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INTRODucAo 

1. As serIes de estatistica demografica cor
rentes disponiveis em Portugal cuja qualidade 
result a nao s6 da sua extensao no tempo 
como tambem do seu detalhe, a que se junta 
uma tradi~ao censibiria de longos anos, fariam 
pensar que a realiza~ao de urn inquerito sobre 
a fecundidade nao teria facil justifica~ao. Porem, 
a evolu~ao recente dos metodos de controlo de 
nascimentos e a sua crescente utilizagao e aper
fei<;oamento retiraram it fecundidade 0 seu as
pecto aleat6rio, que ainda hoje caracteriza a mor
talidade, e impoem a desloca~ao das aten~oes 
da simples observaQao estatistica dos resultados 
para ados facto res que determinam 0 recurso 
a essa possibilidade de controlo dum fen6meno 
ate aqui regido pelo acaso. 

E nest a optica que se justifica a realizaQao 
em Portugal de urn inquerito enquadrado no 
Inquerito Mundial it Fecundidade de que 0 pre
sente e 0 primeiro relatorio e de que nas paginas 
seguintes se apresentam os principais resultados. 
o investigador curioso podera encontrar num 
segundo volume e sem comentarios a informa~ao 
detalhada que, sob a forma de quadros estabe
lecidos de acordo com urn plano basico de apu
ramentos, Ihe e apresentada. 

2. A informa~ao colhida, registada em banda 
magnetic a, podera ser utilizada posteriormente 
para obten~ao de aspectos agora nao focados e 
que poderao interessar para analise orient ada 
para determinado fim. 

Convem, porem, fazer desde ja notar que, 
sendo a informa~ao colhida por observa~ao de 
uma amostra que, nao podendo considerar-se 
pequena face it finalidade em vista, podera ser 
insuficiente para dela se extrair informa~ao 

muito detalhada que viria eventualmente afecta 
de elevado erro de amostragem que the retiraria 
a utilidade. E· neste sentido que, em apendice, 
se apresentam os erros de amostragem associa
dos a algumas das variaveis apresentadas e que 
constituirao orientador, tanto para efeitos de in
vestiga~ao e solicitaQao de novos apuramentos, 
como da utiliza~ao a dar it informa~ao obtida. 

3. Uma opera~ao deste tipo e com este deta
Ihe, de que e testemunhoo proprio questionario 
tambem apresentado em anexo, so foi possivel 
com a colabora~ao de urn conjunto de pessoas 
que pela sua abnegaQao conseguiram suprir a 
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deficiencia de meios humanos e ate mesmo a linit
tada disponibilidade financeira. 

Cabe aqui uma palavra de reconhecimento a 
todos os que deram a sua colaboraQao a este 
projecto nao so pela qualidade dessa colaboragao 
como tambem pelo que com tao reduzido nilmero 
de pessoas conseguiram fazeI'. 

Alem do corpo de agentes inquiridol'as e su
pervisoras que, recrutadas e preparadas especial
mente para 0 efeito, desempenhando uma tarefa 
temporaria, produziram trabalho de qualidade 
notavel dando assim prova de elevado sentido 
de responsabilidade e competencia, 0 inquerito 
foi orientado pOl' apenas cinco pessoas socor
rendo-se de nove codificadores e revisores. 

Este grupo de operadores directos beneficiou 
de amplo apoio dos serviQos do Instituto Nacio
nal de Estatistica sob diversas formas incluindo 
instala~oes, comunica~6es, dactilografia, acompa
nhamento do trabalho de impressao, etc. 

4. Este esfor~o nacional consideravel foi es
pecialmente valorizado pelo apoio tecnico pres
tado pelo Instituto Internacional de Estatistica 
atraves do World Fertility Survey a quem se 
deve, nao so 0 impulso inicial e to do 0 beneficio 
de urn esquema de aCQao previamente concebido, 
mas tambem urn acompanhamento tecnico de 
alto valor e que foi concretizado de varias for
mas desde a formulagao do projecto inicial ate 
it redac~ao final do relatorio, passando pelas di
versas fases de execuQao:, redac~ao do questio
nario, pre-teste, trabalhos de campo, apreciagao 
de resultados, tratamento informatico da infor
ma~ao, analise dos erros de amostragem, etc. 

Permita-se-nos aqui referir muito especial
mente os tecnicos do W. F. S., Srs. John Cleland, 
Martin Vaessen e David Smith que colaboraram 
na elabora~ao do projecto inicial que serviu de 
base ao pedido de financiamento apresentado ao 
Fundo das Na~6es Unidas para os Assuntos da 
PopulaQao (FNUAP), destacando-se 0 Sr. Martin 
Vaessen pela qualidade e dura~ao da colabora
~ao que, no seguimento do inquerito sempre nos 
foi prestando na qualidade de Coordenador desig
nado pelo W. F. S., e que durante algum tempo 
foi substitudo pelo Sr. Roderick Little que, em 
curto espa~o de tempo e em periodo dificil, pres
tou servi~os de elevado merito. 

No campo do tratamento informatico a 
Sr.a Anh Thu Dinh foi a colaboradora que con-



seguiu colmatar as deficH~ncias locais com uma 
dedicagao a todos os titulos notavel. 

5. No campo nacional, sendo-nos impossivel 
identificar todas asentrevistadoras e superviso
ras, repetiremos a alusao ja feita it probidade 
do seu trabalho incluindo aqui todas as inqui
ridas que muito facilitaram 0 trabalho das inqui
ridoras e que, em ultima analise, sao as grandes 
autoras do inquerito. 

Os trabalhos de campo foram possiveis gragas 
it colaboragao eficiente e dedicada do Sr. Jose 
Machado Carrasco para 0 efeito dispensado pela 
Direcgao de Censos e Inqueritos do Instituto Na
cional de Estatistica. 

A orientagao do trabalho de verificagao e co
dificagao bem como a respectiva instrugao e or
ganizagao e gestao de arquivo, estiveram a cargo 
do Sr. Antonio dos Santos Pereira, especialmente 
recrutado para 0 efeito. 

Ambos foram prestimosos elementos no pe
dodo de formagao do pessoal de campo e na 
redacgao das instrugoes que lhe· serviram de 
base. 

A selecgao da amostra foi apoiada numa 
amostra especialmente preparada pelos servigos 
do Instituto Nacional de Estatistica com vista 
ao Inquerito Permanente ao Emprego e teve. a 
colaboragao dos tecnicos desse Instituto que tern 
a seu cargo essa tarefa. 
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A direcgao do Inquerito coube aos signata
rios que nessa tarefa beneficiaram do apoio da 
Sr.a D. Maria Rita Vinhas, tambem amavelmente 
cedida pela Direcgao de Servigos de Censos e 
Inqueritos do Instituto Nacional de Estatistica. 
A sua colaboragao estendeu-se desde as primei
ras operagoes ate it redacgao deste relatorio 
abrangendo a elaboragao dos questionarios, as 
instrugoes de campo, selecgao e preparagao de 
entrevistadoras, acompanhamento do pre-teste e 
trabalho de campo, etc., numa multiplicidade de 
tarefas verdadeiramente notavel. 

o apoio contabilistico e controlo do segui
mento do orgamento apresentado e aprovado 
pelo FNUAP esteve a cargo do Sr. Jose Duarte 
especialmente recrutado para 0 efeito e que re
presentou elemento de muito valor na orientagao 
do Inquerito. 

Finalmente uma palavra de agradecimento a 
Comissao da Condigao Feminina, grande impul
sionadora do Inquerito em Portugal e ao Insti
tuto Nacional de Estatistica que, atraves do seu 
Centro de Estudos Demograficos, teve a seu 
cargo a realizagao do Inquerito e ainda, em lugar 
final por ser de maior destaque, 0 Fundo das 
Nagoes Unidas para os Assuntos da Populagao 
que, pelo financiamento concedido tornou 0 in
querito possivel. 

Jose Francisoo Graga Oosta 

Joaquim Jose Pais Morais 



INTRODUCTION 

1. The long tradition of detailed demographic 
statistics collected in Portugal, including census 
taking, provides a rather satisfactory informa
tion on the field of fertility. Nevertheless, a sur
vey of the kind of the one here introduced has 
been found, more than convenient, necessary to 
shed some light on the behaviour of the popu
lation, since more efficient methods of fertility 
control have been made more easily available 
and in this way made fertility loose it's chance 
characteristic, still dominating mortality, and 
become more dependent on decision commanded 
by factors where study has become necessary. 

