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Políticas de Apoio às Famílias: 

Representações e vivências de pais e mães
(entrevistas em profundidade)

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 
(grupos focais)



Representações e Vivências 

Resultados Globais – Principais tendências



• Acha que o Estado deve ajudar as famílias a terem os filhos que desejam ter ou 
não compete ao Estado esse papel? 

• Na sua opinião, quais são os apoios do Estado que as famílias mais valorizam 
quando pensam em ter filhos? 

• No vosso caso, do que é que sentiram ou sentem mais falta? 

• Há alguma iniciativa que o Governo/Governo Regional/Câmara/Junta de 
Freguesia/outra instituição pudesse fazer para melhorar o bem-estar ou a 
qualidade da vossa vida familiar? 

• Tem ou alguma vez recebeu algum benefício/apoio específico por ter filhos? 



“Compete/deve ajudar”…

“Deviam ajudar porque até aos três anos a minha filha recebeu abono, uma coisa mínima, e 
depois nunca mais recebeu, a gente faz os papéis sempre e nunca mais teve direito”
(RAA-80-M1, baixa)

“Há muitas famílias que gostariam de ter filhos e não têm porque o ordenado mínimo são 
seiscentos euros e depois paga-se uma casa e vai-se alimentar a criança com o quê?” 
(AML-80-H6, alta)

“Cada vez mais somos um país mais envelhecido, tudo o que é de auxílio à natalidade 
devíamos olhar, os apoios que se dão às famílias infelizmente são muito poucos”
(BB-70-H1, alta)

“O Estado não está a colaborar. Famílias que gostariam de ter mais filhos e não podem ter 
porque financeiramente não permite”
(RBA-80-M6, baixa) 



“Não compete/deve haver limites/há abusos/crítica social”…

“Acho que o Estado devia ajudar mas também não podemos querer mundos e

fundos (…) temos de ser nós, eu não posso querer ter filhos e esperar que o Estado

pague as fraldas. O Estado tem de ajudar na educação que já apoia. Se a gente

gostava de ter mais gostávamos, toda a gente gostava, mas nós temos que fazer um

esforço para ter aquilo que queremos. Eu não posso ficar em casa e querer que o

Estado me pague os livros, que me pague a roupa, que me pague as vacinas todas,

não pode. O Estado não pode dar o que nós não dermos ao Estado, nós temos de

ajudar o Estado porque o dinheiro não cai do céu”.
(BB-80-H9, média)



“Não compete/deve haver limites/há abusos/crítica social”…

“Os apoios que são dados às famílias numerosas e carenciadas têm que ser medidos.

O que se está a criar na sociedade é o ócio, ou seja, é mais fácil não trabalhar para

ter apoio do Estado do que nos empenharmos para ter aquilo que nós queremos.

Estamos a criar uma geração de filhos dessas famílias que têm ideia que o Estado é

que tem que os sustentar. Ou seja, eu não tenho que me esforçar em nada porque eu

vou ter rendimento mínimo, porque eu vou ter dez filhos e o abono dos dez filhos vai

dar para eu viver” (RAA-70-H3, alta)



“Eu fiz um levantamento no mês de outubro (2019) dos nascimentos no 

hospital. Deste total de mulheres (135), 43% tinham idade inferior a 30 

anos. Nesta faixa etária até aos 30, 45% delas estavam desempregadas (…) 

eu tenho quatro mulheres que já iam no 4º filho, uma ou duas no 5º e uma 

até no 7º filho (…) toda a gente deve ter direito a querer ter filhos, os que 

não têm possibilidades cabe-nos a nós apoiar, mas há limites, pois estamos 

a ser coniventes com uma situação de pobreza”. 

