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Introdução
A análise do contexto sócio económico do país é essencial para a boa leitura do Consumidor, dos seus 

comportamentos e expectativas.

Ainda que redutores na perspectiva individual do consumo, os grandes números permitem perceber o 

Consumidor enquanto resultado de uma sociedade, que tem evoluído social, económica e culturalmente 

nos últimos anos, e descortinar tendências que, a médio ou longo prazo, terão impacto nas organizações 

e nos modos de vida.

Neste ano de arranque do C, e com um carácter de complementaridade face aos trabalhos que têm vindo 

a ser desenvolvidos, pretendemos fundamentalmente partilhar os números que são reveladores dessa 

evolução ou que de alguma forma retratam a particularidade da sociedade portuguesa. Um contributo 

para uma reflexão mais alargada sobre a realidade das pessoas e das famílias, sem a ambição de explo-

rar ao detalhe cada uma das temáticas. 

É um trabalho que resulta da compilação de números genéricos, dispersos por inúmeras fontes, mas 

cuja agregação nos parece relevante para o processo de conhecimento do Consumidor. 

Pela sua própria natureza, as análises prescindem de actualizações anuais, pelo que em cada ano será 

avaliada a pertinência do documento e dos temas a explorar.

Nesta edição, abordamos aspectos que anunciam uma nova 
realidade demográfica - o envelhecimento da população, a 
alteração das fisionomias de vida, a evolução dos formatos 
de família - outros que retratam de forma genérica a rela-
ção com o trabalho e o consumo e, finalmente, números que 
reflectem grandes disparidades regionais e que resultam 
numa enorme concentração da riqueza. Um novo retrato da 
sociedade portuguesa que em muito deve condicionar a es-
tratégia de futuro das empresas.
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População portuguesa hoje: mais solteiros, menos filhos, 
mais velhos, mais tecnológicos, equipados e consumistas

Número de idosos com mais de 65 anos, por cada 100 
jovens entre os 0 e os 14 anos.

Em 2009, situava-se em 118

Índice de Envelhecimento da população 

previsto para 2060 pelo INE250

A média nos países da OCDE foi de 4,5%
7 % Crescimento do número de 

licenciados entre 1998 e 2007

-23% Quebra no número 
de casamentos 
entre 2003 e 2009

28,6
Em 1982, era de 23 anos.

Idade média das mulheres que 
são mães pela primeira vez 

Casas em Portugal
com computador

56
Em 2000, a taxa era de 30%

Índice de Fecundidade1,32%
Número de crianças por mulher

É necessário que este número 

seja 2,1 para assegurar a 

renovação das gerações.
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População mais envelhecida
A população portuguesa residente tem-se  mantido estável 

nos últimos 25 anos. As estimativas mais recentes do INE 

apontam para 10,6 milhões de residentes em 2009.

Esta estabilidade encobre, no entanto, uma variação impor-

tante na demografia: a diminuição do número de nascimentos 

e a sua aproximação ao número de óbitos, apenas compensa-

da por uma nova dinâmica nos saldos migratórios, que 

consistentemente se mostram positivos. 

O aumento da esperança média de vida (cerca de 15 anos em 

5 décadas), mais do que contribuir para o aumento do peso 

dos idosos no total da população, justifica o aumento dos 

idosos mais velhos (com 75 anos ou mais) no total do 

segmento com 65 ou mais anos: em 2008, já correspondiam a 

46% da população idosa.

O aumento estatístico das pessoas idosas (ou o fenómeno do 

“envelhecimento do topo”), em coincidência com a redução do 

número de nascimentos e da representação dos jovens na 

população (o chamado “envelhecimento na base”), colocou 

Portugal na lista dos países mais envelhecidos do mundo.

Estes factos denunciam 3 grandes ten-
dências na demografia portuguesa: a 
quebra da fecundidade, o prolongamen-
to do tempo médio de vida e o envelheci-
mento da população.