It is in accordance with this viewpoint that 
a fertility survey conducted within the frame
work of the World Fertili~y 'Survey may be jus
tified in Portugal. This document, which is the 
first report about the Portuguese fertility sur
vey, gives an account of the main results of the 
operation. Any concerned researcher may find 
more detailed information in the tables publish
ed with no comments in a second Volume (Sta
tistical Annex) according to a basic tabulation 
plan. 

2. The collected information was recorded 
on magnetic tape and may be used later to 
obtain aspects not here examined if they prove 
to be relevant to special studies. 

It should, however, be pointed out that since 
the data collection was based on a sample of a 
reasonable size for the proposed aims it may 
be inadequate when greater detail is desired as 
the possible high level of resulting sampling 
errors may render the information useless. It 
was, therefore, decided to present the sampling 
errors affecting several variables in an appendix 
to this report so that they may act as a guide
line in the utilization of the available informa
tion or in research, and even when new tabula
tions are desired. 

3. A statistical operation of this kind cover
ing so many items as evidenced by the question
naire itself (see appendix) was only possible 
with the cooperation of several people who ma
naged to overcome the problems raised by a short 
staff and a tigh budget thanks to their entire 
devotion to the project. 

Acknowledgements are thus due to all those 
who cooperated in this project not only for the 

5 

quality of the work they have produced but also 
for what they have achieved with such a short 
staff. 

Apart from the interviewers and supervisors 
specially recruited and trained for the survey, 
contracted on a temporary basis, and who have 
produced a remarkably good job due to their high 
sense of responsability and professional skills, 
the survey was conducted and managed by only 
five persons who had the assistance of nine co
ders and editors. 

This group of people benefited from the sup
port given to the project by the National Statis
tical Institute of Portugal by making available 
the necessary offices, communication systems, 
typewriting and printing services, and many 
other facilities. 

4. The national contribution to the survey 
was considerable, but greatly enhanced by the 
precious help from the International Statistical 
Institute through the World Fertility Survey. 
It is to the International Statistical Institute 
that credit must be given for the initial push 
of this project as well as for the benefit of an 
action plan previously settled, not to mention 
the valuable technical assistance offered in diffe
rent forms that have ranged from the initial 
formulation of the project to the drafting of the 
present report, comprising the different stages 
of the work - design of the survey question
naire, pretest, field work, analysis of the survey 
results, computer processing, analysis of sam
pling errors, and so on. 

A very particular acknowledgement is due 
to Messrs. John Cleland, Martin Vaessen and 
David Smith of the World Fertility Survey for' 
their cooperation in the drafting of the initial 
project, which was submitted to the United Na
tions Fund for Population Activities (UNFP A) 
when we required UNFP A to finance the project. 
Mr. Vaessen deserves a special mention for the 
quality and extent of the work he has put into 
this project as Coordinator appointed by the 
World Fertili~y Survey, and Mr. Roderick Little 
who replaced Mr. Vaessen during a short but 
particularly difficult period of time provided 
highly valuable assistance. 

In the area of data processing Mrs. Anh Thu 
Dinh helped us dealing with local problems and 



overcoming needs with her sound knowledge of 
computers and dedication to the project. 

5. It is not possible to acknowledge one by 
one all interviewers and supervisors that worked 
in the survey but we would like to again empha
size the honesty of their work including here the 
cooperation from every interviewed woman who, 
in short, were the real authors of the project. 

The field work was made possible thanks to 
the efficient and dedicated assistance from Mr. 
Jose Machado Carrasco who temporarily relieved 
of. his duties by the Direction of Censuses and 
Surveys of the Portuguese National Statistical 
Institute, was an important member of our staff. 

Supervision of editing and coding work as 
well as the production of field instructions, orga
nization and management of the files were tasks 
carried out by Mr. Ant6nio dos Santos Pereira 
who was specially recruited for this work. 

They both played an important part in the 
drilling of the field staff and in writing field 
work instructions. 

The sample selection was based on a basic 
sample specially designed by the Portuguese 
National Statistical Institute for its Labour 
Force Sample Survey by sampling experts from 
the Institute. 
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The direction of the survey was our respon
sability with the special cooperation from Mrs. 
Maria Rita Vinhas of the Direction of Censuses 
and Surveys of the Portuguese National Statis
tical Institute. Mrs. Rita Vinhas gave her coope
ration to the project all the way from the very 
initial stage up to the writing of the present 
report, covering the design of the questionnaire, 
writing of instructions for the field work, selec
tion and training of interviewers, pretest, field 
work assistance, and so on, in a very remarkable 
manifold work. 

Accounting work and control of the budget 
submitted to and agreed upon by the UNFP A 
was carried out by Mr. Jose Duarte who was 
specially recruited for that job and who proved 
of great value in the course of the survey. 

Finally we must thank the Commission for 
the Status of Women for its engagement in 
getting the survey off the ground in Portugal, 
the Portuguese National Statistical Institute 
which through its Center for Demographic Stu
dies was in charge the execution of the survey, 
and at last, for better outstanding, the most 
relevant contribution that made the survey pos
sible given by the United Nations Fund for 
Population Activities by granting the necessary 
financial aid. 

Jose Francisco Graga Costa 

Joaquim Jose Pais Morais 
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casamento, combinando os anos des
de 0 1.° casamento e a idade ao 1.° 
casamento. 

1.2.2 - Percentagem de todas as mulheres al
guma vez casadas cujo 1.° casamen
to foi dissolvido, combinando os anos 
desde 0 1.° casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a situagao per ante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento 
- a ocupagao do marido 

1.3 - Novos casamentos e n.O de vezes casada 

1.3.1- Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 n.O de vezes casadas, 
combinando os anos desde 0 1.0 casa
mento e a idade ao 1.° casamento. 

1.3.2 - Percentagem que tornou a casar de 
todas as mulheres alguma vez casa
das cujo 1.° casamento foi dissolvi
do, combinando os anos desde 0 1.° 
casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento 
- a ocupagao do marido 
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1.4 - Percentagem de tempo 110 estado de ca
sada 

1.4.1 - Percentagem media do tempo desde 
o 1.° casamento que foi passado no 
estado de casada por todas as mu
lheres alguma vez casadas, combi
nando a idade ao 1.° casamento e a 
idade actual. 

1.4.2 - Percentagem media do tempo desde 
o 1.° casamento que foi passado no 
estado de casada por todas as mu
lheres alguma vez casadas, combi
nando a idade actual, a idade ao 1.° 
casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento 
- a ocupagao do marido 

1.5 - Estado civil actual 

1.5.1- Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 estado civil actual, 
combinando os anos desde 0 1.° casa
mento e a idade ao 1.° casamento 

1.5.2 - Percentagem de todas as mulheres 
alguma vez casadas, combinando os 
anos desde 0 1.0 casamento, a idade 
ao 1.° casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento 
- a ocupagao do marido 

1.6 - Exposi~o ao risco de gravidez 

1.6.1 - Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com a exposigao ao risco de 
gravidez, combinando os anos desde 
o 1.° casamento e a idade ao 1.° casa
mento. 



1.6.2 - DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com a exposiQao ao risco de 
gravidez, combinando 0 n.O de filhos 
vivos e a idade actual. 

1.6.3 - DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com a exposiQao ao risco de 
gravidez, combinando a idade actual 
e: 

- 0 grau de instruQao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a frequencia de assistencia a 

serviQos religiosos 
- a situaQao perante 0 trabalho 

em relaQao ao 1.° casamento 
- a ocupaQao do marido 

GRUPO 2 - FEC'UNDIDADE 

2.1 - Eeculldidade illicial 

2.1.1 - DistribuiQao percentual das mulhe
res que casaram pela primeira vez 
pelo menos ha 5 anos, de acordo com 
o intervalo entre 0 1.° casamento e 
o 1.° nascimento, combinando a ida
de ao primeiro casamento e os anos 
des de 0 1.° casamento. 

2.1.2 - Numero medio de filhos nascidos an
tes ou durante os primeiros 5 anos 
de casamento de mulheres que casa
ram pela 1. a vez ha pelo menos 5 
anos, combinando a idade ao 1. 0 ca
samento e 0 tempo decorrido desde 
o primeiro casamento e: 

- 0 grau de instruQao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a frequencia de assistencia a 

serviQos religiosos 
- a situaQao per ante 0 trabalho 

em relaQao ao 1.° casamento 
- a ocupaQao do marido 
- a ocupaQao antes do 1.° casa-

mento 
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2.1.3 - Percentagem de mulheres cujo pri
meiro nascimento teve lugar ha pelo 
menos 5 anos, com especificados in
tervalos entre 0 primeiro e 0 segun
do nascimentos, por grupos etarios 
ao primeiro casamento e anos decor
ridos desde 0 primeiro casamento. 

