casa], mais ao meu irmão, por-
que aos meus pais nem tanto. Mas o meu irmão, sim, ajuda-me bastantes
vezes [Ana E., 16, Sul rural, classe baixa, família nuclear, doença crónica].

No que se refere às actividades lúdicas das crianças, a este nível é pos-
sível diferenciar dois padrões em função do nível de vulnerabilidade eco-
nómica da família. As crianças de famílias expostas a alguma vulnerabi-
lidade económica passam o seu tempo livre principalmente em casa ou
em casa dos avós e ocupam-no a ver televisão, a jogar computador, a na-
vegar na internet ou a brincar com primos, amigos e vizinhos.

Quando saio das aulas vou para casa, ou às vezes fico lá com os meus
amigos. Fico lá a brincar um bocado, [...] venho a pé outra vez. Chego a
casa, como, vou ver um bocado de televisão ou vou para o computador. Às
vezes, em vez do computador vou para o jogo PSP, depois chega o meu pa-
drasto que foi buscar os meus irmãos ao colégio. Depois continuo na PSP
ou no computador [Miguel M., 11, Sul urbano, classe média, família recom-
posta numerosa].
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Existem, ainda, outras crianças que parecem dedicar menos tempo a
ver televisão e a utilizar o computador, pois o seu dia está mais estrutu-
rado entre centros de estudos, ATL ou actividades complementares como
explicações, instituto de línguas ou uma actividade desportiva (andebol,
basquetebol, ballet, ginástica, natação, rugby, karaté, etc).

O meu dia-a-dia é praticamente igual. Saio de casa às 7 da manhã, vou
para a escola, acabo a escola uns dias às 13.15, outros dias às 18.30. Vou di-
recto para o treino. [...] Vou para o andebol, saio do andebol vou para casa
já são 23.30 quase meia-noite. Janto, tomo banho, durmo. É basicamente
isto todos os dias [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear,
mãe desempregada]. 

O impacto da crise neste tipo de actividades quotidianas das crianças
foi referido com bastante frequência, constatando-se, portanto, que em
vários casos a reestruturação do orçamento familiar implicou um corte
nas despesas relativas a actividades extracurriculares, quer de estudo quer
desportivas. 

Ao ginásio deixei de ir, mas também saía caro um bocadinho e deixei de
ir ao ginásio. Já pratiquei muita coisa, andebol, basquete, taekwondo... [Ivo,
17, Norte suburbano, classe média, família nuclear, minoria étnica]. 

Antes andávamos todos na natação, mas este ano os meus pais pergun-
taram quem é que queria mesmo, porque já não dava para pagar para todos
[Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

– Também deixaste a natação? Porquê? 
– Porque a minha mãe ficou sem trabalho. [...] Ela decidiu tirar-me da

natação, da ginástica, da música, [...] do inglês... [Maria R., 8, Centro subur-
bano, classe média, família monoparental alargada, mãe desempregada].

Mas enquanto as crianças e os adolescentes de famílias de classe média
e alta referiram um leque diversificado de actividades, estas já se resu-
miam à explicação e ao futebol (este, no caso concreto dos rapazes) nos de
famílias de classe baixa. Abdicar da explicação ou do futebol nestes con-
textos de maior vulnerabilidade implica, portanto, ficar reduzido à (parca,
quando não inexistente) oferta de actividades escolares não pagas.

No ano passado andava numa explicação, andava num centro de estudo,
ia para lá todas as tardes, depois tirei, saí, sei lá... por causa do dinheiro tam-
bém saí de lá [Sara, 15, Norte urbano, classe baixa, família recomposta].
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Já joguei, já joguei... o ano passado joguei futebol. Desisti, ... não desisti,
fiquei de braço ao peito. [...] Agora, onde eu ia jogar outra vez, pedem muito
dinheiro e eu não fui. [...] O ano passado eu não paguei. Este ano era 100
euros no equipamento e 30 euros de mensalidade... por mês. E é um clube
que nem vale a pena dar esse dinheiro... [Gonçalo, 15, Centro urbano, classe
baixa, família nuclear, pais desempregados].

– Já pratiquei futebol. [Deixei de praticar] para aí um ano, talvez [...]. 
– Jogavas futebol nalgum clube? 
– Sim. 
– E tinhas de pagar para jogar? 
– Sim, tinha de pagar a mensalidade [João S., 14, Centro suburbano, classe

baixa, família nuclear, mãe desempregada, doença crónica]

– Costumam ir muitas vezes ver o futebol ou não? 
– Mais ou menos. Agora, por causa da crise, temos ido menos vezes [San-

tiago, 16, Centro urbano, classe baixa, família monoparental].

O impacto da crise nas actividades quotidianas fez-se sentir igualmente
em actividades de lazer desenvolvidas em conjunto pelas crianças e pelos
pais. Mais concretamente, foram feitas referências sistemáticas a altera-
ções no que se refere a refeições realizadas fora de casa e a uma diminui-
ção dos passeios ao fim-de-semana. Regista-se que as crianças e os ado-
lescentes com alta vulnerabilidade económica referem ter deixado de
comer fora de casa, enquanto as de meios mais favorecidos contam que
vão menos vezes a restaurantes – mesmo nas ocasiões comemorativas
em que era costume ir – e, quando isso ocorre, escolhem-se restaurantes
mais baratos.

Vou poucas vezes aos hambúrgueres. [...] Porque como [a mãe] está de-
sempregada, temos menos dinheiro e temos que começar a poupar. [Antes]
íamos mais vezes [Bernardo, 12, Norte suburbano, classe baixa, família mo-
noparental, mãe desempregada].

Íamos sempre jantar fora e agora começamos a ir muito menos... aos res-
taurantes mais baratos ou então fazemos um jantar assim melhor em casa
[nos aniversários] [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear nu-
merosa].

Algumas coisas tenho notado, que antes a gente... não só em coisas que
a gente compra, a sítios onde a gente ia. Antes íamos quase sempre come-
morar aos chineses, agora, ultimamente, temos ficado mais em casa e isso
[Maria V., 10, Centro rural, classe média, família nuclear, mãe desempre-
gada].
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n Festas e momentos especiais em família

A celebração do Natal e o tempo de férias em família constituem-se
como momentos especiais de reunião, convívio e partilha familiares. Nas
descrições das crianças foi possível compreender como a crise está a ter
um impacto na forma como esses momentos especiais são vividos.

No caso dos momentos passados em família durante a época festiva
do Natal, um dos aspectos onde o impacto da crise se fez sentir foi na
quantidade e no tipo de prendas trocadas. Por causa da crise, as árvores de
Natal ficaram mais vazias. Tanto as crianças como os adultos receberam
menos prendas. Entre adultos, as famílias alternaram de forma generalizada
entre combinar não trocar prendas e sortear um amigo secreto. 

Toda a nossa família, nós fazemos trocas de prendas entre as crianças.
Os adultos dão as prendas às crianças, mas agora, como estamos em crise,
os adultos já não dão prendas aos adultos [João B., 11, Centro urbano, classe
alta, família nuclear].

A nível dos presentes houve um sorteio, por exemplo, podíamos dar pre-
sentes melhores. Assim, a cada adulto da família saía outro adulto. Em vez
de se dar um a cada um havia presentes melhores e não tinha que se dar...
por exemplo... calhava a minha tia ao meu pai, então o meu pai, em vez de
ter que dar um presente à minha avó, ao meu avô... [Henrique, 17, Norte
suburbano, classe média, família nuclear alargada].

Apesar de o mesmo tipo de estratégias não ter sido utilizado para as
crianças, estas referem ter recebido menos prendas do que o habitual. 
A redução parece ter ocorrido quer por uma iniciativa das crianças que,
cientes do contexto de crise, pediram menos prendas, quer porque os
pais assim o impuseram.

Ah sim, nas prendas, sim [menos quantidade]. [...] Quando olhei para a
árvore de Natal não vi tudo cheio [Francisco, 9, Norte urbano, classe alta,
família nuclear].

Por exemplo, há uns tempos – temos o exemplo do Natal, que nós tí-
nhamos – íamos à árvore de Natal e era aquela coisa das prendas serem mui-
tas. Com o tempo a passar e com a crise a aumentar vamos vendo que cada
vez vão sendo menos [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nu-
clear, mãe desempregada].

No Natal disseram-me que eu não podia ter tantas prendas [Carolina B.,
11, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].
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Este Natal recebi duas ou três prendas, quando estava habituado a receber
oito ou dez, este Natal recebi poucas [Alexandre, 16, Norte suburbano, classe
média, família monoparental, mãe desempregada].

Eu não costumo pedir prendas, mas dão-me prendas. Tive poucas, não
tive assim muitas. Tive cinco prendas, mas gostei das prendas [Daniel S., 10,
Centro rural, classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

Com menos prendas, eu só peço uma ou duas coisas, não gosto de pedir
muito [Santiago, 16, Centro urbano, classe baixa, família monoparental].

Quando falam sobre o tipo de brinquedos que receberam é salientado
que, apesar da redução no número de presentes, receberam aqueles que
mais queriam. Mas outros referem que receberam principalmente roupa
e não aquilo que pediram:

[Tive] menos prendas. [...] Nem todas foram aquelas que eu queria [Fran-
cisca A., 9, Centro suburbano, classe baixa, família monoparental, mãe de-
sempregada].

Pedi uma Wii, uma PSP, e uma PSP normal. E como gosto da Han nah
Montana pedi uma blusa da Hannah Montana e uma mochila da Han -
nah Montana. Nada. Só roupa. [...] Os meus pais não me dão prenda de
Natal, e isso, porquê, não sei porquê [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, fa-
mília nuclear numerosa, mãe desempregada].

– [Presentes de Natal] Dos meus pais, nada. Da minha madrinha foi uma
blusa e um jogo. 

– Os teus pais não te costumam dar prendas de Natal? 
– Só de anos [Filipa, 11, Sul rural, classe baixa, família nuclear, mãe de-

sempregada].

Entre a preocupação de crianças e adultos para que o Natal fosse mais
barato, surgem casos curiosos como o de Rita e o de Miguel D.:

Por exemplo, uma coisa foi engraçada, porque eu juntei dinheiro para
comprar a prenda dos meus pais e então comprei um DVD de música, que
sei que eles gostam, e custou assim 25 euros, ou lá o que foi. E então os
meus pais deram-me uma prenda que foi muito mais barata [risos]. [...] Acho
que até recebi menos prendas que os meus pais. Mas também notei que em
vez de darem uma prenda para cada um, era mais uma prenda para a família,
uma prenda para o casal em vez de ser para cada um [Rita, 16, Norte subur-
bano, classe alta, família nuclear].
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– E prendas e comida e bebidas foi igual aos outros anos, ou não? 
– Foi, mas eu gostava de não ter sido. 
– Então? 
– Os meus pais, é assim, eles não são pessoas que têm que demonstrar que

o filho é bom. «Eu até posso andar mal, mas o meu filho tem que ter coisas
boas.» Os meus pais sempre disseram: «tu não precisas, não usas.» [...] E este
Natal eles tentaram dar mimos de mais, pela questão de eu estar longe [a es-
tudar] [...]. Talvez tenha sido com isso, exageraram um bocado [Miguel D.,
17, Sul rural, classe baixa, família nuclear, pai desempregado, doença crónica].

Para além dos presentes, outro dos aspectos salientado pelas crianças
com referência ao Natal é a mesa menos enfeitada, menos doces e menos
comida. Ou seja, a diminuição da quantidade de comida e de doces sig-
nifica, sobretudo, que não há excessos e sobras. Esta referência é feita prin-
cipalmente por crianças que pertencem à classe baixa:

Nós costumávamos enfeitar mais a mesa. Costumávamos ter mais bolos,
mais sobremesas, mas este ano não, houve alguns cortes. A minha avó apesar
de fazer... Fez muitos formigos. [...] E isso fez com que comprássemos menos
coisas, porque a mesa também não pode estar muito cheia. E o meu tio tam-
bém trouxe [bolos] da pastelaria dele. [...] Houve um bocadinho de tudo,
mas mesmo assim houve menos quantidade [Vanessa T., 11, Norte rural,
classe baixa, família nuclear].

Poupamos um bocado. Antes comprávamos muita coisa e sobrava muita
comida. Agora compramos, não é à conta, mas aquilo que nós gostamos
mais e sem excessos [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nu-
clear, mãe desempregada].

Outro importante evento habitualmente passado, na totalidade ou em
parte, em família, são as férias, em particular as férias grandes no Verão.
As actividades em família que remetem para o que fazer e para onde ir
em período de férias revelam ter sido igualmente afectadas, e de forma
transversal, pela reestruturação do orçamento que a crise impôs às famí-
lias. Observa-se, todavia, uma diferenciação, já que as crianças da classe
baixa e em situação de alta vulnerabilidade económica enfatizam que as
férias são agora passadas em casa, enquanto as crianças da classe alta sa-
lientam uma diminuição do tempo dedicado a férias e que estas são agora
mais passadas em Portugal e menos a viajar para o estrangeiro.

Íamos viajar, viajávamos muito e agora há dois ou três anos que não via-
jamos nem com o meu pai nem com a minha mãe [Marta P., 15, Sul urbano,
classe alta, família recomposta].
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– Já não vou lá [ao Algarve] há quatro anos. O pai depois perdeu o em-
prego. 

– O teu pai perdeu o emprego e já é mais difícil ir de férias para o Al-
garve? 

– Sim, muito [Catarina, 16, Centro suburbano, classe baixa, família nu-
clear alargada, pai desempregado, minoria étnica, portadora de deficiência].

Há crianças, no entanto, que sempre foram privadas da possibilidade
de gozar férias fora de casa, como nos conta Dário:

– No último verão foste de férias? 
– Não, os meus pais nunca vão de férias [...]. Ficam em casa, têm férias,

vamos um dia para a praia e isso, mas nunca vão... [Dário, 15 anos, Norte
rural, classe baixa, família nuclear].

Pagar contas e despesas

No discurso das crianças e dos adolescentes tornou-se saliente o im-
pacto da crise no pagamento e no acesso a bens materiais que vão desde
as despesas com a casa e o carro, até a despesas com vestuário e calçado
e brinquedos e novas tecnologias.

n A casa, o carro

O peso das contas mensais relativas à casa constitui, na perspectiva
dos entrevistados, a maior dificuldade dos pais na gestão do orçamento
familiar. No que se refere ao encargo mensal com a habitação, as crianças
e os adolescentes referem que é o que custa mais a pagar, pelo que lhe é
conferida importância e prioridade na lista das despesas e do orçamento
familiares. Em alguns casos é relatada, mesmo, a sobrecarga que a despesa
com o empréstimo/renda da casa representa no orçamento familiar.
Entre as crianças de famílias sem vulnerabilidade económica é feita refe-
rência à necessidade de mudar para uma casa mais pequenina ou mesmo,
como conta Henrique, de mudar para a casa da avó em prol de uma vida
mais equilibrada. É ainda dito que, se não houvesse crise, facilmente havia
aquela possibilidade de comprar outra casa [maior]. Já entre as crianças de fa-
mílias com potencial ou real vulnerabilidade económica é de salientar a
referência à dificuldade em pagar o empréstimo ao banco, como diz
Gonçalo D., ou as obras em curso, como conta Cátia:

O banco até já esteve a ameaçar os meus pais que ia tirar a casa [Gonçalo
D., 9, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].
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– Estão paradas as obras. E sabes se é por alguma razão em especial? 
– Acho que é por falta de dinheiro [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, fa-

mília nuclear numerosa, mãe desempregada].

Mudamos há cerca de três anos. Porque a renda era muito cara, por isso
tivemos que mudar para uma mais pequenina [Leonor, 15, Centro urbano,
classe média, família monoparental].

Nós vivíamos no nosso apartamento, a minha avó vivia noutro. Estáva-
mos a pensar vender um dos dois para... estávamos a pensar vender o da
minha avó para comprar um mais pequeno para a minha avó porque já era
muito grande e isso e depois optámos por vender o nosso, juntámo-nos e
temos uma vida mais equilibrada [Henrique, 17, Norte suburbano, classe
média, família nuclear alargada].

Outras contas mensais que constituem uma sobrecarga para o orça-
mento das famílias são as que estão associadas à manutenção e utilização
da habitação, em particular a água, a luz e o gás. No caso das crianças 
e dos adolescentes sem vulnerabilidade económica salientam-se os apelos
dos pais à racionalização do consumo: tomar mais rápido o banho e deixar
as luzes apagadas [...] e a televisão quando sair do quarto. Por sua vez, em fa-
mílias de classe média e baixa com alta vulnerabilidade económica as di-
ficuldades no pagamento dos encargos mensais são significativas, levando
mesmo ao adiamento nos pagamentos e à contracção de dívidas por não
pagamento.

– Os teus pais têm dificuldades em pagar essas contas?
– Às vezes não conseguem. 
– E o que fazem nessa altura? 
– Não pagam [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear

numerosa, pai desempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

Uma outra despesa onde a crise também teve um impacto diz respeito
ao recurso a empregada doméstica. Reduzir o número de horas semanais
ou abdicar completamente deste serviço foram, então, duas modalidades
encontradas pelas famílias para fazer face a uma despesa regular que dei-
xou de ser possível manter: por causa da crise, porque já estava a ficar caro e
porque se desistiu disso. Este aspecto foi salientado apenas por crianças e
adolescentes de famílias favorecidas, de classe média ou alta, onde é mais
comum a externalização do trabalho doméstico através do recurso a em-
pregada ou outros serviços pagos.
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Uma vez por semana ou uma vez por mês. Ia lá limpar a casa, mas a
minha mãe também desistiu disso, porque já estava a ficar um bocado caro.
E ela não tinha dinheiro para tanto [Leonor, 15, Centro urbano, classe
média, família monoparental].

Não, os meus pais... nós antes tínhamos uma [empregada] todos os dias,
mas agora, por causa da crise, também e isso tudo temos uma só de manhã
e à quarta-feira não vai... e é só de manhã. E faz o essencial [Inês, 12, Centro
urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

Outra despesa que pontualmente também é subtraída ao orçamento
familiar é a do carro. Há famílias com vulnerabilidade económica que
deixaram de ter carro por falta de pagamento das prestações ao banco.
Outras ficaram sem carro porque era da empresa, entretanto falida.

– Os teus pais não têm carro? 
– Não. 
– Mas tinham antes e deixaram de ter? 
– Tinha, tinha carro. Não conseguiu pagar... [Gonçalo D., 9, Norte su-

burbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

– O teu pai tinha carro e deixou de ter? 
– Deixou de ter porque o carro era da empresa [Rita, 16, Norte subur-

bano, classe alta, família nuclear].

Ainda no que toca às despesas relativas ao carro, o gasto em combus-
tível revelou-se uma componente-chave no orçamento das famílias, de
tal modo que a contenção neste tipo de gasto afectou as actividades de-
senvolvidas pelas crianças e suas famílias, especialmente em contextos
sociais menos favorecidos.

Já andei [...] na natação, [...] aí há um ou dois aninhos. [Deixei] porque
era muito gasóleo ir para lá e vir para cá. Duas vezes por semana [Patrícia, 17,
Centro suburbano, classe baixa, família nuclear, portadora de deficiência].

Antes dávamos mais passeios, mas agora reduzimos por causa do carro
[Bernardo, 12, Norte suburbano, classe baixa, família monoparental, mãe
desempregada].

Agora vai menos à caça [o pai]. [...] Porque também não podemos gastar
muito dinheiro no gasóleo, porque depois o dinheiro também não é muito...
depois não sabemos onde é que havemos de arranjar dinheiro [Carlos, 10,
Centro rural, classe baixa, família nuclear].
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n Actividades escolares

Um conjunto de encargos e despesas que dizem respeito mais direc-
tamente às crianças e aos adolescentes é o que envolve a educação. Nas
suas narrativas encontramos histórias pessoais ou de colegas de escola
que tiveram de sair de colégios privados porque os pais não tinham pos-
sibilidades para pagar ou, no caso de famílias numerosas, porque os meus
pais já não conseguem pagar o liceu a todos.

E muitos deles colegas também, eram da minha turma mas em anos an-
teriores saíram para escolas públicas, porque como tinham irmãos, os pais
não tinham possibilidade... [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família
nuclear, mãe desempregada].

É um colégio privado e deixaram de pagar. Os pais dela [da prima] qui-
seram deixar de pagar e puseram-na nesta [escola pública] [Jorge, 12, Norte
suburbano, classe média, família monoparental, mãe desempregada].

Tenho imensas amigas minhas que vieram do [nome do colégio] porque
já não tinham possibilidades para pagar [Sara, 15, Norte urbano, classe baixa,
família recomposta].

Estas entrevistas revelam a consciência das crianças e dos adolescentes
em relação aos sacrifícios e às preocupações dos pais para pagar a men-
salidade de colégios privados: 

Eu acho que ultimamente o meu pai tem trabalhado um bocado mais.
Também acho que, com os problemas, também agora tem trabalhado um
pouco mais e, como eu e a minha irmã andamos num colégio, é mais difícil...
[Beatriz G., 15, Norte suburbano, classe média, família nuclear].

O meu pai está sempre preocupado com o colégio: «E temos de pagar o
colégio» e isso tudo... E tenta reduzir ao máximo as despesas para poder
pagar o colégio e isso tudo e está sempre a dizer que vai trabalhar para nós
podermos pagar o colégio [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nu-
clear numerosa].

No que diz respeito à compra de material escolar, o impacto da crise
é salientado maioritariamente por crianças e adolescentes sem vulnera-
bilidade económica, pois são elas que mencionam estratégias de pou-
pança relacionadas com a reutilização do material que já se tem em casa
evitando, assim, a compra de material novo.
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Sim, notei muito porque a minha mãe dizia... Eu prefiro cadernos a dos-
siê, só que a minha mãe queria que eu ficasse com os dossiês, porque era só
comprar as folhas e ficava muito mais barato. Mas eu tentei convencê-la e
encontrámos uns cadernos um bocado baratos e conseguimos comprar os
cadernos [Leonor, 15, Centro urbano, classe média, família monoparental].

No início do ano, a escola tem um programa para quem não consegue
comprar os livros, as pessoas deixam lá numa caixa os livros e nós vamos lá
e escolhemos [Alexandre, 16, Norte suburbano, classe média, família mo-
noparental, mãe desempregada].

– Gostava de comprar uma capa com micas mas os meus pais não dei-
xaram. 

– Porquê? 
– Gastam dinheiro e é caro [Francisco, 9, Norte urbano, classe alta, fa-

mília nuclear].

Eu queria comprar canetas, mas eles disseram: «Ah... tens aqui tantas ca-
netas!» Mas a gente quer sempre... malta nova quer sempre uma coisa nova,
não é? Para mostrar aos colegas [Rita, 16, Norte suburbano, classe alta, fa-
mília nuclear].

n Roupa e calçado

Outra área do consumo fortemente atingida pela necessidade de ajus-
tar despesas familiares a orçamentos mais apertados diz respeito à compra
de roupa e calçado. Esta é uma mudança unanimemente identificada
pelas crianças e pelos adolescentes de todos os meios sociais, em famílias
com mais ou menos vulnerabilidade económica. Não comprar tanta ou
comprar o mínimo possível constituem, no entanto, diferentes gradações
desta experiência: 

Acho que deixámos de comprar tanta roupa, o meu irmão anda com
umas sapatilhas para andar em casa que estão um bocado rotas. Acho que
diminuímos em tudo um bocado [Alexandre, 16, Norte suburbano, classe
média, família monoparental, mãe desempregada].

