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1 - lntrodu~ao 

A situa9ao de bem-estar das crian9as nao pode deixar de ser analisada 
no ambito das condi96es de vida das suas famflias. A priva9ao que afecta as 
crian9as decorre do empobrecimento das respectivas famflias, que se traduz 
em diferentes dimens6es, desde a precaridade de recursos econ6micos e a de
corrente incapacidade de prover a satisfa9ao das necessidades basicas e ga
rantir urn nfvel de vida aceitavel, as carencias cumulativas nos domfnios da 
saude, da habita9ao, da educa9ao e cultura, que se manifestam, por seu turno, 
como serios factores de risco na reprodu9ao social da pobreza. 

Com efeito, a analise da pobreza, no que e especffico a pobreza infantil, 
revela o peso da heran9a das carencias vividas pelas famflias sobre o futuro 
das suas crian9as (1). Ainda antes do nascimento, as condi96es dos pais quan
ta a saude, nutri9ao, informa9ao e educa9ao para a famflia, nomeadamente no 
que respeita ao planeamento familiar, influem na qualidade de vida futura da 
crian9a. Ap6s o seu nascimento, o acesso a cuidados de saude, a qualidade 
da alimenta9ao, a higiene e salubridade da habita9ao, os estfmulos ao desen
volvimento psico-social, sao determinantes no seu crescimento saudavel e pre
para9ao para a vida adulta. 

E nos principais domfnios de vulnerabilidade das famflias empobrecidas 
que se encontram as rafzes dos mecanismos de transmissao intergeracional da 
pobreza. As condi96es de saude sao influenciadas por factores de ordem socio
-econ6mica, a saber, uma alimenta9ao adequada, o acesso a cuidados de sau
de preventivos e curativos, a salubridade e conforto da habita9ao e do meio 
envolvente. As famflias de mais fracas recursos econ6micos estao, em geral, 
mais expostas a deficientes padr6es nutricionais, a urn mais limitado acesso a 
cuidados de saude, a condi96es ambientais deficientes, quer em termos de 
insuficientes infra-estruturas basicas, dimensao, qualidade, conforto e equipa
mento da habita9ao, quer em qualidade e agressividade do meio circundante. 

0 nfvel de educa9ao, que constitui urn elemento fundamental na prepara-
980 dos jovens para uma inser9ao plena na vida social e na qualifica9ao pro
fissional, e condicionado fortemente, quer pelos factores anteriormente expos
tos, que influem desde logo nas condi96es ffsicas das crian9as, quer por outros 
condicionantes que vulnerabilizam adicionalmente as crian9as de famflias po
bres. Os fen6menos de insucesso escolar e abandono escolar precoce encon-

() Docente do ISEG. A autora agradece a disponibilizac;:ao dos dados dos inqueritos aos 
orc;:amentos familiares por parte do INE e o estfmulo e comentarios crfticos da Professora Manuela 
Silva a elaborac;:ao deste artigo, inserido no projecto de doutoramento em curso. 

(1) Para urn maior desenvolvimento v. Silva {1991), em especial capitulo 2, e Almeida eta/ 
(1992), capitulo 3. 
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tram probabilidade agravada em crian9as vftimas de ma alimenta9ao, saude 
precaria, com falta de espa9o e de um mfnimo de conferta para estudar. 
0 abandono escolar e a inser9ao precoce no mercado de trabalho sao tambem 
condicionados pela pressao familiar no sentido de prover a um complemento 
dos baixos rendimentos familiares, afectando as crian9as par vezes antes do 
cumprimento integral da escolaridade obrigat6ria ou da idade minima estipula
da par lei. 

Outros factores de ordem socio-cultural que afectam as famflias pobres sao 
susceptfveis de produzir tambem infuencias negativas sabre o percurso escolar 
dos jovens. A falta de motiva9ao e as baixas expectativas sabre a importancia 
da forma9ao escolar resultam, par vezes, do baixo nfvel de instru9ao dos pais 
e de um ambiente familiar onde se nao valorizam as actividades culturais, an
tes se atribuem desde cedo as crian9as pesadas tarefas domesticas, ou se 
incentiva uma inser9ao rapida na vida activa, atraves do aprendizado ou de 
empregos nao qualificados. Esta mentalidade, que privilegia o trabalho em 
desfavor da educa9ao formal para os mais jovens, propicia algum aumento dos 
recursos econ6micos familiares no presente, mas hipoteca um futuro mais pre
parade para os jovens. 

2- Nfvel e perfil da pobreza infantil 

As op96es metodol6gicas seguidas enquadram-se nos parametros defini
dos no primeiro estudo em Portugal sabre pobreza infantil, produzido para a 
UNICEF (Silva, 1991 ), em que o presente trabalho se inspira e que pretende 
actualizar com a informa9ao inclufda nos dais ultimos inqueritos aos or9amen
tos familiares realizados pelo INE. 