(Grupo Focal Açores, Andreia Pereira, médica)

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



“Nós, sociedade em geral, somos muito rápidos em apontar o dedo e acusarmos e não 

somos assim tão rápidos em abrir espaço, em criar oportunidades para que essas 

famílias participem e interajam com os serviços de uma forma diferente.  Não podemos 

culpar as famílias de serem eficazes na utilização dos subsídios, se o que nós colocamos 

à disposição dessas famílias, são subsídios. Temos de nos organizar enquanto 

sociedade, respostas à disposição dessas famílias. Há famílias, com dificuldades 

económicas, que sim, tomam a decisão de não terem mais filhos, apesar do abono de 

família, abono pré-natal, mas também há outros, infelizmente, que veem nessas 

respostas sociais um complemento ao seu rendimento, e não fazem a outra parte da 

conta, é que esse complemento nunca vai ser suficiente para fazer face às necessidades 

daquela criança que vai aí estar”.

(Grupo Focal Açores, Nélia Amaral, Comissariado dos Açores para a Infância)

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



“Não nos podemos esquecer da grande percentagem de pobreza que temos em

Portugal neste momento. E não nos podemos esquecer do número de crianças que

têm direito a subsídio social, portanto, têm refeições gratuitas na escola. De que

famílias é que estamos a falar? É que nem sequer podemos falar em família, temos

que falar de famílias. E para cada realidade social, nós temos que encontrar, na

minha opinião, respostas diferenciadas, porque dar a mesma resposta a todas as

famílias é altamente desrespeitador daquilo que são as suas necessidades”.

Grupo Focal Lisboa, Maria Filomena Gaspar, Psicóloga, Universidade de Coimbra

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



“Eu trabalho com mulheres da comunidade cigana, vejo que de gerações mais velhas 

para as mais novas, há uma tendência para um maior controlo da natalidade. 

Também porque se entende que aquilo que se quer dar aos filhos já não é só fazer 

face a uma sobrevivência básica, e também não se querem com corresponsabilizar 

durante muito tempo por esta tarefa árdua, que é de se dedicar constantemente à 

criação de filhos cada vez mais novos que se tem que acompanhar, porque exige 

muito das mães. (…) Enquanto, por exemplo, na geração das mães ou das avós, eles 

tinham 5 e mais filhos. Hoje em dia são poucas as famílias que têm mais do que 3, 

não são muitas”.

Grupo Focal Beira Interior, Antónia Silvestre, Técnica de Intervenção Social, Coolabora

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



• Na sua opinião, quais são os apoios do Estado que as famílias mais valorizam 
quando pensam em ter filhos? 

• No vosso caso, do que é que sentiram ou sentem mais falta? 

• Há alguma iniciativa que o Governo/Governo Regional/Câmara/Junta de 
Freguesia/outra instituição pudesse fazer para melhorar o bem-estar ou a 
qualidade da vossa vida familiar? 

• Tem ou alguma vez recebeu algum benefício/apoio específico por ter filhos? 



• Apoio económico

• Equipamentos e serviços

• Legislação



• Apoio económico

Ressentimento face ao Estado 
– seletividade, montantes e vulnerabilidade do Abono de família

“A minha filha só terá novamente direito a um abono quando tiver mais um irmão, ou 

se os pais se divorciarem ou se algum de nós falecer, acho que não devia de haver 

essas justificações, todas as crianças deviam ter o mesmo direito”. (RAA-80-M1, baixa)

“No primeiro filho eu tinha abono, estava no 1º escalão, recebia vinte e tal euros por 

mês, mas a partir do segundo fiquei sem ele (…) subi de escalão e acabou”.(BB-80-H6, alta)

“Eu ganho pouco, se calhar menos que o ordenado mínimo, e a minha filha tem um 

abono de 20 euros, ou seja, em Portugal, para se ganhar um abono de jeito é preciso 

andar a comer terra”. (RBA-80-M3, alta)



• Apoio económico

“Até é uma vergonha isto do Estado, porque antigamente toda a gente tinha direito

a abono e, hoje em dia, a maior parte das pessoas ninguém tem abono, até isso

tiraram a toda a gente (…) recebi até sair essa lei, até eles inventarem essa lei dos

valores, dos escalões e não sei quê, fiquei sem nada. Depois, naquela altura que

ficámos desempregados, eu e a minha mulher, o Estado não diz assim “pá estes

gajos agora estão desempregados vamos dar abono” Não, você é que tem que

requerer. Se não for lá requerer, nem se lembram que existe. Então, fomos à

Segurança Social, fizemos isso, assim que a minha mulher começou a trabalhar foi

logo retirado outra vez” .