Eu acho que, antes, a minha mãe quase todas as semanas ou meses...
sempre que vinha das compras trazia-me uma camisola, ou [...] uma fita, ou
qualquer coisa. [Agora] não traz tantas vezes. Mas também acho que ela já
não vai tantas vezes às compras [Carolina B., 11, Norte suburbano, classe
alta, família nuclear].
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Tentam não comprar muito, o mínimo possível [Inês, 12, Centro urbano,
classe alta, família nuclear numerosa].

Alguns entrevistados de classe média e alta referem que a contenção
por parte dos pais neste tipo de gastos levou à maior circulação de roupa
entre familiares, passando assim a herdar roupa em segunda mão. Por
outro lado, os adolescentes (mais do que as crianças) passaram a ser mais
responsabilizados quer na avaliação das suas reais necessidades em roupa
e calçado, quer na compra dos mesmos com as suas poupanças. Outras
estratégias consistem, ainda, em abdicar das marcas ou passar a fazer com-
pras em locais mais baratos:

Tentam comprar agora muito menos e eu herdo mais assim da minha
prima mais velha, que eu tenho imensas primas mais velhas, que também
me passam roupas muito giras [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família
nuclear numerosa].

Noto que tenho de ser eu a comprar a minha própria roupa, se tiver di-
nheiro. [...] Enquanto antes eu pedia à minha mãe, «mãe, quero aquela ca-
misola», e era «pronto, anda lá comprar». Era muito diferente [Leonor, 15,
Centro urbano, classe média, família monoparental].

Antes compravam ténis de marca. Agora não. Compram, mas já não
podem comprar tantas vezes [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, fa-
mília nuclear numerosa, pai desempregado, minoria étnica, portador de de-
ficiência].

Tenho uma amiga minha, não se nota muito que ela passa por dificul-
dades. Mas ela fala disso, às vezes fala disso comigo, por exemplo, pergunta
«gostas desta camisola?», «Sim, gosto», «É do chinês». Não têm muita possi-
bilidade de lhe comprar mais roupa [Leonor, 15, Centro urbano, classe
média, família monoparental].

Já nas famílias com vulnerabilidade económica, o corte neste tipo de
consumo parece ser mais drástico. Há, efectivamente, famílias que dei-
xaram de poder suportar esta despesa não regular, de natureza mais sa-
zonal, o que passou a implicar a utilização intensiva da roupa e do cal-
çado existentes. A situação é, em regra, entendida pelas crianças e pelos
adolescentes, se bem que por vezes os pais passem a mensagem de que
se trata de uma compra adiada:

Já não compram assim tanta roupa. [E] os sapatos, são os mesmos [Gonçalo
D., 9, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

A voz das crianças em tempo de crise

137

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 137



Antes o meu pai via um sapato, comprava, e agora o meu pai calça o
que tem [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear nume-
rosa, pai desempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

A minha mãe compra-me roupa, só que é... quando a que eu tenho já
não me servir ou está a ficar muito ruça ou alguma coisa assim [Carolina A.,
11, Centro rural, classe baixa, família nuclear].

A minha mãe deixou de comprar roupa nova para nós. [...] Nós usamos
aquela que temos. Sapatos, também é raro. Só mesmo quando se precisa
[Isabel, 14, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear].

Começa a minha mãe... diz que este mês já tinha mais dificuldade em
dar-me as sapatilhas. [...] O meu pai é que me diz: «não podemos comprar
as sapatilhas que tu queres porque está crise» [Rui, 12, Norte rural, classe
baixa, família nuclear].

[A minha mãe] agora não me tem comprado calças, mas acho que me
vai comprar [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, família nuclear numerosa,
mãe desempregada].

Esta é, assim, uma arena do consumo onde o impacto da crise é bem
visível. É curioso perceber que, independentemente do meio social, o
género marca aqui diferença: as raparigas sentem mais falta da roupa
nova, enquanto os rapazes lamentam a falta de acesso aos ténis de marca.
No entanto, ambos experienciam, em diferentes graus, alguma privação
destes bens na primeira pessoa, mas também, como referem, nos pais,
nos irmãos e nos amigos, revelando que estão atentos aos apertos finan-
ceiros e que compreendem, de uma forma geral, as prioridades dos adul-
tos em termos de despesas familiares:

– Compram menos quantidade com a crise. 
– E eles explicam-te porquê? 
– Porque não há dinheiro! Por causa da crise, não há dinheiro! [Ricardo

F., 8, Norte rural, classe baixa, família nuclear alargada, mãe desempregada}.

Começámos a gastar menos e a ter menos roupa. Porque comprar por
comprar também não faz sentido [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa,
família nuclear, mãe desempregada].

n Brinquedos, jogos e equipamentos electrónicos

Se há bens de consumo a que as crianças e os adolescentes dos dias de
hoje aspiram, estes são os brinquedos e os jogos e equipamentos electró-
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nicos. Seja em datas festivas e ocasiões especiais, seja de forma mais es-
pontânea, há uma expectativa generalizada de ter acesso a determinado
brinquedo, no caso dos mais novos, ou a determinado equipamento elec-
trónico, no caso dos mais velhos (mas não só). Tal como em relação ao
vestuário e ao calçado, a crise também veio limitar visivelmente o acesso
a estes bens de consumo. No caso dos brinquedos, são essencialmente
as crianças de famílias de classe baixa ou vulneráveis que referem a difi-
culdade crescente dos pais em satisfazer a vontade dos filhos.

Quando questionados acerca das compras que as famílias eventual-
mente deixaram de fazer com a crise, algumas crianças referiram justa-
mente esta, que lhes toca em especial:

[A] única coisa que [a mãe] deixou de comprar foi os brinquedos [Cátia,
9, Norte rural, classe baixa, família nuclear numerosa, mãe desempregada].

Deixou de comprar coisas que eu queria. [...] Antes ela comprava brin-
quedos que eu queria e agora já não compra [Francisca A., 9, Centro subur-
bano, classe baixa, família monoparental, mãe desempregada].

Agora compram menos brinquedos. [...] E jogos [Duarte, 11, Centro su-
burbano, classe baixa, família nuclear].

– Compravam muitos brinquedos. 
– E agora não compram? 
– Não, compram poucos. [...] Ele [pai] diz que não dá porque está a ficar

sem dinheiro [Constantino, 9, Norte rural, classe baixa, família nuclear alar-
gada, pais desempregados].

Há, inclusivamente, crianças que referem não ter brinquedos, ligando
directamente esta situação extrema aos efeitos da crise na vida familiar:

– Brinquedos, não tenho nenhuns. 
– Não és menina de brincar? Já não és menina para isso? 
– Gosto muito de brincar, porque não tenho nada para fazer em casa.

Só tenho que brincar, mas como não tenho brinquedos... [Cátia, 9, Norte
rural, classe baixa, família nuclear numerosa, mãe desempregada}.

– O que é que gostavas de voltar a ter que achas que a crise te tirou? 
– Brinquedos [Francisca A., 9, Centro suburbano, classe baixa, família

monoparental, mãe desempregada].

– Perdeste alguma coisa que gostavas de voltar a ter ou não? 
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– Perdi os meus brinquedos quase todos. [...] Por causa daquela história
que eu já lhe disse, que perdemos a casa, a minha mãe deu a uma instituição,
e afinal não perdemos a casa... 

– Ah, porque a tua mãe pensava que ia ficar sem casa e portanto não
podia ter lá os brinquedos é isso? 

– Sim. 
– Mas não deu todos? 
– Deixou lá muitos [Gonçalo D., 9, Norte suburbano, classe baixa, fa-

mília nuclear, mãe desempregada].

Já no caso das tecnologias e dos equipamentos electrónicos, importa
dizer que estes fazem já parte da grande maioria dos lares portugueses, seja
em contexto urbano, suburbano ou rural.2 O telemóvel, a play station, o
computador com internet, o Magalhães são várias das ferramentas domés-
ticas à disposição das famílias. Daí que as mudanças nesta arena de con-
sumo sejam percebidas pelos adolescentes em geral. Independentemente
do meio social das famílias, a racionalização dos custos da internet e dos
telemóveis, através da mudança para tarifários mais económicos ou do
tempo de utilização permitido, são práticas correntes referidas pelos entre-
vistados. Mas as mudanças vão para além desta primeira linha de conten-
ção de gastos, na medida em que há famílias que se vêem impossibilitadas
de satisfazer as expectativas dos adolescentes em tempos de crise: 

Eu agora tenho andado a pedir à minha mãe uma máquina fotográfica,
porque queria fazer um workshop, e noto a minha mãe a dizer «ai Leonor,
agora não, não tenho dinheiro para isso. Tenho que pagar as contas. Não sei
se tenho dinheiro para isso...» [Leonor, 15, Centro urbano, classe média, fa-
mília monoparental].

– [A MPD] foi uma coisa que tu pediste aos teus pais, foi isso? 
– Sim, ainda insisti um bocadinho. 
– Mas em que alturas, natais, aniversários, ou uma coisa assim de repente? 
– Foi mais ou menos de repente.
– E eles disseram que não era possível? Não [Filipe D., 16, Centro ur-

bano, classe média, família nuclear, portador de deficiência].

Eu gostava sempre de ter aquelas coisas que são muito caras, essas coisas
antes da crise, também não as ia ter de certeza. [...] Por exemplo um iPhone.

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas

140

2 Em 2014, segundo o INE, 68% dos agregados domésticos privados em Portugal dis-
põem de computador em casa e 65% têm acesso à internet no seu domicílio. No mesmo
período, a percentagem daqueles que têm ligação à internet em casa através de banda
larga ascende a 63%. (INE/PORDATA).

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 140



Uma tablet, um iPad... [Mariana, 15, Centro rural, classe alta, família nu-
clear].

Sim, vou deixar de ter. [...] Internet. Porque dizem que estão a pagar
muito [Filipe C., 11, Norte rural, classe baixa, família nuclear alargada].

Tenho... tinha eu antes [internet], tinha uma pen quando os meus irmãos
estavam cá, mas agora não tenho. Tinha a minha tia ao lado que tinha in-
ternet e agora tenho outra tia aqui em baixo, quando quiser posso ir lá com
o computador [Dário, 15 anos, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

Há, no entanto, famílias que, para além da contenção de gastos, apre-
sentam outros argumentos justificativos das suas decisões, questionando
a utilidade desses bens de consumo:

Eu já pedi à minha mãe várias vezes e a resposta é sempre a mesma «para
que é que tu queres um telemóvel? Estamos em crise, sabes que também
não há dinheiro para isso e vais usar o telemóvel para quê? Se é para ir para
a escola, tens lá muitos telemóveis onde podes telefonar. [...] Não tens
mesmo de ter um telemóvel, não é necessário» [Maria V., 10, Centro rural,
classe média, família nuclear, mãe desempregada].

As crianças e o dinheiro

O dinheiro constitui um referencial privilegiado para as crianças e
para os adolescentes, tal como para as pessoas adultas. Não o ter sig-
nifica ser pobre e andar sempre a pedir. Nas famílias mais atingidas pela
crise, mas também nas que não têm grandes dificuldades económi-
cas, as crianças e os adolescentes reconhecem o seu valor, sabem que
é preciso aprender a geri-lo, falam da necessidade de ser poupadinhos
e dizem que quando falta é o grande problema da família: 

O dinheiro, o problema é sempre o dinheiro [Miguel M., 11, Sul
urbano, classe média, família recomposta numerosa]. 

No entanto, é nos agregados com graves dificuldades económicas
que a falta de dinheiro mais afecta o dia-a-dia das crianças, já que
toda a vida familiar, desde a atenção dos adultos até às conversas à
hora da refeição, tende a concentrar-se nesse problema. Como ex-
plica Maria R., quando questionada sobre o que a faz sentir feliz no
dia-a-dia da família: 

A voz das crianças em tempo de crise
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Haver alegria... não estarem todos a falar de dinheiro e isso tudo, e
estar em família, com a minha família [Maria R., 8, Centro suburbano,
classe média, família monoparental alargada, mãe desempregada].

As famílias educam as crianças e os adolescentes no sentido de
aprenderem a não pedir ou a dispensar certos bens, e a aceitarem
mudanças nas suas vidas para reduzir as despesas (utilizar material
escolar usado, mudar de casa, de escola, consumir marcas brancas,
etc.). A educação para a gestão do dinheiro próprio é pouco referida. 
A maior parte das crianças com menos de 15 anos não tem mesada
ou semanada, embora receba por vezes dinheiro ocasionalmente
(prendas dos avós, por exemplo) ou uma quantia certa para alguma
despesa pequena. Conseguir fazer uma gestão cuidada, nem que seja
de moedas de cêntimos (como refere uma criança que por vezes se
apropria de uns trocos deixados por aí), é, contudo, uma prova de res-
ponsabilidade que é apreciada pelas crianças. Sentem-se motivadas
por conseguir gerir o seu dinheiro, por decidir quando e como o vão
gastar. Algumas crianças entrevistadas revelam um sentido empreen-
dedor ao procurar, com a ajuda dos adultos, encontrar formas de an-
gariar fundos que contribuam para pagar as suas despesas ou as de
um colectivo (por exemplo, de crianças que não têm possibilidade
de pagar viagens ou passeios): 

Mário é uma dessas crianças mais empreendedoras. Tem 11 anos,
mora numa cidade média no Sul, vive com a mãe, o padrasto e dois
meios-irmãos mais novos e sabe que a família tem de fazer muitas eco-
nomias neste momento, sobretudo porque a mãe, embora empregada,
ganha pouco. Acha injusto nos tempos que estão a passar não ter direito à
acção social porque tem colegas que têm subsídio e que têm o mesmo número
de irmãos que eu. Mário ajuda a tomar conta dos irmãos, a pôr a mesa, a
limpar e a arrumar. Para o incentivar os pais dão-lhe 50 cêntimos para ele
fazer sempre a cama e arrumar o quarto (que partilha com um irmão de
6 anos). Mário também guarda o dinheiro que recebe no Natal e quando
visita os avós ao fim-de-semana ou na altura das férias. Tem projectos con-
cretos para aplicar o seu dinheiro no futuro próximo (pagar a bicicleta
nova, construir uma casinha de madeira para a bicicleta); numa aflição,
também já emprestou dinheiro à mãe. Para os pais não gastarem di-
nheiro nos passeios, e como tem vários amigos que passam por dificul-
dades neste momento, organiza, com a ajuda dos adultos do clube des-
portivo onde joga andebol, a venda de rifas. Afirma: poupar é bom. Pensa
que uma criança pobre... qualquer dia posso ser eu. Conta que nas férias da Pás-
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coa fomos à Nazaré para um torneio. Para ajudar, para os pais não estarem a
dar o dinheiro, vendemos rifas [...] vendemos 226, ficámos com uns cem euros e
tal, deu para a viagem e ainda sobrou.... Três coisas que gostaria que lhe
acontecessem na vida: ter uma BMX, passear pelo mundo inteiro, ter uma
casa maior para cada um ter o seu quarto.

Quando chegam à escola secundária é mais frequente, sobretudo
nas famílias favorecidas, as crianças receberem uma semanada ou
uma quantia diária para gastar: aproveitam para geri-la com mais au-
tonomia, variando, por exemplo, o tipo de refeição e os locais onde
comem à hora do almoço. Com a crise, alguns deixaram de receber.
Outros, de classe média ou alta, referem ter havido uma negociação
à volta da redução da mesma: 

Os meus pais tiveram uma conversa comigo a dizer que iam ter que
tirar um bocadinho e eu disse que sim, que às vezes podiam dar três e
outras vezes dois e meio [Carolina B., 11, Norte suburbano, classe alta,
família nuclear].

As relações familiares

Como já se ilustrou, a família ocupa um lugar cimeiro nos discursos
das crianças, confirmando algumas das conclusões avançadas em vários
estudos sobre o tema.3 Pese embora o carácter primordial e insubstituível
que ela desempenha na vida afectiva das crianças e dos adolescentes,
como veremos adiante, o impacto da crise não deixa de ter repercussões
nas relações familiares, tanto a nível da relação conjugal como a nível da
relação pais-filhos. 

A relação do casal parece ser afectada pelo clima geral de crispação,
pela necessidade de contenção de custos e de gestão apertada do orça-
mento familiar, o que conduz a um conjunto de tensões na família ou
mesmo ao conflito conjugal:

Sim, o meu pai diz: «Ah, compraste isso...» Porque o meu pai é muito
certinho e zanga-se às vezes com a minha mãe porque a minha mãe é muito

3 Como conclui Ana Nunes de Almeida (2009), «apesar das notáveis mudanças que
reconfiguram os comportamentos familiares, [...] a família continua a desempenhar um
papel de destaque e a ser uma representação consensual no universo de valores da popu-
lação portuguesa. Não é, seguramente, um valor em crise» (p. 110).
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distraída e então compra tudo ao contrário. Então compra coisas às vezes
mais caras, que não é suposto, e o meu pai gosta muito de poupar o dinheiro
todo [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

A minha mãe ralha que o meu pai gasta dinheiro à toa e depois começam
a não sei quê. E começam na gritaria [Ricardo F., 8, Norte rural, classe baixa,
família nuclear alargada, mãe desempregada].

Às vezes é o dinheiro, mesmo [que cria tensões entre os pais]. Gastarem
mais alguma coisa que o outro ache que não tenha sido necessário [Patrícia,
17, Centro suburbano, classe baixa, família nuclear, portador de deficiência].

Já no que toca às relações pais-filhos, as crianças e os adolescentes sen-
tem que estas são afectadas pela sobrecarga de horas laborais que se so-
brepõem ao tempo dedicado à família e aos filhos. Após o longo dia de
trabalho, o tempo que resta tem de ser despendido em rotinas e tarefas
domésticas e, portanto, já não dá lá muito tempo para brincar com os filhos
todos os dias.

Menos tempo. [...] Porque vão mais tempo trabalhar [Carolina B., 11,
Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Brincavam quase todos os dias connosco e agora já não é todos os dias
[Francisco, 9, Norte urbano, classe alta, família nuclear].

Chegam a casa, [...] se for um dia de calor, às vezes tomam banho e fazem
o comer e depois tem que pôr a roupa toda para o dia a seguir e acho que já
não dá lá muito tempo [Rui, 12, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

No caso de famílias em que os pais estão desempregados, constata-se
que são raras as situações em que o desemprego dos pais é percebido
pelas crianças como representando mais tempo para os filhos. É fre-
quente estas crianças referirem não saber o que os pais fazem durante o
dia e também dizerem que os pais estão ocupados e preocupados em ar-
ranjar trabalho e por isso não têm maior disponibilidade para estar com
eles. Outras referem ainda que o tempo dos pais, embora desempregados,
é gasto em modalidades informais de trabalho.

Mas está desempregada neste momento. Está, só trabalha para uma se-
nhora e para mais dois senhores [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, família
nuclear numerosa, mãe desempregada].
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O presente e o futuro

O impacto da crise nas crianças e nos adolescentes não se confina à
experiência (maior ou menor) de privação material. Ele estende-se a mui-
tos outros domínios da existência – fazendo-se sentir desde logo, como
se viu, na qualidade das relações familiares. Ora, sendo a família o pivô
central da vida das crianças e dos adolescentes, lugar de afectos, segurança
e felicidade, não é de estranhar que seja também sobre ela que recaem as
suas maiores preocupações. Em clima incerto, envolto em ameaças mais
ou menos iminentes, os mais novos não deixam de exprimir sentimentos
de medo e insegurança face ao que poderá acontecer às suas famílias. 
E é nesse equilíbrio instável que constroem o seu futuro, na (ou para
além da) escola, pressentindo-se, já aqui, a possibilidade de alguns pro-
jectos e sonhos poderem ficar suspensos. Nesse sentido, não há margem
para dúvidas: a crise afecta também, de forma mais ou menos intensa, o
bem-estar psicológico dos mais novos.

Ser feliz/estar triste

Fonte insubstituível de felicidade e bem-estar, porto seguro aonde se
regressa ao final do dia para partilhar a companhia e a atenção dos outros
que contam, a família é representada por todas as crianças como uma
verdadeira concha protectora com que podem contar para enfrentar as
pequenas e grandes adversidades do seu quotidiano. Independentemente
dos recursos que esta possa oferecer, da sua composição ou tamanho,
simplesmente ter uma família, estar junto em família, é condição suficiente
para se sentir feliz. Para alguns, essa condição de base justifica, por si só,
o lugar central que a família inquestionavelmente ocupa nas suas vidas.

Basicamente é estar com eles, já o estar com eles já fico feliz, está tudo
bem já [Hugo, 14, Norte suburbano, classe média, família nuclear].

Que esteja ao pé deles e que eles estejam ao pé de mim [Daniel S., 10,
Centro rural, classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

Gosto deles e não trocava a minha família por nada. Gosto deles [Joana
B.,17, Norte rural, classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

Acho que por si só estar com a família já é muito bom [Patrícia, 17, Cen-
tro suburbano, classe baixa, família nuclear, portadora de deficiência].

A voz das crianças em tempo de crise

145

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 145



Para outros, a descrição pormenorizada de detalhes do quotidiano fa-
miliar pretende evidenciar a harmonia e a alegria que paira nesses mo-
mentos colectivos, enquanto marcas indeléveis de uma felicidade parti-
lhada.

Acho que sou um rapaz com sorte e feliz, porque os meus pais nunca
discutem. São os melhores amigos, mesmo [Ivo, 17, Norte suburbano, classe
média, família nuclear, minoria étnica].

As gargalhadas que damos, as conversas, as brincadeiras [Melícia, 15,
Centro urbano, classe baixa, família nuclear alargada, minoria étnica, porta-
dora de deficiência].

– O que é que te faz sentir mesmo feliz?
– Abraços.
– Abraços. Abraçar?
– E beijinhos.
– Abraçar e dar beijinhos uns aos outros, em família, é isso?
– Sim [Carolina B., 11, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Tais manifestações de afecto integram, afinal, um conjunto de ingre-
dientes que compõem o bem-estar que se retira da pertença a esse grande
colectivo. À mesa das refeições, no sofá da sala, em ocasiões de festa e ce-
lebração, em períodos de férias e de lazer, para muitas crianças e adoles-
centes a família é sinónimo de animado convívio, de intensa comunicação,
de reiterada companhia e, sobretudo, de permanente suporte emocional.

Estar na companhia deles. Estar a ouvir as conversas deles naqueles jan-
tares de família, adoro ouvir as fofoquices «ai aquele primo, ai a não sei quan-
tas, agora a tia...» Adoro ouvir essas coisas e também gosto muito de falar
com os meus avós, gosto de falar com pessoas mais velhas e discutir opiniões,
gosto [Marta P., 15, Sul urbano, classe alta, família recomposta].