2.1.4 - Numero medio de filhos nascidos 
dentro dos segundos 5 anos de casa
mento de mulheres casadas ha pelo 
menos 10 anos, segundo 0 numero 
de filhos nascidos nos primeiros 5 
anos e os anos decorridos desde 0 

primeiro casamento, segundo: 

- 0 grau de instruQao 
~ 0 tipo do local de residencia 
- a ocupaQao do marido 

2.2 - Fecundidade acumulada 

2.2.1 a) DistribuiQao percentual das mulhe
res actualmente casadas, de acordo 
com 0 numero de filhos nascidos, se
gundo a idade actual. 

2.2.1 b) DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero de filhos nas
cidos segundo a idade actual. 

2.2.2 a) DistribuiQao percentual das mulhe
res actualmente casadas, de acordo 
com 0 nlimero de filhos nascidos, se
gundo os anos, desde 0 1. ° casamento. 

2.2.2 b) DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero de filhos nas
cidos, segundo os anos, desde 0 1.° 
casamento. 

2.2.3 a) Numero medio de filhos nascidos de 
mulheres actualmente casadas, com
binando a idade ao 1.° casamento e 
os anos desde 0 1.° casamento. 

2.2.3 b) Numero medio de filhos nascidos de 
todas as mulheres alguma vez casa
das, combinando a idade ao 1.° ca
samento e os anos desde 0 1.° casa
mento. 

2.2.4 a) Numero medio de filhos nascidos de 
mulheres actualmente casadas, com
binando a idade ao 1.° casamento e 
a idade actual. 



2.2.4 b) Numero medio de filhos nascidos de 
todas as mulheres alguma vez casa
das, combinando a idade ao 1.° casa
mento e a idade actual. 

2.2.5 - Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero de filhos nas
cidos, combinando os anos desde 0 

primeiro casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
~ a religiao 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento 
- a ocupagao do marido 

2.2.6 - Numero medio de filhos nascidos de 
todas as mulheres alguma vez casa
das, combinando a idade ao primeiro 
casamento, a idade actual e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia 
- a religiao 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento 
- a ocupagao do marido 

2.2.7 - Numero medio de filhos nascidos de 
todas as mulheres alguma vez casa
das, combinando 0 numero de anos 
desde 0 1.0 casamento e: 

~ 0 grau de instrugao e 0 tipo do 
local de residencia. 

- 0 grau de instrugao e a religiao. 
- 0 grau de instrugao e a ocupa-

gao do marido. 
~ 0 tipo do local de residencia e 

a religiao. 
~ 0 tipo do local de residencia e 

a ocupagao do marido. 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia e a religiao. 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia e a ocupagao do ma
rido. 
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~ 0 grau de instrugao e 0 tipo do 
local de residencia na infancia. 

- 0 tipo do local de residencia e 
a situagao perante 0 trabalho 
em relagao ao 1.° casamento. 

- 0 tipo do local de residencia na 
infancia e 0 tipo do local de re
sidencia. 

- a ocupagao do marido e a situa
gao perante 0 trabalho em re
lagao ao 1.° casamento. 

2.3 - EfeitQs da mortalidade infautil 

2.3.1 a) Distribuigao percentual das mulhe
res actualmente casadas, de acordo 
com 0 numero de filhos vivos, se
gundo a idade actual. 

2.3.1 b) Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero de filhos vi
vos, segundo a idade actual. 

2.3.2 a) Distribuigao percentual das mulhe
res actualmente casadas, de acordo 
com 0 numero de filhos vivos, se
gundo 0 numero de anos des de 0 

primeiro casamento. 

2.3.2 b) Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero de filhos 
vivos, segundo 0 numero de anos 
desde 0 primeiro casamento. 

2.3.3 - Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero de filhos 
vivos, combinando 0 numero de fi
lhos nascidos e a idade actual. 

2.3.4 - Numero medio de filhos nascidos 
ainda vivos e ja falecidos de todas 
as mulheres alguma vez casadas, 
segundo a idade actual ana a ano. 

2.4 - Fooundidade rooellte 

2.4.1 - Numero medio de filhos nascidos 
nos ultimos 5 anos de mulheres que 
estiveram continuamente no est ado 
de casadas nesse periodo, combi
nando 0 numero de filhos vivos 
desde ha 5 anos e a idade actual. 



2.4.2 - Numero medio de filhos nascidos 
nos ultimos 5 anos de mulheres que 
estiveram continuamente no estado 
de casadas nesse periodo, combi
nando a idade ao primeiro casa
mento e a idade actual. 

2.4.3 a) Numero medio de filhos nascidos 
nos ultimos 5 anos de mulheres que 
estiveram continuamente no estado 
de casadas nesse periodo, combi
nando a idade das mulheres e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.0 casamento. 
- a ocupagao do marido. 

2.4.3 b) Numero medio de filhos nascidos 
nos ultimos 5 anos de mulheres que 
estiverem continuamente no estado 
de casadas nesse periodo, combi
nando os anos desde 0 primeiro 
casamento e: 

- 0 grau de instruQao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a situaQao perante 0 trabalho 

em relaQao ao 1.0 casamento. 
- a ocupaQao do marido. 

2.4.4 - Percentagem de filhos masculinos 
nascidos nos Ultimos 5 anos de mu
lheres que estiveram continuamente 
no est ado de casadas nesse periodo, 
combinando a idade ao primeiro 
casamento e a idade actual. 

2.4.5 - Percentagem de mulheres actual
mente casadas que declararam uma 
gravidez em curso, combinando 0 

numero de filhos vivos e a idade 
actual. 

2.4.6 - Percentagem de mulheres actual
mente casadas que declararam uma 
gravidez em curso, combinando a 
idade ao primeiro casamento e a 
idade actual. 
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Quadros adicionais l)ara paises de baixa 
fecundidade 

2.7.2 - Percentagem de mulheres com de
terminado intervalo, desde 0 pri
meiro casamento ao primeiro nas
cimento, dentro de certas categorias 
de variaveis explicativas e anos, 
desde 0 primeiro casamento, para 
todas as mulheres com pelo menos 
cinco anos decorridos desde 0 pri
meiro casamento e: 

- 0 grau de instruQao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- a ocupagao do marido. 

2.8.1 - Percentagem de mulheres com de
terminado intervalo entre 0 primeiro 
e 0 segundo nascimentos, dentro de 
certos grupos de intervalo, desde 0 

casamento ao primeiro nascimento 
e anos desde 0 primeiro casamento 
para todas as mulheres com pelo 
menos cinco anos decorridos desde 
o primeiro casamento. 

2.9.1- Percentagem de mulheres com deter
minadas duragoes dos intervalos fe
chados, de acordo com a paridade 
no inicio do intervalo e anos decor
ridos desde 0 primeiro casamento 
para todas as mulheres. 

2.10.1 - Percentagem de mulheres com de
terminadas duraQoes do intervalo 
aberto, de acordo com 0 numero 
de filhos havidos e os anos decor
ridos desde 0 primeiro casamento 
para todas as mulheres alguma vez 
casadas e nao gravidas actual
mente. 

2.10.2 - Duragao media do intervalo aberto, 
segundo 0 numero de filhos havidos 
e os anos decorridos desde 0 pri
meiro casamento para todas as mu
Iheres alguma vez casadas e nao 
gravidas actualmente e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- a ocupagao do marido 

2.11.1 - Percentagem de gravidezes perdi
das, segundo 0 total de gravidezes 
e a idade em grupos decenais, por: 



- a idade actual 
- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- a religiao 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos 
- 0 uso actual de contracepgao 

GRUPO 3 - PREFER:EN()IAS PEW NuMERO 
E SEXO DOS FILIIOS 

3.1- Desejo de acahar a concep~ 

3.1.1- Percentagem de mulheres actual
mente casadas e «ferteis» que nao 
querem mais filhos, combinando 0 

numero de filhos vivos (incluindo 
eventualmente uma gravidez em 
curso) e a idade actual. 

3.1.2 - Percentagem de mulheres actual
mente casadas e «ferteis» que nao 
querem mais filhos, combinando 0 

numero de filhos vivos (incluindo 
eventualmente uma gravidez em cur
so) e os anos des de 0 primeiro casa
mento. 

3.1.3 - Percentagem de mulheres actual
mente casadas e «ferteis» que nao 
querem mais filhos, combinando 0 

numero de filhos vivos (incluindo 
eventualmente uma gravidez em cur
so), a idade actual e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 

- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.0 casamento. 
- a ocupagao do marido. 