1985

Jovens    Idosos

1990 1995 2000 2005 2009

1
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2.5

JOVENS vs IDOSOS: 
Evolução da população em milhões

1960

Mulheres    Homens

1970 1980 1990 2000 2008

55

65
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85

ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA À NASCENÇA 
Idade média

Fonte: UN Population Division
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18%
Idosos (65 +)

15%
Jovens (0-14)

67%
Idade Activa (25-64)

DISTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES POR IDADE

Em 2000, Portugal ocupava o 11º lugar na lista dos países mais envelhecidos do mundo, 
atrás de países como Itália, Grécia, Alemanha, Japão, Espanha ou Suíça.
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A relevância dos imigrantes 
na demografia portuguesa

O número oficial de estrangeiros representa 5% da população residente em Portu-

gal, um valor subestimado, considerando que não contabiliza muitas autorizações 

de permanência e a imigração ilegal. Apesar de ainda pouco expressivas no total de 

residentes, estas populações passaram a ter um papel decisivo na demografia 

portuguesa, designadamente porque tendem a concentrar-se no grupo que se 

encontra em idade activa e fértil. 

As dinâmicas migratórias não são recentes em Portugal, mas têm uma nova confi-

guração na actualidade: não só as populações estrangeiras têm vindo a crescer de 

forma significativa, como passam a implicar novos grupos de nacionalidades, em 

especial do Brasil e do Leste Europeu.

Em 2008 contavam-se, com o estatuto legal de residente, 
106 mil brasileiros, 52 mil ucranianos e 51 mil cabo-
-verdianos (os africanos totalizam 125 mil).

A comunidade brasileira com estatuto legal de 
residente quadruplicou em 5 anos: em 2008, o 
valor registado ultrapassava os 100.000.
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SALDO NATURAL E MIGRATÓRIO EM PORTUGAL

1985

Saldo natural    Saldo migratório

1990 1995 2000 2005 2009
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ESTRANGEIROS RESIDENTES  em milhares 
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ESTRANGEIRA RESIDENTE

440 MIL
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POPULAÇÃO ESTRANGEIRA COM ESTATUTO LEGAL DE RESIDENTE EM 2008

436.020

436.020

REINO UNIDOTOTAL UCRÂNIA TOTAL

15.371

4%

52.472

12%

166.025

38%

ANGOLA CABO-VERDE TOTAL

27.307

6%

50.887

12%

BRASIL
OUTROS

PAÍSES

106.704

24%

37.620

9%

GUINÉ-BISSAU

23.842

5%

125.671

29%

EUROPA ÁFRICA
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São vários os factores que influenciam o adiamento dos projectos de família e 
de maternidade: o aumento da escolarização das mulheres e o prolongamento 
dos seus percursos escolares até mais tarde, o aumento da sua participação no 
mercado de trabalho e consequente redução do tempo disponível, o planeamen-
to familiar e uma nova noção de “valor“ da criança e outros factores económi-
cos e sociais relacionados com a percepção de melhoria das condições de vida. 

Adiamento dos projectos de família
As mulheres portuguesas tendem a ter o primeiro filho cada vez mais 
tarde, ao mesmo tempo que optam por ter cada vez menos filhos.

Na década de 80, era nos grupos etários dos 20 aos 29 anos que se verificavam os valores mais elevados 

da fecundidade. A partir dessa data, assiste-se a uma diminuição da importância destes grupos por 

oposição ao aumento verificado no grupo etário dos 30 aos 34 anos, o qual passa a revelar as taxas de 

fecundidade mais elevadas (ainda assim, com valores muito inferiores aos observados no passado).

Segundo os dados mais recentes, em Portugal uma mulher é (em média) mãe pela primeira vez aos 28 

anos e tem menos de 2 filhos. A idade média aquando do primeiro casamento é de 29 anos, no caso das 

mulheres, e de 30 anos, no caso dos homens, o que representa um aumento de mais de 5 anos face à 

década de 80.

Em 2009
Em 1982

AO 1º FILHO AO 1º CASAMENTO

28 anos
23 anos

29 anos
23 anos

IDADE DA MULHER
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NASCIMENTOS  em milhares 

-37% face a 1980

1980 19901985 1995 2000 2005 2009
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TAXA DE FECUNDIDADE  ‰
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1960 19801970 1990 2000 2005 2009
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2,1 é a média necessária para garantir o nível de substituição de gerações

Nº MÉDIO DE FILHOS POR MULHER

1,32 em 2009
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Desigualdades entre géneros
As mulheres portuguesas entraram massivamente nas escolas, nas universidades e no mercado de 

trabalho. No entanto, ainda subsistem diferenças: em termos de oportunidades de acesso e condições 

de trabalho, ao nível das remunerações e, não menos relevante, no que respeita às responsabilidades 

que assumem no dia-a-dia.