Podemos conversar e perguntar coisas, o que é que aconteceu no trabalho
e o que é que aconteceu na escola, e às vezes também ajudam-nos com al-
gumas coisas que nós não sabemos [Carolina A., 11, Centro rural, classe
baixa, família nuclear].

Estarmos todos ali sem... sem preocupações, sem a minha mãe ter de ir
fazer nada. Estamos todos ali sentados no sofá a ver qualquer coisa. O meu
irmão sossegado a ver os bonecos. O meu padrasto às vezes ali no compu-
tador e às vezes ali com a gente [Miguel M., 11, Sul urbano, classe média,
família recomposta numerosa].
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Gosto quando estamos... principalmente quando se juntam os que são
de mais longe. Quando, por exemplo, é Natal que nos juntamos todos por-
que temos todos feitios assim muito... muito para o divertido e então há
sempre... é muito risos. E eu prefiro quando estamos assim muitos, muitos,
muitos [Dalila, 17, Norte rural, classe baixa, família nuclear, mãe desempre-
gada].

– Quando tu estás com a tua família, o que é que te faz sentir feliz?
– Estarmos todos juntos, falarmos, brincarmos, fazermos jogos [Isabel,

14, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear].

Quando vamos fazer brincadeiras, quando brincamos todos juntos ou
quando vamos todos ao cinema ou quando vamos todos jogar ou quando
vamos à praia [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Nem mesmo a experiência de dificuldades económicas ou de proble-
mas de saúde é, em alguns casos, motivo suficiente para ensombrar al-
guns momentos de felicidade suprema que a família proporciona aos
mais novos, que vêem nela um verdadeiro farol que ilumina as suas vidas.

– Quando estás com a tua família o que te faz sentir feliz? 
– É quando olho para a casa e vejo a minha família, parece que tem outra

luz, parece que tem uma luz mais forte [Fernando, 14, Centro urbano, classe
baixa, família nuclear numerosa, pai desempregado, minoria étnica, portador
de deficiência].

Não obstante, para alguns – ainda que poucos – ser verdadeiramente
feliz significa mais do que estar simplesmente em família. Ainda pouco
sensíveis aos valores da partilha e do sacrifício, habituados à condescen-
dência carinhosa dos adultos e aos mimos com que estes os presenteiam,
é sobretudo entre os mais novos que surgem representações de felicidade
que passam (também) pela aquisição de bens materiais ou pela concreti-
zação imediata de caprichos.

Eu gosto que as pessoas me façam as vontades, [quando a minha mãe]
leva-me para a quintinha, compra-me pastilhas, berlindes [Tiago P., 9, Centro
suburbano, classe média, família monoparental]. 

Às vezes os meus irmãos fazem birras e [...] não sei, eu não gosto quando
vamos todos às compras e eles começam logo a pedir coisas, a pedir coisas,
e depois eu tenho imensa pena dos meus pais... [Inês, 12, Centro urbano,
classe alta, família nuclear numerosa].
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No reverso dos momentos de felicidade passados em família é também
aí, maioritariamente, que as crianças se defrontam com situações que as
fazem sentir tristes. Algumas decorrem das normais relações afectivas que
envolvem os membros da família – dos pequenos conflitos do quotidiano
frequentes entre irmãos quando estes se zangam e fazem birras, andam à
bulha, eu e o meu irmão, a minha irmã me puxa os cabelos, porque ela chama-me
gorda e ela é um pauzinho de gelado, porque os provocam com conversas par-
vas, bocas de namorados, porque não os deixam falar quando eu quero falar e
ela (irmã) fala por cima; aos conflitos entre pais e filhos inerentes à tarefa
de educar, quando os pais não ouvem o que eu digo, quando o meu pai res-
munga comigo, ou perante veredictos que os mais novos consideram in-
justos peço uma coisa e dizem que não e depois eu digo outra vez e fico de castigo,
e os mais velhos denunciam eu confronto muitas vezes os meus pais com isso;
ou precisamente o seu oposto, quando se anseia estar com os pais e estes
estão ausentes quando não está ninguém em casa ou assim, o estar muito tempo
sozinha em casa; passando pelos pequenos e grandes infortúnios familiares,
como separações, litígios e mortes: quando a minha mãe está zangada com o
meu pai, quando eles (os pais) se chateiam um bocadinho entre eles, quando o meu
pai e a minha mãe se divorciaram, gostava de estar com a minha mãe, queria
voltar a ter o meu avô, às vezes não estarmos todos juntos, a minha avó ter morrido,
quando penso na minha avó [...] tem Alzheimer, quando os três primos se vão em-
bora e o meu avô também, eu às vezes fico a chorar. 

Por vezes as contrariedades transformam-se em ira. Algumas crianças
referem ficar mesmo zangadas com algumas atitudes dos irmãos e a
forma como os pais intervêm a dirimir a contenda.

Zangada é quando eu acho que sou, por exemplo, injustiçada por causa
do meu irmão [Mariana, 15, Centro rural, classe alta, família nuclear].

Quando a minha irmã... quando eu fico... quando eu me irrito com a
minha irmã e a minha mãe zanga-se comigo e depois eu arrependo-me, de-
pois a minha irmã fica a rir-se nas minhas costas que foi por causa dela que
eu gritei com ela, ela inventou uma mentira para dizer à mãe e depois eu é
que ficava de castigo [Maria R., 8, Centro urbano, classe média, família mo-
noparental alargada, mãe desempregada].

Ou quando os pais impõem regras que reprimem as suas vontades ou
caprichos quando às vezes quero ver televisão e não me deixam, não ter o que
quero e quando quero, quando está na hora de ir para a cama e não me apetece,
é mais quando mandam fazer qualquer coisa contra a minha vontade que não
quero, quando não me apetece fazer as coisas e... quando estou tipo cansado e
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tenho de fazer a cama, às vezes uma coisa que quero e os meus pais não me dão
ou às vezes não me deixam ir para um lado que eu quero.

Há, contudo, situações que provocam sentimentos de tristeza junto
dos mais novos que parecem decorrer, mais claramente, de motivos en-
dossados à crise. Com efeito, a instabilidade laboral ou económica pode
obrigar a separações antes inexistentes – a emigração forçada de algum
membro do agregado familiar, por exemplo – o que gera sentimentos de
frustração e tristeza.

O meu pai ter ido para fora [...] também é uma coisa que me entristece
[Rita, 16, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Como vimos, a crise terá também estado na origem do alargamento
de horários, e da intensificação de volumes e ritmos de trabalho dos
pais – tendência esta que não parece poupar nenhum meio social –, que,
assim, passam a dispor de menos tempo para os filhos. Estes ressentem-
-se particularmente dessa ausência ou da menor atenção que lhes é agora
consagrada.

Quando dizem, não pode ser, porque estamos cansados e não podemos...
[Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Algumas vezes não estar tanto tempo com eles, por exemplo, com os
meus pais não estar tanto tempo por causa do trabalho e essas coisas [...]
[Marta P., 15, Sul urbano, classe alta, família recomposta].

Não sei, talvez quando o meu pai chega mais tarde a casa, e estão mais
cansados.

Também não gosto de ver que eles estão assim um bocado mais em
baixo [Madalena, 16, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Tristes? Às vezes os meus pais chegam e estão um bocado stressados ao
fim do dia... [Henrique, 17, Norte suburbano, classe média, família nuclear
alargada].

Os horários da minha mãe e do meu padrasto. Nunca estão em casa [Mi-
guel M., 11, Sul urbano, classe média, família recomposta numerosa].

O equilíbrio de atenções que esse reduzido tempo de partilha agora
requer é muito frágil e nem sempre possível, conduzindo ao desalento
dos mais carentes – particularmente as crianças mais novas, mais intole-
rantes perante a menor atenção dos pais – que revelam assim a sua tris-
teza.
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Quando prestam mais atenção a uma pessoa do que a mim [Sara C., 11,
Sul rural, classe baixa, família nuclear].

Quando os meus pais não me ligam nenhuma [Sofia, 8, Centro urbano,
classe baixa, família nuclear alargada, mãe desempregada, portadora de de-
ficiência].

[Gostava] que as pessoas me dessem mais atenção [Tiago P., 9, Centro
suburbano, classe média, família monoparental]. 

Embora ressentindo-se igualmente dessa situação, os adolescentes,
pelo contrário, tendem a adoptar uma postura mais compreensiva. Re-
velando-se em geral conscientes dos constrangimentos, acrescidos pela
crise, com que os adultos se debatem, alguns filhos solidarizam-se com
os pais nas alegrias e nas tristezas, numa cumplicidade que dá sentido ao
colectivo familiar.

É quando quero uma coisa e os meus pais como não têm dinheiro não
podem dar. Então aí fico zangado. Mas depois acabo por compreender [Fer-
nando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear numerosa, pai de-
sempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

Quando sei que alguma coisa não corre bem com eles. Acho que fico
mais triste se não correr com eles tão bem alguma coisa do que comigo, sin-
ceramente [Dalila, 17, Norte rural, classe baixa, família nuclear, mãe desem-
pregada].

Medos e inseguranças

Corolário lógico do papel central que a família desempenha nas suas
vidas, é também sobre a família, sobre o seu futuro e a sua sobrevivência
nestes momentos de crise que incidem, em grande medida, os principais
receios dos mais novos. 

Atravessando todos os meios sociais e latitudes regionais, o medo de
empobrecer é uma constante na voz de crianças e adolescentes, que assim
exprimem a consciência das vulnerabilidades económicas iminentes que
hoje impendem sobre todos. Aliada a outro tipo de receios e inseguranças,
a quase unanimidade na evocação espontânea deste medo perante o in-
terlocutor reflecte a intensidade com que as crianças se sentem ameaçadas
pela crise e o impacto psicológico que esta provoca nos seus quotidianos. 

No caso dos mais favorecidos, as vulnerabilidades parecem ser tão-só
equacionadas, uma vez que os apoios e os recursos disponíveis parecem
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amortecer angústias mais prementes, garantir maior segurança existencial
e tornar mais longínqua (embora possível) tal hipótese. 

Tenho medo de ficar pobre. Os meus pais ficarem os dois sem emprego
e depois... e depois não terem dinheiro para pagar as coisas [Carolina B., 11,
Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Por sua vez, no caso de crianças com médios ou baixos recursos, cujas
famílias experimentam uma situação económica em risco de se tornar
crítica – uma vulnerabilidade pressentida, próxima, iminente – ou en-
frentam já inúmeras dificuldades – uma vulnerabilidade vivida –, emerge
da voz dos entrevistados um receio acrescido pela perda de todos os bens
essenciais à sobrevivência quotidiana, sejam eles comida, habitação, tra-
balho.

Nós comprámos uma casa, num leilão, em crédito, estamos sempre a
pagar agora ao banco. [...] Temos que pagar alguns anos ainda e tenho um
bocado de receio que chegue uma altura e que nós não possamos pagar [Ivo,
17, Norte suburbano, classe média, família nuclear, minoria étnica].

Não haver dinheiro na minha família, tenho muito medo. [...] É porque
cada vez dizem que há menos dinheiro e tenho medo que acabe o dinheiro
e depois eu não coma. Ai que horror! [Joana A., 9, Sul rural, classe baixa, fa-
mília nuclear].

Que me tirem a casa, vou para rua [Vanessa C., 11, Sul rural, classe baixa,
família nuclear]. 

Semelhante receio é particularmente vincado junto de crianças oriun-
das de famílias monoparentais, mais vulneráveis ao risco de a crise poder
afectar o seu principal cuidador.

O desemprego. A minha mãe ficasse desempregada [Ana, 14, Norte ur-
bano, classe média, família monoparental].

Tenho medo que o meu pai, que é o que está mais comigo, fique desem-
pregado [Nuno, 15, Centro suburbano, classe média, família monoparen-
tal].

Ficarmos sem casa e isso. Não termos dinheiro para a alimentação, não
termos dinheiro para pagar a renda e isso [Bernardo, 12, Norte suburbano,
classe baixa, família monoparental, mãe desempregada].
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Nota-se ainda que entre algumas crianças, mas sobretudo entre rapa-
rigas adolescentes com fortes ambições escolares, um dos receios mais
frequentemente invocados diz respeito à possibilidade de virem a con-
frontar-se com uma situação-limite que possa pôr em causa as suas car-
reiras escolares: ou deixarem de poder frequentar o colégio privado em
que estudam ou não poderem mesmo prosseguir estudos avançados.

Tenho medo de ter de sair da escola, de ficar sem escola... [Inês, 12, Cen-
tro urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

Sim, que depois os pais não tenham dinheiro para ficarmos numa escola
boa [Margarida A., 10, Centro urbano, classe alta, família nuclear].

Que as coisas corram mal, que os meus pais para o ano não recebam o
subsídio. Que em princípio, se tudo der certo, vou estar na universidade, vai
ser mais difícil para sustentar as duas [ego e irmã] [Joana B.,17, Norte rural,
classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

A universidade vai ser difícil aguentar. Sim. Por causa das propinas [Cláu-
dia, 17, Norte rural, classe baixa, família monoparental numerosa, pai de-
sempregado].

O meu pai e a minha mãe ficarem desempregados e não ter, não poder
continuar com os estudos. É mais isso [Tiago F., 14, Centro urbano, classe
alta, família nuclear].

Para além do receio perante a possibilidade de a família vir a encon-
trar-se numa situação de pobreza, algumas crianças invocam também ou-
tros medos. Reportados ao clima de insegurança relativo a pessoas e bens
aparentemente potenciado com a crise, a ameaça provocada por certas
situações virtuais ou reais parece igualmente ensombrar o seu dia-a-dia.
Em alguns casos, as ameaças decorrem da condição de particular bem-
estar económico de que alguns usufruem: a posse de bens apetecíveis
pode significar ser-se potencial alvo de roubos e assaltos, o que gera
medos acrescidos.

É ser assaltada. A casa é muito grande mesmo que temos alarme, aquilo...
nós temos vizinhos cá em baixo, mas às vezes entram pessoas para dentro
da herdade sem sabermos quem elas são. Às vezes ao fim-de-semana fico
com medo, quando fico em casa sozinha eu tranco tudo, tranco as portas,
tranco as janelas, tranco tudo [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família
nuclear]. 
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No pólo oposto, as ameaças provêm das condições de precariedade
económica que grassam em particular em certos territórios, maioritaria-
mente periferias pobres das grandes cidades. A concentração de elevadas
taxas de desemprego e a ausência de uma rede social de suporte propicia
situações de risco, que a crise parece amplificar. Algumas crianças que
habitam esses territórios dão conta de episódios de violência de que são
conhecedoras ou foram testemunhas nas suas áreas de residência, evo-
cando os medos provocados por tais ocorrências.

Ao pé da minha casa já incendiaram uns caixotes do lixo [Tiago P., 9,
Sul urbano, classe média, família monoparental].

Sim. Há vários assaltos, ao pé da estação. Porque moro mesmo ao pé da
estação de Rio de Mouro [Patrícia, 17, Sul urbano, classe baixa, família nu-
clear, portadora de deficiência].

Tenho... tenho medo de ser assaltado. Porque há poucos dias um amigo
meu do futebol foi assaltado [Carlos, 10, Centro rural, classe baixa, família
nuclear].

Sim. Ladrões a assaltar lojas. Sim, na praça [José, 8, Centro urbano, classe
baixa, família monoparental, portador de deficiência].

Mas tais medos estão longe de ser exclusivos do mundo urbano. 
O espaço rural encontra-se também aberto a ameaças reais ou virtuais,
algumas delas alicerçadas em preconceitos ancestrais perante algumas mi-
norias étnicas, como nos dá conta Margarida, que habita numa pequena
aldeia alentejana:

– De vez em quando, quando andam aí os ciganos.
– Tens medo de quê? 
– Dos ciganos. [...] Podem-me roubar [Margarida, 9, Sul rural, classe

baixa, família nuclear].

O clima de insegurança, pautado por situações ocasionais ou frequen-
tes de violência, que caracteriza os contextos residenciais em que algumas
destas crianças vivem pode prolongar-se para lá da rua e da praça e es-
tender-se à própria escola do bairro. Certas crianças marcadas por algum
tipo de vulnerabilidade desvendam os medos que têm no espaço escolar
(e não só).
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Alguma insegurança [na escola]. Há lá meninos que têm... eu tenho pâ-
nico dos mais velhos. Porque eles faltam às aulas e escondem-se e começam
a fumar, então, eu tenho medo que com os isqueiros... e metam lá num sítio
e que a escola comece a arder [Maria R., 8, Centro suburbano, classe média,
família monoparental alargada, mãe desempregada].

Sei lá. Tenho medo que haja guerra. [...] Entre o Passos Coelho e os po-
bres [Fernando, 14, Centro urbano, classe baixa, família nuclear numerosa,
pai desempregado, minoria étnica, portador de deficiência].

Que futuro(s)?

Apesar das dificuldades experimentadas ou pressentidas em contexto
familiar que pintam de cores incertas o presente das crianças, e condi-
cionam certamente o seu futuro, a verdade é que a crise não as parece
impedir de projectar-se no futuro e equacionar um projecto de vida. Ao
revelarem os seus sonhos profissionais e falarem sobre as suas ambições
de futuro, elas exprimem de forma clara aquilo que verdadeiramente as
move – apesar dos constrangimentos.

Conseguir prosseguir nos estudos para ter sucesso. [...] E depois na fa-
culdade [Isabel, 14, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear].

Eu queria ser médica ou enfermeira. Mas enfermeira de pediatria ou
então educadora de infância, qualquer coisa que tenha a ver com crianças.
E queria ir estudar para Londres. [...] Primeiro é porque cá em Portugal as
coisas estão mais difíceis até para os jovens está. Está para os mais velhos,
está para os mais novos, está para toda a gente. E depois começo a pensar
no meu futuro e quando chegar à minha idade o que é que vai acontecer?
Será que fico sem emprego ou não? Penso muito no futuro, sim [Francisca
F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Eu estava a pensar ir até ao ensino superior [Jorge, 12, Norte suburbano,
classe média, família monoparental, mãe desempregada].

Dizem que, agora, hoje em dia, é muito difícil arranjar emprego. Tenho
que começar a estudar mais para tentar ser outras coisas porque há agora...
só tem emprego aqueles que têm bom... bastantes estudos e aqueles que não
sabem fazer nada, pouco emprego têm. Às vezes, nem emprego arranjam
[Rui, 12, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

Somos jovens, preocupamo-nos com o nosso futuro. Penso que nos vai
afectar [a crise] porque estamos todos a pensar ir para a universidade. Esta-
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mos [ela e amigas] a ver aquilo que podemos fazer para não gastarmos muito
dinheiro. O dinheiro que se pode poupar para depois pode ser preciso para
alguma coisa [Joana B., 17, Norte rural, classe baixa, família nuclear, pais de-
sempregados].

A condição da infância e da adolescência é hoje indissociável do de-
sempenho do ofício de aluno (Almeida e Vieira 2006). Neste caso, a crise
não parece ter posto em causa, para já, a frequência escolar dos filhos,
pelo menos durante a escolaridade obrigatória, recentemente alargada
em Portugal para 12 anos. Independentemente do grau de dificuldade
económica que cada uma destas famílias evidencia, todas as crianças e
adolescentes afirmam andar na escola. Este dado exprime até que ponto
a escolarização dos filhos continua a estar nas prioridades dos investi-
mentos familiares, apesar da redução e vulnerabilidade crescentes dos or-
çamentos domésticos. E converge com a tendência já constatada noutros
estudos de que nos lares portugueses as despesas com educação consti-
tuem os últimos itens a cortar (SEDES 2012). Esse enorme esforço que
os pais realizam para que os filhos permaneçam na escola e possam ter
um futuro melhor, apesar dos gastos que isso acarreta, não deixa de ser
reconhecido pelas crianças.

Eu pensava: o que é que eu estou a fazer da minha vida? Eu tenho que
compensar os meus pais, eu não... eles andam-se a matar a trabalhar, na altura
foi o argumento que o meu pai apresentou e eu pensei nisso e reflecti sobre
isso semanas e eles andam-se a matar a trabalhar para quê? Para eu querer
seguir música e o trabalho de música andar uma porcaria? Não, não vale a
pena! Para isso eu meto-me numa área [de estudos] boa, numa área que dê
bastante saída [Miguel D., 17, Sul rural, classe baixa, família nuclear, pai de-
sempregado, doença crónica].

Sim, porque também já tinha pensado em antes de seguir o secundário
normal, tinha pensado ir para um curso[profissional] mas a minha mãe disse
que não, que isso... Sempre fui uma boa aluna e então ela disse que era me-
lhor seguir isto e então agora quer que vá para a universidade mesmo com
isto tudo a acontecer. [...] A crise. Está mau para todos [Joana B.,17, Norte
rural, classe baixa, família nuclear, pais desempregados].

Temos que tirar melhor notas que é para poder entrar numa universidade
pública em vez de entrar numa privada, que é muito mais dinheiro, portanto
convém uma pessoa esforçar-se mais nos estudos que é para não ter que fazer
ainda mais despesa sobre os pais [Rita, 16, Norte suburbano, classe alta, fa-
mília nuclear].

A voz das crianças em tempo de crise

155

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 155



Esse investimento financeiro, no contexto de orçamentos familiares
mais reduzidos, é acompanhado por um continuado estímulo ao estudo
e por um incessante apelo parental à necessidade de os filhos estudarem
para poderem progredir.

Estou ali e digo: «mãe, não tenho nada para fazer» e ela diz: «vai estudar,
para não seres uma escrava como eu a trabalhar» [Sara C., 11, Sul rural, classe
baixa, família nuclear].

Zangado quando o meu pai me chateia a cabeça. [...] E a minha mãe a
massacrar. [...] Razão têm... Porque não me dá para estudar [Dário, 15, Norte
rural, classe baixa, família nuclear].

Eles costumam dizer que é para tirar boas notas para depois ires para a
universidade estudares para o que queres, porque neste tempo está difícil,
mas mesmo assim, estuda para o que queres, que é para ver se encontras tra-
balho [Vanessa C., 11, Sul rural, classe baixa, família nuclear]. 

Dizem [...] «se tu também não levares as coisas a sério não vais longe»...
Esse tipo de coisas [Pedro, 12, Norte suburbano, classe baixa, família mono-
parental, pai desempregado].

Por vezes, mesmo esse futuro tão fortemente ambicionado para os filhos,
que passa pela frequência do superior, é um verdadeiro projecto acalentado
pelos pais que oportunamente, atempadamente, começam a desenvolver
um «pé-de-meia» para fazer face a despesas que se adivinham elevadas.

Obstáculo não é porque... porque a minha mãe, desde o início esteve a
juntar... juntou todos os anos dinheiro porque tinha a consciência de que
eu queria ir para a universidade, portanto já é um bom começo termos algum
dinheiro. Obstáculo, obstáculo, não é, mas vai ser uma despesa extra muito
grande mas nada que não se consiga. [...] Sim, neste momento, nós temos
falado muito é sobre a universidade [Dalila, 17, Norte rural, classe baixa, fa-
mília nuclear, mãe desempregada].