(AML-70-H4, baixa)

Ressentimento face ao Estado 
– seletividade, montantes e vulnerabilidade do Abono de família



• Apoio económico

“Eu acho que o apoio pré-natal, o apoio do primeiro ano e as licenças de

maternidade são um “tapa olhos”. Porque é muito apoio no primeiro ano e

depois desenrasquem-se“. (BB-80-M7, média)

“Tem direito porque nós apesar de estarmos a viver todos juntos, teoricamente o

Martim está só com a mãe e é uma forma de conseguirmos ter 33 euros por mês,

é super espetacular, dá para um pacote de fraldas e meio. E é os apoios do

Estado”. (BB-80-H1, alta)

Ressentimento face ao Estado 
– seletividade, montantes e vulnerabilidade do Abono de família



• Equipamentos e serviços:

Creches, a Política Crucial  (vagas e preços e horários)

“Eu inscrevi-o em quatro escolas públicas nunca foi chamado, havia uma escola 

particular, de um amigo do meu marido, e ele entrou logo, não é?” (AML-80-M11, baixa) 

“Mas olhe que as vagas em creches não são fáceis. Nós tivemos ainda algum tempo à

espera e arranjamos por conhecimentos (…) Eu lembro-me do outro menino, dizerem

para o inscrever cinco ou seis meses antes dele nascer”. (BB-70-H12, baixa)

“Eu tenho exemplos, na família inclusive, que tiveram de planear a vinda de um filho

em detrimento da vaga que tinham na creche”. (BB-70-H5, alta)



• Equipamentos e serviços:

Creches, a Política Crucial  (vagas e preços e horários)

“As creches são caríssimas, isso devia ser gratuito, não é correto uma mãe que tem uma 

criança com 3 anos ter que pagar uma creche, que é a situação que temos aqui... não há 

alternativa. Só há público dos 3 anos em diante. Depende dos abonos, mas acho

que não é justo. Temos direito à mesma educação”. (BB-80-M7,média) 

“Os valores das creches são uns absurdos, mais de metade do meu ordenado é para é 

para creches, pago duas creches diferentes, no caso dele 400 euros de creche, como é 

que o Estado quer que os pais tenham mais filhos se não lhes dão apoio? (…) pago 400 

e o Estado dá-me 70”. (AML-80-H12, baixa)



• Equipamentos e serviços:

Creches, a Política Crucial  (decisões reprodutivas?)

“Eu tenho uns amigos que estão no Alentejo, a mensalidade mais alta que 

eles pagam é 90 euros. Eu pago 370, quando o custo de vida aqui é muito 

mais caro. Portanto, eu costumo dizer a eles se eu pagasse 90 euros de um 

infantário eu já tinha tido era o terceiro filho”.

(…) Está no infantário, porque no pré-escolar não teve entrada. Aqui só há 

uma escola, duas. Esta zona teve um crescimento de quinhentos por cento. 

Em todas as ruas há aí casas em construção. Muitas famílias já com filhos 

vieram para aqui e isto não acompanhou essa evolução. Supermercados 

construíram três no espaço de um ano, mas não construíram mais nada, 

escolas, centro de saúde, esse tipo de apoios do Estado não há”.