3.1.4 - Percentagem de mulheres actual
mente casadas com pelo menos um 
filho vivo (ou uma gravidez em 
curso) que nao desejaram a ultima 
(ou actual) gravidez, combinando 0 

numero de filhos vivos e a idade 
actual. 

3.1.5 - Percentagem de mulheres actual
mente casadas com pelo menos um 
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filho vivo (ou com uma gravidez 
em curso) que nao desejaram a 
ultima (ou actual) gravidez, com
binando 0 numero de filhos vivos 
e anos desde 0 primeiro casamento. 

3.1.6 - Distribuigao das mulheres actual
mente casadas, segundo querem e/ou 
esperam mais filhos, por numero de 
filhos vivos. 

3.1.7 - Distribuigao percentual das mulhe
res que nao querem mais filhos e 
a media do numero de filhos vivos, 
segundo a razao mais importante 
para nao quererem mais filhos, por 
numero de filhos vivos e: 

- a idade actual 
- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- a ocupagao do marido 

3.1.8 - Distribuigao percentual das mulhe
res que nao querem mais filhos, 
segundo a razao mais importante 
para nao quererem mais filhos, 0 

numero de filhos vivos por grupos 
etarios decenais e: 

- a idade actual 
- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- a ocupagao do marido 

3.2 - Nfunero adicional de filhos desejado 

3.2.1 - Distribuigao percentual das mulhe
res actualmente casadas, «ferteis», 
de acordo com 0 numero de filhos 
adicionais esperado e a idade actual. 

3.2.2 - Distribuigao percentual das mulhe
res actualmente casadas «ferteis», 
de acordo com 0 numero de filhos 
adicionais esperado e os anos decor
ridos des de 0 primeiro casamento. 

3.2.3 - Media do numero adicional de filhos 
esperados por mulheres actualmente 
casadas e «ferteis», combinando 0 

numero de filhos vivos (incluindo 
eventualmente uma gravidez em cur
so) e a idade actual. 

3.2.4 - Media do numero de filhos esperados 
por mulheres actualmente casadas e 
«ferteis», combinando 0 numero de 



filhos vivos (incluindo eventualmen
te uma gravidez em curso) e os anos 
desde 0 primeiro casamento. 

3.2.5 - Media do numero de filhos esperados 
por mulheres actualmente casadas e 
«ferteis», combinando 0 numero de 
filhos vivos (incluindo eventualmen
te uma gravidez em curso) a idade 
actual e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento. 
- a ocupagao do marido. 

3.3 - Nfunero total de filhos desejado 

3.3.1 a) Distribuigao percentual de mulheres 
actualmente casadas, de acordo com 
o numero total de filhos desejado, 
segundo a idade actual. 

3.3.1 b) Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero total de filhos 
desejado, segundo a idade actual. 

3.3.2 a) Distribuigao percentual das mulhe
res actualmente casadas, de acordo 
com 0 numero total de filhos dese
jado, segundo os anos desde 0 pri
meiro casamento. 

3.3.2 b) Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero total de filhos 
desejado, segundo os anos desde 0 

primeiro casamento. 

3.3.3 a) Distribuigao percentual das mulhe
res actualmente casadas de acordo 
com 0 numero total de filhos dese
jado, segundo 0 numero de filhos 
vivos. 

3.3.3 b) Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com 0 numero total de filhos 
desejado, segundo 0 numero de filhos 
vivos. 
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3.3.4 a) Media do numero total de filhos 
desejado por mulheres actualmente 
casadas, combinando 0 numero de 
filhos vivos (incluindo eventualmen
te uma gravidez em curso) e a idade 
actual. 

3.3.4 b) Media do numero total de filhos 
desejado por todas as mulheres 
alguma vez casadas, combinando 0 

numero de filhos vivos (incluindo 
eventualmente uma gravidez em cur
so) e a idade actual. 

3.3.5 a) Media do numero total de filhos 
desejado por mulheres actualmente 
casadas, combinando 0 numero de 
filhos vivos (incluindo eventualmente 
uma gravidez em curso) e os anos 
desde 0 primeiro casamento. 

3.3.5 b) Media do numero total de filhos 
desejado por todas as mulheres 
alguma vez casadas, combinando 0 

nllmero de filhos vivos (incluindo 
eventualmente uma gravidez em cur
so) e os anos desde 0 primeiro 
casamento. 

3.3.6 - Media do numero total de filhos 
desejado por mulheres actualmente 
casadas, combinando 0 numero de 
filhos vivos (incluindo eventualmente 
uma gravidez em curso) os anos 
des de 0 primeiro casamento e a 
idade ao primeiro casamento. 

3.3.7 - Media do numero total de filhos 
desejado por mulheres actualmente 
casadas, combinando 0 numero de 
filhos vivos (incluindo eventualmente 
uma gravidez em curso) a idade 
actual e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento. 
- a ocupagao do marido. 

3.4 - Preferencias relativas ao sexo dos filhos 

3.4.1- Percentagem das mulheres actual
mente casadas «ferteis» e nao gra-



vidas que nao querem mais filhos, 
combinando 0 numero de filhos vivos 
do sexo masculino, 0 numero de 
filhos vivos do sexo feminino e a 
idade actual. 

3.4.2 - Percentagem das mulheres actual
mente casadas «ferteis» e nao gra
vidas que nao querem mais filhos, 
segundo 0 numero de filhos vivos 
do sexo masculino, 0 numero de 
filhos vivos do sexo feminino e os 
anos desde 0 primeiro casamento. 

3.4.3 a) Percentagem que prefere um rapaz 
de entre as mulheres actualmente 
casadas «ferteis» e nao gravidas que 
esperam mais filhos, combinando 0 

numero de filhos vivos do sexo mas
culino, 0 numero de filhos vivos do 
sexo feminino e a idade actual. 

3.4.3 b) Percentagem que prefere uma rapa
riga de entre as mulheres actual
mente casadas, «ferteis» e nao gra
vidas, que esperam mais filhos, 
combinando 0 numero de filhos vivos 
do sexo masculino, 0 numero de 
filhos vivos do sexo feminino e a 
idade actual. 

3.4.4 a) Percentagem que prefere um rapaz 
de entre as mulheres actualmente 
casadas, «ferteis» e nao gravidas, 
que esperam mais filhos, combi
nando 0 numero de filhos vivos do 
sexo masculino, 0 numero de filhos 
vivos dQ sexo feminino e os anos 
desde 0 primeiro casamento. 

3.4.4 b) Percentagem que prefere uma rapa
riga de entre as mulheres actual
mente casadas, «ferteis» e nao gra
vidas, que esperam mais filhos, 
combinando 0 numero de filhos vivos 
do sexo masculino, 0 numero de 
filhos vivos do sexo feminino e os 
anos desde 0 primeiro casamento. 

3.4.5 - Media do numero adicional de filhos 
esperados por mulheres actualmente 
casadas, «ferteis» e nao gravidas, 
combinando 0 numero de filhos vivos 
do sexo nlasculino, 0 numero de 
filhos vivos do sexo feminino e a 
idade actual. 
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3.4.6 a) Media do numero total de filhos 
desejados por mulheres actualmente 
casadas, nao gravidas, combinando 
o mlmero de filhos vivos do sexo 
masculino, 0 numero de filhos vivos 
do sexo feminino e a idade actual. 

3.4.6 b) Media do numero total de filhos 
desejado por todas as mulheres 
alguma vez casadas, nao gravidas, 
combinando 0 numero de filhos vivos 
do sexo masculino, 0 numero de 
filhos vivos do sexo feminino e a 
idade actual. 

3.4.7 - Numero medio de filhos desejado 
para todas as mulheres alguma vez 
casadas, por grandes grupos de anos 
decorridos desde 0 primeiro casa
mento, combinando: 

- 0 tipo do local de residencia e 
o grau de instrugao 

- a ocupagao do marido e 0 grau 
de instrugao 

- a ocupagao do marido e 0 tipo 
do local de residencia 

3.4.8 - Percepgao do numero de filhos dese
jado pelo marido it data do primeiro 
casamento, segundo 0 numero de 
filhos desejado pela mulher nessa 
mesma data, por categorias de idade 
ao primeiro casamento, para todas 
as mulheres alguma vez casadas. 

3.4.9 - Percepgao do numero de filhos dese
jado pelo marido it data do primeiro 
casamento, segundo 0 nlimero de 
filhos desejado pela mulher nessa 
mesma data, por anos desde 0 pri
meiro casamento, para todas as mu
lheres alguma vez casadas. 