A analise desenvolvida neste trabalho baseia-se na informa9ao disponfvel 
nos or9amentos familiares de 1980-1981 e 1989-1990, e, desta feita, incide so
bretudo na pobreza econ6mica, definida como insuficiencia de recursos, que se 
relaciona ainda com indicadores directos de condi96es de vida e priva9ao que 
e possfvel recolher nestas mesmas estatfsticas. 

A popula9ao que constitui principal objecto de estudo, a popula9ao infantil, 
e a popula9ao com idade inferior a 18 anos, que corresponde tambem a idade 
em que, no nosso Pafs, se atinge a maioridade e se adquirem em plenitude os 
direitos de cidadania. 0 ambito geografico coberto e o Continente, uma vez 
que se nao dispunha de dados completes referentes aos territories insulares. 

A linha de pobreza e fixada em 50 % da despesa media par adulto equi
valente, utilizando-se a escala de equivalencia da OCDE. 

A adop9ao de um limiar de pobreza definido como uma dada propor9ao 
dos recursos medias da sociedade em analise e um procedimento expedite, 
ainda que pouco rigoroso, na defini9ao do nfvel de recursos adequado a supe
ra9ao da situa9ao de pobreza. Contudo, dada a prevalencia de semelhante pro
cedimento a nfvel de institui96es internacionais, e no ambito do projecto da 
UNICEF em particular, e aconselha.vel optar par criterios uniformizados para que 
se possa proceder a compara96es, ainda que com perda de um maier rigor 
analftico. 
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Analisem-se, primeiramente, os valores correspondentes a diversas alter
nativas possfveis para a defini9ao do limiar de pobreza enquanto proporyao das 
despesas dos agregados familiares avaliadas em termos per capita ou em ter
mos equivalentes atraves da escala da OCDE. 

QUADRO N.g 1 

Limiares de pobreza, 1980-1981 e 1989-1990 
(Em cantos, a preyos de 1990) 

Despesa per capita 

Criteria 

Despesa par adulta 
equivalents (OCDE) 

1980·1981 1989·1990 1980·1981 1989-1990 

a) 40% da media................................................................ 158 

b) 50% da media································································ 198 
c) 40% da mediana............................................................. 121 
d) 50% da mediana ............................................................ 151 

171 
213 
135 
169 

201 
252 
154 
193 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos on;:amentos familiares. 

214 
268 
172 
215 

0 limiar adoptado de 50% da media da despesa equivalents [criteria b)] 
corresponds, em termos de adequa9ao mfnima de recursos, a urn nfvel relati
vamente modesto, ja que atinge, por mes e por adulto equivalents, urn valor 
que e apenas cerca de 46% do salario mfnimo nacional para os sectores nao 
agrfcolas vigente em 1981, e 64 % do que vigorava em 1990, respectivamente. 
Costa (1993) propos como linha de pobreza para Portugal, segundo uma 
metodologia assente na estimayao do custo mfnimo da despesa alimentar e do 
coeficiente de Engel, valores pr6ximos dos agora adoptados, na ordem dos 250 
e 340 cantos ano por adulto equivalents (a preyos de 1990), referidos ao meio 
rural e meio urbana, respectivamente (2). 

Assim, o procedimento simplificado de uma linha de pobreza de 50 % da 
despesa media equivalents conduz, no caso portugues e nos anos em analise, 
a urn nfvel muito exfguo de recursos, e os eventuais «erros>> na estima9ao da 
incidencia da pobreza serao erros por defeito, deixando de classificar na situa
yao de pobreza famflias e crianyas que se encontram em situa96es de mani
festa insuficiencia de recursos monetarios. 

Para o criteria adoptado, a linha de pobreza verifica uma aprecia9ao em 
termos reais da ordem dos 6,3 %. Sem entrar numa discussao mais aprofundada 
da questao, e uma vez que esta altera9ao decorre directamente do modo de 
defini9ao do limiar de pobreza, quer apenas recordar-se que ao Iongo do tem
po, a evoluyao das condi96es gerais de vida e dos nfveis e perfis de consumo 
correntes na sociedade justificam que sejam necessaries ajustamentos em ter-

(2) Os valores exactos sao, em contos ano por adulto equivalente e a pre<;:os constantes 
de 1990, de 252 e 345 em 1980, e 253 e 341 em 1989, em meio rural e meio urbane, respec
tivamente (Costa,1 993, 125-126). 
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mos reais do que se entende por mfnimo adequado a uma vida sem privac;:ao 
na sociedade (3). 

