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procriação.

* 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)



Temas em debate

Parentalidade, maternidade, paternidade

Procriação, natalidade e (in)fertilidade

Mudanças na vida familiar 

Dificuldades e desafios à procriação e à parentalidade

Especificidades regionais, prós e contras

 Impactos da crise económica e da crise pandémica

Políticas de apoio às famílias, à parentalidade e à constituição da 
vida familiar

…



Dificuldades e desafios
À PROCRIAÇÃO



ADIAMENTO ESTRUTURAL 
DOS NASCIMENTOS



Menos filhos, mais infertilidade

Um dos fatores que tem contribuído para a baixa da natalidade tem sido 
(…) a diferenciação, a nível de trabalho e instrução, que as mulheres têm 

tido, e que atrasa ou adia o primeiro filho. E depois não vão ao segundo 
ou ao terceiro, apesar de terem condições para o fazer. 

Onde se vê uma taxa mais elevada de nascimentos é nas mulheres com 
mais de 30 anos e, muitas, já a partir dos 35. E, nesta fase da vida, as 

mulheres confrontam-se com a sua baixa fertilidade.

Andreia Pereira, Médica, Grupo Focal Açores

Nós lidamos, acima de tudo, com pessoas, mulheres e homens, que 
descobrem ter dificuldade em ter filhos bastante tarde (…), descobrem 
aos 35, 36, aos 40, 41, 42. A realidade é que, cada vez mais, as pessoas 
tentam ser pais mais tarde, limitados pelas profissões, carreira, falta de 

companheiro, falta de apoio familiar.

Cláudia Bancaleiro, APFertilidade, Grupo Focal Lisboa 1



Infertilidade e desigualdade(s)

A partir dos 40 anos, o nosso Serviço Nacional de Saúde não ajuda 
mulheres a serem mães (…). Resta o setor privado. (…) Quem não tem 
capacidade financeira, à partida não vai para aqui (…). Portanto, há um 

grupo de pessoas da nossa sociedade que, algumas conseguem 
concretizar a parentalidade, esse seu projeto, mas muitas não o vão 

conseguir, porque lhes é vedado.

Toda a dificuldade (…) em encontrar companheiro ou companheira (…) 
leva muitas mulheres a avançarem com projetos monoparentais. E os 
homens… bem, ou não avançam, ou eventualmente um processo de 
adoção. É muito mais complexo. Estão mais limitados nessa questão. 

Cláudia Bancaleiro, APFertilidade, Grupo Focal Lisboa 1



Menos saúde, mais reflexividade

Em termos de saúde temos muito desafios, porque as mulheres estão a ter filhos cada 
vez mais tarde, com problemas de saúde associados: gravidezes mais complicadas, 
partos mais complicados, mais patologia. Isto, em termos de saúde, tem um peso 

grande.

Ana Lúcia Torgal, Enfermeira, Grupo Focal Lisboa 2

Uma mudança é a idade da mulher no início da maternidade, o avanço da idade. 
Enquanto aqui há uns anos atrás, quando a mulher tinha 20 e tal anos era mãe (…), 

[atualmente] é uma maternidade mais consciente, até mais responsável, mais 
assustadora (…). Enquanto aos 20 e tal é uma coisa bonita, “cresce-nos a barriga e 
depois temos um bebé” e as coisas vão andando, a partir dos 30 anos já não é bem 

assim…

Adélia Vaz, Enfermeira-chefe, Grupo Focal Covilhã



ALICERCES DA CONCILIAÇÃO

emprego, condições laborais, rendimentos, 
respostas sociais



Mercado de trabalho: problemas estruturais e persistentes

Foi aprovado em plenário [do Conselho Económico e Social], no dia 11 de 
janeiro, o nosso Parecer a propósito da natalidade* (…) e essas preocupações 

foram muito debatidas. Eu destacaria (…) aquelas que se prendem com a 
estabilidade financeira, ou a falta dela, do ponto de vista laboral. Digamos que 

são problemas estruturais da economia e da sociedade portuguesa e que em 
muito dificultam a vida das famílias e aquilo que (…) é equacionar, não só, a 

chegada de mais uma criança e um projeto de parentalidade (…), mas o grande 
desafio, que é o da estabilidade financeira e é o da conciliação. (…) É algo que 
está muito presente no dia-a-dia das trabalhadoras e, cada vez mais, também 

dos trabalhadores.