(AML-80-H8, média)



• Equipamentos e serviços:

Creches, a Política Crucial  (horários)

“Muitos dos profissionais que trabalham por turnos, por exemplo, no nosso caso 

erámos um casal de enfermeiros e nós tínhamos de dar entrada ao serviço já 

fardados às 8h em ponto e a escola dos nosso filhos abre às 8:15, como é que se 

faz? Como é que se dá resposta a essa necessidade? E quando digo eu digo os 

outros profissionais que não são só enfermeiros, são enfermeiros, são policias, e 

imagino professores, que não têm família cá que vêm deslocados das outras ilhas, 

que vêm do continente e que vêm para cá viver e qual é o apoio que têm? (…) não 

há realmente uma resposta para essas situações por parte do estado, por parte da 

região” (RAA-80-H2alta)



• Equipamentos e serviços:

Creches, a Política Crucial  (dinheiro vs equipamentos)

“Não estou a dizer para me dar dinheiro, estou a dizer para me arranjar uma creche, 

tal como arranja uma primária, arranje-me uma creche. Desde os quatro meses, eu 

ter um sítio para pôr o meu filho sem ter de pagar”. (AML-70-H2, alta)

“Eu não quero que o Estado pague a mensalidade da minha creche, eu quero ter uma 

creche pública para pôr a minha filha. Da creche até à universidade” (AML-80-H10, média)



Às vezes pensamos que não se constituem famílias (…) que tem a ver apenas com a 

questão económica. E não tem. De facto, quando se quer constituir uma família, pensa-

se: “como é que eu vou depois educar os meus filhos?”. E, portanto, se eu não tenho uma 

resposta ao nível de creche, ao nível de infantário e ao nível educativo, em que eu não 

tenho a garantia que o meu filho possa ser bem acompanhado, “porque eu tenho de 

trabalhar”, isso é um dos fatores que, de facto, jovens atrasam a constituição, ou pelo 

menos o nascimento dos filhos, porque não têm tranquilidade que os possam 

acompanhar como deve de ser. Esse é um dos problemas, o tempo e a conciliação desse 

tempo, e a palavra conciliação faz todo o sentido 

(…) não se tem tido um debate sério para criar condições para que os jovens possam 

constituir família. E depois apontamos, muito rapidamente, às vezes àqueles que têm a 

coragem de a constituir, muitas vezes são acusados de não querer saber, de depositar 

filhos nas escolas e não sei quê. Às vezes não é uma questão de depositar, não há, de 

facto, condições para fazer a conciliação sobretudo do tempo”.

Grupo Focal  1  Lisboa, Jorge Ascensão, CONFAP

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



Mas também:

Educação gratuita e universal: (material escolar, manuais não reutilizáveis, 
desporto, ATL e CAF, transportes…)

Equipamentos públicos para famílias (parques e jardins; mobilidade; “momentos 
de família”; equipamentos para desporto; vouchers férias em família…) 

Saúde (médicos; apoio pós-natal; vacinas; procriação medicamente assistida)

• Equipamentos e serviços:



“Nós temos escassez de espaços públicos de qualidade em que as crianças possam 

estar, brincar e ser usados por pais, por famílias no geral. E quanto mais para as 

aldeias nós vamos, mais escasseiam esses espaços”. 

Grupo Focal Beira Interior, Antónia Silvestre, Técnica de Intervenção Social, Coolabora

“Não só de transportes, mas também o valor dos transportes. Em Lisboa, circula-se 

em Lisboa inteira por 40€ mensais e nós aqui... De Castelo Branco a Alcains, que são 

9 km, o passe mensal são quase 65 euros”

Grupo Focal Beira Interior, Gabriela Gonçalves, CGTP-IN

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



• Legislação – Licenças parentais, horários e segurança laboral

“E a possibilidade para os pais de ficar em casa pelo menos um ano isso sim, 

com certeza, e a possibilidade para os pais, não é só as creches, ou seja, as 

creches são boas para os pais que que querem voltar ao trabalho, mas 

também devia haver condições para ajudar para ter mais presença na vida 

dessas crianças”. (AML-80-H10, média)

“Não digo só a nível financeiro, nessa parte, o primeiro ano as mães ou os pais 

poderem ficar em casa com a criança, aí devia ajudar mais. Acho que devia ser 

meio ano o pai e meio ano a mãe, mas o primeiro ano de vida de uma criança 

ser com os pais”. (BB-70-H4, média) 