No quadro n.Q 2 apresenta-se a incid€mcia da pobreza estimada para o 
total de famflias, indivfduos e crianc;:as, e, articulando estes resultados com o 
total da populac;:ao recenseada, o volume total de populac;:ao em situac;:ao de 
pobreza. 

QUADRO N.9 2 

lncidencia da pobreza, 1980-1981 e 1989-1990 

1980·1981 

Mil hares 
Percenta

gem 

1989·1990 

Milhares Percent a
gem 

Famflias ................................................................................. 711 25,4 
26,6 
30,1 

670 
1983 
482 

22,2 
21,2 
20,7 

lndivfduos ............. ................. ......................................... ....... 2467 
Criangas . . . .. .. ... . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . 855 

Fonte: Calculo da incidencia relativa (percentagem) a partir dos dados microecon6micos 
dos orgamentos familiares e expansao pelos valores dos recenseamentos. 0 total 
de menores em 1981 envolve a estimativa dos indivfduos de 15-17 anos como 60% 
dos indivfduos do grupo etario 15-19 anos. 

Apesar do limiar de pobreza ser relativamente modesto, e elevada a inci
d€mcia da pobreza registada em 1989-1990, e, consequentemente, e de ordem 
bastante elevada o total de famflias e de indivfduos em situac;:ao de manifesta 
insuficiencia de recursos econ6micos. Extrapolando com base nos totais de 
populac;:ao registados no Recenseamento de 1991, a pobreza atingira quase 
670 000 famflias e perto de dois milhoes de indivfduos, dos quais cerca de 
482 000 crianc;:as. 

A comparac;:ao dos resultados obtidos para 1980-1981 e 1989-1990 faz 
realc;:ar uma diminuic;:ao da incidencia da pobreza, quer no total das famflias como 
no dos indivfduos e das crianc;:as. A reduc;:ao e mais acentuada no que respeita 
a incidencia na populac;:ao infantil (que passou de 30,1 % para 20,7 %), decor
rente do efeito conjugado da diminuic;:ao da incidencia nas famflias (que decres
ceu de 25,4% para 22,2 %), e do decrescimo verificado no numero de meno
res nas famflias de mais fracos recursos. 

A evoluc;:ao demografica captada nos inqueritos aos orc;:amentos familiares 
(e corroborada pelos elementos dos recenseamentos gerais da populac;:ao rea
lizados em anos pr6ximos daqueles inqueritos), que esta implfcita na evoluc;:ao 
da incidencia da pobreza na populac;:ao infantil atras citada, tern outras implica
c;:oes ao nfvel da estrutura etaria e da tipologia familiar da populac;:ao pobre. 

(3) Nos termos enunciados por Amartya Sen (1983), as necessidades basicas, que sao 
absolutas no espago das capacidades, tem definigao relativa e evolutiva no espago dos bens que 
lhes dao satisfagao, o que naturalmente acarreta a revisao dos parametres monetarios em que se 
expressam. 

454 



No quadro n.Q 3 apresentam-se elementos relativos a dimensao media das 
famflias, a propor9ao de menores na popula9ao e ao numero medio de meno
res no total das famflias. 

QUADRO N.Q 3 

Dimensao media das famflias e numero de crian~ras, 1980-1981 e 1989-1990 

Ana 

Popula<;:ao 
Dimensao NUmero de crian9as par familia jovem na 

media f----.,.----.,------1 popula<;:ao 
Fam ilias total 

da familia Total Familias nao (percenta· 
pobres pobres gem) 

1980-1981 .............................................................. 3,33 1,01 
0,78 

1,19 
0,73 

0,95 
0,79 

30,3 
25,3 1889-1990 .............................................................. 3,07 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos on;:amentos familiares. 

Verifica-se globalmente uma diminui9ao da dimensao media da familia e 
da propor9ao da popula9ao jovem na popula9ao total. Como tinha sido ja infe
rido, o numero medio de crian9as reduziu-se significativamente nas famflias 
pobres, mais ainda que no total das famflias. Em consequencia, reduziu-se o 
peso da popula9ao jovem na popula9ao pobre total, tal como se pode verificar 
no quadro n.Q 4, que apresenta a estrutura etaria da popula9ao pobre. 

QUADRO N.Q 4 

Estrutura etaria da popula~rao pobre, 1980-1981 e 1989-1990 

Estrato etario 

Estrutura da 
popula<;:ao pobre 

(percentagem) 

1980·1981 1989·1990 

0-6 anos .............................................................................................................. 10,9 6,9 
7-10 anos ............................................................. .".............................................. 7,9 5,2 
11-14 anos .......................................................................................................... 9,3 7,2 
15-17 anos .......................................................................................................... 6,2 5,5 

Total de criangas ................................................................................................ 34,3 24,8 
Adultos ................................................................................................................. 65,7 75,2 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos orgamentos familiares. 