Sara Falcão Casaca, CES, Grupo Focal Lisboa 1

• CES (2022). A Natalidade em Portugal: uma questão política, económica e social. Disponível em: 
https://ces.pt/wp-content/uploads/2022/01/ces_parecer_natalidadeportugal.pdf

https://ces.pt/wp-content/uploads/2022/01/ces_parecer_natalidadeportugal.pdf


Mercado de trabalho: problemas estruturais e persistentes

A baixa de natalidade não é uma questão recente (…). Está relacionada com o 
desemprego, com a precariedade, os baixos salários, os longos horários, com os 
custos da habitação, a falta de estrutura de apoio à infância, com os custos da 

educação (…), a saúde, os transportes, etc. 

Gabriela Gonçalves, CGTP-IN, Grupo Focal Covilhã



Falta de tempo, falta de respostas educativas

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 a nível 

de creche, a nível de infantário e a nível educativo (…), em que eu não tenho a 
garantia que o meu filho possa ser bem acompanhado, “porque eu tenho de 

trabalhar”… (…). De facto, os jovens atrasam 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 (…). Nós, hoje, temos horário de 
entrada e não temos horário de saída. A grande maioria das pessoas que trabalha 
não tem, praticamente, horário de saída. E mesmo quando têm, demoram, muitas 
vezes, duas horas entre a casa e o trabalho. Portanto, tudo isto acrescido traz, de 

facto, uma grande dificuldade a esta questão da constituição da família.

Jorge Ascensão, CONFAP, Grupo Focal Lisboa 1



INCLUSÃO



“Novas” famílias

As senhoras que têm procurado a maternidade sozinhas, são mulheres diferenciadas, que são capazes de 

criar sozinhas, têm possibilidades económicas para isso e que arriscam ter um filho sem ajuda de um 

companheiro, que acaba por ser um bocadinho mais complicado.

Andreia Pereira, Médica, Grupo Focal Açores

Um dos desafios pode ser este, o conceito de constituir família, ou a forma de os bebés nascerem. Se 

calhar, nós, a nível social, temos que começar a desconstruir um bocadinho esse conceito. Há mulheres 

que precisam de outra forma para serem mães (…). E acredito que com a tramitação da lei [da gestação 

de substituição] que estamos a aguardar, vai ser um trabalho de anos. 

Joana Freire, APFertilidade, Grupo Focal Lisboa 1

Em relação às crianças (…), é muito importante para nós os direitos destas crianças. A sociedade ainda 

não está preparada para explicar ou para receber crianças nascidas de uma gestação de substituição.

Cláudia Bancaleiro, APFertilidade, Grupo Focal Lisboa 1



Saúde sexual e reprodutiva… também dos rapazes

Eu gostaria de pontuar aquilo que acredito ser uma necessidade perentória de fazermos 
cada vez mais uma educação para a diversidade e (…) trazer os rapazes para estas 

questões (…). [A] educação sexual é falar de diversidade, é falar do sistema reprodutivo, 
mas é falar também dos tais afetos, falar daquilo que é um projeto para o futuro, “se eu 

quero ser mãe ou ser pai”. Por que é que nós continuamos a sugerir às meninas e a 
perguntar se querem ser mães, e vermos como única resposta óbvia quererem ser 

mães, e nem sequer nos atrevemos a perguntar aos rapazes se algum dia imaginaram 
quererem ser pais e que tipo de pais é que querem ser?

Rita Fonseca, APF, Grupo Focal Lisboa 1



Diversidade (sociocultural) das decisões

O que eu vejo é que podem ser questões diferentes para estratos sociais da população, aquilo faz 
pensar em ser mãe ou controlar melhor a natalidade.  (…). Para as mulheres com que eu trabalho 

(comunidade cigana e não só) (…), há ainda a tendência em ser-se mãe muito cedo, portanto, é 
cultural (…). Mas são mais controladas, elas têm também acesso à pílula e fazem uso disso para 

não ter tantos filhos.

Antónia Silvestre, Coolabora, Grupo Focal Covilhã

Estou a lembrar o estudo sobre a gravidez na adolescência, que uma das conclusões a que se 
chegou foi que, na maioria das situações, essas jovens não engravidavam por acidente, que muitas 

dessas gravidezes (…) não eram gravidezes indesejadas.

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

Hoje em dia, cada vez ouvimos mais jovens mulheres a dizer: “Eu não quero ser mãe”; “Quero 
primeiro aproveitar a vida; “Quero primeiro chegar ao topo da minha carreira”.