As desigualdades entre homens e 

mulheres também se fazem sentir nas 

profissões de maior qualificação, onde os 

homens estão em maioria - cerca de 2/3 

a nível de “quadros superiores e dirigen-

tes da Administração Pública e das 

empresas” - e tendem a aumentar com a 

idade e a escolaridade – no escalão 55-64 

anos, com ensino superior, a remunera-

ção dos homens é em média 54% supe-

rior à das mulheres.

 

No que diz respeito ao desemprego, as 

mulheres continuam em desvantagem 

em relação aos homens. Para além da 

taxa de desemprego das mulheres ter 

sido em média durante os últimos 15 

anos 2,8% superior à dos homens e no 

último ano ter crescido 5,2% (a dos 

homens cresceu 1,1%), o subsídio de 

desemprego destas corresponde em 

média a 79% do dos homens.

Em Portugal, apenas 17% das mulheres 

trabalham a tempo parcial. Na UE, a 

média é de 31%, havendo países onde 

esta situação ultrapassa os 40% como é o 

caso da Holanda, Alemanha, Reino Unido 

e Suécia 1.

1 À excepção da Alemanha, as taxas de fecundidade são superiores naqueles países, ainda assim um pouco abaixo da média necessária para garantir 

o nível de substituição de gerações, o que vem também confirmar a correlação deste fenómeno com a mudança de valores dos europeus.

REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL (2009)

941€774 €

TRABALHO REMUNERADO (Nº HORAS)

7,6 8,2

A FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR

53%

TRABALHO NÃO REMUNERADO (Nº HORAS)

5 1,9

47%

FAMÍLIAS MONOPARENTAIS

87% 13 %

TAXA DE POBREZA NA 3ª IDADE (65 +)

24% 19 %

TAXA DE ABANDONO ESCOLAR

46 %32%

DESEMPREGADOS LICENCIADOS

11,4 % 6 ,6 %
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A par deste novo enquadramento da 

mulher na sociedade, e fruto também 

de uma maior laicização da sociedade, a 

figura do casamento ganha novos 

contornos, o que tem promovido profun-

das alterações nas famílias e nos seus 

modos de vida.

Este fenómeno explica o aumento do 

número de famílias em Portugal: de 

2,36 milhões em 1960, passou para 3,65 

milhões em 2001.

Maior diversi-
dade de famílias

Novas composições familiares
Estes factores e, bem assim, o aumento da esperança de vida, estão na base da transformação observada 

na composição e na dimensão média das famílias portuguesas:

Aumento dos agregados unipessoais: de 234 mil na década de 60 para cerca de 700 
mil em 2009 – 56% dos quais constituídos por pessoa idosa (65 +)

Duplicação das uniões de facto em dez anos: de 194 mil, em 1991, para 381 mil em 
2001

Diminuição da dimensão das famílias: de 3,7 indivíduos em média em 1960 para 2,7 
indivíduos em 2009

Redução do peso das famílias numerosas (6 ou + pessoas): de 17% em 1960 para 3% 
em 2009

Aumento de famílias monoparentais: de 204 mil em 1992 para 333 mil, em 2009 
(86% encabeçadas por mulheres)

●

●

●

●

●

A desvalorização da figura do casamento em 
Portugal materializada em:

Menos casamentos: em 2008 casaram-se menos 
1/3 das pessoas que o fizeram em 1960

Mais divórcios: 1 por cada 100 casamentos em 
1960, e 60 por cada 100 casamentos em 2008

Maior proporção de crianças a nascer fora do 
casamento: 36% em 2008

Aumento das uniões de facto: o número mais do 
que duplicou na década de 90

1.

2.

3.

4.
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Vulgarizam-se novas formas de família: aumento das pessoas que vivem 
sozinhas, das famílias monoparentais e das famílias recompostas, a par da 
diminuição do número de famílias numerosas
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EVOLUÇÃO DAS FAMÍLIAS   Distribuição das famílias por tipo

1 INDIVÍDUO

13 %

18 %

1992

CASAL SEM
FILHOS

CASAL COM
FILHOS

FAMÍLIA
MONOPARENTAL

OUTROS

2009

6 %

8 %

1992

2009

16 %

11 %

1992

2009

20 %

23 %

1992

2009

45 %

40 %

1992

2009Sample



Novas composições familiares
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