Como se pode observar, a diminui9ao da popula9ao jovem, quer na popu
la9ao total (quadro n.Q 3), quer na popula9ao pobre (quadro n.Q 4), foi significa
tiva de 1980-1981 para 1989-1990. A discrimina9ao da popula9ao infantil por 
classes etarias revela, adicionalmente, uma redu9ao mais substancial das quo
tas dos estratos etarios mais jovens na popula9ao pobre. 

Continuando a relacionar os resultados sobre a caracteriza9ao dos agre
gados familiares em situa9ao de pobreza apurados nos or9amentos familiares 
com os apuramentos efectuados nos recenseamentos, e possfvel fazer exercf
cios de qualifica9ao dos perfis das famflias com menores afectadas pela insu
ficiencia de recursos econ6micos. 
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Os quadros n.05 5 e 6 apresentam as estimativas da incidencia da pobre
za infantil por tipos de famflias quanto a configurac;ao familiar e numero de crian
c;as presentes no agregado familiar, em 1980-1981 e 1989-1990, respectiva
mente. 

QUADRO N.9 5 

lncidencia da pobreza infantil por tipos de famflias, 1980-1981 

Total de familias Total de crian9as Total de criangas Total de criangas 
pobres nao pobres 

Tipo de tam ilia 

Mil hares Percenta- Milhares 
Percenta- Milhares Percenta- Milhares Percenta-

gem gem gem gem 

Familias com uma (mica 

crian~ta ·--------------- .. ·----····· 621 22,2 626 22,0 109 4 518 18,2 

Monoparentais ............ 25 0,9 25 0,9 7 0,2 18 0,6 

g~~~s c-~~--~~--~~~-~-~-::::} 596 21,3 602 21,2 102 3,6 500 17,6 

Familias com mais de uma 
crian~ta ............................ 809 28,9 2 217 78,0 746 26,2 1 471 51,7 

Familias sem crian~tas ...... 1 368 48,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de famflias 2 798 100,0 2 844 100,0 855 30,1 1 989 69,9 

Fonte: Calculo das estruturas da popula~tao e da incidencia relativa da pobreza a partir dos 
dados microecon6micos do IRDF80/81 e expansao para valores absolutes pelo re
sultado do Censo de 1981. Verifica-se uma ligeira discrepancia nas popula~t5es to
tais de familias e de crian~tas, dado que 0 racio crian~tas par famflia e de 1 ,016 42 
no Censo contra 1,089 56 no IRDF. 

QUADRO N.9 6 

lncidencia da pobreza infantil por tipos de famflias, 1989-1990 

Total de familias Total de criangas Total de criangas Total de criangas 
pobres nao pobres 

Tipo de familia 

Mil hares Percenta- Mil hares Percenta- Milhares Percenta- Mil hares Percenta-
gem gem gem gem 

Familias com uma unica 
crian~ta ............................ 685 22,7 679 29,1 98 4,0 580 24,9 

Monoparentais ............ 30 1,0 29 1,2 3 0,1 26 1 '1 
Casal com um filho .... 287 9,5 284 12,2 29 1,2 255 11,0 
Outras ......................... 368 12,2 366 15,7 66 2,8 299 12,8 

Familias com mais de uma 
crian~ta ............................ 700 23,2 1 652 70,9 384 16,5 1 268 54,4 

Familias sem crian~tas ...... 1 632 54,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Total de famflias 3 016 100,0 2 331 100,0 482 20,7 1 849 79,3 

Fonte: Calculo das estruturas da popula~tao e da incidencia relativa da pobreza a partir dos 
dados microecon6micos do IOF89/90 e expansao para valores absolutes pelo resul
tado do Censo de 1991. Verifica-se uma ligeira discrepancia nas popula~t5es totais 
de familias e de crian~tas, dado que o racio crian~tas por famflia e de 0,772 82 no 
Censo contra 0,778 63 no IOF. 



As modifica«;:oes em termos de estrutura revelam uma diminui«;:ao relativa 
das famflias com mais de uma crian«;:a (de 28,9% para 23,2 % do total das 
famflias) e um crescimento relativo das famflias monoparentais com uma unica 
crian«;:a (de 0,9% para 1,2 %) (4). Tendo diminufdo o numero total de crian«;:as 
na popula«;:ao, e o total estimado para cada tipo de famflia, a maioria das crian
«;:as pobres continua a encontrar-se nas famflias com mais que uma crian«;:a 
(87,3% do total das crian«;:as pobres em 1980-1981 e 79,6% em 1989-1990), 
embora a composi«;:ao da popula«;:ao infantil pobre tenha vista refor«;:ar-se a quota 
parte de crian«;:as em famflias nao monoparentais com uma s6 crian«;:a (que 
passou de 11,9% para 19,7 %, naquele mesmo perfodo). 