Gabriela Gonçalves, CGTP-IN, Grupo Focal Covilhã



JOVENS



Oportunidades territorialmente desiguais

Que perspetivas, a médio e longo prazo, é que damos aos filhos em termos de mercado de emprego aqui? 
Que é uma coisa que todos os pais pensam. (…). Acredito que esta ponderação também acaba sempre 

por estar nesse processo decisório, que os casais acabam por ter.

Nuno Francisco, Jornal do Fundão, Grupo Focal Covilhã

Há dias estive no interior do país e, de facto, as dificuldades… se em termos de tranquilidade e 
estabilidade emocional até podem estar melhor (…), depois há todo um receio da [ausência de] 

proximidade ao centro de saúde, aos serviços educativos (…). E isso traz um desafio, que é criar condições 
para que os jovens tenham esse tipo de segurança. 

Jorge Ascensão, CONFAP, Grupo Focal Lisboa 1

O desafio principal [para os jovens] é, precisamente, terem condições de sair, abrir horizontes e ganhar 
novas perspetivas. E o desafio para a Região é, precisamente esse, de termos condições para os cativar 

para regressar.

Nélia Amaral, Comissariado dos Açores para a Infância. Grupo Focal Açores



Que perspetivas de futuro?

Nós estamos rodeados por medos amplificados. Muitos deles são exagerados, 
claramente, mas estamos imersos, de facto. São as alterações climáticas, são sucessivas 

crises (…) em 20 anos. Quer dizer, nós estamos, permanentemente, a receber crises 
económicas [e] esta pandemia deixou-nos completamente… Portanto, tudo isto (…) 

enquadra-se perfeitamente, porque (…) [os jovens estão] a viver discursos de crise, 
discursos de pandemia, as alterações climáticas que estão a bater à porta. (…) A questão é 

que nós vivemos na sociedade da informação e isto hoje bate-nos tudo à porta.

Nuno Francisco, Jornal do Fundão, Grupo Focal Covilhã

Há uma coisa que nós não temos ainda refletido com muita responsabilidade, que é a 
dificuldade de autonomia dos nossos jovens. Os nossos jovens, neste momento, têm uma 

dificuldade imensa de se autonomizarem. E, portanto, permanecem – e não é só por 
questões económicas – permanecem na casa dos pais ad aeternum, muitos deles sem 

qualquer necessidade nem vontade de constituir a sua própria família.

Maria Filomena Gaspar, Psicóloga, Grupo Focal Lisboa 2



VALORIZAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA



A sociedade ambivalente 

A criança é um bem escasso no nosso país. É um bem escasso, por todas as razões que já 
foram apontadas. E de facto, para renovar as gerações, era necessário que a criança tivesse 

um valor acrescentado, quer dizer, que não fosse um empecilho, que não fosse um 
impedimento, que não fosse um problema. Deveria haver uma preocupação, uma discussão 

sobre como valorizar a criança.  A criança tem que estar quieta, há restaurantes que não 
admitem crianças que façam barulho. É difícil ser criança, porque, no fim de contas, se as 

crianças não estiverem ali quietinhas a ver as suas tecnologias é um problema (…). 
Portanto, há de facto, na nossa ótica, necessidade de repensar se a criança é um valor, ou 

um custo, ou um empecilho para a sociedade portuguesa.

Maria João Quintela, CNIS, Grupo Focal Lisboa 1



Dificuldades e desafios
À PARENTALIDADE



CENTRAMENTO NA CRIANÇA



Primazia de necessidades e direitos

O próprio conceito de parentalidade é, em si, uma novidade. E uma novidade em 
termos de pensarmos no papel da mãe e do pai em função desta criança. Não do 
pai, que é pai porque quer ser pai, ou da mãe, que quer ser mãe (…). Esse desejo 

(…) é essencial, mas o que está no cerne da parentalidade é colocarem (quer a mãe, 
quer o pai) em primeiro lugar, a satisfação das necessidades desse ser que decidiram 

trazer ao mundo.

O que me parece é que a gente continua, em termos globais, com honrosas 
exceções, a ver as coisas ao contrário. Não sou eu, como mãe, que tenho direito a 

faltar para ir ao hospital com o meu filho. O meu filho é que tem direito a que os pais 
cuidem dos problemas de saúde dele. 