Em convergência com as expectativas parentais, muitas crianças e ado-
lescentes revelam de facto que o seu futuro passa pelo prosseguimento
dos estudos e pela frequência de um curso superior, passaporte de acesso
à profissão acalentada. 

Tenho que continuar a estudar, sei lá, um mestrado ou um doutora-
mento, não sei. Talvez lá fora, se conseguir. Não sei [Henrique, 17, Norte
suburbano, classe média, família nuclear alargada].
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Com mais ou menos informação, com mais ou menos detalhe na es-
pecialização desejada, com maior ou menor dose de realismo face aos
(des)acertos entre o seu perfil enquanto aluno(a) e os atributos académi-
cos requeridos no acesso ao curso pretendido, a verdade é que muitos
deles identificam domínios de estudo que apelam a um forte investi-
mento escolar: veterinária de cães, médico, «doutor», médica cirurgiã, gestão,
medicina dentária, advogado, educadora de infância, médico pediatra, cirurgião
plástico, artes visuais, nutricionista, desporto, estilista, gestão bancária, área das
engenharias, agrónomo, arquitecta de interiores, professora.

Ora, justamente no que concerne os planos de futuro, o género esta-
belece, neste domínio, um clara linha de clivagem. São as raparigas que
mais revelam o desejo de prosseguir estudos avançados. Para muitas delas,
não se coloca em questão este projecto – estudar vale a pena, aceder à
universidade é um sonho. Daí ser sobretudo no feminino, como vimos
atrás, que se denotam mais receios de que a crise possa comprometer
esse objectivo. 

No masculino, e de forma particularmente acentuada em contextos
de vulnerabilidade, um certo desapego à escola e aos estudos faz muitos
deles equacionar opções profissionais diferentes dos anteriores.

Eu queria trabalhar assim num trabalho normal... para mim, que ajudasse
os meus pais... e quando estivesse mais orientado, ia experimentar noutro
país [Gonçalo, 15, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, pais desem-
pregados].

Estas ou são suficientemente vagas para não comprometer demasiado
essa aposta, em caso de insucesso, ou dispensam em boa medida um es-
forço escolar prolongado para além do estritamente obrigatório. É deles
que parte o desejo de virem a ser mecânico de automóveis, pasteleiro, lixeiro,
bombeiro, maquinista, Exército Português, mecânico de motos, Força Aérea, car-
pinteiro, piloto de aviões, ou outras denominações decalcadas dos cursos
profissionais oferecidos em contexto escolar, como o de secretariado de
administração. Em homologia com este perfil de aluno encontram-se,
ainda que em menor número, aquelas adolescentes que acalentam o
sonho de vir a ser cabeleireira ou massagista.

Mas é a profissão de jogador de futebol, mais do que qualquer outra, que
recolhe a clara preferência dos rapazes que provêm de famílias com al-
guma vulnerabilidade. Epicentro da «profissão de sonho» daqueles que
dispensam um investimento escolar longo e intenso, os jogadores de fu-
tebol de referência – eu gostava de ser como o Messi e o Cristiano Ronaldo,
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como nos confessa Carlos, um rapaz de 10 anos que vive numa aldeia
da região oeste – parecem simbolizar, para estas crianças, tudo aquilo
que elas não têm e gostariam de ter – sucesso, notoriedade, dinheiro, ob-
jectos de luxo. Esta escolha, que traz a magia de uma varinha de condão
que promete instantaneamente tornar cintilantes as suas vidas, é revela-
dora do desejo de aceder a uma vida mais próspera, mais liberta de quais-
quer constrangimentos económicos. No feminino, ser modelo fotográ-
fico pode ser a porta de entrada para esse mundo de glamour e
cele bridades.

– Os teus pais falam contigo sobre isso? Sobre o teu futuro, aquilo que
poderás vir a ser? 

– Não, só falaram quando foi a coisa de modelos. Eles disseram que era
bonita e tinha jeito, para tentar entrar numa agência e foi o que aconteceu.
[...] [Gostaria] que a minha carreira de modelo desse certo [Melícia, 15, Cen-
tro urbano, classe baixa, família nuclear alargada, minoria étnica, portador
de deficiência].

Para cumprir cabalmente os sonhos ou escapar a uma situação econó-
mica difícil, alguns equacionam, em estreito diálogo com a família, a pos-
sibilidade de viver fora do país. Ou porque é um caminho já trilhado por
alguns familiares e amigos, ou porque é um recurso de escape que a crise
tornou mais premente, a verdade é que parece assistir-se, junto de alguns
agregados domésticos, a uma «socialização antecipatória» para a emigra-
ção, enquanto dimensão integrante das práticas educativas dos mais
novos. Não obstante, esta socialização parece assumir alguns cambiantes.
Aqueles que não experimentam, para já, fortes constrangimentos econó-
micos, parecem indicar que sair do país, viver «lá fora», representa uma
hipótese, ou melhor, uma escolha em aberto adequada às disposições cos-
mopolitas em que muitos se revêem e integra-se, de forma natural, no
processo de construção de uma carreira de estudos e/ou profissional. 

Gostava muito de viajar, a dois países, Inglaterra e Estados Unidos, Nova
Iorque [Leonor, 15, Centro urbano, classe média, família monoparental].

– Há muita gente que pensa em ir para o estrangeiro. Tu já puseste essa
hipótese, ou não? Para o estrangeiro não de férias, trabalhar, viver. 

– Sim, tem de se pensar nisso. Tinha de ter ondas. 
– Ah, então há algum país que tu pensasses que «para aquele até gostava

de ir»? 
– Austrália. Porque aí conjugavas a questão do surf com alguma profissão

que pudesses ter. É isso? 
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– Sim [Asdrúbal, 12, Sul urbano, classe alta, família nuclear alargada].

– Eu gostaria, quando acabasse de tirar o curso, gostaria de estar um
tempo fora de Portugal. 

– Para onde é que tu gostavas de ir? Fazer o quê? 
– Gostava de ir para Inglaterra, talvez fazer um estágio [Madalena, 16,

Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Primeiro penso ir ali para uma escola que também é boa, pós-curso, es-
pecífica, e depois queria estudar no estrangeiro. [...] Para os Estados Unidos,
Califórnia [Filipe D., 16, Centro urbano, classe média, família nuclear, por-
tador de deficiência].

Aqueles que vivem em situação financeira mais limitada encaram a
emigração – sobretudo a laboral – como hipótese que permite contrariar
dificuldades futuras que a crise lhes pode trazer.

Isso já... os meus irmãos arranjavam-me trabalho... tentavam, não é?...
eu tenho colegas, tenho colegas do meu pai, tenho colegas se quiser posso
ir... mas não é agora, é quando for mais velho [Dário, 15, Norte rural, classe
baixa, família nuclear].

Eu só oiço que em Portugal é supercomplicado de conseguir [montar
uma empresa]... tento, mas se não conseguir vou ter de sair [Sara, 15, Norte
urbano, classe baixa, família recomposta].

Não obstante, a ambivalência marca alguns destes discursos sobre a
hipótese de saída do país. Por um lado, viajar, conhecer outros lugares,
estudar, estagiar ou mesmo vir a trabalhar fora por algum período de
tempo atrai muitas crianças e adolescentes. Mas, por outro, para alguns
essa hipótese, equacionada como necessidade – sobretudo uma expe-
riência laboral prolongada no estrangeiro – não representa a escolha da
maioria, que preferia ficar no país.

Eu até tenho comentado com os meus amigos e com a minha família,
se a situação de Portugal melhorar, se isto evoluir e houver emprego, sou
capaz de ficar por cá, porque Portugal é um país muito bom, é um país muito
desenvolvido, já estive em alguns países e, em Portugal, tenho praia, é bom.
Mas caso não consiga arranjar nada aqui, vou ter que ir para o estrangeiro
[Ivo, 17, Norte suburbano, classe média, família nuclear, minoria étnica].

Emigrar, emigrar, não. Para já, não. Quando muito, ir para outra cidade.
Agora, pensar já em emigrar, não porque eu sou muito apegada aos meus
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pais e não penso... nunca pensei sinceramente isso de emigrar [Dalila, 17,
Norte rural, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

Penso que a vida cá está bastante difícil e que há sítios bastante melhores
para arranjar emprego, e isso. Mas, se pudesse, queria trabalhar cá. Tenho cá
a minha família, e isso tudo. Para além de que não sou muito bom em lín-
guas. O que dificulta muito a situação porque para todos os países é preciso
saber inglês, determinadas línguas que eu não sou muito bom nisso [Ro-
drigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempregada].

– Já pensaste em ir trabalhar para o estrangeiro quando fores crescida? 
– Não. 
– Nunca pensaste ou não queres? Não gostavas. Porquê? 
– Porque gosto de estar na minha aldeia e na minha terra [Joana A., 9,

Sul rural, classe baixa, família nuclear].

Só emigrava se a minha família, que está em Portugal, emigrasse também
[Ricardo F., 8, Norte rural, classe baixa, família nuclear alargada, mãe desem-
pregada].

Quando convidadas a pronunciar-se sobre as coisas que gostariam que
acontecessem nas suas vidas, as crianças e os adolescentes demonstram
grande clarividência e falam de coisas tangíveis, concretas, que compõem
o cabaz de bem-estar existencial: desafogo material, emprego (para os
pais e para si, no futuro), saúde, família e felicidade. Neste caso, a capa-
cidade de elaborar desejos e de se projectar no futuro parece ser directa-
mente proporcional à idade possuída. Os mais novos referem-se mais
frequentemente a situações que apelam a uma satisfação imediata, para
si próprios ou para a sua família, concretizável no presente.

Coisas novas, mais jogos. E mais comida, mais dinheiro. Dinheiro para
comprar comidas. Para comprar roupas [Tiago P., 9, Centro suburbano,
classe média, família monoparental].

Gostava de ter mais comboios, ter mais roupa e ter mais comida [José, 8,
Centro urbano, classe baixa, família monoparental, portador de deficiência].

Gostava de ter uma irmã [Leonor M., 9, Norte urbano, classe média, fa-
mília nuclear, mãe desempregada].

Que os meus três primos nasçam bem, que a operação do meu pai corra
bem e mais nada [Carolina A., 11, Centro rural, classe baixa, família nu-
clear].

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas

160

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 160



Eu queria uma casa com piscina [Francisca A., 9, Centro suburbano,
classe baixa, família monoparental, mãe desempregada].

Gostava de ir à Disneyland Paris e gostava que os meus pais ganhassem
o Euromilhões [Carolina B., 11, Norte suburbano, classe alta, família nu-
clear].

Gostava de conhecer muitos spots de [marca de bicicleta], passear pelo
mundo inteiro e fazer muitas viagens [Miguel M., 11, Sul urbano, classe
média, família recomposta numerosa].

Ao invés, os mais velhos tendem a reportar-se a situações cuja concre-
tização pode ocorrer num momento mais longínquo, atestando a capa-
cidade de se projectarem no futuro.

Era ter um emprego seguro [Ana, 14, Norte urbano, classe média, família
monoparental].

Gostava de terminar os estudos e conseguir ter a carreira que quero, em
relação ao desporto. Continuar a ter uma família unida e adquirir filhos isso
tudo. Toda a gente unida. Com possibilidades de os sustentar, sem ter tantas
dificuldades [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, mãe
desempregada].

Ganhar um emprego. Tirar o curso que eu quero, nem que para isso me
fosse embora [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Alguns ainda revelam disposições mais altruístas, desejando a concre-
tização de coisas positivas no país e no mundo.

Que não acontecesse nenhum mal e que, como é que se chama, que o
país se começasse a endireitar para ficar direito [Rui, 12, Norte rural, classe
baixa, família nuclear].

Em suma, passando ou não por um curso superior e por uma eventual
emigração, o futuro ambicionado representa para todas as crianças e ado-
lescentes o lugar onde se desenvolvem os projectos e se cumprem os so-
nhos – apesar da crise. Afinal, as crianças ambicionam tão-só ter um fu-
turo e ser felizes.

Outra coisa, gostava de ter futuro, gostava de ter um bom futuro [Ivo,
17, Norte suburbano, classe média, família nuclear, minoria étnica].
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Sou feliz, mas gostava de ser mais feliz [Vanessa C., 11, Sul rural, classe
baixa, família nuclear]. 

Como vencer a crise? Estratégias e soluções

As crianças e os adolescentes revelaram-se, inequivocamente, infor-
mantes privilegiados do impacto da crise nas suas vidas e nas vidas das
famílias, mas também na vida de outras pessoas que lhes são próximas,
como os colegas da escola, os amigos ou vizinhos. Atentos e sensíveis às
mudanças que têm vindo a instalar-se nos quotidianos, a sua reflexivi-
dade permite-lhes ainda projectarem-se no futuro, que pressentem con-
dicionado pela crise actual.

Mas a voz das crianças não se cala aqui, pois elas não se ficam apenas
pelo diagnóstico da situação. Com efeito, também apontam estraté -
gias para enfrentar a crise nas suas casas e comunidades e avançam solu-
ções para vencer a crise à escala nacional.

Estratégias para enfrentar a crise

As crianças entrevistadas descrevem várias estratégias e comportamen-
tos que passaram a adoptar para enfrentar a crise. Desenvolvem-se em
vários patamares: institucionais (um domínio particularmente destacado
por aquelas que pertencem a famílias vulneráveis); familiares e pessoais.
Os testemunhos revelam cambiantes diferentes, reflectindo a diversidade
das suas origens sociais.

No domínio institucional, as crianças de meios favorecidos referem
algumas iniciativas de entreajuda social que mobilizam as redes de pro-
ximidade da sociedade civil, como a troca de livros escolares (nós andamos
nos bancos de livros), as do Banco Alimentar, a distribuição pelos bombeiros
de alimentos que sobram dos restaurantes pelos mais pobres. Ou, ainda, as
que se associam às redes de entreajuda da paróquia:

Nós, na nossa igreja, temos uma família que está agora a passar dificul-
dades por causa da crise e falta de trabalho e nós até fizemos uma coisa que
era para ajudar essa família, que era fazer uns sabonetes, que estão dentro de
um guardanapo, fizemos lá na igreja, com o pessoal jovem, vendemos esses
sabonetes a 2 euros e meio, lá na igreja e esse dinheiro demos à família [Ivo,
17, Norte suburbano, classe média, família nuclear, minoria étnica].

Nós andamos nos bancos de livros [...] é uma associação que pede li-
vros a quem já não precisa e as pessoas vão lá entregar. Levamos uns e tra-
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zemos outros, é por troca [Rita, 16, Norte suburbano, classe alta, família
nuclear].

Já as oriundas de meios vulneráveis se estendem em quantidade e va-
riedade de referências, revelando um notável conhecimento dos meca-
nismos e instrumentos de protecção social aos mais desfavorecidos:
SASE, passes e ajudas para compras de livros fornecidos pela Câmara,
senhas de refeição para cantina, abonos, etc. – tudo são palavras de um
léxico que conhecem bem, aplicado ao seu caso concreto. 

As estratégias que se centram na família, e que passam pelo reajusta-
mento dos seus recursos ou estilos de vida, são, porém, as mais evocadas
em todas as entrevistas. No caso dos meios mais favorecidos, o realinha-
mento traduziu-se sobretudo num alteração, moderação ou regramento
dos comportamentos (nomeadamente de consumo) com impacto no or-
çamento familiar: passou a contar-se o dinheiro, há a preocupação de poupar
energia (para lavar a louça em certos horários, os pais ralham por causa das luzes
lá em casa, poupar no tempo da internet), recorre-se a marcas brancas, com-
pram-se sempre as coisas mais baratas, passa-se a pôr gasolina ao domingo no
posto X, mais barato, mudar de um operador para outro, negociando preços
mais baixos. Passa-se a comer na escola porque é mais barato. Alugam-se
partes da casa (um quarto vazio a estudantes). Acciona-se um sistema de
trocas de bens entre familiares, sobretudo colaterais: herdar das primas
roupa e mochila, por exemplo.

Agora preocupam-se muito mais com as luzes lá em casa. Também com-
pram sempre coisas mais baratas. É tudo assim um bocado diferente, às vezes
[...] o meu pai adora comprar coisas de marcas brancas, porque agora é um
bocado difícil com a crise. [...] Os meus pais, muitas vezes, quando eu vou
às compras, vejo os meus pais a comprarem a comida e sempre a verem qual
é que é a mais barata [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear
numerosa].

O meu pai diz que temos que poupar mais e que temos que comprar
menos coisas [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Sim, os meus pais preocupam-se com isso... Pois, estava-me a lembrar da
electricidade, às vezes esqueço-me de apagar as luzes, a minha mãe ralha
sempre comigo, eu tenho que apagar as luzes para ficar mais barata a conta
no final do mês [Mariana, 15, Centro rural, classe alta, família nuclear].

Se calhar nos ingredientes e essas coisas a minha mãe comprava muitas
coisas num hipermercado, mas agora se calhar já começa a comprar mais
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coisas noutro, da marca branca e, que se calhar é mais barato. Não sei. Acho
que  este é mais barato. Se calhar só vai na qualidade ou nos preços [Marta
P., 15, Sul urbano, classe alta, família recomposta].

Talvez não deitemos tanta comida fora e amanhã vamos comer o mesmo
que comemos ontem. Isso sim. Porque antes, não: «Ai não me apetece
comer!», «Então, vai para o lixo». Agora já temos mais esse cuidado: «O. K.
Não queres comer hoje, fica guardado no frigorífico e comes amanhã» [Ana
E., 16, Sul rural, classe baixa, família nuclear, doença crónica].

Há casos onde as dificuldades são maiores e em que surge uma refe-
rência ao papel dos avós: a avó que empresta dinheiro e dá ao pai para ele
comprar coisas, os avós que oferecem roupa, dão uma ajuda para a compra
do carro ou pagam as actividades extra-escolares dos netos.

Os pais parecem querer reforçar uma mensagem educativa, simulta-
neamente mais controladora e apelando à responsabilidade dos filhos:
dizem que tenho de começar a ter responsabilidade. E os exemplos são inúme-
ros, no que se refere a um crescente autocontrolo destes nas despesas de
consumo caprichoso (quero, tenho). A criança procura travar os seus im-
pulsos em matéria de usar e deitar e fora, prever e ponderar gastos, ajustar
o consumo às verdadeiras necessidades (não gastar em coisas que não vale a
pena... agora vi isto vou comprar; preciso de mais canetas para quê?!) E a criança
dispõe, de qualquer maneira, de menos dinheiro (Antes eu gastava e tinha,
agora...).

O meu pai disse para eu poupar muito dinheiro e depois... eles disseram-
-me que não me davam mas que, se eu, com o meu dinheiro, poupasse, que
eu podia ter [Carolina B., 11, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Eu quando era pequenina pedia muitas coisas, mas agora, não peço quase
nada. Quando gosto de alguma coisa, às vezes compro com a minha mesada
que me dão, outras vezes não, vejo as coisas e... e fica para a próxima, não
sou tipo aqueles jovens que dizem: «Vi isto e vou pedir à minha mãe para
ver se ela compra.» Não, eu não sou assim. Antes pedia muita coisa, agora
não peço quase nada. [...] Às vezes fico a pensar assim... eu espero, vou es-
perar, pode ser que isto fique mais barato e depois compro [Francisca F., 14,
Sul rural, classe alta, família nuclear].

Poupar e realizar gastos muito controlados são igualmente estratégias
familiares referidas pelas crianças desfavorecidas – sendo que, no seu
caso, e dado o ponto de partida, esse imperativo se pode traduzir numa
privação gravosa de acesso a um nível mínimo de vida: Tentamos poupar
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ao máximo, todos juntos. Os exemplos sucedem-se: não gastar dinheiro em
coisas que não sejam para a sobrevivência (o meu pai em vez de mandar arranjar
a televisão, arranja comer para a gente); passar a andar a pé; reciclar as coisas
de um ano para o outro: lápis, canetas, borrachas, roupa velha; receber livros,
roupa de um primo quando deixa de lhe servir. Vai-se aos saldos, aos super-
mercados mais baratos, aproveitam-se os descontos e as promoções, as
marcas brancas:

– E o que é que tu fazes depois ao dinheiro? 
– Ponho no meu mealheiro e guardo para uma emergência [Bernardo

P., 8, Centro urbano, classe média, família monoparental].

Sim, tanto que eu sei o ponto de vista. Não podemos gastar dinheiro em
coisas, em saídas que não é uma coisa que seja necessária para a sobrevivência
[Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, mãe desempre-
gada].

Compram coisas só de marca branca. Antigamente a minha mãe com-
prava bolachas de marca, agora é só de marca branca. [...] Que o meu pai e
a minha mãe só compram coisas que nós necessitamos, quando recebem
[Gonçalo D., 9, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear, mãe desem-
pregada].

Os meus primos, como eles não precisam já, eles dão-me alguns livros
[Daniel P., 11, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear alargada].

Quando peço um euro e a minha mãe diz que «para te dar um euro,
compro umas batatas e faço um almoço ou um jantar» [Fernando, 14, Cen-
tro urbano, classe baixa, família nuclear numerosa, pai desempregado, mi-
noria étnica, portador de deficiência].

Enquanto que a minha mãe antes ia quase todas as semanas ao super-
mercado, agora tenta ir uma vez por mês e compra logo tudo, o essencial.
Tenta aproveitar todas as promoções, de carne, de peixe... Tenta aproveitar
sempre as promoções [Sara, 15, Norte urbano, classe baixa, família recom-
posta].

Pedir ajuda aos avós é, neste meio, muito frequente e a intensidade e
a importância dessa ajuda são relevantes. Às vezes pedem ajuda aos avós,
antes não pediam. Representa, muita vez, a possibilidade de assegurar a
sobrevivência da família dos pais da criança.
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A minha avó depois foi com a gente às compras e ela pagou as compras
duma semana e coisas assim [Miguel T., 16, Sul rural, classe média, família
nuclear numerosa].

A electricidade é assim, às vezes pagam os meus avós e o outro mês pa-
gamos nós [Daniel S., 10, Centro rural, classe baixa, família nuclear, pais de-
sempregados].

A avó compra o leite para dar à mãe [Gonçalo, 15, Centro urbano, classe
baixa, família nuclear, pais desempregados].

Mas também parece ser através dos avós (onde de resto se destaca cla-
ramente a avó) que as crianças acedem a alguns bens da cultura juvenil e
escolar, tão importante para a sua integração na rede de pares. A avó
ajuda regularmente: compra a roupa, ajuda a pagar o colégio, o instituto, paga
as visitas de estudo (de outro modo a criança não iria), dá uma ajuda a car-
regar o telemóvel, a juntar dinheiro para a play station. Aos avós, e nas ajudas
pontuais aos consumos da criança, juntam-se por vezes tios e padrinhos.

– A minha avó ajudou a comprar o telemóvel. Foi um bocadinho de
prenda... 