0 quadro n.Q 7 apresenta o risco de pobreza infantil, par tipo de famflia, 
avaliado como a probabilidade de uma crian«;:a se encontrar em situa«;:ao de 
pobreza dado que pertence a cada um dos tipos familiares anteriormente defi
nidos. 

QUADRO N.Q 7 

Risco de pobreza infantil por tipos de famflias, 1980-1981 e 1989-1990 

Tipo de tam ilia 1980-1981 1989-1990 

Famflias com uma unica crianc;:a ...................................................................... . 17,4 14,4 

Monoparentais ............................................................................................. . 28,0 10,3 

16,9 
10,2 
18,0 g~~!s ~~~--~-~--~:~.~-~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::} 

Famliias com mais de uma crianc;:a ............................................................ -····-I 33,6 23,2 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos orc;:amentos familiares. 

Verifica-se que este risco continua a ser mais elevado para as famflias 
com duas ou mais crian«;:as. Este mesmo risco reduziu-se em famflias de uma 
unica crian«;:a vivendo com um ou ambos os progenitores, e agravou-se nos 
outros tipos de famflias com uma unica crian«;:a (crian«;:a com avos ou outros 
parentes e famflias com mais de um nucleo). 

3 - Outros indicadores sobre as condi~oes de vida 

Do conjunto de indicadores directos das condi«;:oes de vida disponfveis nos 
or«;:amentos familiares e que se associam as condi«;:oes de priva«;:ao vividas pelas 
famflias, analisam-se em primeiro Iugar os referentes a estrutura da despesa e 
as condi«;:oes da habita«;:ao. 

(4) A percentagem de famflias com urn unico adulto com crianc;:as (filhos ou nao) tambem 
cresceu entre 1980-1981 e 1989-1990, de 2,8% para 3% do total das famflias inquiridas nos 
orc;:amentos familiares. 
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Nos quadros n.os 8 e 9 apresenta-se o conjunto de indicadores seleccio
nado, respectivamente para 1980-1981 e 1989-1990, destacando o seu valor 
para o total da populagao e para os agregados familiares pobres e nao pobres, 
definidos em func;ao dos recursos monetarios de que disp6em serem ou nao 
inferiores a linha de pobreza definida, discriminando igualmente entre meio ru
ral e meio urbano, ja que as situac;6es prevalecentes nestes meios e significa
tivamente diferenciada. 

QUADRO N.Q 8 

lndicadores da estrutura da despesa e conforto das familias, 1980-1981 

lndicadores 
(percentagem) 

Despesas com alimentac;:ao ................................. . 
Despesas com saude .......................................... . 
Despesas com educac;:ao e cultura .................... . 

Casas sem: 

Electricidade .................................................. . 
Agua .............................................................. . 
Casa de banho ............................................. . 
Esgotos .......................................................... . 
Cozinha .......................................................... . 
Telefone ......................................................... . 
Frigorffico ....................................................... . 
Radio ............................................................. . 

Total 

50,2 
2,9 
2,6 

8,9 
30,5 
44,0 

TV................................................................... 32,9 
Maquina de lavar roupa ................................ 70,6 

Pobres 

Urbanos 

63,3 
2,5 
1,4 

4,5 
10,9 
33,7 

19,6 
67,2 

Rurais 

65,7 
2,6 

1 '1 

21,8 
57,6 
74,7 

57,9 
95,4 

Nao pobres 

Urbanos 

41,3 
3,0 
3,8 

1,0 
3,0 

11,3 

9,9 
33,6 

Rurais 

49,1 
3,1 
2,4 

9,1 
29,0 
40,0 

29,4 
71,5 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos orc;:amentos familiares. Os indica
dares sabre condic;:oes da habitac;:ao e equipamentos domesticos sao os citados em 
Silva (1991, 6), uma vez que a base de dados disponfvel nao inclui estes elemen
tos. 

QUADRO N.Q 9 

lndicadores da estrutura da despesa e condil;:oes de vida das familias, 1989-1990 

lndicadores 
(percentagem) 

Despesas com alimentac;:ao ................................. . 
Despesas com saude .......................................... . 
Despesas com educac;:ao e cultura .................... . 

Casas sem: 

Electricidade .................................................. . 
Agua .............................................................. . 
Casa de banho ............................................. . 
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Total 

41,3 
3,4 
2,9 

2,3 
11 '1 
9,9 

Pobres Nao pobres 

! 
Urbanos Rurais Urbanos ! Rurais 

54,1 57,4 34,5 39,3 
3,2 2,6 3,6 3,5 
2,0 1,8 3,9 2,6 

3,6 9,2 0,3 1,3 
14,7 31,1 3,5 10,3 
13,2 31,5 2,3 8,4 



lndicadores 
(percentagem) 

Esgotos .......................................................... . 
Cozinha .......................................................... . 
Telefone ......................................................... . 
Frigorffico ....................................................... . 
Radio ............................................................. . 