Quadros adiciolla.is para paises de ba.ixa 
feculldidade 

3.5.2 - Distribuigao da duragao preferida 
para 0 seguinte intervalo fechado, 
segundo 0 numero de filhos vivos 
(incluindo a gravidez actual) e os 
anos desde 0 primeiro casamento, 
limitada a mulheres expostas ao 
risco de gravidez ou gravidas que 
esperam um futuro nascimento. 



3 .. 7.1 ~ Distribuigao da duragao preferida 
para 0 seguinte intervalo fechado, 
segundo 0 numero defilhos vivos 
e os anos desde 0 primeiro casa· 
mento, limit ada a mulheres expostas 
ao risco de gravidez ou gravidas que 
esperam um futuro nascimento. 

GRUPO 4 - CONHECIMENTO E USO DE 
CONTRACEP{JAO 

4.1 - Prntica da amamen1ia9ao no intervalo 
foohado 

4.1.1 - Distribuigao percentual de mulheres 
alguma vez casadas, com pelo menos 
dois filhos vivos (incluinda even
tualmente uma gravidez em curso) 
de acordo com a duragao da am a
mentagao no ultimo intervalo fe
chado, segundo a idade actual. 

4.1.2 - Distribuigao percentual de mulheres 
alguma vez casadas, com pelo menos 
dois filhos vivos (incluindo even
tualmente uma gravidez em curso) 
de acordo com a duragao da ama· 
mentagao no ultimo intervalo fe
chado, segundo 0 numero de filhos 
nascidos (incluindo eventualmente 
uma gravidez em curso). 

4.1.3 - Distribuigao percentual de mulheres 
alguma vez casadas, com pelo menos 
dois filhos vivos (incluindo even· 
tualmente uma gravidez em curso) 
cujo ultimo intervalo fechado tenha 
excedido 32 meses e cujo Ultimo 
filho tenha sobrevivido pelo menos 
dois anos, de acordo com a duragao 
da amamentagao nesse intervalo, 
segundo a idade actual. 

4.1.4 ~Distribuigao percentual de mulheres 
alguma vez casadas, com pelo menos 
dois filhos vivos (incluindo even· 
tualmente uma gravidez em curso) 
cujo ultimo intervalo. fechado tenha 
excedido 32 meses e cujo ultimo 
filho tenhasobrevivido pelo menos 
dois anos, de acordo com a duragao 
da amamentagao nesse intervalo, 
segundo 0 numero de filhos nascidos 
(incluindo eventualmente uma gra· 
videz em curso). 
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4.1.5.,.--. Distribuigao percentual de mulheres 
alguma vez ca,sadas, com pelo menos 
dois filhos vivos. (incluindo even· 
tualmente uma gravidez em curso) 
cujo ultimo intervalo fechado tenha 
excedido 32 mel:{es e cujo filho tenha 
sobrevivido pelo menos dois anos, 
de· acordo com a duragao da ama
ffientagao nesse intervalo, combi· 
nando 0 numero de filhos nascidos e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia lla 

infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.0 casamento. 
- a ocupagao do marido. 

4.1.6 ~ Duragao media do ultimo intervalo 
fechado observado em mulheres al
guma vez casadas, com pelo menos 
dois filhos vivos (incluindo even
tualmente uma gravidez em curso) 
cujo ultimo intervalo fechado nao 
tenha excedido cinco anos, combi
nando 0 numero de meses de ama
mentagao durante esse intervalo, a 
idade actual e 0 uso de contracepgao 
nesse intervalo. 

4.2 - Conhecimento deoolltra.cep~O 

4.2.1 a) Distribuigao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas que 
ouviram falar . dos metodos contra· 
ceptivos especificados, incluindo a 
esterilizagao, combinando a idade 
actual e 0 numero de filhos vivos. 

4.2.1 b) Distribuigao percentual de mulheres 
actual mente caSadas «ferteis» que 
ouviramfalar dos metodos contra· 
ceptivos especificados, incluindo a 
esterilizagao, combinando a idade 
actual e ° numero de filhos vivos. 

4.2.2 - Percentagem de todas as mulheres 
alguma vez casadas que ouviram 
falar de quaisquer metodos contra· 

. ceptivos, incluindo. a esterilizagao, 
combinando 0 numero de filhos vi· 
Vos, a idade actual e: 



- 0 grau de instru~ao. 

- 0 tipo do local de residencia. 
-.,.. 0 tipo do local de residencia na 

infancia. 
. - a religiao. 
~. a frequencia de assistencia a 

servi~s religiosos. 
- a situa~ao perante 0 trabalho 

em rela~ao ao 1.° casamento. 
- a ocupa~ao do marido. 

4.3 - Uao eventual de contracepcao 

4.3.1 a) Distribui~ao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas que 
eventualmente usaram cada um dos 
metodos contraceptivos especifica
dos, incluindo a esterilizagao, com
binando a idade actual e 0 numero 
de filhos vivos. 

4.3.1 b) Distribuigao percentual de mulheres 
actualmente casadas «ferteis» que 
eventualmente usaram cada um dos 
metodos· contraceptivos especifica
dos, incluindo a esterilizagao, com
binando a idade actual e 0 numero 
de filhos vivos. 

4.3.2 - Percentagem de todas as mulheres 
alguma vez casad as que eventu
almente usaram qualquer metodo 
contraceptivo, incluindo a esterili
zagao, combinando 0 numero de 
filhos vivos, a idade actual e: 

. - 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos relig'iosos. 
- a situa~ao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento. 
-a ocupagao domarido. 

4.4 - Uso actual de contrace~ao 

4.4.1- Distribuigao percentual das mulhe
res expostas ao risco de gravidez, 
segundo 0 uso do metodo contracep
tivo especificado, incluindo a esteri
lizagao, a idade actual e: 

- 0 numero de filhos vivos 
-a frequenciade assistencia a 

servigos religiosos 
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4.4.2 - Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que estao actu
almente a usar contracepgao, in
cluindo a esteriliza~ao, combinando 
o numero de filhos vivos e a idade 
actual. 

4.4.3 - Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que estao actu
almente a usar contracepgao, in~ 

cluindo a esterilizagao, combinando 
o numero de filhos vivos do sexo 
masculino, 0 numero de filhos vivos 
do sexo feminino e a idade actual. 

4.4.4 - Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que estao actu
almente a usar contracepgao, in
cluindo a esterilizagao, combinando 
o numero de filhos vivos do sexo 
masculino, 0 numero de filhos vivos 
do sexo feminino e os anos desde 
o primeiro casamento. 

4.4.5 - Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que estao actu
almente a usar contracepgao, in
cluindo a esteriiizagao, combinando 
o numero de filhos vivos, a idade 
actual e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia na 

infancia. 
- a religiao . 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento. 
- a ocupagao do marido. 

4.5 - Forma de uso contraceptivo 

4.5.1 - Distribuigao percentual de· todas 
as mulheres alguma vez casadas, 
de acordo com a «forma de uso 
contraceptivo», segundo a idade 
actual. 

4.5.2 - Distribuigao percentual de todas 
as· lnulheres alguma vez casadas, 
de acordo com a «forma de uso 
contraceptivo», combinando os anos 
desde 0 primeiro casamento e a 
idade ao primeiro casamento. 



4.5.3 '- DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas de 
acordo com a «forma de uso con
traceptivo», segundo 0 numero de 
filhos vivos. 

4.5.4 - DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com a «forma de uso con
traceptivo», combinando a exposi
Qao ao risco de gravidez e a idade 
actual. 

4.5.5 - DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com a «forma de uso con
traceptivo», combinando a idade 
actual e: 

- 0 grau de instruQao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

serviQos religiosos. 
- a situaQao per ante 0 trabalho 

em relaQao ao 1.° casamento. 
- a ocupaQao do marido. 

4.5.6 - DistribuiQao percentual de todas as 
mulheres alguma vez casadas, de 
acordo com a «forma de usa con
traceptivo», combinando 0 numero 
de filhos vivos e: 

- 0 grau de instruQao. 
~ 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a situaQao perante 0 trabalho 

em relaQao ao 1.° casamento. 
- a ocupaQao do marido. 

4.5.7 - Planeamento do primeiro nasci
mento, segundo 0 numero de anos 
desde 0 primeiro casamento, a idade 
ao casamento, limitado as mulheres 
casadas pelo menos 5 anos, para 
as quais 0 primeiro nascimento 
teve lugar dentro de cinco anos de 
casamento. 

4.5.8 - Planeamento do primeiro nasci
mento, segundo os anos decorridos 
desde 0 casamento, limitado as 
mulheres casadas pelo menos cinco 
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anos, para as quais 0 prlmeiro nas
cimento. teve lugar dentro de cinco 
anos de casamento e: 

- 0 grau de instruQao 
- 0 tipodo local· de residencia 
- a ocupaQao do marido 

4.5.9 - Planeamento do segundo filho, se
gundo os anos decorridos desde 0 

primeiro casamento e a idade ao 
casamento, limitado as mulheres 
com pelo menos dez anos de casa
das, cujo segundo nascimento teve 
lugar dentro de dez anos de casa
mento. 