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



A família ancorada na criança

[Ainda] não se falou aqui da questão da centralidade da criança, do lugar simbólico da 
criança, da questão da identidade (…). O nosso próprio discurso da associação [APIPDF], 

nós dizemos: “Não há a família do pai ou a família da mãe. Há a família da criança”. Isto 
também é muito resultados de as relações [conjugais] durarem pouco tempo, nós 

centramos o conceito de família noutro ponto de vista (…), porque também não 
podemos abdicar dele, não queremos abdicar dele, porque a questão de termos uma 

família continua a ser um elemento base da sociedade, ainda que tenha outros 
significados. 

Ricardo Simões, APIPDF, Grupo Focal Lisboa 1



SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO



Digitalização da infância

O que eu acho é que os pais têm alguma dificuldade em lidar com os filhos nos dias de 
hoje. A comunicação é muita em torno das crianças e dos jovens, eles têm muito mais 

informação, que por um lado é boa e, por outro lado, os aflige muito. É uma coisa que me 
preocupa, porque eles vivem problemas dos adultos que na idade deles não deveriam 

viver.

Maria Cristina Maximino, Câmara Municipal da Covilhã, Grupo Focal Covilhã

E depois há todos os outros desafios que qualquer criança no mundo globalizado tem, 
que tem a ver com os acessos à internet e telemóveis e etc. E que, por isso, mesmo 

tendo condições mais favoráveis [no interior] para viver na rua, não o fazem.

Antónia Silvestre, Coolabora, Grupo Focal Covilhã



Mais informação, mais insegurança

Às páginas tantas, já há tanta informação, os pais estão tão angustiados sobre se estão a 
fazer as coisas corretas, se estão a tomar as decisões corretas, monitorizam de tal maneira 
as reações das crianças, que o ventilar é excessivamente, o chorar excessivamente já os 
angustia, às vezes só o chorar. Portanto, há uma procura tão constante de interpretar 

tudo, de perceber tudo, de antecipar aquilo que vai acontecer, que depois isso condiciona 
muito as famílias.

Muitos destes pais sentiram muito desamparo numa fase inicial, ficavam muito angustiados 
precisamente por este excesso de informação, porque depois de ler muita coisa, depois 

procuram muitas experiências de outras pessoas e isso depois condiciona muito

Ana Carolina Santos, Psicóloga, Grupo Focal Covilhã



“DESLASSAMENTO”  SOCIAL



Menos redes, suportes e modelos de referência (tradicionais)

Acho que temos hoje uma sociedade menos cooperativa, menos colaborante, 
com maiores exigências (…) e, às vezes, pouco tolerante também com estes 
pais. E a maioria deles (…) sem grande perceção do que é isto da educação 

(…), mas também muito relacionado com a própria dinâmica social. Os pais de 
hoje, que têm crianças mais pequeninas, a maioria deles cresceu sem ver educar, 

porque já são pais sem grande número de irmãos, sem primos na família. 
Portanto, eu, acho que, os pais hoje vêm muito angustiados por isso.

Ana Carolina Santos, Psicóloga Clínica, Grupo Focal Covilhã

Agora há uma maior mobilidade das famílias (…), emigram, há menos irmãos. 
Os avós quase todos trabalham, por isso podem prestar menos apoio às novas 

famílias que têm crianças pequenas. Então, eu penso que esse é o grande 
desafio das famílias atuais. As pessoas estão mais sozinhas, tem menos rede. 

Além de rede familiar, se calhar também menos rede de amigos, menos rede de 
vizinhos (…). Às vezes vivem num prédio onde não conhecem a vizinha do lado, 

se for preciso, numa emergência, pedir ajuda para uma criança.

Ana Lúcia Torgal, Enfermeira, Grupo Focal Lisboa 2



EDUCATIVOS



A escolarização da infância

Nós estamos a escolarizar o jardim-de-infância. E, portanto, não só pomos expetativas – os 
pais têm expetativas elevadíssimas – como depois, os educadores, em vez de amortecedor 

para isto, servem como amplificador deste risco (…). Nós queríamos que o pré-escolar 
contaminasse o primeiro ciclo, tivemos o oposto. E eu acho que temos aqui um desafio 
enorme, que é este discurso da idealização, do que é o pai e a mãe ideal, do que é que se 
espera de um pai e mãe ideal, e onde a pré-escolarização ocupa um espaço muito grande. 