– E como é que tu carregas? Quem é que carrega o telemóvel? 
– É a minha avó, dá-me sempre dinheiro. [...] A minha outra avó tam-

bém dá dinheiro para comprar roupa [João S., 14, Centro suburbano, classe
baixa, família nuclear, mãe desempregada, doença crónica].

Às vezes a avó vai lá a casa, visitar, cumprimentar a minha mãe, poucas
vezes a gente nos vê, quando tenho a tarde livre e tenho hipóteses vou lá vi-
sitar e dar um beijinho, mas quando vai lá a casa, dá um dinheirinho para
comprar qualquer coisa. Aos netos [Josué, 15, Sul rural, classe baixa, família
nuclear, doença crónica].

Às vezes dão. Também tenho uma tia que mora em Oeiras que tem di-
nheiro, tem uma vivenda e sempre que eu vou lá dá-me dinheiro, vou lá ra-
ramente, não sou interesseiro. [...] A minha avó também tem dinheiro, mas
sempre que eu preciso ela dá-me, mas raramente eu vou lá [Santiago, 16,
Centro urbano, classe baixa, família monoparental].

Os padrinhos, o meu padrinho deu-me umas sapatilhas. A minha ma-
drinha, a minha madrinha também me deu umas. Mas isso foi para andar.
O meu padrinho é que me deu uma própria para guarda-redes, que eu sou
guarda-redes. Umas próprias e agora, o meu avô às vezes ajuda-me: quando
eu não tenho dinheiro para a escola ele dá-me dinheiro ou quando o meu
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avô não me dá, os meus pais [Rui, 12, Norte rural, classe baixa, família nu-
clear].

Em todas as ocasiões e a minha tia e a minha avó paterna dão-me di-
nheiro, 10 euros [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, família nuclear nume-
rosa, mãe desempregada].

A minha tia-avó costuma, às vezes quando vem aqui, sem a minha mãe
ver, põe-me sempre 10 euros no bolso e eu agradeço. Ajuda-me ela, para
comprar coisas que eu queira ou dá à minha mãe para ajudá-la [Alexandre,
16, Norte suburbano, classe média, família monoparental, mãe desempre-
gada].

A poupança atinge também a esfera da alimentação – e aqui parece
surgir um outro elemento de diferenciação relativamente às classes mais
favorecidas. As crianças dizem comer menos, menos variedade e descrevem
as novas rotinas adoptadas para a confecção de refeições em casa: 

E em termos de comida... Sim. Reaproveitamos. Quase sempre [Isabel,
14, Norte suburbano, classe baixa, família nuclear].

Sim, ao almoço. Foram restos da comida que sobrou do jantar. Quando
é domingo, a minha mãe quando faz o jantar, também faz algumas comidas
e depois mete-as num Tupperware, põe no frigorífico, para depois, no dia se-
guinte, nós comermos ao almoço e jantar... tipo restos [Pedro, 12, Norte su-
burbano, classe baixa, família monoparental, pai desempregado].

Sim. Agora comemos um bocado menos. Menos variedade. Guardamos
um bocado do almoço ou do jantar, para depois se fazer o almoço ou o jan-
tar [João S., 14, Centro suburbano, classe baixa, família nuclear, mãe desem-
pregada, doença crónica].

Noto um bocadinho diferenças, os pratos são os mesmos. Nas quanti-
dades é que a minha mãe faz menos para não sobrar e depois ter de se a
gente não comer no outro dia, ter de dar aos cães ou pôr no lixo mesmo,
quando se estragam [Carolina A., 11, Centro rural, classe baixa, família nu-
clear].

Em meios rurais, as hortas familiares, a capoeira ou o gado doméstico
podem dar um precioso contributo em orçamentos apertados. 

Por exemplo a minha avó também tem um jardim enorme por causa da
crise também, temos sempre vegetais, raramente compramos alfaces. [...]
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Sim, também foi por causa disso que agora temos a horta, que temos o forno
lá fora. E a minha avó lá em cima tem um armazém de enlatados [Miguel
T., 16, Sul rural, classe média, família nuclear numerosa].

Observadores privilegiados do quotidiano doméstico, as crianças são,
portanto, capazes de o retratar e interpretar em detalhes minuciosos, ci-
rúrgicos e exemplares. Como se nada lhes escapasse do mundo dos adul-
tos.

Soluções para vencer a crise

Curiosamente, aplicando os seus conhecimentos de História ao pre-
sente, uma das crianças da amostra confessa-se surpreendida com a emer-
gência desta crise e a estranha tendência dos adultos para não aprenderem
com os seus erros:

Às vezes pergunto coisas sobre a crise, que eu gostava de saber, não sei,
pergunto porque é que nós tivemos tantas crises e continuamos a ter e por-
que é que não aprendemos?... como é que se pode melhorar a crise e essas
coisas todas [Inês, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear numerosa].

E que sugestões dão, por outro lado, as crianças para vencer a crise? 
As propostas feitas podem ser encaradas por dois prismas: eles, os po-

líticos ou as políticas, têm de mudar; nós tomamos atitudes e iniciativas
(de contenção com os gastos próprios, de generosidade para os que pas-
sam dificuldades). Neste domínio também, as crianças produzem um
discurso actual, inteligível e fundamentado – onde se revela a influência
das conversas dos adultos, das notícias nos media. Como lugar de pro-
moção de um debate cívico sobre os momentos difíceis da actualidade,
onde as crianças pudessem colectivamente expressar as suas preocupações
ou ser mobilizadas para iniciativas de entreajuda concretas na comuni-
dade, a escola ocupa um lugar surpreendentemente discreto nos discursos
infantis. É notada a sua importância institucional na operacionalização
de políticas públicas de protecção social, são também enaltecidos casos
pontuais de professores que ajudam os alunos (amparando-os e ouvindo-
-os, mas comprando-lhes também senhas de refeição, «óculos», pagando
visitas de estudo). Mas pouco ou nada dizem sobre a escola como lugar
de aprendizagem ou treino de competências cognitivas ou práticas para
enfrentar a crise.

Um número muito significativo de entrevistados sugere, na primeira
frente, que haja uma revolução ou que mudem os políticos...
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Uma revolução. Para... Para... sair as pessoas que estão... [Carolina B.,
11, Norte suburbano, classe alta, família nuclear].

Olha, dizia aos senhores presidentes, ao primeiro-ministro e a eles todos
que metade do dinheiro que eles recebem metade era para o povo. E de-
pois... sim, porque eles recebem muito dinheiro, recebem mais do que o
papa, se calhar. Eles recebem dinheiro e não sabem o que devem fazer ao
dinheiro. Se fossem inteligentes agarravam no dinheiro faziam metade para
as pessoas que estão mesmo a passar dificuldades, agora o desemprego está
a aumentar e metade para eles e metade para o povo e deixarem de pensar
tanto neles e pensarem mais nas pessoas, porque se calhar há pessoas que
não têm dinheiro para nada. Nem para comer têm se calhar. O que eu fazia
era isso depois dizia ao primeiro-ministro, e ao ministro das Finanças, isso
tudo, tirava metade do dinheiro para isso, depois dividia pelas pessoas, nós
somos muitos [Francisca F., 14, Sul rural, classe alta, família nuclear].

Os políticos serem um pouco mais honestos, cortam nos ordenados das
outras pessoas, também cortem nos deles, nos ordenados. E nos subsídios
de Natal e não sei quê, cortam nos da Função Pública... Se cortam nesses,
têm que também cortar nos deles [Mariana, 15, Centro rural, classe alta, fa-
mília nuclear].

Que a crise acabasse. Que houvesse outro 25 de Abril. Para a crise acabar.
Continuar a fazer manifestações [Gonçalo D., 9, Norte suburbano, classe
baixa, família nuclear, mãe desempregada].

Sugeria fazer, fazer uma, como é que se chama? Uma juntar assim um
grupo para, para ir contra... [Cátia, 9, Norte rural, classe baixa, família nuclear
numerosa, mãe desempregada].

[...] eles é que estão a errar, não somos nós, nós só estamos a sofrer, eles
não [Santiago, 16, Centro urbano, classe baixa, família monoparental].

As pessoas tentam fazer assim manifestações com outras pessoas por
causa da crise, mas depois aquilo dos polícias com aquelas bolinhas assim
de plástico que aleijam [Carlos, 10, Centro rural, classe baixa, família nu-
clear].

Outras argumentam, recorrendo a temas e termos da actualidade, que
seria importante mudar as políticas:

O meu irmão está sempre a falar que Portugal devia fazer como a Islândia
fez aqui há uns anos atrás que lhe disseram que eles tinham que pagar a dí-
vida e lhes disseram que em tão pouco tempo não conseguiam e acho que
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a União Europeia lhes disse, ou pagam... e eles disseram, se nós não temos
dinheiro não pagamos... e ficaram uns meses sem pagar e deram-lhes um
prazo maior, acho que Portugal devia fazer isso [Alexandre, 16, Norte su-
burbano, classe média, família monoparental, mãe desempregada].

Eu acho que passa por um investimento externo em Portugal para dina-
mizar a economia para... porque nós, ao cortarmos nos vencimentos e... nós
também estamos a cortar poder de compra e se cortamos no poder de com-
pra as empresas vão vender menos, vão produzir menos, logo é um... Acho
que passa por um investimento. Forte e contínuo que vai fazer com que se
criem postos de trabalhos, com que sejam bons postos de trabalho e que os
vencimentos sejam bons e que possam comprar e dinamizar deste modo
[Henrique, 17, Norte suburbano, classe média, família nuclear alargada].

Apostarmos mais no nosso país, podemos ter aqui tanta coisa boa, em
vez de... nós apostamos muito no futebol, se calhar não devíamos apostar
tanto no futebol e apostar noutras coisas. [...] Na pesca, temos uma grande
costa e na agricultura também [Filipe D., 16, Centro urbano, classe média,
família nuclear, portador de deficiência].

Meter toda a gente a trabalhar. Baixar o IVA, foi isso que piorou quase tudo.
Essas pessoas que estão na prisão a não fazer nada, pelo menos ter um campo
para cultivar, para se vender no mercado, em vez de se estar a comprar a outros
países [Josué, 15, Sul rural, classe baixa, família nuclear, doença crónica].

Pelo menos que aumentassem os salários e baixassem o resto. 
– O resto, o quê? Os preços? 
– Sim, os preços, o IVA, a educação e essas coisas [Vanessa T., 11, Norte

rural, classe baixa, família nuclear].

Curiosamente, as crianças mais desfavorecidas colocam explicita-
mente, na arena das soluções para vencer a crise, as questões da igualdade
e da justiça social: 

Eu acho que ainda há muitas pessoas com exagero de dinheiro, que não
precisam de dinheiro nenhum e que nem sequer sabem o que hão-de fazer
ao dinheiro e que estão sempre a comprar coisas que não é preciso e podiam
dar àqueles que precisam mesmo e que estão a passar por situações muito
difíceis [Rui, 12, Norte rural, classe baixa, família nuclear].

Eu sugeria que as pessoas conseguissem arranjar um emprego de novo e
que tentassem não despedir tantas pessoas. Porque as pessoas passam difi-
culdades. Por exemplo os que trabalham têm pouco ordenado e os que tra-
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balham pouco e pronto são importantes têm um ordenado muito grande.
E as pessoas tiram àqueles que trabalham muito e recebem pouco [Carolina
A., 11, Centro rural, classe baixa, família nuclear].

Aqueles senhores que fazem o dinheiro, podiam fabricar mais. E podiam
fabricar mais, um bocado mais, para haver mais dinheiro, davam aos patrões
das pessoas, depois os patrões pagavam mais aos funcionários [Daniel P., 11,
Norte suburbano, classe baixa, família nuclear alargada].

Na segunda frente, as crianças destacam, sobretudo, uma mudança
voluntarista de atitudes e de valores: por um lado, poupar, não se endi-
vidar, não gastar mais do que aquilo que se tem; por outro, ajudar os ou-
tros que passam dificuldades – redistribuindo, partilhando, dando-lhes
generosamente dinheiro, roupa, comida, condições.

Tentar poupar mais. Há muita gente a tentar poupar mas há outros que
têm a mania das grandezas e mesmo com a situação preferem ficar endivi-
dados e terem, e mostrarem que têm mas estarem todos endividados até sei
lá onde [Rodrigo, 16, Centro urbano, classe baixa, família nuclear, mãe de-
sempregada].

Limitar as despesas, basicamente para... É isso, limitar as despesas para
poderem, para o dinheiro, não gastarem tanto em coisas desnecessárias 
para poderem ter para as coisas necessárias [Hugo, 14, Norte suburbano,
classe média, família nuclear].

Que as pessoas dessem roupa aos pobres, que dessem comida e que des-
sem abrigo [Filipe C., 11, Norte rural, classe baixa, família nuclear alargada].

Ajudar a terem uma vida melhor, que é a melhor coisa para ultrapassar
quem está sozinho e quer passar a crise, é dar comida, mas não é dar roupa,
coisas para brincarem, é mais dar amizade, ficar ao pé deles e divertirmo-nos
com eles [Santiago, 16, Centro urbano, classe baixa, família monoparental].

Famílias que tanto o pai, como a mãe perderam o emprego e já não têm
mais maneira de sustentar os filhos e acho que aquelas pessoas que estão
bem na vida, eu sei que há pessoas que estão bem, podem não estar tão bem
como antes, mas ainda estão bem, podiam dar [Sara, 15, Norte urbano, classe
baixa, família recomposta].

Trazia-os até minha casa, para eles se alimentarem, dava-lhes roupas para
eles se vestirem, fazia tudo o possível para eles ficarem melhores [Rui, 12,
Norte rural, classe baixa, família nuclear].
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Em suma. Como palavra e como situação, a crise é plenamente reco-
nhecida enquanto «problema» pelas crianças. São, aliás, informadoras
competentes e lúcidas sobre o que acontece no mundo que as rodeia.
Como que a ilustrar, na prática, o «direito à participação» consagrado no
artigo 12.º da CDC, as crianças permitem-nos, com os seus discursos,
aceder a diferentes retratos da crise.

As crianças e a crise: retratos

Retrato 1
Daniela, 8, Centro suburbano, classe média, família monoparental 
alargada, mãe desempregada

A Daniela tem 8 anos e vive nos arredores de Lisboa com a mãe, a
irmã, a avó e o tio. A mãe, empregada de escritório, ficou desempregada
em Janeiro deste ano. O pai vive em Lisboa e é segurança. 

Dorme no quarto com a irmã (6 anos) e a mãe num beliche com ga-
veta. Por sua vez, a avó e o tio partilham outro quarto.

Anda nas explicações de Matemática e Português e nos escuteiros. Dei-
xou de ter natação porque a mãe ficou sem trabalho. Deixou, também,
de participar nas Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) por
opção da mãe. No Natal recebeu menos presentes. A mãe tem dificulda-
des em pagar as contas, mas a avó ajuda. Em relação ao vestuário, tem
umas amigas mais velhas que lhe costumam dar roupa e a avó também
lhe oferece. Refere que às vezes vai à carteira da mãe: só tiro umas moedi-
nhas de cêntimos.

Na escola sente-se insegura, tem pânico dos mais velhos, porque eles fal-
tam às aulas e escondem-se para fumar, e ela tem medo de que a escola
comece a arder.

O que a faz feliz é estar com a família, sem estarem a falar de dinheiro
e de futebol. Fica triste quando se irrita com a irmã e a mãe se zanga com
ela. O que a faz ficar realmente zangada são os presidentes (governantes),
referindo que estes tiram dinheiro às pessoas, é mentira atrás de mentira.

Ouve falar da crise na rua e na televisão. Na televisão dizem que a crise
ainda está a aumentar mais. 

Para ajudar a vencer a crise, construía um lar para crianças pobres e
para as que tivessem dificuldades.

Quando for grande quer ser massagista, os pais dizem que ela pode
ser o que quiser, mas que tem de ser feliz. Os seus desejos para o futuro

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas

172

03 Impactos da Crise Parte 3.qxp_Layout 1  27/01/15  11:13  Page 172



são ter uma vivenda com piscina, ter uma saia de folhos e ser a menina das alian-
ças no casamento do meu pai e da minha mãe.

Retrato 2
David, 10, Centro rural, classe baixa, família nuclear, 
pais desempregados 

O David tem 10 anos e vive com os pais e o irmão (16 anos) numa al-
deia do concelho de Torres Vedras. Os pais estão desempregados há cerca
de 6 meses. Embora a situação actual dos pais seja de desemprego, o
David considera que estes têm menos tempo porque andam sempre um
bocado enervados porque não conseguem arranjar emprego.

Vive numa habitação no rés-do-chão, sendo que os avós paternos
vivem no 1.º andar. Neste sentido partilham as contas mensais associadas
à mesma. Normalmente ajuda os pais nas tarefas domésticas, como por
exemplo cortar a relva, limpar e arrumar o seu quarto. Fica feliz quando
está junto dos pais. Porém, fica triste quando o irmão está de mau humor
ou quando os pais estão muito ocupados e ele não tem nada para fazer. 

Usufrui do Serviço de Acção Social Escolar (SASE), escalão A, o que
significa que não paga, quer no refeitório, quer na papelaria. A mãe dei-
xou de comprar uns sumos e umas bolachas de que ele gostava muito.
Toda a roupa que veste vem dos primos e do irmão, é muito raro comprar
mas nunca me faltou roupa. 

O David, os pais e o irmão não costumam passear muito, mas muito
de vez em quando vão a Lisboa. Passear e ir ao cinema são actividades
que costuma fazer com a madrinha. Salienta que este ano teve menos
prendas no Natal do que nos anos anteriores. 

O David diz que quando era pequenino queria ser carpinteiro, mas
agora já não quer, e não tem outra ideia em mente. Os pais dizem que
ele estude muito para ter um bom emprego, ganhar bastante dinheiro e
ter uma vida boa.

Ouve falar da crise nas ruas, na televisão, nas notícias do computador
e refere que os pais e o irmão costumam falar neste assunto, referindo
que está mau para comprar o que eu quero.

Na sua opinião, para vencer a crise, os governantes não deviam pensar
só neles, mas sim em esforçar-se para ajudar o país; devíamos ajudar os
pobres para viverem melhor e depois tratar do resto.

Os seus desejos são ter uma consola, oferecer um computador ao
irmão (porque o que ele tem está avariado) e que os pais encontrem tra-
balho.
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Retrato 3
António, 11, Centro urbano, classe alta, família nuclear 

O António tem 11 anos e vive em Lisboa com os pais e a irmã (6 anos).
A mãe é engenheira e o pai é informático.

Nos dias em que só tem aulas de manhã vai à tarde para um centro de
estudos. Para além disso, pratica natação duas vezes por semana e joga
andebol na equipa principal do seu escalão.

O que o faz sentir feliz é estar com a família e, por esse motivo, sente-
-se triste quando «há jantares de família e não está lá toda a gente».

Nas férias do Verão do ano passado foi a Sesimbra com os pais e uns
amigos da família. Foram também ao Algarve, ao Alentejo e a Espanha.
O Natal foi um bocadinho diferente porque como estamos em crise os adul-
tos já não dão prendas aos adultos. Quando recebe dinheiro, no Natal ou
no aniversário, guarda-o para comprar alguma coisa que eu queira mais tarde,
ou para depositar na conta. Em relação à compra de vestuário, quando pre-
cisamos, os meus pais compram-nos. Tinham empregada doméstica todos os
dias, agora vai apenas uma vez por semana porque nós temos imensas des-
pesas, dois filhos e dois adultos... ou não temos dinheiro para pagar à empregada
ou ela não tem disponibilidade. 

No dia-a-dia ajuda os pais nas tarefas domésticas afirmando que faz
todas aquelas coisas que as crianças conseguem fazer, por exemplo, pôr a mesa, às
vezes quando a minha irmã precisa de ajuda para tomar banho, eu dou-lhe banho
ou quando é preciso ajuda para fazer o jantar ou para fazer alguma coisa eu ajudo
a fazer o jantar. 

Ouve falar da crise no telejornal. E quando ouve falar numa criança
pobre pensa que tem apenas as coisas de que precisa para sobreviver, mas
não tem brinquedos e muito dificilmente tem comida e sítio onde dor-
mir, por isso lembro-me de que as devemos ajudar. Neste sentido, se pudesse
dava-lhes comida e depois se eles necessitassem de alguma ajuda... a fazer os
trabalhos ou uma coisa assim..., ajudava-os. 

Para vencer a crise, na sua opinião, as pessoas não teriam que fazer nada,
quem teria que fazer alguma coisa é o governo.

No futuro, o António gostava de ser médico pediatra para tratar as crian-
ças. Para atingir esse objetivo tem consciência de que precisa de tirar mé-
dias altas para entrar no curso de Medicina. Quando colocada a hipótese
de emigração, refere daqui a 4 ou 5 anos, já vamos estar bem, se for assim eu
fico cá a trabalhar, se não for vou ter de ir para outro país.
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Retrato 4
Constança, 12, Centro urbano, classe alta, família nuclear numerosa

A Constança é uma menina com 12 anos que vive em Lisboa com os
pais e quatro irmãos. A mãe é secretária numa universidade e o pai gestor
de uma empresa. Considera que a sua casa não é muito grande, mas eu
acho que até é bom ser pequenina porque assim nós podemos estar todos juntos e
nunca está uma pessoa sozinha numa divisão.

A Constança está num colégio privado, de onde irá sair no próximo
ano lectivo. Na escola tem aulas de costura e fora da escola pratica nata-
ção e frequenta um grupo de escuteiros.

Fica feliz quando o irmão conta piadas e rimo-nos todos. Gosto de estar-
mos juntos às refeições e adoro fazer passeios. Por outro lado, quando os irmãos
fazem birras ou quando vão todos às compras e começam a pedir muitas
coisas, fica triste porque fica com pena dos pais, não gosto que eles gastem
dinheiro assim só por causa de nós e depois eles ficam cheios de pena mas não com-
pram na mesma e isso tudo e eles ficam todos chateados....

Refere como a crise se tem repercutido na sua vida a diversos níveis,
saúde, alimentação, actividades, material. No que diz respeito a activi-
dades desportivas, os pais perguntaram quem é que queria mesmo andar na
natação porque agora já não dá para todos praticarem. Na compra de
produtos alimentares, os pais optaram por comprar marcas brancas e
compram sempre o mais barato. Relativamente ao material escolar, como
são muitos irmãos, a mãe pediu-lhe que reutilize os materiais, nomeada-
mente a mochila. Tinham empregada doméstica todos os dias; actual-
mente apenas uma vez por semana.

Ouve falar da crise nas notícias, na rádio, nos supermercados, ouve
imensas pessoas a falar. Para ultrapassar a crise, utilizam várias estratégias
familiares como a compra de marcas brancas, preocupam-se com as luzes
em casa e, por vezes, a avó empresta dinheiro aos pais. 

Na sua opinião, as soluções para vencer a crise são gastar menos, fazer
um esforço para comprar produtos de marca branca, assim como ajudar
a criar mais trabalhos para enriquecer o comércio e aumentar o número
de empregados.