4.5.10 - Planeamento do segundo filho, se
gundo 0 numero de anos desde 0 

primeiro casamento, limitado as 
mulheres com pelo menos dez anos 
de casadas, cujo segundo nasci
mento teve lugar dentro de dez 
anos de casamento e: 

- 0 grau de instruQao 
- a frequencia de assistencia a 

serviQos religiosos 
- a ocupagao do marido 

4.5.11 - Planeamento do nascimento mais 
recente ou da gravidez actual, se
gundo a paridade da :lnulher no 
inicio do ultimo intervalo fechado. 

4.5.12 - Planeamento do nascimento mais 
.• recente ou da gravidez actual, se· 

gundo a paridade da mulher no 
inicio do intervalo e: 

- 0 grau de instruQao 
-0 tipo do local de residencia 
-a frequencia de assistencia a 

serviQos religiosos 
- a ocupaQao do marido 

4.5.13 - Planeamento do primeiro nasci
mento, segundo 0 numero de anos 
desde oprimeiro casamento, limi
tado as mulheresque estiveram 
casadas pelo menos cinco anos, 
para as quais 0 primeiro nasci
mento teve lugar dentro de cinco 
anos de casamento e: 

- a idade ao primeiro casamento 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia 
--,- a fr~uencia de assistencia a 

serviQos religiosos 



4.5.14 - Plarieamento do primeiro nasci
mento, segundo 0 niimero de anos 
des de 0 primeiro casamento, limi
tado as mulheres que estiveram 
casadas "pelo menos cinco anos, 
para as quais 0 - primeiro nasci
mento teve lugar dentro, de cinco 
anos de casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- a ocupagao do marido 

, 4.6 ~ Eficiicia e fertilidade: du~ do inter
valo abem 

4.6.1 - Distribuigao percentual de mulheres 
expostas ao' risco de gravidez, com 
um ou mais filhos vivos, de acordo 
com a duragao do intervalo aberto, 
combinando a «forma de uso con
traceptivo» (excluindo a esteriliza
gao) nesse intervalo, e a idade actual. 

4.6.2 -Distribuigao percentual de muIheres 
com pelo menos 2' filhos vivos (ou 
um'filhovivoe uma gravidez actual) 
de' acordo com a duragao do ultimo 
intervalo fechado, combinando a 
«forma de uso contraceptivo» nesse 

c . intervalo ~ e a idade actual. 
,t,', 

' 4.6.3 ~ Duragao media do' iritervalo entre 0 

primeiro casamento e 0 primeiro 
-nascimento, segundo a idade ao pri
meiro casamento e os· anos decorri
dos desde 0 primeiro casamento, 

, limit ada as muIheres que estiveram 
casadas pelo menos cinco anos, para 
as quais 0 primeiro nascimento teve 
lugar, dentro de cinco anos de casa
mento. 

4.6.4 -'- Duragao media do intervalo entre 0 

casamento e' 0 primeiro nascimento, 
segundo 0 uso do planeamento du
rante esse intervalo e osanos decor
ridos desde 0 primeiro casamento, 
ltmitada as mulheres que estiveram 
casadas: pelomenos cinco anos, para 
as "quais 0 prim:eiro nascimento teve 
lugar dentro de cinco anos de casa
mento e: ' 

- 0 graude instrugao 
, -'- () tipo do local de residencia 

:" ...,..... a ocupagao do marido 
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4.6.5 - Duragao 'media do intervaloentre 0 

primeiro e 0 segundo nascimentos, 
segundo 0 uso de planeamento du
rante esse intervalo, os anos decor
ridos des de , 0 primeiro casamento 
e a idade ao casamento, limitada as 
mulheres que estiverarh cas'adas pelo 
menos dez anos, para as quais 0 

segundo nascimento teve Iugar den
tro de dez anos de casamento. 

4.6.6 - Duragao media do intervalo entre 0 

primeiro e 0 segundo nascimentos, 
segundo 0 uso de planeamento nesse 
intervalo, os anos decorridos desde 
o primeiro casamento, limitada as 
mulheres que estiveram casadas pelo 
menos dez anos, para as quais 0 

segundo nascimento teve lugar den
tro de dez anos de casamento e: 

- 0 grau de instrugao 
- 0 tipo do local de residencia 
- a ocupagao do marido 

4.6.7 - Duragao media do intervalo fechado 
mais recente, segundo 0 uso de pla
neamento nesse intervalo e a pari

'dade dit mulher no inicio do inter
valo. 

4.6.8 - Duragao mMhl, do iritervalo fechado 
, mais recente, segundo grandes gru

pos de par~4ade da mulher no inicio 
do interValo e: 

-,0 graude 'instrugao 
-'0 tipo do local de residencia 
- a ocupagao do marido 

Quadrosadicionals para paises de baixa 
, fecundtdade 

4.7.1- Planeamento do segundo nascimen
to, segundo os anos decorridos desde 
,0 primeiro casa~ellto e a idade ao 
casamento, " limitado .. as mulheres 
que estiveram. casadas pelo menos 
dez anos, ,para as quais 0 segundo 
nasciment9 'teve lugar dentro de 
,dez anos de,casamellto. 

4.9.1 - Duragao do'intervalo entre 0 casa
mento", e 0 primeiro" nas,cimento, 
segundo ,0 uso de planeamento nesse 
intervalo e osanos decorridos desde 
o primeiro casamento, limitada as 



mulheres que estiveram casadas 
pelo menos cinco anos, para as 
quais 0 primeiro nascimento teve 
lugar dentro de cinco an03 de casa
mento. 

4.11.1- Dura~ao do intervalo fechado mais 
recente, segundo 0 uso de planea
mento durante esse intervalo e a 
paridade da mulher no inicio do 
intervalo para todas as mulheres 
expostas ao risco de gravidez. 

4.12.1- Distribui~ao percentual do local 
oude as mulheres procuraram con
selho ou ajuda para planeamento 
familiar nos ultimos 12 meses, se
gundo a idade e 0 usa actual de 
contracep~ao 

GRUPO 5 - USO DA CONTRAOEP{JAO RELA
OIONADO OOM AS PREFER~N
CIAS QUANTO A FEOUNDIDADE 

5.1 - (Conhecimento de oontrace~ 

5.1.1- Distribui~ao percentual das mulheres 
actualmente casadas, «ferteis», se
gundo 0 grau de conhecimento con
traceptivo, a idade actual e 0 desejo 
de mais filhos. 

5.1.2 - Distribui~ao percentual de mulheres 
actualmente casadas «ferteis», de 
acordo com 0 nivel de conhecimento 
contraceptivo, combinando a idade 
actual, a rela~ao entre 0 nllmero de 
filhos desejado e 0 numero de filhos 
vivos (incluindo eventualmente uma 
gravidez em curso). 

5.2 - ,Uso actual de oolltracep~ao 

5.2.1 - Distribui~ao percentual de mulheres 
expostas ao risco de gravidez, de 
acordo com 0 usa corrente de cada 
metodo contraceptivo especificado 
(incluindo a esterilizagao) combi
nando 0 numero de filhos presente
mente vivos e 0 desejo de mais filhos. 

5.2.2 a) Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que nao querem 
mais filhos, que estao actualmente 
a usar urn metodo contraceptivo efi
ciente (il1cluindo a esterilizagao), 
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combinando a idade ao primeiro ca
samento e os. anos desde 0 primeiro 
casamento. 

5.2.2 b) Percelitagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que estao actual
mente a usar um metodo contracep
tivo eficiente (incluindo a esteriliza
~ao) e nao querem mais filhos, com
binando a idade ao primeiro casa
mento e os an08 desde 0 primeiro 
casamento. 

5.2.3 a) Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que nao querem 
mals filhos, que' esUio actualmente 
a usar um metodo contraceptivo efi
ciente (incluindo a est~:rilizagao) , 
combinando' 0 nitmero defilhos vivos 
e a idade actual. 

5.2.3 b) Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de giavidez que estao actual
mente a usai' um dos metodos con
traceptivos especificados (incluindo 
a esterilizagao) e nao querem mais 
filhos, combinando 0 numero de fi
lhos vivos e a idade actual. 

5.2.4 a) Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que nao querem 
mais filhos, que estao actualmente 
a usar um metodo contraceptivo efi
ciente (incluindo a esterilizagao), 
combinando a idade actual e: 

- 0 grau de instru~ao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.0 casamento. 
- a ocupagao do marido. 