Maria Filomena Gaspar, Psicóloga, Grupo Focal Lisboa 2 

Hoje há uma certa pressão no sentido de uma maior intencionalidade educativa para as 
crianças dos zero aos três anos, nas instituições, nas creches, amas, etc. Por razões várias, 

entre elas parece que os estudos das neurociências mostram que é uma fase muito 
importante, muito plástica, no desenvolvimento infantil. Mas, justamente, acho que falta a 
outra discussão (…), a parte da organização da sociedade e das possibilidades de os pais 

terem, por exemplo, horários de trabalho parciais, terem teletrabalho em condições 
negociadas e não recorrer exclusivamente ou automaticamente à institucionalização. Não 

sei se uma coisa é melhor do que a outra, [mas] este debate devia fazer-se. 

Maria Emília Brederode dos Santos, CNE, Grupo Focal Lisboa 1



Exigência académica 

Talvez haja um excesso de exigência académica em relação às crianças (…). Um estudo da 
Universidade Católica do Porto sobre a “escola sombra”, ou seja, a existência de 

explicações (…), [revelava] (se não me engano) que começava com 20% das crianças do 
primeiro ciclo a frequentarem essa “escola sombra” e chegava aos 60-70% no secundário, 
ia sempre num crescendo. O que também é preocupante, sob vários aspetos. Eu já não me 
refiro à falta de equidade que isso introduz, mas refiro-me, sobretudo, ao peso que isso é e o 

que traduz de organização social pouco apropriada às crianças.

Maria Emília Brederode dos Santos, CNE, Grupo Focal Lisboa 1

É, per si, a vida académica que tem essa exigência, ou é também esta ideia de os pais 
exigirem dos filhos determinado tipo de desempenho académico? Não só pela expetativa 
que têm, que esse desempenho trará coisas boas no futuro, mas também por aquilo que 

“me motivou a mim ser mãe ou ser pai, ou seja, todas as frustrações que eu fui 
acalentando ao longo da minha vida e que eu quero que o meu filho viva por mim”?

Rita Fonseca, APF, Grupo Focal Lisboa 1



Educar para o cuidado e a autonomia

Um desafio é a aquisição de competências (…) do cuidado, desde que a criança começa a 
frequentar uma instituição, desde logo, pequenina. Aprender a cuidar das outras pessoas, 
a não tratar mal, a ajudar e a saber fazer tudo. Competências para a autonomia individual. 
(…). As pessoas devem saber fazer sozinhas, venham a ter filhos ou não, sejam homens 

ou mulheres, meninos, meninas, raparigas, rapazes. (…) Saber alimentar-se, saber o que é 
que deve comer, saber coser botões, saber os básicos. E, sobretudo, aprender que há 
pessoas que podem depender dos seus cuidados. Portanto, é cuidar de si e aprender, 

precocemente, a cuidar de outras pessoas. (…). Ao fazer-se isto, deixava de haver essa 
marca-de-água, que liga o cuidado às mulheres.

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



Desafio educativo para lá das famílias e das escolas

A função educativa e as responsabilidades parentais não são, em muitas crianças, 
exercidas por um pai e por uma mãe. E nós não nos podemos esquecer disso. Nós 

temos milhares de crianças que estão fora de um ambiente, de uma família de pai e 
de mãe, e que são outras pessoas, outras entidades que exercem esses papéis. (…) 

Nós temos famílias de acolhimento, temos instituições que acolhem crianças que 
estão, no fundo, fora da família, que têm e exercem responsabilidades educativas, as 
tais responsabilidades que caberiam a um pai e a uma mãe, mas que não é um pai e 

uma mãe que as exercem.

Filomena Bordalo, CNIS, Grupo Focal Lisboa 1



EXIGÊNCIAS DA CONCILIAÇÃO



Um equilíbrio precário

Os casais conseguem-se organizar naquilo que são os momentos que já estão previstos. Com 
mais ou menos dificuldade, vão-se organizado. O problema é que há muitos momentos na 

parentalidade que não são previsíveis, e que os pais e as mães sentem que não têm respostas do 
ponto de vista das políticas sociais. Isto é, há o horário do jardim de infância, com tudo 

estruturado, mas nós temos pais e mãe a trabalhar, por exemplo, ao fim-de-semana. São 
muitos! Não são poucos, são muitos nos meios urbanos. Quando há uma greve da escola, que 

não é previsível, quando a professora adoece, que não é previsível, sempre que há uma 
mudança repentina, súbita, naquilo que é a rotina, não há respostas. E essa é uma das maiores 

angústias. 

