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O ponto de partida*

O projeto PARENT pretende apreender o impacto da crise económica e dos novos valores da parentalidade
nas perspetivas e nas práticas procriativas em Portugal. Tem como ponto de partida a severa queda da 
fecundidade durante a recente recessão, que acentuou o persistente declínio da fecundidade das últimas 
décadas, e as suas consequências para pais, famílias e sociedade portuguesa no seu conjunto.

Apesar do relativo reconhecimento público destas transformações demográficas e dos seus impactos a 
longo prazo, pouco se sabe acerca das representações e das experiências parentais atuais, do modo como 
são moldadas e condicionadas, e as expetativas que pais e mães acalentam relativamente às políticas de 
apoio às famílias. 

Por outro lado, emergiram perspetivas pró-natalistas e de suporte à parentalidade sem um debate inclusivo e 
informado sobre a formulação de políticas, pelo que é crucial a pesquisa produzir conhecimento sobre as 
coortes de nascimento e os contextos sociais mais afetados pelo declínio da fecundidade, assim como 
contribuir para a consciencialização pública destas questões, nomeadamente por parte de decisores 
políticos e grupos de interesse.

*Cunha, Vanessa (2019). Procriação e Parentalidade em contexto de baixa fecundidade, mudança familiar e crise económica.
Life Research Group Blog, ICS-Lisboa, https://liferesearchgroup.wordpress.com/2019/10/24

https://liferesearchgroup.wordpress.com/2019/10/24


Os objetivos

1) Avaliar o impacto da crise económica e das mudanças familiares nas 
representações, decisões e práticas procriativas e parentais de dois grupos de 
coortes de indivíduos que foram expostos à crise em diferentes momentos do 
seu curso de vida.

1970-74 - adultos em idade ativa e reprodutiva: em causa estava a deterioração do 
mercado de trabalho, o bem-estar das famílias e os projetos procriativos tardios

1980-84 - jovens em transição para a vida adulta: em causa estava o acesso ao mercado de 
trabalho, a autonomia económica e residencial e a constituição da vida familiar



Os objetivos

2) Apreender o modo como diferentes contextos socioestruturais estão a 
matizar a procriação e a parentalidade nos dois grupos de coortes. Os 
comportamentos reprodutivos (à primeira vista privados e explicados por 
ideais e preferências individuais e conjugais) e as práticas e representações da 
parentalidade são influenciados por condições sociais a nível macro.

assimetrias regionais - clivagens sociais - diferenças de género



Os objetivos

3) Promover o debate público. A baixa fecundidade e os seus efeitos nas famílias 
e nas sociedades têm sido colocados na agenda das políticas públicas. E nos 
últimos anos, a promoção da natalidade e o suporte à parentalidade têm 
constituído áreas designadas de intervenção política. Contudo, as políticas de 
apoio à parentalidade concentraram-se, principalmente, nas famílias 
desfavorecidas e na pobreza.

A partir da articulação de pontos de vista – pais, mães e especialistas –
pretende-se:

• ampliar o entendimento sobre estas questões recorrendo de procedimentos de 
auscultação, debate e disseminação; 

• contribuir com novas perspetivas baseadas na evidência para as políticas públicas.



As atividades desenvolvidas 

1) Revisão da literatura e instrumentos de pesquisa

2) Abordagem quantitativa 1: análise demográfica

3) Abordagem quantitativa 2: tendências sócio-económicas e familiares

4) Análise de políticas: mapeamento de tendências

5) Trabalho de campo: entrevistas em profundidade

6) Trabalho de campo: grupos focais

7) Análise de conteúdo

8) Debate crítico
Cunha, Atalaia, Marinho (2021) Intenções de fecundidade nos núcleos 

parentais jovens: uma análise comparativa dos núcleos monoparentais, 
de casais “simples” e recompostos

Freitas, Maciel e Mendes (2021) Segundo filho: uma transição incerta
Disponíveis em: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUB
LICACOESpub_boui=6358344&PUBLICACOESmodo=2

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=6358344&PUBLICACOESmodo=2
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3) Abordagem quantitativa 2: tendências sócio-económicas e familiares
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8) Debate crítico

Félix, ML (2021) Parentalidade e Mudança Familiar na Região das Beiras e 
Serra da Estrela –Dissertação de Mestrado em Sociologia Exclusões e 
Políticas Sociais. Covilhã: UBI. Disponível em 
https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/11777/1/8656_18727.pdf

https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/11777/1/8656_18727.pdf


O trabalho de campo
- Entrevistas em profundidade a pais e mães -

(objetivos 1 e 2, atividade 5)



Entrevistas em profundidade a homens e mulheres a viver em casal, com pelo menos um filho ou uma filha até 
aos 16 anos, residentes em 4 regiões (Alentejo, AML, Beira Interior, RAAçores)

• Duração do trabalho de campo: 2 anos (2020-22)

• Realização das entrevistas: presencial, zoom, whatsapp…

• Entrevistadoras: Mafalda Leitão (AML e Alentejo), Maria Luísa Félix (Beira Interior e Alentejo), Joana 
Almeida (RAAçores), Filipa Cachapa (Alentejo)