5.2.4 b) Percentagem de mulheres expostas 
ao risco de gravidez que estao actual
mente a usar um metodo contracep
tivo eficiente (incluindo a esteriliza
gao) e nao querem mais filhos, com
binando a idade actual e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 



- a religHio. 
- a frequencia de assistencia a 

servi~os religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em rela~ao ao 1.° casamento. 
- a ocupa~ao do marido. 

5.2.5 - Distribui~ao percentual de mulheres 
alguma vez casadas, com pelo menos 
um filho vivo. (ou gravidez actual) 
de acordo com os metodos contra
ceptivos usados no ultimo intervalo 
fechado, combinando 0 numero de 
filhos vivos no inicio do intervalo e 
conforme a Ultima (ou actual) gra
videz foi desejada ou nao. 

5.3 - Forma de uso contraoop.tivo 

5.3.1- Distribui~ao percentual de mulheres 
actualmente casadas «ferteis», de 
acordo com a «forma de uso contra
ceptivo», combinando 0 desejo de 
mais filhos e a idade actual. 
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. 5.3.2 ~ Distribui~ao percentual de mulheres 
actualmente casadas «ferteis», de 
acordo com a «forma de uso contra
ceptivo», combinando a relagao en
tre 0 numero de filhos desejado e 
o numero de filhos vivos e a idade 
actual. 

5.3.3 - Distribuigao percentual de mulheres 
actualmente casadas «ferteis», de 
acordo com a forma de usa contra
ceptivo, combinando 0 desejo de 
mais filhos e a idade actual e: 

- 0 grau de instrugao. 
- 0 tipo do local de residencia. 
- 0 tipo do local de residencia 

na infancia. 
- a religiao. 
- a frequencia de assistencia a 

servigos religiosos. 
- a situagao perante 0 trabalho 

em relagao ao 1.° casamento. 
- a ocupagao do marido. 
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number of living children and by current 
age 

Table 1.6.3 

Percent distribution of all ever-married 
women according to exposure status by 
current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

GROUP 2: FERTILITY 

Section 2.1: Initial fertility 

Table 2.1.1 

Percent distribution of women who first 
married at least 5 years ago according to 
interval between first marriage and first 
birth by age at first marriage and by 
years since first marriage 

Table 2.1.2 

Mean number of children born before or 
within first 5 years of marriage by age 
at first marriage and by years since first 
marriage confined to women who first 
married at least 5 years ago and: 
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- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 
- by occupation before first marriage 

Table 2.1.3 

The percentage of women with specified 
intervals from first to second birth within 
categories of age at first marriage and 
years since first marriage for all women 
whose 1st birth occurred at least 5 years 
ago 

Table 2.1.4 

The mean number of children born within 
the second five years of marriage among 
all women married at least 10 years, 
according to number of children born in 
the first five years and years since first 
marriage: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

SectiOIl 2.2: CmnuJative fertility 

Table 2.2.1 A 

Percent distribution of currently married 
women according to the number of chil
dren ever-born by current age 

Table 2.2.1 B 

Percent distribution of all ever-married 
women according to the number of chil
dren ever-born by current age 

Table 2.2.2 A 

Percent distribution of currently married 
women according to the number of chil
dren ever-born by years since first mar
riage 

Table 2.2.2 B 

Percent distribution of all ever-married 
women according to the number of chil
dren ever-born by years since first mar
riage 



Table 2.2.3 A 

Mean number of children ever-born to 
currently married women by age at first 
marriage and by years since first mar-

... riage 

Table 2.2.3 B 

Mean number of children ever-born to all 
ever-married wome~ by age at first mar
riage and by years since first marriage 

Table 2.2.4 A 

Mean number of children ever-born to 
currently married women by age at first 
marriage and by current age 

Table 2.2.4 B 

Mean number of children ever-born to all 
ever-married women by age at first mar
riage and by current age 

Table 2.2.5 

Percent distribution of all ever-married 
women according to the number of chil
dren ever-born by years since first mar
riage and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 2.2.6 

Mean number of children ever-born to all 
ever-married women by age at first mar
riage and by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of. religious attendance 

. - by pattern of work 
- by occupation of husband 
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Table 2.2.7 

Mean number of children ever-born to all 
ever-married women by years since first 
marriage and: 

- by level of education and type of place 
of residence 

- by level of education and religion 
- by level of education and occupation 

of husband 
- by type of place of residence and reli

gion 
- by type of place of residence and 

occupation of husband 
- by childhood type of place of resi

dence and religion 
- by childhood type of place of resi

dence and occupation of husband 
- by level ofeducrution and childhood 

type of place of residence 
- by type of place of residence and 

pattern of work 
-'by type of place of residence and 

childhood type of place of residence 
- by occupation of husband and pat

tern of work 

Section 2.3: Effects of child mortality 

Table 2.3.1 A 

Percent distrib'ution of currently married 
women according to the number of living 
children by current age 

Table 2.3.1 B 

Percent distribution of all ever-married 
women according to the number of living 
children by current age 

Table 2.3.2 A 

Percent distribution of all ever-married 
women according to the number of living 
children by years since first marriage 

Table 2.3.2 B 

Percent distribution of currently married 
women according to the number of living 
children by years since first marriage 



Table 2.3.3 

Percent distribution of all ever-married 
women according to the number of living 
children by number of children ever-born 
and by current age 

Table 2.3.4 

For all ever-married women the mean 
number of children ever-born still alive 
and deceased by current age in single 
years 

Section 2.4: Recent fertility 

Table 2.4.1 

Mean number of children born in the past 
5 years to women who have been conti
nuously in married state for past 5 years 
by number of living children 5 years ago 
and by current age 

Table 2.4.2 

Mean number of children born in the past 
5 years to women who have been conti
nuously in married state for past 5 years 
by age at first marriage and by current 
age 

Table 2.4.3 A 

Mean number of children born in the past 
5 years to women who have been conti
nuously in married state for past 5 years 
by age of women and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
-by childhood type Of place of resi-

dence 
- by religion 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 2.4.3 B 

Mean number of children born in the past 
5 years to women who have been conti
nuously in married state for past 5 years 
by years since first marriage and: 

- by level of education 
- by type of. place of residence 
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- by childhood type of place of resi-
dence 

- by religion 
- by pattern of work· 
- by occupation of husband 

Table 2.4.4 

Percentage male of children born in past 
5 years to women who have been conti
nuosly in married state for past 5 years 
by age at first marriage and by current 
age 

Table 2.4.5 

Percentage of currently married women 
reporting a CUITent pregnancy by number 
of living children and by current age 

Table 2.4.6 

Percentage of currently married women 
reporting a current pregnancy by age at 
first marriage. and by current age 

Additional low fertility tables 

Table 2.7.2 

The percentage of women with specified 
intervals from first marriage to first birth 
within categories of background variable 
and years. since first marriage for all 
women married at· least five years and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Table 2.8.1 

The percentage of women with specified 
intervals from first to second birth within 
categories of interval from marriage to 
first birth and years since first marriage 
for all women with at least five years 
since first birth 

Table 2.9.1 

The percentage of women with specified 
lengths of the closed interval according to 
parity at the beginning of the interval 
and years since first marriage for all ever
married women 



Table 2.10.1 

The percentage of women with specified 
lengths of the open interval according to 
number of chUdren ever born and years 
since first marriage for all ever-married 
women not currently pregnant 

Table 2.10.2 

The mean length of the open interval 
number of children ever born and years 
since first marriage for all ever-married 
women not currently pregnant, and: 

- by level of education 
~ by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Table 2.11.1 

Percent of wasted pregnancies by total 
number of pregnancies and by age in 10 
years group and: 

- by current age 
- by level of education 
- by type of place of residence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by current use of contraceptive me-

thod 

GROUP 3: PREFERENVES FOR NUMBER 
AND SEX OF CHILDREN 

Section 3.1: Desire to cease child-bearing 

Table 3.1.1 

Percentage of currently married «fecund» 
women who want no more children by 
number of living children (including any 
current pregnancy) and by current age 

Table 3.1.2 

Percentage of currently married «fecund» 
women who want no more children by 
number of living children (including any 
current pregnancy) and by years since 
first marriage 

Table 3.1.3 

Percentage of currently married «fecund» 
women who want no more children by 
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number of living children (including any 
current pregnancy) and by current age 
and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 3.1.4 

Percentage of women who did not want 
last (or current) pregnancy by number 
of living children (including any current 
pregnancy) and by current age confined 
to currently married women with at least 
one live birth (or a current pregnancy) 