No futuro, para além de querer ser médica, quer ter cinco filhos e viver
numa casa com um jardim gigante, porque gosta muito de jardins.
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Retrato 5
César, 12, Sul rural, classe alta, família nuclear alargada

O César vive com os pais e com o irmão (17 anos) numa aldeia do
concelho de Évora. A mãe é professora e o pai é sócio de uma fábrica de
produtos agrícolas. Os pais são, também, pequenos empresários. O irmão
no Verão dá aulas de surf. Tem uma prima a viver com ele, com os pais
e com o irmão, mas nem sempre dorme lá em casa.

O César e o seu grupo de amigos estão a pensar fazer uma horta para
depois venderem o que produzem. 

Anda numa escola particular, mas quer sair porque estou um bocado
farto daquela escola [...] agora estão a fazer pagar cada vez mais dinheiro e por
coisas que antes eram muito menos. A título de exemplo, salienta o valor ele-
vado das refeições diárias. Pratica surf.

Têm cinco carros em casa, dois do pai, um da mãe, um do irmão (que
está a tirar a carta) e um da prima. Não notou diferenças nas quantidades
nem na qualidade das compras que fazem no supermercado. Compra
sapatos e roupas quando precisa, principalmente quando as suas coisas
estão a ficar velhas. Têm empregada todos os dias, excepto ao fim-de-se-
mana. Não tem semanada nem mesada, mas a mãe dá-lhe dinheiro
quando ele precisa. As avós (materna e paterna) vão dando dinheiro e
prendas.

No último Verão foi para o Algarve com a avó, o irmão e os primos,
e passou o resto das férias entre Évora e a Ericeira.

Ouve falar da crise na televisão. Do seu ponto de vista, a crise está a
melhorar porque viu que a recessão agora está de –2,5 e em 2014 prevêem que
já estará 0,6. Para superar esta situação, as pessoas deviam continuar a
fazer as hortas partilhadas para terem produção própria.

Quando era mais pequeno queria ser veterinário, agora já não tem ne-
nhuma ideia: para já ainda me faltam tantos anos pela frente. Quando colo-
cada a hipótese de emigração, refere que teria de ser um país onde haja
ondas – por exemplo, a Austrália – pois deseja ser patrocinado para poder
praticar e, quem sabe, competir no surf. 

Retrato 6
Fábio, 14, Centro suburbano, classe baixa, família nuclear numerosa,
minoria étnica, pai desempregado, deficiência

O Fábio tem 14 anos, vive com os pais e com quatro irmãos (todos
mais novos) num bairro em Lisboa. A mãe é doméstica e o pai vai fa-
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zendo uns biscates como mecânico e, para além disso, vai para a apanha
da fruta na Bélgica (sazonalmente). São ambos analfabetos.

Como tem direito ao Serviço de Acção Social Escolar, escalão A, o
acesso é gratuito a todos os livros escolares assim como a todas as refei-
ções na escola. 

Considera que os pais se esforçam para arranjar comer e que deixam
de comer para dar aos filhos. No que diz respeito ao impacto da crise,
nota diferenças nas compras, compram menos vezes e em menos quan-
tidade. E, na maioria das vezes, comem carne e peixe congelado. Mudou
de operadora da televisão por cabo, porque estava a ficar muito caro. Às
vezes não pagam as contas mensais por falta de dinheiro.

Os tios costumam emprestar dinheiro aos pais, depois quando há um
biscate melhor o pai paga. A avó também ajuda, dando carne, massas e
batatas. 

Quando está em casa e vê a família, fica muito feliz parece que [a casa]
tem outra luz, parece que tem uma luz mais forte. Fica zangado quando quer
uma coisa e os pais, como não têm dinheiro, não lha podem dar. Mas
acaba por compreender. 

Ouve falar da crise através dos pais, dos amigos, nas lojas e nas notícias.
Os pais dizem-lhe que antes conseguiam comprar mais coisas e que,
agora, se esforçam muito para arranjar comida, para arranjar dinheiro para com-
prar as coisas da casa.

Para vencer a crise, sugere que devíamos juntar-nos todos, como uma
família e ajudarmo-nos uns aos outros. Por exemplo, uns tinham um bocado
de pão para dar ao outro. Partilhar. Um ter um bocado de sumo, ou água. Que
há pessoas que não têm capacidade para pagar a água. Dar um garrafão ou isso,
com água. Dar um bocadinho de comer quando fazem uma panela grande. Aju-
dar a dar comer.

No futuro quer ser mecânico de motas e automóveis, especificamente
no motocross. Os pais dizem-lhe que se esforce na escola, para ser juiz.

Retrato 7
Susana, 15, Centro urbano, classe média, família monoparental

A Susana tem 15 anos, vive com a mãe e com o irmão mais velho.
Não tem quase relação com o pai. A mãe multiplica-se em trabalhos
como técnica de recursos e em part-time num restaurante; para além disso,
estuda à noite (estudos pós-graduados). Como a mãe está pouco tempo
em casa, a Susana costuma passar algum tempo sozinha. No entanto,
como a avó vive no prédio em frente, faz-lhe companhia até a mãe chegar
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e, para além disso, dá-lhe almoço e jantar, revelando-se um grande suporte
familiar. A avó dá-lhe, também, 20 euros de mesada. A Susana, a mãe e
o irmão (21 anos) mudaram de casa porque a renda era muito cara. Mas
gostava de ter uma casa maior para poder ter um quarto só meu. Porque eu divido
o quarto com o meu irmão. [...] Para ter um bocado de mais privacidade.

O irmão teve de arranjar um emprego porque precisava de mais di-
nheiro do que a mãe e a avó podiam dar. 

Este ano não foi de férias para o Alentejo porque se gasta muito di-
nheiro, essencialmente por causa das SCUTS, das portagens e da gaso-
lina. Nas compras do supermercado a mãe compra menos bolachas e io-
gurtes, alterou a marca do leite que comprava e cortou em sumos e
guloseimas. Também deixou de ter empregada doméstica porque já estava
a ficar um bocado caro.

Quando ouve falar na crise pensa em menos dinheiro. Está a pensar
arranjar um part-time para conseguir ganhar o seu próprio dinheiro e jun-
tar para ir para a faculdade e para conseguir pagar as suas coisas.

Na sua opinião, aquelas pessoas que ganham muito elevado, muito exagerado
mesmo, davam um bocado desse dinheiro aos que recebem menos. Dividir o dinheiro. 

A Susana gostava de ser médica cirurgiã ou médica normal. No futuro
gostava de viajar por Inglaterra e EUA (Nova Iorque) e, principalmente,
conseguir estabilidade para ter uma família. 

Retrato 8
Joaquim, 15, Sul rural, classe baixa, família nuclear, doença crónica 

O Joaquim tem 15 anos, vive numa aldeia perto de Évora, com os pais
e o irmão (18 anos). A mãe é auxiliar de acção educativa e o pai, no In-
verno, é construtor civil e no Verão é extractor de cortiça. Possui na sua
casa um pequeno quintal onde produz vários alimentos, como batatas,
ervilhas, favas, coentros, entre outros. Para além disso, fazem criação de
ovelhas, galinhas e porcos.

O irmão arranjou um trabalho: umas vezes vai para a apanha de cor-
tiça, outras para um supermercado, para conseguir pagar as propinas e
ter um carro novo.

O assunto crise é falado em casa, considera que o pior vai ser para ele
porque já com isto da Troika eu é que vou pagar, eu e os meus filhos. E o pai
costuma dizer: coitadinho do meu filho, vai pagar isto tudo.

Para solucionar os problemas e vencer a crise, este jovem sugere baixar
o IVA e colocar as pessoas que estão na prisão a trabalhar, nem que seja
a cultivar um campo, para se vender no mercado.
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No futuro, e como se considera uma pessoa do campo, o Joaquim
quer ser agrónomo. Por outro lado também gosta muito do Exército Por-
tuguês e da Força Aérea, opção que considera ser melhor porque as pes-
soas que andam nas universidades tiram cursos e não arranjam emprego. Os
pais aconselham-no a optar por uma coisa que ele esteja a ver que é certa,
de modo a ter um futuro bonito.

Deseja ter dinheiro, uma boa vida pessoal e familiar e nunca passar
necessidades. 

Retrato 9
André, 16, Centro urbano, classe baixa, família monoparental

O André tem 16 anos, vive em Lisboa com o pai e a irmã (24 anos).
O pai é empregado administrativo. A irmã também trabalha para juntar
algum dinheiro e comprar as suas coisas. Tem pouco contacto com a
mãe: há cerca de um ano que não a vê. 

Nos tempos livres está sempre a jogar à bola com amigos ou senão fico na
rua a dar voltas, à procura de algum sítio onde possa jogar à bola ou então vou
sair com amigos. Com o pai e a irmã às vezes vamos almoçar fora, mas é ra-
ramente; costumam também ir ver jogos ao estádio mas agora, por causa
da crise, temos ido menos vezes.

Sente-se feliz porque tem uma família de que gosta e é deles que eu pre-
ciso. Fica entristecido quando estão a falar e ele fica à parte. Por sua vez,
zanga-se quando às vezes falam mal, chamam a atenção. Não gosto disso e fico
um bocado zangado.

Na sua opinião o pai faz sacrifícios para alcançar sempre mais e mais. Já
falou com o pai sobre receber mesada/semanada mas não recebe porque
quando precisa de dinheiro o pai dá-lhe, diariamente. Tem uma tia e uma
avó que lhe dão dinheiro quando as visita.

Em relação à compra de livros escolares, pediu a um colega que já não
precisava. No que diz respeito às compras de supermercado, refere que
o pai sempre preferiu comprar marcas brancas e mais baratas, mas com a
crise tem poupado mais, mas continuam na mesma, nunca me faltou comida.
Relativamente a bolachas, cereais, iogurtes, doces e sumos compram
menos, mas compram sempre em quantidade razoável. O último Natal
foi com menos prendas, eu só peço uma ou duas coisas, não gosto de pedir muito.

Em relação à crise, ouve falar na televisão, na escola, através do pai e
dos vizinhos. O pai e a irmã dizem-lhe que a vida está difícil. Se... Deus queira...
como isto está com eles, imagina se isto se alastrar, quem vai sofrer somos nós. Para
solucionar a crise, se pudesse ajudar as pessoas que estão a passar por difi-
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culdades, ajudava a terem uma vida melhor, que é a melhor coisa para ultrapassar
quem está sozinho e quer passar a crise, é dar comida, mas não é dar roupa, coisas
para brincarem, é mais dar amizade, ficar ao pé deles e divertirmo-nos com eles.

O seu sonho é ser jogador de futebol, futebol ou futsal, mas considera com-
plicado porque as coisas estão mais difíceis.

Retrato 10
Zé Nuno, 16, Sul rural, classe média, família nuclear numerosa

Zé Nuno tem 16 anos e vive com os pais e irmãos (7 e 12 anos), numa
aldeia perto de Évora. Regressaram da Alemanha há cerca de nove anos.
A mãe é empresária e o pai é mecânico. 

Zé Nuno está no ensino secundário. E nos tempos livres pratica
skate.

Atrás da sua casa tem um quintal onde produzem vários legumes, por
isso é raro a família comprar no supermercado.

Fica feliz quando vê a irmã a rir e quando vai com o irmão para um
rio perto da sua casa, onde há imensos animais, lagostins, entre outros.
Ao contrário, as discussões que os pais têm entre si deixam-no triste. 
O seu maior medo é a falta de dinheiro para comprar comida. 

Optou por comprar os materiais escolares na escola, como cadernos,
canetas, calculadora, porque é mais barato. Nas suas compras diárias opta
sempre pelo mais barato, mas com qualidade. Por exemplo, na compra
de alimentos fala sempre com a mãe sobre os preços dos produtos e não
compram menos quantidade, mas compram a marca mais barata (marca
branca). Durante a semana, costuma almoçar com um grupo de amigos
no supermercado junto à escola, compram pão, salsichas e dá mais ou
menos 1 euro a cada um. Poupa dinheiro nestes almoços para comprar
tabaco, roupa, ténis e skates, porque se estão sempre a estragar. Zé Nuno
recebe 15 euros de mesada. Têm empregada doméstica todos os dias,
menos ao fim-de-semana. 

Actualmente, Zé Nuno e os amigos compram tábuas de skate, mandam
vir dos EUA, em branco. Depois ele faz os designs, põe os layouts em cima
da tábua e vendem. Possui um blogue onde pode fazer publicidade, co-
locar anúncios e assim tentar ganhar algum dinheiro através do Google.
Está inscrito como autor num site, de onde lhe enviam propostas de escrita
de textos com cerca de 1000 palavras. Se escrever um texto com qualidade
pagam-lhe 40 euros. Zé Nuno também costuma ajudar o pai na oficina
de motas e a avó na quinta, sendo que destes trabalhos consegue juntar
mais um pouco de dinheiro do que eles lhe pagam.
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Pensando no seu  futuro, gostava de ter uma empresa o mais cedo pos-
sível, aos 17-18 anos, para vender roupa – por exemplo, as suas t-shirts e
ténis. E também um call skate, ou seja, vender tábuas de skate. Acima de
tudo para ter uma fonte de rendimento, para que os pais já não precisem
de gastar dinheiro com ele. Para além disso, tem um desejo: ter um passe
especial na Lufthansa para poder viajar para todo o lado, para conhecer
o mundo.

Ouve falar da crise nos cafés da aldeia e fala deste assunto com os ami-
gos e os professores, mas com os pais não. Para ultrapassar esta crise, sugere
a produção de produtos portugueses e a venda desses mesmos produtos.

Retrato 11
Rita, 16, Norte suburbano, classe alta, família nuclear

Rita, filha única, tem 16 anos e vive em Gaia com a mãe, professora
de Música a trabalhar num ATL – e esclarece: «só com a minha mãe, porque
o meu pai está a trabalhar fora... há cerca de três meses». Engenheiro civil, en-
contra-se agora na Guiné, pois a empresa onde trabalhava no Porto foi à
falência. Apesar de o pai vir de dois em dois meses a Portugal e usarem
muito o Skype, «não estamos tanto em contacto, como é óbvio [...] é uma coisa
que também me entristece». Para além da separação do pai, a crise impôs
cortes nalgumas despesas «supérfluas», nomeadamente no material esco-
lar, na alimentação ou na ocupação dos tempos livres. Rita frequenta o
11.º ano de uma escola secundária pública do Porto; alguns livros foram
emprestados pela filha de uma «vizinha no bairro» de uma tia; outros, con-
seguiu-os através dos «bancos dos livros», uma associação «que pede livros a
quem já não precisa e as pessoas vão lá entregar». Passou a reutilizar canetas
que «andavam lá por casa», comprou o estojo mais barato («para aí 70 cên-
timos»), os cadernos «daqueles com separadores». A ementa das refeições diá-
rias também se alterou: deixou praticamente de se comer peixe fresco,
«É mais peixe congelado. Deixamos de comprar tantas bebidas refrigerantes...
Água da torneira é bem boa». A família deixou de ter carro quando o pai
ficou desempregado «porque era da empresa»; passaram a andar de auto-
carro: «Íamos de transportes públicos para a praia, para o Molhe de Matosinhos
e depois regressávamos a casa». No último Natal «não houve tantas prendas,
mas também para mim não é isso que interessa. E por estranho que pareça, tive
mais gente em casa».

Refere que os pais muitas vezes a avisam de que «a vida não é fácil e que
uma pessoa tem que se esforçar para ter bons resultados que é pelo menos para ter
uma oportunidade no futuro». E reconhece que os pais se sacrificam muito
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por ela: «Eu acho que fazem muitos sacrifícios, o meu pai ir trabalhar para fora
é um exemplo disso. E a minha mãe faz tudo para que eu possa ter uma vida me-
lhor.»
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Parte 4

Principais resultados 
e recomendações

[O que se poderá fazer para enfrentar a crise]
Não sei, mas talvez arranjar uma forma de mostrar
MAIS ESPERANÇA...
Madalena, 16, Norte suburbano, classe alta, 
família nuclear.

Principais resultados

Pobreza infantil  

• Desde 2008 as crianças constituem o grupo etário em maior risco
de pobreza em Portugal.

• As transferências sociais reduzem significativamente o número de
crianças em risco de pobreza (de 35,3% do total de crianças para
24,4%); no entanto, esta percentagem é ainda muito elevada em ter-
mos internacionais.

• Com o início da crise aumentou o fosso entre famílias com e sem
crianças a seu cargo, estando as primeiras num maior risco de po-
breza. O risco de pobreza é mais elevado nas famílias numerosas
(40,4%), nas famílias monoparentais (33,1%) e nas pessoas desem-
pregadas (40,4%) e sem actividade económica (30,6%).

• Estão em grave risco de pobreza: as famílias monoparentais em que
a mãe/o pai está desempregada/do (90%) e as famílias de casais com
crianças em que os dois membros (53%) ou um membro do casal
(34%) estão desempregados.

• Entre Outubro de 2010 e Junho de 2013 o número de casais desem-
pregados inscritos nos centros de emprego subiu de 1530 para 12 065
(+ 688%). A taxa de emprego em adultos que têm crianças a cargo é
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significativamente mais baixa nos adultos com baixos níveis de esco-
laridade (69,3%) do que nos adultos com níveis de escolaridade ele-
vada (86,5%).

Privação material 

• A variação do consumo das famílias persiste em terreno negativo
desde 2010 (- 3,8% entre 2010 e 2012). Os cortes têm atingido so-
bretudo o consumo de bens duradouros e os bens não alimentares
e serviços.

• Em 2013 mais de um quarto das crianças (29,2%) em Portugal vivia
em agregados com privação material. São famílias que revelam difi-
culdades em pelo menos três dos nove indicadores utilizados a nível
europeu para medir a privação: não pagamento de contas, dificul-
dade em fazer face a despesas imprevistas, não conseguir comer re-
feição de carne ou peixe de 2 em 2 dias, não ter telefone, TV, carro,
máquina de roupa, aquecimento. Mais de uma em cada 10 crianças
encontram-se em agregados com um nível de privação severa (quatro
ou mais itens de privação material). A taxa actual de privação mate-
rial na infância inverte a tendência descendente entre 2010 e 2012.

• As crianças de famílias com baixos níveis de rendimento são as mais
afectadas (com 31,3% dos agregados no primeiro quintil de rendi-
mentos em situação de privação severa). As tendências ascendentes
nas famílias mais pobres (primeiro e segundo quintil) e descendente
nas famílias com rendimento mais elevado (quinto quintil), sugerem
a acentuação das diferenças sociais e o agravamento das condições
de vida das famílias mais pobres.

Outros indicadores

• Saúde. A taxa de mortalidade infantil, apesar de algumas oscilações,
diminuiu entre 2005 (3,5‰) e 2013 (3,0‰). Em termos compara-
tivos, mantém-se abaixo da média da União Europeia. A taxa de co-
bertura de vacinação está desde 2006 acima dos 96%. A obesidade
infantil continua elevada, com quase metade das crianças entre os 6
e os 8 anos a ter problemas de excesso de peso ou de obesidade.
Apenas 40% das crianças participavam, em 2010, em actividades ex-
tracurriculares envolvendo actividade física.

• Segurança e Situações de Risco. Segundo a Comissão Nacional para
a Protecção das Crianças e Menores em Risco, a negligência tem
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sido ao longo do tempo a situação mais sinalizada, envolvendo cerca
de um terço das crianças sinalizadas. No entanto, a sua prática pas-
sou a ser a situação mais sinalizada em 2013, devido ao aumento de
jovens nesta população, a comportamentos desviantes e maus tratos.
Menos frequentes mas também sinalizadas são as situações de prá-
tica qualificada como crime, abandono e abuso sexual. Também
existem casos esporádicos de mendicidade e exploração de trabalho
infantil. Na escola, as situações mais frequentes de violência estão
associadas às ofensas corporais, ao furto e às injúrias. A proporção
de jovens adolescentes que já experimentou drogas (marijuana, ha-
xixe, outras drogas ilícitas), pelo menos uma vez aumentou ligeira-
mente entre 2007 (13%) e 2011 (16%). Diminuiu o consumo de ál-
cool mas aumentou a percentagem de adolescentes que, no último
mês, fumou cigarros, experimentou drogas e viveu situações de em-
briaguez. Apesar da tendência de descida ao longo das últimas dé-
cadas, o número de mães adolescentes situa-se na média da UE.

• Alimentação. A privação material põe em causa a capacidade das fa-
mílias para proporcionar uma alimentação equilibrada às crianças.
Em 2009, 34% das crianças em privação material severa não comiam
peixe ou carne uma vez por dia, 28% não comiam frutas e vegetais
diariamente e 14% não faziam três refeições por dia.

• Educação. A taxa de escolarização tem progredido em todos os ciclos
de estudos, registando-se um aumento significativo da escolarização
no ensino secundário a partir de 2005. Apesar de ter vindo a descer,
o insucesso escolar, medido pela percentagem de alunos que não
transita de ano por falta de aproveitamento ou por desistência de
frequência, ainda é elevado em termos internacionais: 3,3% no 1.º
ciclo, 7,4% no 2.º ciclo, 13,3% no 3.º ciclo e 20,8% no ensino se-
cundário (2010-2011). Cerca de 3 % dos adolescentes entre os 15 e
os 17 anos não trabalham nem estudam em 2013.  

• Relações e apoios familiares. A maioria das crianças com menos de
15 anos (92%) come uma refeição principal sentada à mesa com os
pais. 88% das crianças dizem que os pais passam algum tempo a
conversar com elas todos ou quase todos os dias. Mas menos de um
terço dos pais diz ajudar as crianças todos ou quase todos os dias
com os trabalhos de casa e mais de metade (66%) declara que o faz
com menos frequência. 

• Habitação. Mais de 40% das famílias com crianças em risco de po-
breza têm problemas na habitação (de humidade, estrutura, telha-
dos) e um quarto das famílias tem problemas de ruído provocado
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pelo ambiente em que está inserida a casa. Quase um terço das crian-
ças em risco de pobreza é afectado pela sobrelotação da habitação
em que vive.

• Nascimentos de Crianças e Famílias. A crise económica veio acen-
tuar a tendência de declínio da fecundidade em Portugal: o índice
sintético de fecundidade atingiu em 2013 o valor mais baixo de sem-
pre (1,21). Segundo os dados dos Censos 2011, as crianças vivem
sobretudo em famílias de casais com filhos (comuns), mas também
em famílias monoparentais e famílias recompostas (com filhos de
anteriores casamentos); estas duas últimas formas de vida familiar
aumentaram significativamente ao longo da última década.

Políticas públicas

• A despesa do Estado no apoio às famílias com crianças (prestações
sociais e equipamentos, benefícios fiscais) representa, no início da
crise (2009) 1,71% do PIB. Em 2011. Em 2011 corresponde a 1,44%
do PIB. Ambos os valores estão abaixo da média dos países da
OCDE (2,61% em 2009 e 2,55% em 2011), e muito distantes de al-
guns países como a Suécia (3,75% em 2009 e 3,64% em 2011) ou a
França (3,98% em 2009 e 3,61% em 2011).