TV··································································· 
Maquina de lavar roupa ............................... . 

Total 

11,2 
0,6 

58,5 
11,0 
15,4 
11,5 
46,9 

Pobres Nao pobres 

Urbanos 

14,1 
1,1 

71,2 
17,5 
24,1 
15,5 
63,3 

Rurais 

33,2 
2,2 

92,4 
32,4 
31,1 
32,7 
85,5 

Urbanos 

2,7 
0,2 

34,0 
2,8 
9,6 
4,2 

23,8 

Rurais 

10,7 
0,4 

66,6 
9,5 

13,4 
9,9 

51,2 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos orc;:amentos familiares. 

Em relal(ao a estrutura da despesa verifica-se um peso muito elevado da 
despesa alimentar na despesa total, o que e tfpico de sociedades com um fra
co nfvel de desenvolvimento econ6mico. A evolul(ao verificada durante a deca
da foi contudo no sentido de diminuir aquele racio, embora para as famflias 
pobres a despesa com a alimental(ao ainda constitua mais de metade da des
pesa total. A diferen9a entre o peso da despesa alimentar e muito acentuada 
entre pobres e nao pobres, e, dentro de cada uma destas categorias, entre 
famflias rurais e famflias urbanas. Este indicador continua a revelar uma situa-
1(8.0 econ6mica muito desfavoravel para as famflias pobres, e para o meio rural 
em particular. 

Quanta as despesas com educal(ao e cultura, prefigura-se, quer para a 
evolul(ao geral quer para cada uma das situa96es e meios individualizados, uma 
evolul(ao e relal(ao de ordem inversa, ja que se tratara aqui de um indicador 
positivo de desenvolvimento, e, portanto, com associa9ao inversa com as con
dil(6es de pobreza. Atingindo valores ainda relativamente baixos no final da 
decada, quer para o total das famflias (2,9% da despesa total), quer para as 
famflias nao pobres (variando entre 2,6% e 3,9 %), este tipo de despesa cons
titui uma parcela ainda mais reduzida da despesa total das tamflias pobres (nao 
chegando sequer aos 2 %). 

Em relal(ao as despesas de saude, a comparal(ao entre as situa96es 
verificadas para famflias pobres e nao pobres revela que as famflias pobres 
dispendem significativamente menos em termos relatives, o que, na hip6tese 
de que nao serao menos afectadas por problemas de doenl(a, pode indicar uma 
excessiva contenl(ao neste tipo de gastos e, consequentemente, com os cuida
dos de saude (5). 

No domfnio das infra-estruturas ba.sicas da habital(aO, cuja carencia e em 
si mesma um elemento de pobreza, verificou-se ao Iongo da decada um acen
tuado progresso, embora se verifiquem ainda deficiencias avultadas, nomeada-

(5) A prop6sito v. Pereira e Giraldes (1991) sabre a contrac;:ao em 40 % dos gastos priva
dos em medicamentos por parte das famflias mais carenciadas, entre 1980 e 1985, perfodo em 
que se verificou um decrescimo de 10 % na comparticipac;:ao publica, o que leva a super que as 
famflias de mais baixos recursos sao susceptfveis de deixar de poder suportar os gastos ineren
tes aos tratamentos que lhes sao prescritos. 
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mente nas redes de abastecimento de agua e de recolha de esgotos. Nestas 
infra-estruturas a situagao e, em media e para cada uma das categorias de 
famflias, mais deficitaria em meio rural que em meio urbana, registando-se ain
da val ores muito elevados, da ordem dos 1 0 % de nao cobertura, para as fa
mflias classificadas como nao pobres em meio rural. Tambem quanta a exis
tencia de casa de banho, uma amenidade perfeitamente imprescindivel, e ainda 
elevada a proporgao de habitagoes que dela carecem (cerca de 10% no total), 
atingindo quase um tergo das habitagoes das famflias pobres em meio rural. 

Em relagao aos equipamentos domesticos basicos, as estatisticas revelam 
igualmente um progresso ao Iongo da decada, e uma nltida diferenciagao entre 
famllias pobres e nao pobres. Tambem se continuam a verificar condigoes 
especialmente deficitarias para o meio rural. Os valores ainda elevados das 
habitagoes que nao dispoem do conjunto de equipamentos seleccionados (que 
constituem os equipamentos mais difundidos na sociedade portuguesa e que 
correspondem as expectativas de um standard de conforto minima das famr
lias), traduzem perfis de carencia ainda muito significativos. 0 equipamento com 
menor penetragao e o telefone (nao disponlvel para quase 59% das famllias 
inquiridas), que constitui nas sociedades modernas um meio de comunicagao 
essencial, e que, face ao enfraquecimento das redes de convivencia e solida
riedade locais, podera em si constituir um vefculo de minimizagao do isolamen
to social. 