“A minha proposta era de licenças para os homens e para as mulheres quando são pais e 

mães iguaizinhas no tempo. Se as empresas e os outros colegas se habituarem a ver os 

homens fora do posto de trabalho o mesmo número de dias que as mulheres…”

Grupo Focal Lisboa 2 Maria do Céu da Cunha Rego, Jurista 

“Eu acho que o período dos zero a um ano a criança merece ficar com os pais. As

crianças são muito vulneráveis (…) neste momento, as crianças já podem ficar 12 meses

com os pais, não é? Têm é muita penalização. A ideia era reduzir essa penalização, tal e

qual como a Maria do Céu dizia, 6 meses para um e 6 meses para o outro, dividido

igualmente”.

Grupo Focal Lisboa 2 Ana Lúcia Torgal, Enfermeira Especialista em Saúde Materna Jurista

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



• Legislação – Licenças parentais, horários e segurança laboral

“O que impede muitas mulheres de serem mães também é a precariedade. Isto 

está cada vez pior, por muitas leis que haja, continua a não haver proteção. No 

norte da Europa, a mãe vai para casa um ano e ninguém aponta o dedo (…) Aqui 

andamos com o coração nas mãos (…) porque as leis existem e são 

maioritariamente são boas, mas é uma questão cultural. Eu onde trabalho tive 

abertura para isso, mas eu acho que não existe abertura em muitos sítios para 

ser… ainda hoje estava a ler o Público de manhã a dizer que durante a pandemia 

quem estava de baixa de maternidade foram os primeiros… “
(AML-70-H2, alta)

“Não é só ajuda, ou seja, é mesmo a questão de organização do mundo do 

trabalho” (AML-80-H10)



• Legislação – Licenças parentais, horários e segurança laboral

“Os patrões poderiam não gostar, mas a meu ver seria positivo, haver redução 

de horário para pais que tem crianças com menos de 12 anos, ou 10 ano ou 8 

anos, ou pelo menos até aos 6 anos para se conseguir esses vínculos que muitas 

vezes acabam por não se criar entre os pais e os filhos, aí se calhar é que tinha 

de intervir o Estado, tinha de haver compensações para o empregador, mas acho 

que seria uma mais-valia em termos educacionais”. (BB-80-H1, alta)

“Eles põem as escolas a sair mais cedo, mas depois não nos dão a oportunidade 

de os ir buscar, podiam deixar os pais sair mais cedo para estarem com os 

filhos... se a gente tem o mesmo horário do que as outras pessoas, nós temos 

todo o tempo ocupado em vez de estarmos a usufruir um bocadinho, a gente 

usufrui do fim de semana e é quem tem fim-de-semana e quem não 

tem…(…)porque a minha filha deixou de ter tempos livres e se ela não tem 

tempos livres alguém tem de ficar com ela”. (RAA-80-M5, média) 



“Ainda há uma grande hostilidade, sobretudo por parte das entidades empregadoras, em 

relação às mães e aos pais trabalhadores. E essa é uma das maiores mudanças que deve 

ser feita (…) como um investimento no futuro e não como um encargo e como algo de 

maléfico, quase, sobretudo para as entidades empregadoras. (…) E se quisermos falar em 

pensamento político estratégico, deixo esta nota, é prioritário que haja esta mudança, esta 

alteração de mentalidades, sobretudo junto das entidades empregadoras”

Grupo Focal Lisboa 1, Carla Tavares, CITE

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



“Eu sou dirigente sindical e sei de vários casos de várias mulheres que 

quando engravidam são despedidas, ou quando decidem exercer os seus 

direitos de maternidade, ou então quando as jovens vão a uma entrevista 

de emprego e uma das condições que colocam em cima da mesa é se você 

engravidar automaticamente se despede, esta ainda é realidade”

Grupo Focal Beira Interior, Gabriela Gonçalves, CGTP-IN

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



“O que há a fazer aqui é partilhar a conciliação. A conciliação não é um 

problema das mulheres. E o que é preciso mudar é a organização 

económica. Ainda não houve, da parte da economia e da organização da 

economia, aquilo que já houve da parte do direito. Se nós formos à 

Constituição, são os homens e as mulheres que têm direito à conciliação. Se 

formos ao Código Civil, que regulamenta os direitos e as obrigações das 

famílias, têm os mesmos, iguaizinhos”. 