• Entre 2010 e 2013 regista-se uma redução no apoio económico do
Estado às famílias e um aumento dos impostos. O acesso às presta-
ções sociais (abono de família, subsídios sociais de parentalidade,
rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego e sub-
sídio de desemprego) fica mais restrito e diminui o montante dos
apoios financeiros. Em simultâneo, verifica-se um aumento genera-
lizado da carga fiscal suportada pelos titulares de rendimento do tra-
balho através do acréscimo do Imposto sobre o IRS, a par de uma
subida do IVA, designadamente nas tarifas do gás natural e da elec-
tricidade que passam da taxa reduzida de 6% para a taxa normal de
23% em 2011, e do IMI em 2012.

• A despesa do Estado com o Abono de Família – a principal prestação
social de apoio económico às famílias com crianças –, que tinha
vindo a aumentar desde 2005, começa a descer desde 2010 (5%) re-
gistando uma quebra acentuada em 2011 (33%). A tendência de des-
cida mantém-se em 2012 (4%) e em 2013 (1%), ano em que o valor da
despesa a preços constantes já fica ligeiramente abaixo do valor que se
registou em 2007 . O acesso à prestação tornou-se mais restrito,
sendo elegíveis apenas as famílias de muito baixos rendimentos, e
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diminuíram os montantes do abono pagos por criança. O Rendi-
mento Social de Inserção, considerado a transferência com maior im-
pacto na redução da intensidade da pobreza, é uma das prestações
mais cortadas desde 2010, atingindo, em particular, as crianças e os
jovens menores de 18 anos; estas totalizam, em 2013, cerca de 122
mil, comparativamente a cerca de 188 mil em 2010, diminuindo li-
geiramente a importância relativa deste grupo etário no total de be-
neficiários da prestação RSI (35,6% em 2010 e 33,9% em 2013).

• Mantêm-se alguns programas estatais de apoio a crianças e jovens
desfavorecidos ou em risco de exclusão social, como é o caso do
Programa Escolhas e da iniciativa TEIP, os quais têm sido sucessiva-
mente renovados, atravessando diferentes governos, e que se têm
destacado pela concretização dos seus objectivos, nomeadamente
pelas taxas de sucesso escolar relativamente elevadas. Numa vertente
mais assistencialista, mas não menos importante, persiste, a nível
local, um conjunto de apoios dinamizados por autarquias e por ins-
tituições sem fins lucrativos: por exemplo, o fornecimento de refei-
ções a crianças durante as férias escolares, de modo a responder à si-
nalização de graves carências alimentares.

• A despesa do Estado com as prestações sociais de desemprego au-
mentou 23,3% em 2012, e 5% em 2013, em linha com a subida da
taxa de desemprego que se situou nos 15,7% em 2012 e 16,3% em
2013. Em 2012, mudaram as regras de atribuição do subsídio de de-
semprego: diminui o número de meses necessários para ter acesso a
esta prestação social (passa de 15 para 12 meses); reduz-se o tecto
máximo do subsídio (passa a 2,5 vezes o valor do IAS, ou seja,
1048,05 euros em detrimento dos anteriores 1258 euros); diminui o
prazo de concessão do subsídio (prazo mínimo passa a 5 meses e
prazo máximo passa a 26 meses); introduz-se uma redução de 10%
no montante do subsídio após 6 meses de atribuição. Em simultâ-
neo, é reintroduzido o apoio aos casais desempregados com filhos
que se traduz na majoração de 10% no montante de subsídio de de-
semprego de cada membro do casal, ainda em vigor no decurso de
2013. Mas o dado mais preocupante prende-se com o número de
pessoas que, em 2013, não tinha direito a qualquer tipo de prestação
social de desemprego; cerca de 57,2% (500 800 indivíduos) do total
de pessoas desempregadas (875 900 indivíduos).

• Do ponto de vista dos equipamentos de apoio às famílias, a taxa de
cobertura encontra- se acima da média europeia para as crianças até
aos 3 anos de idade e em idade pré-escolar. Com vista a criar mais
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lugares em creches, foi alterada em 2011 a legislação de modo a per-
mitir o aumento do número legal de crianças por sala. Em 2013 as
creches (0-3 anos) reportavam uma taxa de cobertura de 46,2% e a
taxa de pré-escolarização (3-5 anos) situava-se em 90,6%. A inserção
das crianças do primeiro ciclo do básico na escola a tempo inteiro
através das AEC também é elevada. De notar, no entanto, que di-
minuiu, em 2012, o apoio do Estado para a contratação de profes-
sores no âmbito das AEC e foi introduzida, para 2013-2014, uma
diminuição do número de horas para a estas actividades.

As crianças e a crise: o que dizem e como sentem 
o seu impacto

• As crianças mostram-se sensíveis ao significado preocupante da crise,
aos seus impactos no país e na vida dos portugueses, em geral, e na
das pessoas e famílias que conhecem, em particular. As crianças
fazem um apelo à «esperança» e propõem muitas e variadas estraté-
gias para enfrentar e vencer a crise;

• Segundo as crianças, são os adultos que sentem mais o impacto da
crise, porque é sobre eles que recai a responsabilidade de sustentar
as famílias. Afirmam que os adultos estão a sofrer com o aumento
do desemprego, a falta de rendimentos, a pressão para trabalhar lon-
gas horas, a luta para conseguir dar aos filhos tudo o que eles preci-
sam. Descrevem como a negatividade está a invadir o bem-estar pes-
soal dos adultos e da família no seu conjunto. 

• Mas o estudo também mostra que as crianças têm consciência de
que a crise está a comprometer o seu futuro enquanto geração, ao
antever as consequências negativas que poderá ter para os seus pro-
jectos de vida nas áreas da formação, do emprego e da vida familiar.
Conscientes das dificuldades, estão socializadas para a incerteza no
futuro. A emigração é encarada, desde já, com alguma naturalidade;
e começam a levantar-se algumas dúvidas em relação ao acesso ao
ensino superior e àqueles que frequentam «as universidades». 

• É sobretudo do impacto da crise no emprego e no consumo das fa-
mílias que todas as crianças falam. Reconhecem que os adultos estão
pressionados pelo trabalho e pela falta dele e que têm dificuldade
em assegurar os consumos habituais ou mesmo o consumo de al-
guns bens essenciais. As mudanças identificadas variam em intensi-
dade e grau de privação. As crianças de famílias pouco atingidas pela
crise sublinham estratégias de racionalização de gastos (não comprar
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a mais, comprar marcas brancas, ir menos a restaurantes ou a certos
restaurantes, reduzir as prendas no natal) e uma maior consciência
da poupança e da necessidade de contenção. As crianças de famílias
em situação de vulnerabilidade económica referem cortes importan-
tes no consumo de alguns alimentos essenciais como a carne, o peixe
e os iogurtes, as roupas e o calçado, assim como mudanças de casa,
cortes nas actividades extra-escolares e dificuldades acrescidas em
pagar as contas.

• Durante a semana, as crianças do 1.º ciclo têm múltiplas e variadas
actividades e um dia preenchido e longo, que requer enquadramento
e acompanhamento importantes assegurados, de forma complemen-
tar e estruturada, pela escola a tempo inteiro e pela família: na escola
durante todo o dia, com a cantina à hora do almoço; ao fim da tarde
em casa com um dos pais ou os avós, no prolongamento através da
Componente de Apoio à Família, ou noutras actividades extra (des-
porto, sobretudo natação, futebol e andebol; aulas de música; ex-
plicações) em que são acompanhados por um membro da família.
O dia começa em geral às 7.30 da manhã e termina às 9.30-10.00, a
hora obrigatória marcada pela maior parte dos pais para o deitar. As
crianças notam que os pais se esforçam para manter todas as activi-
dades a que estão habituados. 

• As relações intergeracionais, que mobilizam os avós de ambos os
lados, emergem como um elemento central da vida das crianças,
quer do ponto de vista de convívio e apoio emocional, quer do
ponto de vista da prestação de cuidados (buscar, levar para casa, dar
almoço), quer ainda na oferta regular de bens, prendas e até mesadas.
É também esta geração mais velha que mais vezes é referida, pelas
crianças, na ajuda monetária aos pais quando surge uma despesa im-
prevista ou algum problema. O estudo revela, no entanto, que de-
vido a problemas económicos esta geração está a ter mais dificuldade
em assegurar o apoio às gerações mais novas.

• Quando se fala em crianças pobres e como vencer a crise, todas as
crianças dizem querer «ajudar» e propõem soluções de apoio pes-
soais e institucionais. No entanto, no dia-a-dia que descrevem, é
pouco frequente referirem o seu envolvimento em iniciativas colec-
tivas organizadas pelos adultos, na escola ou na comunidade, de en-
treajuda e prestação de cuidados. Em suma, as crianças mostram-se
disponíveis para aprender a participar neste tipo de trabalho; os que
fizeram parte ou empreenderam este tipo de iniciativas revelam em-
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penho e satisfação por aquilo que conseguiram fazer. 

Algumas recomendações para promover 
o bem-estar das crianças e dos adolescentes
em tempos de crise e para garantir a aplicação
dos seus direitos

1. Responder ao apelo e às preocupações das crianças, procurando de-
volver-lhes a «esperança» no dia-a-dia e no futuro próximo. Ao con-
trário do que se poderia supor, a crise não passa ao lado das crianças:
elas têm consciência dos impactos nefastos da crise, questionam-se
sobre as suas causas, gostariam de a perceber melhor e reconhecem
que faltam estratégias e soluções para enfrentá-la e vencê-la. A falta
de incentivo e a falta de confiança no futuro, bem expressos nos
seus discursos, significam que a sociedade portuguesa no seu con-
junto não está a conseguir proteger as crianças nem a responder
adequadamente às suas interrogações sobre a crise. Uma sociedade
que não protege as crianças não protege o seu próprio futuro.

2. Ponderar as mudanças nas políticas públicas em áreas que represen-
tam desafios fundamentais para a infância, como a luta contra a po-
breza, a saúde, os apoios às famílias com crianças e a educação, in-
cluindo nesta última área o combate ao insucesso escolar, o
combate à desvalorização da educação formal como via privilegiada
de acesso ao emprego e à qualificação profissional, e a promo -
ção de medidas que continuem a garantir a integração social das
crianças e dos adolescentes através da escola, da família e da comu-
nidade, de forma a estancar a reprodução da pobreza, da desigual-
dade e da exclusão social.

3. Procurar reforçar, sempre que possível, as medidas, soluções e opor-
tunidades que asseguram o enquadramento e o acompanhamento
das crianças ao longo do dia, entre a escola, a família, o estudo e
outras actividades. O estudo revela a importância para o bem-estar
das crianças não só do tempo parental e das rotinas familiares sus-
tentados pelo emprego e pela conciliação trabalho-família, mas tam-
bém do enquadramento oferecido pela escola, através dos serviços
de apoio à família/ao estudo e das actividades de enriquecimento
curricular, assim como de todas as actividades de desporto, cultura
e associativismo que promovem, para além da escola, o desenvol-
vimento e a integração social das crianças. São áreas imprescindíveis
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para o bem-estar das crianças e dos adolescentes e, também, para
promover a igualdade de oportunidades, mais difícil de garantir em
tempos de crise. Por exemplo, a redução das horas de Actividades
de Enriquecimento Curricular, que poderá levar a uma quebra sig-
nificativa nas horas e no número das crianças do 1.º ciclo a fre-
quentá-las, em particular das mais desfavorecidas, pode significar
um enfraquecimento no acompanhamento e no combate às desi-
gualdades sociais.

4. Ter em atenção a centralidade das gerações a montante, nomeada-
mente dos avós, na vida quotidiana e no apoio à infância e às famí-
lias com filhos. As crianças não são auto-suficientes e encontram-se
no final de uma cadeia onde todos os níveis têm de ser preservados
e reforçados. Neste momento os rendimentos das gerações a mon-
tante também estão a ser afectados pela crise. As relações familiares
e intergeracionais, enquanto almofada que pode actuar e comple-
mentar a acção dos poderes públicos e da comunidade, também têm
de ser protegidas. 

5. Repensar a formação e a participação cívicas dos adolescentes e das
crianças. O estudo mostra que a crise tornou as crianças mais cons-
cientes da necessidade de contribuírem para o bem-estar familiar e
colectivo, mas também parece indicar que é pouco frequente fazer
apelo ao interesse e às capacidades das crianças para participarem
em acções colectivas de entreajuda, angariação de recursos ou vo-
luntariado. Desse ponto de vista, a vivência da crise pode ser uma
oportunidade para pensar e promover, de forma mais sistemática,
a formação cívica de crianças e jovens na sociedade portuguesa.

6. Promover o debate público sobre o impacto da crise nas crianças e
nos adolescentes e nas suas famílias, reunindo para esse debate todas
as instituições e os actores que os representam, se interessam pelo
seu bem-estar ou lhes prestam serviços (Comissões de Protecção de
Menores, ONG que apoiam crianças e adolescentes, Associações
de Pais, organismos da Segurança Social, actores que lidam com fa-
mílias e crianças nos tribunais, etc.). A criação de um diálogo siste-
mático na sociedade e a promoção de audições públicas, quer das
crianças e das suas famílias quer dos responsáveis de instituições li-
gadas às crianças e às suas famílias, é uma primeira forma de moni-
torizar o impacto da crise e de encontrar propostas e soluções.

7. Criar mecanismos para monitorizar e avaliar o impacto da crise eco-
nómica e das políticas de austeridade na situação real das crianças
e das suas famílias. É crucial vigiar, nas reformas em curso ou a im-
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plementar, os efeitos não só na pobreza e na privação de bens es-
senciais como a alimentação e a saúde mas também no acesso a ser-
viços e actividades, tais como o desporto e as actividades extracur-
riculares, para as todas as crianças. O impacto da crise na situação
das crianças de meios mais desfavorecidos representa, no entanto,
um desafio essencial. 
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Anexos

Anexo 1
Amostra, critérios de construção e distribuição

De forma a assegurar a diversidade social das crianças e dos adolescen-
tes a entrevistar, a construção da amostra obedeceu aos seguintes crité-
rios:

1. Idade: 8-12 anos e 14-17 anos.
2. Sexo: feminino e masculino.
3. Regiões de Portugal continental: Norte, Centro e Sul.
4. Locais de residência: urbano, suburbano e rural.
5. Classe social: alta, média e baixa.
6. Tipo de família: nucleares, recompostas e monoparentais.
7. Vulnerabilidade económica: sem vulnerabilidade, alguma vulnera-

bilidade e alta vulnerabilidade.
8. Outra vulnerabilidade: deficiência (física/mental) ou doença crónica

e minoria étnica.

Alguns destes critérios – Classe Social, Tipo de Família e Vulnerabilidade
económica – não são evidentes, pelo que importa detalhar os seus pressu-
postos.

A Classe Social da criança foi definida em função da situação sociopro-
fissional da família, tendo em conta a profissão e o nível de escolaridade
dos adultos responsáveis por ela (mãe, pai ou padrasto): 

• Classe alta – empresários e dirigentes; profissionais intelectuais e cien-
tíficos; nível de escolaridade elevado (ensino superior);

•  Classe média – profissionais técnicos e de enquadramento intermé-
dio; independentes e pequenos patrões; empregados executantes
qualificados; nível de escolaridade intermédio (ensino secundário);
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•  Classe baixa – empregados executantes não qualificados; operários;
assalariados agrícolas; sem escolaridade ou nível de escolaridade
baixo (ensino básico e preparatório).

O Tipo de Família da criança foi definido em função das pessoas que
vivem com ela:

•  Família nuclear – a criança vive com o pai e a mãe, com ou sem ir-
mãos;

•  Família recomposta – a criança vive com a mãe e o padrasto, com
ou sem irmãos;

•  Família monoparental – a criança vive só com a mãe ou só com o
pai, com ou sem irmãos.

Independentemente de serem nucleares, recompostas ou monoparen-
tais, as famílias dizem-se numerosas se houver 3 ou mais filhos; e dizem-
-se alargadas se incluírem outras pessoas da família (avó, primo, tio, etc.).

A Vulnerabilidade Económica da criança foi definida em função do seu
Escalão de Abono e da situação de desemprego na família (da mãe, do
pai/padrasto ou de ambos):

• Alta vulnerabilidade económica – escalões A e B, com ou sem situa-
ção de desemprego;

• Alguma vulnerabilidade económica – escalão C, com ou sem situa-
ção de desemprego; escalão D e não beneficiário com situação de
desemprego;

•  Sem vulnerabilidade económica – escalão D e não beneficiário sem
situação de desemprego.

O quadro seguinte dá conta da distribuição dos critérios na amostra
(quadro A1.1). Na medida em que se pretendia conhecer situações de
vulnerabilidade económica em diferentes meios sociais, este critério é
apresentado cruzado com os restantes.

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas

200

06 Impactos da Crise Anexos.qxp_Layout 1  27/01/15  11:15  Page 200



Quadro A1.1 – Distribuição dos critérios na amostra (N = 77)

Critérios                                                                                        Amostra
         Vulnerabilidade económica

                                                                                                                          Sem         Alguma      Alta 
                                                                                                                     vul. econ.    vul. econ.vul. econ.
                                                                                                                                            
Idade                                 8-12 anos                              40           15            7          18
                                          14-17 anos                            37           17            4          16

Sexo                                   Feminino                              39           19            7          13
                                          Masculino                            38           13            4          21

Regiões de Portugal           Norte                                    29           11            4          14
continental                        Centro                                  32           13            4          15
                                          Sul                                        16             8            3            5

Locais de residência           Urbano                                 28           13            5          10
                                          Suburbano                           22           11            1          10
                                          Rural                                     27             8            5          14

Tipo de família                  Nuclear                                51           24            8          19
                                          Nuclear alargada                    9             3            1            5
                                          Recomposta                           3             1            –            2 
                                          Monoparental                      13             4            2            7
                                          Monoparental alargada          1             –            –            1

Classe social                       Alta                                       15           15            0            –
                                          Média                                   18             7            3            8
                                          Baixa                                     44           10            8          26

Outras vulnerabilidades     Deficiência/doença crónica  12             3            1            8
                                          Minoria étnica                        4             1            1            2

Total                                                                                77           32          11          34
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Anexo 2

Caracterização das crianças entrevistadas

Quadro A2.1 – Caracterização das crianças e das suas famílias

ID  Nome fictício  Idade       Meio         Zona
         Ano       Com quem      Classe        

Vulnerabilidades                                                                                escolar          reside          social                       

1   Francisca A.      9    Suburbano  Centro   2.º ano           Mãe           Baixa     Mãe desempregada, 
                                                                                                                                RSI, Escalão A

2   Rodrigo           16     Urbano     Centro  11.º ano          Pais           Baixa     Mãe desempregada

3   Carolina M.    16   Suburbano  Centro  11.º ano     Pais e irmã      Baixa                     

4   Gonçalo          15     Urbano     Centro  CEF 1.º    Pais e irmão     Baixa     Pais desempregados,
                                                                                                                               RSI, escalão A

5   Leonor            15     Urbano     Centro   9.º ano    Mãe e irmão   Média                    

6   Inês                 12     Urbano     Centro   6.º ano   Pais e 4 irmãos    Alta                      

7   Henrique         17   Suburbano   Norte   11.º ano      Pais e avó      Média                    

8   Alexandre        16   Suburbano   Norte   10.º ano   Mãe e irmão   Média     Mãe desempregada

9   Carolina B.      11   Suburbano   Norte    6.º ano      Pais e irmã       Alta                      

10 Duarte             11   Suburbano  Centro   6.º ano      Pais e irmã      Baixa                     

11 Francisco          9      Urbano      Norte    4.º ano     Pais e irmão      Alta                      

12 Isabel               14   Suburbano   Norte    9.º ano      Pais e irmã      Baixa                     

13 Marta B.          14   Suburbano     Sul      7.º ano      Pais e irmã       Alta                      

14 Miguel T.         16       Rural          Sul     10.º ano  Pais e 2 irmãos  Média            Escalão B

15 Pedro               12   Suburbano   Norte    7.º ano    Mãe e irmão    Baixa      Pai desempregado, 
                                                                                                                          Subsídio desemprego 

16 Rita                 16   Suburbano   Norte   11.º ano          Pais            Alta                      

17 Ana                 14     Urbano      Norte    7.º ano    Mãe e irmão   Média            Escalão D

18 Beatriz G.        15   Suburbano   Norte    9.º ano      Pais e irmã     Média            Escalão B

19 Bernardo         12   Suburbano   Norte    7.º ano           Mãe           Baixa     Mãe desempregada, 
                                                                                                                                    Escalão A

20 Francisca F.      14       Rural          Sul      9.º ano      Pais e irmã       Alta                      

21 Gonçalo D.      9    Suburbano   Norte    4.º ano      Pais e irmã      Baixa     Mãe desempregada 
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D   Nome fictício  Idade       Meio         Zona
         Ano       Com quem      Classe        

Vulnerabilidades                                                                                escolar          reside          social                       

22 Ivo                   17   Suburbano   Norte   11.º ano    Pais e irmão    Média        Minoria étnica

23 João B.             11     Urbano     Centro   5.º ano      Pais e irmã       Alta                      

24 Jorge                12   Suburbano   Norte    7.º ano           Mãe          Média    Mãe desempregada, 
                                                                                                                                    Escalão A

25 Leonor M.        9      Urbano      Norte    4.º ano           Pais           Média    Mãe desempregada,
                                                                                                                          Subsídio desemprego

26 Nuno Miguel   9        Rural        Norte    4.º ano      Pais e irmã      Baixa             Escalão D

27 Nuno              15   Suburbano  Centro  10.º ano     Pai e irmã      Média                    

28 Rui                  12       Rural        Norte    7.º ano      Pais e irmã      Baixa             Escalão B

29 Carolina L.       8    Suburbano  Centro   3.º ano      Pais e irmã       Alta                      

30 Cátia                9        Rural        Norte    4.º ano    Pais e 2 irmãs    Baixa     Mãe desempregada,
                                                                                                                          Subsídio desemprego, 

                                                                                                                                     Escalão A

31 Constantino     9        Rural        Norte    4.º ano      Pais, irmão      Baixa     Pais desempregados, 
                                                                                         e bisavó                             Escalão B

32 Daniel P.         11   Suburbano   Norte    6.º ano Pais, irmão e avô Baixa                     

33 Fernando         14     Urbano     Centro   6.º ano   Pais e 4 irmãos   Baixa      Pai desempregado, 
                                                                                                                            Escalão A, Minoria
                                                                                                                             étnica, Deficiência

34 Filipe C.          11       Rural        Norte    5.º ano    Pais e bisavó    Baixa             Escalão B

35 Filipe D.          16     Urbano     Centro  CEF 1.º    Pais e irmão    Média            Escalão B, 
                                                                                                                                  Deficiência

36 Hugo               14   Suburbano   Norte    9.º ano           Pais           Média                    

37 João S.             14   Suburbano  Centro   9.º ano           Pais           Baixa     Mãe desempregada,
                                                                                           e avô                           Doença crónica