• Apoio ao recrutamento de entrevistados/as: EM – Estudos de Mercado (https://www.em-estudosdemercado.pt/)

GRANDES TÓPICOS DO GUIÃO DE ENTREVISTA: 

Práticas Parentais – Representações da Parentalidade – Representações de “Ser Criança”

Decisões Reprodutivas – Conciliação Família-Trabalho – Lugar das Políticas de Apoio às Famílias 

Impactos das Crises (2011-14 e pandémica)

Vozes de pais e mães



Vozes de pais e mães

AMOSTRA 

• 96 Pais e Mães (48 homens, 48 mulheres) 

• Residentes em 4 Regiões: R. A. Açores, Beira 
Interior, Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo 
(24 entrevistas por região)

• De dois grupos de coortes: 1970-74 e 1980-84 (48 
entrevistas por grupo) 

• De três níveis de ensino: básico, secundário e 
superior (32 entrevistas por nível de ensino)



O trabalho de campo
- Grupos focais com especialistas -

(PARENT: objetivo 3, atividade 6)



Vozes de especialistas 

Promover o debate sobre as mudanças, as dificuldades, os desafios e as necessidades que se 
colocam, hoje, às famílias com crianças e jovens e à natalidade, junto de especialistas* nas áreas da 

infância, da parentalidade e da procriação.

Realização de 4 Grupos Focais, dando voz a várias perspetivas, com o intuito de mapear um 
conjunto de propostas e recomendações para as políticas públicas, que vá ao encontro das 

necessidades das famílias a nível da parentalidade e da procriação.

Açores, 11/2020 - Covilhã, 02/2022 - Lisboa (2), 03/2022 

(Alentejo, 09/2022)

*Profissionais, peritos, académicos e representantes de órgãos de consulta, de serviços públicos e de organizações da sociedade civil



Açores (06/11/2020, zoom)
Dinamizadora: P. Lalanda

Covilhã (15/02/2022, zoom)
Dinamizadora: F. Santos

Lisboa 1 (22/03/2022, híbrido)
Dinamizadoras: M. Leitão e V. Cunha

Lisboa 2 (24/03/2022, zoom)
Dinamizadoras: M. Leitão e V. Cunha

Andreia Pereira

Médica de Ginecologia e Obstetrícia

Adélia Vaz

Enfermeira-chefe do Centro de Saúde do 

Fundão

Carla Tavares

Presidente da Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego (CITE)

Ana Lúcia Torgal

Enfermeira especialista em Saúde Materna e 

Obstétrica

Conceição Medeiros

Responsável pelo Projeto «Novas 

Rotas»

Ana Carolina Santos

Psicóloga clínica e mediadora familiar

Cláudia Bancaleiro

Administrativa da Associação Portuguesa de 

Fertilidade (APFertilidade)

Margarida Maria Mesquita

Socióloga, Professora da Universidade de Lisboa

Marta Bulhões

Instituto de Segurança Social dos 

Açores

Antónia Silvestre

Técnica de intervenção social na Coolabora

Joana Freire

Vogal da Direção da Associação Portuguesa de 

Fertilidade (APFertilidade)

Maria do Céu da Cunha Rêgo

Jurista, membro do Conselho Consultivo da 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género (CIG)

Nélia Amaral

Comissariado dos Açores para a 

Infância

Gabriela Gonçalves

Representante distrital da Comissão de 

Igualdade entre Mulheres e Homens da 

CGTP-IN

Jorge Ascensão

Presidente do Conselho Executivo da 

Confederação Nacional das Associações de Pais 

(CONFAP)

Maria Filomena Gaspar 

Psicóloga, Professora da Universidade de 

Coimbra

Joana Moreira

APF-Açores

Maria Cristina Maximino

Chefe de divisão da Ação Social e Saúde da 

Câmara Municipal da Covilhã

Maria Emília Brederode dos Santos

Presidente do Conselho Nacional de Educação 

(CNE)

Maria José Leal Santos 

Educadora de infância e Coordenadora de 

infantários da SCMO(aposentada)

Joana Vasconcelos 

APF-Açores

Nuno Francisco

Diretor do Jornal do Fundão e Professor da 

Universidade da Beira Interior

Filomena Bordalo

Assessora da Direção para a área da Ação Social e 

Cooperação da Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade (CNIS)
Maria João Quintela

Vogal de Direção da Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade (CNIS)

Ricardo Simões

Presidente da Direção da Associação Portuguesa 

para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos 

(APIPDF)

Rita Fonseca

Diretora Executiva da Associação para o 

Planeamento da Família (APF)

Sara Falcão Casaca

Vice-Presidente do Conselho Económico e Social 

(CES)



O Projeto PARENT é financiado por fundos nacionais através da FCT, I.P. - ref. PTDC/SOC-SOC/29367/2017

PARENT 
Procriação e Parentalidade em contexto de baixa fecundidade, 

mudança familiar e crise económica

Vanessa Cunha 

Obrigada pela vossa atenção!