As condigoes de carencia nos domlnios das infra-estruturas e equipamen
tos basicos anteriormente referidos constituem, elas mesmas, facetas de priva
gao e pobreza nas condigoes materiais de vida. Com o objectivo de estimar a 
incidencia destas carencias no conjunto da populagao infantil, procedeu-se a 
avaliagao da populagao afectada em cada um desses domlnios em 1989-1990, 
e que se apresenta no quadro n.2 10. 

QUADRO N.2 10 

Caracterfsticas da popula~ao em situa~oes de priva~ao, 1989-1990 

Indica dar 
Percenta· 
gem de 

individuos 

Despesa inferior ao limiar de pobreza ............................................ 16,9 
Residencia em casa sem: 

Electricidade ............................................................................... 1 ,6 
Agua ........................................................................................... 10,3 
Casa de banho ....... ...... ..... .... ............... .............................. .. ..... 8,0 
Esgotos ....................................................................................... 9,9 
Cozinha ........... ........... .... ........... ............. ...... .. .. ..... .......... ..... ....... 0,4 
Telefone ...................................................................................... 56,9 
Frigorifico .................................................................................... 9,2 
Radio........................................................................................... 12,2 
TV............................................................................................... 8,4 
Maquina de lavar roupa ............................................................ 42,7 

Percenta· 
Percenta· gem de 
gem de criangas na 
crian9as popula9ao 

carenciada 

18,1 27,1 

1,2 17,5 
10,0 24,7 

6,4 20,3 
8,6 22,1 
0,3 19,2 

58,4 26,0 
8,2 22,6 
9,5 19,7 
5,8 17,4 

37,3 22,1 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos on;:amentos familiares. 
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A caracteriza~tao da popula~tao em situa9ao de priva9ao revela uma maior 
incidencia no que se refere a insuficiencia de recursos monetarios (que definiu 
a pobreza monetaria) do que no que se refere as condi96es de conforto da 
habita9ao, embora, como se conclui dos quadros anteriores, carencias nestas 
outras dimensoes tendem a manifestar-se cumulativamente e com maior proba
bilidade para as famflias de mais baixos recursos. Como se frisou anteriormen
te, quer a capacidade em termos de recursos monetarios de aceder a um nfvel 
de consumo consistente com a satisfa9ao das necessidades do agregado, e 
das crian~tas em particular, quer o acesso a uma habita9ao minimamente salu
bre e estruturada, sao de importancia decisiva no desenvolvimento harmonioso 
dos jovens. 

Tal como se aduziu no fnicio deste trabalho, a situa~tao econ6mica das 
famflias tem consequencias de vulto sobre a forma9ao escolar dos jovens e a 
sua entrada, mais precoce ou mais adiada, no mercado de trabalho. Por seu 
turno, da prepara9ao escolar e do nfvel de qualifica~tao dependera em grande 
medida o grau de sucesso da inser9ao futura do jovem no mercado de traba
lho, em particular do estatuto profissional e remunerat6rio, e, uma vez que os 
rendimentos do trabalho sao a principal fonte de rendimento das famflias, da 
sua propria situa9ao face a pobreza monetaria no infcio da sua vida adulta (6 ). 

Os quadros n.05 11 e 12 apuram a estrutura ocupacional das crian~tas, por 
grupo etario, para os anos de 1980-1981 e 1989-1990, respectivamente. 

OUADRO N.Q 11 

Situa~ao das crian~as face ao trabalho, 1980-1981 

Total Pobres Nao pobres 

Escalao etclrio 

0-10 11-14 15-17 0-10 11-14 15-17 0-10 11-14 15-17 

Ocupar;:ao (percentagern): 

Estudante (ou pre-es-
colar) ..................... 100,0 53,8 37,9 100,0 43,7 14,2 99,9 58,9 47,6 

Trabalhador .............. 0,0 8,3 39,1 0,0 13,8 55,8 0,0 5,5 32,2 
Desernpregado ......... 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1 '1 0,0 0,0 0,7 
Dona de cas a .......... 0,0 5,5 9,7 0,0 8,5 13,5 0,0 4,0 8,2 
lnactivo ..................... 0,0 32,4 12,5 0,0 34,0 15,4 0,1 31,6 11,3 

Total ............... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Calculo a partir dos dados rnicroecon6micos dos orr;:arnentos familiares. 