Margarida Mesquita, Socióloga, Grupo Focal Lisboa 2

Uma criança, com uma doença num jardim-de-infância, como é que é para tratar da criança em 
casa? Isso é um grande problema. Eu tive oportunidade de falar com alguns pais, mães que 

tinham muita dificuldade. E, então, o que é que se verificava? Que as crianças, no dia seguinte, 
iam para o infantário com um “Ben-u-ron”. (…) Os pais não tinham onde as pôr. 

Maria José Santos, Educadora aposentada, Grupo Focal Lisboa 2



Parentalidade intensiva (no feminino)

Há ainda uma grande pressão para que seja a mulher a cuidar dos filhos (…). E o facto de a mulher 
querer conciliar, ela depois coloca-se, a si própria, a expetativa de conseguir corresponder a 100% 

ao papel tradicional da mulher, que vem de trás (…), e ao mesmo tempo corresponder à nova 
realidade, que já exigiria a tal maior partilha e parceria [conjugal]. E isso tem sido uma grande 

pressão, com exigências elevadíssimas (…). Fomos colocando aos pais e às mães, 
progressivamente, mais exigências, mais competências, eles sentem que têm que estar mais bem 

preparados. 

Margarida Mesquita, Socióloga, Grupo Focal Lisboa 2

Quando os objetivos não são cumpridos [há] o tal burnout parental, porque há tanto 
investimento e as pessoas querem ser tão perfeitas e quanto mais diferenciados mais é a 

pressão – porque tem que ter um parto normal, tem que amamentar não sei quanto tempo, 
porque a criança tem que ser ótima na escola e tem que ser linda e perfeita – e isto causa um 

stresse enorme. 

Ana Lúcia Torgal, Enfermeira, Grupo Focal Lisboa 2



Hiper-responsabilização parental

A sociedade tem um discurso absolutamente hipócrita relativamente à 
família, porque se, por um lado, diz que os pais são os responsáveis pela 
parentalidade, pelo desenvolvimento harmonioso, integral, ao máximo 

da criança, por outro lado, não dá qualquer tipo de suporte. Pelo 
contrário! Aumenta as fontes de stresse (…). Acho que temos de mudar 
a questão como nós passamos o discurso às famílias, do que é ser família 
e do que se espera de uma família. E este é o meu contributo porque, de 
facto, nós estamos a pedir coisas às famílias que elas não podem dar no 

atual contexto em que vivem. 

Maria Filomena Gaspar, Psicóloga, Grupo Focal Lisboa 2



Algumas reflexões finais
a partir das perspetivas dos/as especialistas



Adensamento de dificuldades

• crescente desacerto dos “relógios” biológico e social da procriação

• difícil arquitetura da conciliação: alicerces frágeis, equilíbrios precários, desigualdades persistentes

• erosão dos modelos de referência e o “desamparo” parental na sociedade de informação

• hipertrofia das responsabilidades parentais (internalizadas)

• hipertrofia da esfera educativa na vida das crianças e jovens (e das famílias)

• ambivalência da sociedade relativamente à criança: custo ou valor?

• (impactos da pandemia)

• …

As dificuldades [de hoje] são sempre os desafios que nós temos no futuro 
Jorge Ascensão, CONFAP, Grupo Focal Lisboa 1



A Parentalidade contra a Procriação?
Um novo desafio pela frente?



Há muitos casais com 2 filhos que olham para as famílias que têm 3 filhos e 
têm refletido muito, porque consideram que essas famílias são mais ricas 

do aquelas que só tem 2 ou mesmo 1 (…). E são pais que sentem uma 
grande responsabilidade. Eles olham para a educação que tiveram e não 

querem reproduzir nos filhos, mas estão a ver que, muitas vezes, querem 
uma coisa que não conseguem fazer na prática, que não corresponde às 

suas expetativas (…). Há aqui uma ambivalência: por um lado, o estarem a 
encantar-se com as famílias que têm três filhos; por outro lado, o peso de 
estarem agora muito na formação* e, desde que este projeto arrancou, 

terem mais consciência do impacto das suas atitudes nos seus filhos, 
sentirem uma grande responsabilidade e pensarem que não são capazes. 

Conceição Medeiros, Projeto Novas Rotas, Grupo Focal Açores

* Formação em parentalidade consciente (dirigida a pais, professores e assistentes operacionais)
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