Grupo Focal Lisboa 2, Maria do Céu da Cunha Rego, Jurista 

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



“Nós somos um país que tem baixa produtividade, e isso há que o 

reconhecer, mas também é necessário que haja esse apoio às empresas 

para que tenham a possibilidade de facilitar às famílias esse 

acompanhamento, estas ausências, porque de facto, o que as empresas 

fazem é: “Ok, se queres ir, vais, mas então eu tenho que meter outra 

pessoa e tu vais embora”. Fazem isso com a gravidez, fazem isso com o 

apoio na educação, etc. E as políticas têm que ir um bocadinho nesse 

sentido e, depois, de exigência, até, de algum rigor no acompanhamento 

na sua implementação, que não está a haver”. 

Grupo Focal  1  Lisboa, Jorge Ascensão, CONFAP

Debates e Recomendações - O que dizem os especialistas? 



Apontamentos finais



“Destacaria entre as grandes preocupações, aquelas que se prendem com a

estabilidade financeira e o da conciliação (…) se não houver um encontro

entre aquilo que são as necessidades produtivas das entidades

empregadoras, das empresas, e aquilo que são as necessidades das mulheres

e dos homens com responsabilidades familiares (…) Portanto, horários,

conciliação, estabilidade laboral, estabilidade financeira, penso que são as

grandes questões que se colocam”.

Grupo Focal Lisboa 1, Sara Falcão Casaca, Vice-Presidente Conselho Económico e Social



“Talvez os dois maiores desafios é, de facto, a questão da conciliação, e da 

conciliação de empregos estáveis. Não podia estar mais de acordo com o que 

acabou de ser dito da precariedade. Mas também para os homens, porque a 

precariedade no trabalho em Portugal não é só no feminino. E, por outro lado, 

a questão das soluções de guarda das crianças (…). Acho que esses são os 

dois principais desafios do ponto de vista das políticas públicas, na minha 

perspetiva”.

Grupo Focal Lisboa 2, Margarida Maria Mesquita, Professora Universidade Lisboa



“E nós não temos políticas de família, temos medidas na área da família. Há 

essa necessidade de rever e ter uma verdadeira política de família que 

conjugue todos os aspetos e não, sectorialmente, cada aspeto. 

Grupo Focal Lisboa 2, Margarida Maria Mesquita, Professora Universidade Lisboa

“Nós não pensamos que exista uma política para as famílias ou para a

parentalidade e que isso é necessário. O que existe são coisas avulsas.

Portanto, na medida em que tivemos uma política unificada (…) mas

efetivamente com uma coordenação pensada, as coisas seriam bastante

diferentes”.

Grupo Focal Lisboa 1, Ricardo Simões, APIPDF



Quando nós falamos de políticas públicas e de pensar políticas públicas, e 

ainda quando falamos em colocá-las em prática, é necessário, exatamente, 

a articulação. Nós precisamos da educação, da saúde, da justiça, da 

economia, de todas elas. E depois, a ideia da consistência (…) Nós vivemos 

muitas vezes de avanços e recuos”.

Grupo Focal Lisboa 1, Rita Fonseca, APF 



“Mas julgo que era um debate interessante, se deste projeto saísse este 

grande desafio de debatermos esta possibilidade de dar aos jovens a 

oportunidade de poderem, tranquilamente, constituir família na nossa 

sociedade”.

Grupo Focal Lisboa 1, Jorge Ascensão, CONFAP
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Obrigada pela vossa atenção!