(6) A vulnerabilidade das farnilias a pobreza tern forte associar;:ao com o nfvel de instrur;:ao 
do seu representante, verificando-se urna incidencia rnuito elevada para nfveis de escolaridade 
iguais ou inferiores a escolaridade basica (v. Ferreira, 1992). A propria evolur;:ao do mercado de 
trabalho tern tarnbern reforr;:ado urna maior exigencia quanto aos nfveis de qualificar;:ao suscepti
veis de proporcionarern uma integrar;:ao estavel no sistema de ernprego. 
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QUADRO N.2 12 

Situa!(ao das crian!(as face ao trabalho, 1989-1990 

Total Pobres Nao pobres 

Escalao etS.rio 

0·10 11·14 15·17 0·10 11·14 15·17 0·10 11·14 15·17 

Ocupagao (percentagem): I 
I 

Estudante (ou pre-es-
colar) ..................... 100,0 87,1 58,0 100,0 76,5 35,1 100,0 90,3 62,8 

Trabalhador .............. 0,0 5,4 32,2 0,0 10,7 40,4 0,0 3,8 28,9 
Desempregado ......... 0,0 3,2 4,8 0,0 i 5,3 15,8 0,0 2,6 4,6 
Dona de casa .......... 0,0 2,6 2,8 0,0 5,1 6,4 0,0 1,8 1 ,7 
Inactive ..................... 0,0 1,7 2,2 0,0 2,4 2,3 0,0 1,5 2,0 

Total ............... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Calculo a partir dos dados microecon6micos dos orc;:amentos familiares. 

Para as famflias pobres, a situa9ao de abandono escolar e integra9ao 
precoce na vida activa dos jovens tern uma incidencia muito mais elevada do 
que para as famflias nao pobres, mas e ainda para estas urn fen6meno signi
ficative, o que decorre, muito provavelmente, de se ter fixado uma linha de po
breza relativamente baixa. A presenga na vida activa atinge, em 1989-1990, 
16 % do total dos jovens no escalao eta rio dos 11 anos aos 14 anos ( o que e 
extraordinario, se se atender que a idade legal mfnima era, na altura, precisa
mente de 14 anos, e representa, certamente, a declaravao de trabalho infantil), 
e mais de 55 % no escalao etario dos 15 anos aos 17 anos, para os jovens 
das famflias pobres, contra cerca de 6 % e 33 %, respectivamente, para os 
jovens das famflias nao pobres. Estas percentagens nao sofreram grandes 
altera96es em relagao as determinadas em 1980-1981, o que revela pequena 
melhoria ao Iongo da decada. De salientar que, entre 1980-1981 e 1989-1990, 
aumentou a situagao declarada de desemprego entre os jovens. 

Tambem em rela9ao a atribui9ao de tarefas na esfera domestica, se dife
renciam as situa96es das criangas das famflias pobres e das famflias nao po
bres, com maior incidencia da ocupayao «dona de casa•• para as primeiras (11 % 
contra 3,5 % em 1989-1990) tendo-se verificado, para ambos os grupos, uma 
significativa redu9ao destas percentagens ao Iongo da decada. 

4 - Conclusao 

A constru9ao e comparavao de indicadores monetarios e nao monetarios 
associados as situa96es de pobreza permitiram caracterizar as situa96es de pri
vavao vividas pela popula9ao infantil, no infcio e final da decada de 80. 

Adoptando o criteria de defini9ao de linha de pobreza correspondente a 
metade da despesa media equivalente, verificou-se uma redu9ao acentuada da 
incidencia da pobreza infantil, decorrente da conjuga9ao de uma menor inci-

462 



dencia deste fen6meno no universo das famflias e de uma evolu<;:ao demografica 
caracterizada pelo decrescimo da natalidade e a redu<;:ao em volume da popu
lagao juvenil. Contudo, no come<;:o dos anos 90, a pobreza ainda atinge uma 
em cada cinco crian<;:as. 

Ao nfvel das condi<;:oes materiais de vida, constatou-se um progresso sig
nificative ao Iongo da decada no que respeita a dota<;:ao das infra-estruturas 
basicas da habita<;:ao, se bem que se verifiquem ainda carencias evidentes para 
as famflias com menores recursos econ6micos, e para as localizadas em meio 
rural em particular. Tambem ao nfvel dos equipamentos domesticos as famflias 
conseguiram, durante a decada em analise, aceder a melhores condi<;:oes. 
0 conjunto de Indices de cobertura analisados, e que se reportam a um pa
drao mfnimo de conforto, revelaram, no entanto, que muitas famflias portugue
sas, e crian<;:as em particular, vivem ainda privadas de condi<;:6es elementares 
de salubridade e conforto. 

A situagao face ao estudo e ao trabalho revela indfcios de abandono es
colar e integra<;:ao precoce na vida activa muito frequentes para as crian<;:as 
das famflias pobres, o que constitui um factor preocupante de reprodu<;:ao so
cial da pobreza. 
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