38 Josué               15       Rural          Sul      9.º ano     Pais e irmão     Baixa        Doença crónica

39 Maria R.           8    Suburbano  Centro   3.º ano      Mãe, irmã,    Média    Mãe desempregada, 
                                                                                         tio e avô                   Subsídio desemprego, 

                                                                                                                                      Escalão B

40 Mariana           15       Rural       Centro  10.º ano    Pais e irmão      Alta              Escalão D

41 Marta P.           15     Urbano        Sul     10.º ano Mãe e padrasto   Alta                      

42 Miguel M.       11     Urbano        Sul      6.º ano   Mãe, padrasto  Média            Escalão B
                                                                                       e 2 irmãos          

43 Patrícia            17   Suburbano  Centro  12.º ano     Pais e irmã      Baixa   Escalão B, Deficiência

44 Ricardo F.         8        Rural        Norte    3.º ano       Pais, irmã      Baixa     Mãe desempregada, 
                                                                                           e avós                               Escalão B

45 Santiago          16     Urbano     Centro   9.º ano      Pai e irmã      Baixa             Escalão B

46 Sara                 15     Urbano      Norte    9.º ano   Mãe, padrasto   Baixa             Escalão A
                                                                                          e irmã             

47 Vanessa S.         9      Urbano        Sul      4.º ano      Pais e irmã      Baixa      Pai desempregado, 
                                                                                                                                   Escalão C
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D   Nome fictício  Idade       Meio         Zona
         Ano       Com quem      Classe        

Vulnerabilidades                                                                                escolar          reside          social                       

48 Vanessa T.        11       Rural        Norte    6.º ano     Pais e irmão     Baixa             Escalão C

49 Beatriz C.        12   Suburbano  Centro   7.º ano      Pais e irmã       Alta                      

50 Bernardo P.      8      Urbano     Centro   3.º ano           Mãe          Média                    

51 Ana E.             16       Rural          Sul     10.º ano    Pais e irmão     Baixa        Doença crónica

52 Catarina          16   Suburbano  Centro   8.º ano     Pais e prima     Baixa      Pai desempregado, 
                                                                                                                          Subsídio desemprego, 
                                                                                                                               Minoria étnica, 
                                                                                                                                  Deficiência

53 Cláudia           17       Rural        Norte   12.º ano Mãe e 2 irmãos  Baixa      Pai desempregado, 
                                                                                                                                    Escalão A

54 Dalila              17       Rural        Norte   12.º ano    Pais e irmão     Baixa     Mãe desempregada, 
                                                                                                                          Subsídio desemprego, 
                                                                                                                                    Escalão B

55 Filipa               11       Rural          Sul      5.º ano           Pais           Baixa     Mãe desempregada, 
                                                                                                                          Subsídio desemprego

56 Asdrúbal          12       Rural          Sul      7.º ano      Pais, irmão       Alta
                                                                                          e prima                                      

57 Joana A.           9        Rural          Sul      4.º ano     Pais e irmão     Baixa             Escalão B

58 Joana B.           17       Rural        Norte   12.º ano          Pais           Baixa     Pais desempregados, 
                                                                                                                          Subsídio desemprego, 
                                                                                                                                    Escalão B

59 Maria E.           9      Urbano     Centro   3.º ano     Pais e irmão      Alta         Doença crónica

60 Melícia            15     Urbano     Centro     CEF    Pais, irmão, tio  Baixa            Escalão A, 
                                                                                           e avó                           Minoria étnica, 
                                                                                                                                  Deficiência

61 Miguel D.       17       Rural          Sul     10.º ano    Pais e irmão     Baixa      Pai desempregado, 
                                                                                                                                   Escalão B, 
                                                                                                                                  Deficiência

62 Dário               15       Rural        Norte    7.º ano            Pais           Baixa             Escalão C

63 Tiago P.            9    Suburbano  Centro   4.º ano           Mãe          Média            Escalão A

64 Tiago F.           14     Urbano     Centro   9.º ano     Pais e irmão      Alta                      

65 Vanessa C.       11       Rural          Sul      6.º ano      Pais e irmã      Baixa                     

66 Zé Maria         14       Rural        Norte    9.º ano    Pais e 2 irmãs    Baixa             Escalão B

67 José                   8      Urbano     Centro   3.º ano           Mãe           Baixa             Escalão B, 
                                                                                                                                  Deficiência

68 Madalena        16   Suburbano   Norte   11.º ano          Pais            Alta                      

69 Margarida         9        Rural          Sul      4.º ano     Pais e irmão     Baixa             Escalão C

70 Margarida A.   10     Urbano     Centro   5.º ano      Pais e irmã       Alta                      

71 Sara C.            11       Rural          Sul      5.º ano     Pais e irmão     Baixa                     

72 Sofia                 8      Urbano     Centro   2.º ano   Pais, 4 irmãos   Baixa     Mãe desempregada, 
                                                                                      e sobrinhos                          Escalão A, 
                                                                                                                                  Deficiência
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D   Nome fictício  Idade       Meio         Zona
         Ano       Com quem      Classe        

Vulnerabilidades                                                                                escolar          reside          social                       

73 Maria V.          10       Rural       Centro   5.º ano     Pais e irmão    Média     Mãe desempregada

74 Carlos             10       Rural       Centro   5.º ano     Pais e irmão     Baixa             Escalão B

75 Carolina A.     11       Rural       Centro   5.º ano      Pais e irmã      Baixa                     

76 Daniel S.         10       Rural       Centro   5.º ano     Pais e irmão     Baixa     Pais desempregados, 
                                                                                                                                    Escalão A

77 Ricardo C.       17       Rural       Centro  11.º ano    Pais e irmão    Média            Escalão A
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Anexo 3
Guião de entrevista

As crianças e a crise em Portugal: vozes das crianças, 
políticas públicas e indicadores sociais, 2013

Tópicos para os guiões das entrevistas

Notas introdutórias para o entrevistador...

• Através das entrevistas, pretende-se captar dois níveis de análise: per-
cepções da crise e impacto da crise (representações e práticas);

• As entrevistas têm de ser curtas mas elucidativas, ajustadas aos entre-
vistados (child-friendly) e com um foco muito bem definido: a crise –
o seu impacto no dia-a-dia destas crianças e aquilo que as crianças
dizem/pensam dela;

• Dada a extensa franja etária dos entrevistados (entre os 8 e 17 anos),
no guião as temáticas são coincidentes, mas haverá adaptações de es-
tilo às duas franjas etárias (8 aos 12 anos e 14 aos 17 anos);

• Tempo de referência: o último ano desde que começou a escola (per-
cepção da crise e em que medida se reflecte nos comportamentos);

• Contexto da entrevista: a criança com o entrevistador sozinha – sem
interferência dos pais (casa ou escola);

• Requisito: obter declarações de consentimento informado – da crian -
ça/jovem e do adulto responsável pela criança/jovem.

Os tópicos básicos são enunciados no guião, mas o entrevistador terá
de explorar intensivamente o pensamento da criança a partir da sua pri-
meira resposta. Os tópicos e subtópicos têm de ser todos abordados, pela
ordem que for considerada apropriada do ponto de vista da criança. Sem-
pre em torno do tema da crise, o entrevistador tem de ir «através do fio
da meada».
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Conversa inicial...

Antes de se iniciar a entrevista propriamente dita o entrevistador tem
de informar claramente a criança de que nesta entrevista não há respostas
certas nem erradas, que interessa apenas conhecer a opinião sincera da
criança e que o que for dito é confidencial. Nesse sentido, importa per-
guntar à criança:

Nome com que gostarias de ficar conhecido nesta entrevista...
O entrevistador deverá ainda explicar claramente à criança o objecto

da conversa: o seu dia em casa e na escola, a vida e a crise, efeitos da
crise.

n O dia-a-dia, os momentos... a família, a casa, família e trabalho

Quem é a tua família?
• Quem é a tua família?
• E tens mais alguém que seja muito importante na tua vida?
• Com quem vives? 
• Se monoparental ou recomposta: há quanto tempo? Vives sempre
na mesma casa?

• O que fazem (trabalho vs. desemprego) os teus pais? Os teus irmãos?
• Se trabalham... trabalham muito?
• Se desempregados... quando começaste a escola, este ano, já estavam
sem trabalho?

Como é a tua casa…
• Se um ET te perguntasse como é a casa onde vives... o que lhe di-
rias?

• Gostas da tua casa? E do teu quarto (onde dormes, caso não tenha –
saber com quem dorme)? O que mudarias para ser mesmo a teu
gosto?

O teu dia-a-dia…
• Se um ET te perguntasse como é o teu dia-a-dia (dia de semana)
desde que acordas até que te deitas com os teus pais e teus irmãos …
o que lhe contavas?

• E o fim-de-semana, como é? Fazem muitas coisas juntos ou nem por
isso?
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Os momentos… 
• Quando estás com a tua família, o que te faz sentir feliz? O que te
faz sentir triste? O que te faz sentir zangado?

I - Escola e futuro

Mudança de escola...
• Estás há muito tempo nessa escola? Mudaste de escola? De onde
para onde? Gostaste dessa mudança?

• Na tua turma, houve crianças que saíram para outras escolas? Crian-
ças que vieram de outras escolas? De onde e para onde?

Despesas e material escolar
• No início do ano lectivo, quando começou a escola, o que compraste
de material?

• Ultimamente sentiste que houve necessidade de reduzir as despesas
com o material escolar (livros, cadernos, canetas, mochila, estojo,
etc.), visitas de estudo, etc?

Estar na escola…
• O teu dia-a-dia na escola... gostas de andar na escola? Porquê? Do
que mais gostas? Do que menos gostas? Achas que és um bom aluno,
porquê?

• Como costumas ir para a escola? Houve mudança nos transportes
para a escola? Sentes-te seguro a ir para a escola? E no teu bairro?

• Onde costumas comer quando vais à escola? Houve mudança nas
refeições (passaste a comer na cantina, no bar, no restaurante ao pé
da escola (ou a levar refeição de casa)? E levas comida da escola para
casa?

Outras actividades, dentro e fora da escola…
• Para além de teres aulas, tens outras actividades na escola (música,
inglês, outras no ATL...)? Tinhas e deixaste de ter? Porquê?

• Quando sais da escola, tens outras actividades (desportivas, musicais,
etc)? E explicações? Tinhas e deixaste de ter?

A escola em casa...
• E trabalhos de casa... costumas ter? Onde é que fazes os trabalhos
de casa? A que horas fazes? Os teus pais (ou irmãos...) ajudam-te nas
tarefas escolares (TPC, projectos, etc.)?
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• E os teus pais têm (agora) mais/menos tempo para estar e falar con-
tigo?

Os sonhos, os projectos…
• O que gostavas de ser quando fosses grande? Alguma vez pensaste
nisso?

• O que pensas fazer quando saíres do secundário (Estudar? Estudar
o quê e onde? Procurar emprego? Emigrar?) (mais velhos).

• Os teus pais falam contigo do teu futuro? E dizem-te o quê? 
• Achas que os teus pais fazem sacrifícios para tu estudares e fazeres
actividades? 

II – Saúde: comer, dormir, estar doente….

Refeições e menu de ontem
• O que comeste e onde comeste as refeições da véspera? – descrever
detalhadamente o menu de todas as refeições do dia anterior.

• Quais os teus pratos preferidos? Os teus pais fazem muitas vezes
esses pratos? Se não fazem mais vezes, é porquê?

• Lá em casa, nos últimos tempos, houve mudanças nos pratos que
comem? Quais? Menos carne, menos peixe, menos coisas quentes,
iogurtes, bolachas, doces, sumo, leite... mais sanduíches, mais massas,
mais refeições frias?

Doenças e doentes
• Alguém esteve doente na tua família este Inverno? Quem e doente
de quê? Os teus pais estavam preocupados com o dinheiro para com-
prar remédios, para ir ao médico ou ao hospital?

• Pensando na tua saúde, e comparando com os teus amigos, achas
que és uma pessoa saudável? Porquê?

Tensões e conflitos
• Às vezes, quando há problemas nas famílias, as pessoas zangam-se
umas com as outras. Tem havido mais discussões lá em casa? Quem
discute com quem? E porquê?

• E castigos... tens tido castigos? Sempre tiveste?

Ritmos e qualidade do sono
• A que horas vais para a cama e a que horas acordas (dia de aulas, fim-de-
-semana/férias) dormes bem? Tens medo de alguma coisa, ao adorme-
ceres? Tens pesadelos, sonhos maus? Há regras em casa para o deitar?
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III – Uma vida e uma casa confortáveis

O recheio da casa, ter e não ter
• A tua casa tem tudo o que é preciso? O que falta?
• Tens telemóvel? E computador? Ligação à internet?

Mudança de casa, mudança dos co-residentes
• Houve mudanças lá em casa – mudança de casa, de bairro, constru-
ção de anexos, quartos divididos? Mudança das pessoas que vivem
lá em casa? Alguém veio viver lá para casa? Alguém deixou de viver
(sempre) lá em casa (emigração)? Porquê?

O que se compra, o que se gasta
• Foste de férias no Verão passado, com quem e para onde? Quanto
tempo?

• Carros, carro: deixaram de ter? Trocaram?
• Compras no supermercado – compras que deixaram de se fazer? 
• Roupas novas? Sapatos? Brinquedos? Jogos? Livros? Computadores?
Telemóveis? Consolas?

• A vida da tua família alterou-se nos últimos tempos? Coisas que com-
pravam antes, que faziam antes e agora não compram ou não fazem?

• E há outras pessoas (avós, tios, padrinhos…) que te comprem ou
dêem coisas? 

Dificuldades para fazer face às despesas, ajudas
• Sentes que há dificuldades em casa para pagar as contas? Quais?
• Tiveste cortes nas tuas despesas pessoais? Telemóvel, internet?
• Semanada/mesada – tens ou não? Quanto recebes? Dá para tudo?
Houve cortes?

• Há alguém que agora ajude os teus pais no dia-a-dia... a pagar as con-
tas, dar comida, roupa... 

Tarefas e «tomar conta» em casa
• Ajudas os teus pais em casa (tarefas domésticas, tomar conta dos ir-
mãos, avô...)? O que fazes? Fazes agora mais do que fazias? 

• Tens empregada doméstica? Deixaste de ter? Mudou a pessoa com
quem ficas quando não estás na escola? Deixaste de ter alguém a
tomar conta?
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Tempos livres e rituais familiares
• Já nos falaste de algumas coisas que fazes ao fim-de-semana e nas fé-
rias... notas alguma mudança nas tuas saídas – idas a casa de amigos
ou programas com os amigos, familiares, ao café/pastelaria, concer-
tos, bares, cinema, discotecas?

• Ver menos os amigos, os familiares? Estar mais sozinho?
• E mudanças nos tempos livres dos teus pais?..
• O último Natal foi igual aos outros? Pediste prendas? Recebeste pre-
sentes? Toda a gente teve prendas? Houve refeições, os doces e as co-
midas do costume? Estavam todos cá em Portugal, contigo?

IV – O que pensas da crise?

Por todo o lado se ouve falar de «crise» no nosso país...

Fontes e redes de informação
• Onde é que ouves falar da crise (televisão, os teus pais, os teus amigos,
redes sociais)?

• Com quem falas sobre a crise (nomeadamente: pais, amigos)? E o
que dizem nessas conversas? Essas conversas acontecem a toda a
hora, de vez em quando? Quando?

Pobreza e pessoas pobres
• Muitas pessoas acham que, com a crise, as famílias e as crianças estão
mais pobres. Quando pensas numa criança pobre, o que te vem à
cabeça? 

• Conheces alguma criança pobre? Sabes porque é que ela é pobre?
• Tens amigos que estão a passar por dificuldades? Quais? Se pudesses,
o que farias para ajudar esses teus amigos? 

• Há pessoas que pensam que as crianças/jovens são mais prejudica-
das/dos pela crise do que os adultos/mais velhos. Concordas com
esta ideia? Porquê?

O impacto da crise na família
• Achas que os teus pais estão diferentes por causa da crise? Se sim,
em que é que estão diferentes?

• Há alguma coisa que tens medo que te aconteça, a ti ou à tua famí-
lia?

• O que é que gostavas de ter que a crise te tirou?
• Se te pedissem sugestões para vencer a crise, o que sugerias?
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Para terminar...

• E... para terminar, diz-nos três coisas que gostarias que acontecessem
na tua vida...

• Queres acrescentar mais alguma coisa que não te perguntámos?

Grelha de caracterização do entrevistado

• Idade.
• Sexo.
• Meio (urbano, suburbano, rural).
• Bairro de residência.
• Ano de escolaridade (frequência).
• Escola.
• Tem SASE (Serviço de Acção Social Escolar)?
• Recebe Abono de Família?
• Portadora de deficiência ou doença crónica.
• Com quem reside a criança (idades – aproximadas – respectivas).
• Nível de escolaridade dos pais.
• Situação actual perante o emprego dos pais.
• Profissão dos pais.
• Número de horas semanais de trabalho dos pais.
• Se desempregado, há quanto tempo?
• Se desempregado, recebe subsídio de desemprego?
• Tem mais de um emprego, ou faz algum biscate?
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Anexo 4
Modelos de consentimento

As crianças e a crise em Portugal: vozes das crianças, 
políticas públicas e indicadores sociais, 2013

Pais

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (www.
ics.ul.pt) está a desenvolver um estudo sobre «As Crianças e a Crise em
Portugal: Vozes de Crianças, Políticas Públicas e Indicadores Sociais,
2013», coordenado cientificamente por Karin Wall, Ana Nunes de Al-
meida, Maria Manuel Vieira e Vanessa Cunha, sociólogas e investigado-
ras daquele Instituto. Este estudo é patrocinado e financiado pelo Comité
Português da Unicef e surge no seguimento de estudos semelhantes de-
senvolvidos em Espanha e na Grécia. 

O objectivo principal do estudo é conhecer o dia-a-dia das crianças e
dos jovens, na escola e na família, e perceber qual o impacto da crise nas
suas vidas. É muito importante ter informação em Portugal sobre a si-
tuação neste momento difícil e ouvir o que têm a dizer sobre a crise.

Sendo um estudo científico, todo os dados são exclusivamente utili-
zados pela equipa de investigação da qual somos responsáveis. A infor-
mação é confidencial e o anonimato das crianças, dos jovens (e das suas
famílias) será rigorosamente mantido. 

O seu filho foi seleccionado para participar neste estudo. Estamos por
isso a contactá-lo, no sentido de lhe solicitar que o autorize a ser entre-
vistado por um dos nossos colaboradores. Essa entrevista será gravada
(áudio) e terá uma duração de cerca de 30-40 minutos. Se concordar,
agradecemos então que preencha e devolva a autorização que juntamos.

Se desejar informações mais detalhadas sobre o estudo, não hesite em
contactar uma das investigadoras envolvidas no estudo: leonor.rodri-
gues@ics.ul.pt (tel: 217804700). Teremos todo o gosto em responder às
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suas dúvidas ou questões. Uma vez concluído o estudo, o Relatório estará
disponível na página oficial da Unicef mas também poderemos enviar-
-lho se assim o desejar.

Agradecemos muito a sua disponibilidade e enviamos os nossos me-
lhores cumprimentos,

A equipa de investigação:
Karin Wall, Ana Nunes de Almeida,
Maria Manuel Vieira, Vanessa Cunha,
Filipa Coelho e Leonor Rodrigues.

Autorização

, encarregado de educação de
, vem por este meio autorizar

a participação do seu educando numa entrevista (com gravação áudio)
para o estudo «A infância em Portugal, 2012-2013. O impacto da crise
nas crianças e jovens», desenvolvido pelo Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa.  

Local, data:
Nome:
Assinatura:

O impacto da crise nas crianças

Crianças

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (www.
ics.ul.pt) está a fazer um estudo sobre «As crianças, os jovens e a crise».
Queremos saber como é o dia-a-dia das crianças e dos jovens portugueses,
na escola e na família, e perceber qual o impacto da crise na sua vida. 
É muito importante ter informação em Portugal sobre a situação das
crianças neste momento difícil e ouvir o que têm a dizer sobre a crise.

Foste seleccionado para entrar neste estudo. Estamos assim a escrever-
-te para perguntar se concordas em participar numa entrevista gravada
(áudio), durante cerca de 30-40 minutos.

Para nós, é muito importante a tua colaboração: ninguém, melhor do
que os jovens e as crianças, sabe falar do seu dia-a-dia. Assim, se concor-
dares, agradecemos que preenchas e nos devolvas a autorização que jun-
tamos.

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas
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Como acontece em trabalhos de investigação científica, a participação
é voluntária, as tuas respostas não são mostradas a ninguém e em parte
alguma se pede que digas quem és. Se quiseres saber mais coisas sobre o
estudo, não hesites em contactar a Leonor Rodrigues, que terá muito
gosto em responder às tuas dúvidas: leonor.rodrigues@ics.ul.pt (tel.:
217804700).

Agradecemos muito a tua disponibilidade! 

A equipa de investigação:
Karin Wall, Ana Nunes de Almeida,
Maria Manuel Vieira, Vanessa Cunha,
Filipa Coelho e Leonor Rodrigues.

Autorização

Declaro que gostaria de participar numa entrevista gravada (áudio)
para o estudo que está a ser a feito sobre «As crianças, os jovens e a crise».

Local, data: 
Nome:
Assinatura:

O impacto da crise na vida dos jovens

Jovens

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (www.
ics.ul.pt) está a fazer um estudo sobre «Os jovens e a crise». Queremos
saber como é o dia-a-dia dos jovens portugueses, na escola e na família,
e perceber qual o impacto da crise na sua vida. É muito importante ter
informação em Portugal sobre a situação dos jovens neste momento di-
fícil e ouvir o que têm a 

dizer sobre a crise.
Foste seleccionado para entrar neste estudo. Estamos assim a escrever-

-te para perguntar se concordas em participar numa entrevista gravada
(áudio), durante cerca de 30-40 minutos.

Para nós, é muito importante a tua colaboração: ninguém, melhor do
que os jovens, sabe falar do seu dia-a-dia. Assim, se concordares, agrade-
cemos que preenchas e nos devolvas a autorização que juntamos.

Como acontece em trabalhos de investigação científica, a participação
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é voluntária, as tuas respostas não são mostradas a ninguém e em parte
alguma se pede que digas quem és. Se quiseres saber mais coisas sobre o
estudo, não hesites em contactar a Leonor Rodrigues, que terá muito
gosto em responder às tuas dúvidas: leonor.rodrigues@ics.ul.pt (tel.:
217804700). Quando estiver concluído o estudo, poderás consultar o re-
latório no website da Unicef

Agradecemos muito a tua disponibilidade! 

A equipa de investigação:
Karin Wall, Ana Nunes de Almeida,
Maria Manuel Vieira, Vanessa Cunha,
Filipa Coelho e Leonor Rodrigues.

Autorização

Declaro que gostaria de participar numa entrevista gravada (áudio)
para o estudo que está a ser a feito sobre «Os jovens e a crise».

Local, data: 
Nome:
Assinatura:

Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas
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