Table 3.1.5 

Percentage of women who did not 'want 
last (or current) pregnancy by number 
of living children (including any current 
pregnancy) and by years since first mar
riage confined to currently married wo
men with at least one live birth (or a 
a current pregnancy) 

Table 3.1.6 

The distribution of currently married 
women according to whether they want 
andlor expect mQx:e children, by number 
of living children 

Table 3.1.7 

Percent distribution of women who do not 
want any more children according to most 
important reason for not wanting more 
children by number of living children, the 
mean number of children born, and: 

- by current age 
- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Table 3.1.8 

Percent distribution of women who want 
more children according to most impor-



tant reason for wanting more children by 
number of living children and by age in 
10 years groups 

Section 3.2: Additional number of children 
wanted 

Table 3.2.1 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to the number 
of additional children expected by current 
age 

Table 3.2.2 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to the number 
of additional children expected by years 
since first marriage 

Table 3.2.3 

Mean additional number of children ex
pected by currently married «fecund» 
women by number of living children (in
cluding any current pregnancy) and by 
current age 

Table 3.2.4 

Mean additional number of children ex
pected by currently married «fecund» 
women by number of living children (in
cluding any current pregnancy) and by 
years since first marriage 

Table 3.2.5 

Mean additional number of children ex
pected by currently married «fecund» 
women by number of living children (in
cluding any current pregnancy) and by 
current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Section 3.3: Total llmnber of children desired 

Table 3.3.1 A 

Percent distribution of currently married 
women according to total number of chil
dren desired by current age 

29 

Table 3.3.1 B 

Percent distribution of all ever-married 
women according to total number of chil
dren desired by current age 

Table 3.3.2 A 

Percent distribution of currently m~rried 
women according to total number of chil
dren desired by years since first marriage 

Table 3.3.2 B 

Percent distribution of all ever-married 
women according to total number of chil
dren desired by years since first marriage 

Table 3.3.3 A 

Percent distribution of currently malTied 
women according to total number of chil
dren desired by number of living children 

Table 3.3.3 B 

Percent distribution of all ever-married 
women according to total number of chil
dren desired by number of living children 

Table 3.3.4 A 

Mean total number of children desired by 
currently married women by number of 
living children (including any current 
pregnancy) and by current age 

Table 3.3.4 B 

Mean total number of children desired by 
all ever-married women by number of 
living children (including any current 
pregnancy) and by current age 

Table 3.3.5 A 

Mean total number of children desired 
by currently married women by number 
of living children (including any current 
pregnancy) and by years since first mar
riage· 

Table 3.3.5 B 

Mean total number of· children desired by 
all ever-married women by number of 
living children (including any current 
pregnancy) and by years since first mar
riage· 



Table 3.3.6 

Mean total number of children desired 
by currently married women by number 
of living children (including any current 
pregnancy) and by years since first mar
riage and by age at first marriage 

Table 3.3.7 

Mean total number of children desired 
by currently married women by number 
of living children (including any current 
pregnancy) and by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
.,- by frequency. of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Section 8.4: Preferences concerning sex of 
children 

Table 3.4.1 

Percentage of currently married «fecund» 
non-pregnant women who want no more 
children by number of living sons and by 
number of living daughters and by cur
rent age 

Table 3.4.2 

Percentage of currently married «fecund» 
non-pregnant women who want no more 
children by number of living sons and by 
nuinber of living daughters and by years 
since first marriage 

Table 3.4.3. A 

Of currently married «fecund» non-pre
gnant women who expect· another child 
the percentage preferring a boy by num
ber of living sons and by number of living 
daughters and by current age 

Table 3.4.3 B 

Of currently married «fecund» non-pre
gnant women who expect another child 
the percentage preferring a girl by num
ber of living sons and by number of living 
daughters and by current age 
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Table 3.4.4 A 

Of currently married «fecund» non-pre
gnant women who expect another child 
the percentage preferring a boy by num
ber of living sons and by number of living 
daughters and by years since first mar
riage 

Table 3.4.4 B 

Of currently married «fecund» non-pre
gnant women who expect another child 
the percentage preferring a girl by num
ber of living sons and by number of living 
daughters and by years since first mar
riage 

Table 3.4.5 

Mean additional number of children ex
pected by currently married «fecund» 
non-pregnant women by number of living 
sons and by number of living daughters 
and by current age 

Table 3.4.6 A 

Mean total number of children desired by 
currently married non-pregnant women by 
number of living sons and by number of 
living daughters and by current age 

Table 3.4.6 B 

Mean total number of children desired by 
all ever-married non-pregnant women by 
number of living sons and by number of 
living daughters and by current age 

Table 3.4.7 

Mean number of children desired accor
ding to type of place of residence and 
level of education within broad groups 
of years since first marriage, for all 
ever-married women 

Table 3.4.8 

Perception· of number of children desired 
by husband at time of first marriage by 
number of children desired by wife at 
that time within categories of age at 
first marriage for all ever-married women 

Table 3.4.9 

Perception of number of children desired 
by husband at time of first marriage by 



number of children desired by wife at 
that time and years since first marriage 
for all ever-married. women 

Additional low fertility tables 

Table 3.5.2 

The distribution of the preferred length 
of the next closed interval by number of 
living children (including any current 
pregnancy) and years since first mar
riage limited to exposed or pregnant 
women who expect a future birth 

Table 3.7.1 

The distribution of the preferred length 
of the next closed interval according to 
number of living children and years since 
first marriage limited to exposed or pre
gnant women who expect a future birth 

GROUP 4: KNOWLEDGE AND USE OF CON
TRACEPTION 

Section 4.1: Breast-feeding practice in the clo
sed interval 

Table 4.1.1 

Percent ditribution of women according 
to length of breast-feeding in last closed 
internal by current age confined to ever
married women with at least 2 live births 
(including any current pregnancy) 

Table 4.1.2 

Percent ditribution of women according 
to length of breast-feeding in last closed 
interval by number of children ever-born 
(including any current pregnancy) confi
ned to ever-married women with at least 
2 live births (including any current pre
gnancy) 

Table 4.1.3 

Percent ditribution of women according 
to length of breast-feeding in last closed 
interval by current age confined to ever
married women with at least 2 live births 
(including any current pregnancy) whose 
last closed interVal exceeded 32 months 
and whose child survived at least 2 years 
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Table 4.1.4 

Percent distribution of women according 
to length of breast-feeding in last closed 
interval by number of children ever-born 
(including any current pregnancy) confi
ned to ever-married women with at least 
2 live, births (including any current pre
gnancy) whose last closed interval excee
ded 32 months and whose child survived 
at least 2 years 

Table 4.1.5 

Percent distribution of women according 
to length of breast-feeding in last closed 
interval by number of children ever-born 
(including any current pregnancy) confi
ned to ever-married women with at least 
2 live births (including any current pre
gnancy) whose last closed interval excee
ded 32 months and whose child survived 
at least 2 years and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religjon 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 4.1.6 

Mean length of last closed interval by 
number of months breast-feeding during 
that interval and by current age and by 
whether women has used contraception in 
that interval confined to ever-married 
women with at least 2 live births (inclu
ding any current pregnancy) whose last 
closed interval did not exceed five years 

Section 4.2: Knowledge of contraception 

Table 4.2.1 A 

Percent distribution of all ever-married 
women who have heard of specified con
traceptive methods, including sterilization 
by current age and by number of living 
children 



Table 4.2.1 B 

Percent distribution. of currently married 
«fecund» women who have heard of spe
cified contraceptive . methods, including 
sterilization by current age and by num
ber of living children 

Table 4.2.2 

Percentage of all ever-married women 
who have heard of any contraceptive 
methods, including sterilization by number 
of living children and by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Section 4.3: Ever use of contraception 

Table 4.3.1 A 

Percent distribution of all ever-married 
women who ever used specified contra
ceptive methods, including sterilization 
by current age and by number of living 
children 

Table 4.3.1 B 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women who ever used specified 
contraceptive methods, including steriliza
tion by current age and by number of 
living children 

Table 4.3.2 

Percentage of all ever-married women who 
ever used any contraceptive methods, in
cluding sterilization by number of living 
children and by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
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- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Section 4.4: o.urr~Jlt J1se of contracel}tioll 

Table 4.4.1 

Percent distribution of «exposed» women 
according to current use of specified con
traceptive method, including sterilization 
by current age and: 

- by number of living children 
- by frequency of religious attendance 

Table 4.4.2 

Percentage of «exposed» women who are 
currently using contraception, including 
sterilization by number of living children 
and by current age 

Table 4.4.3 

Percentage of «exposed» women Who are 
currently using contraception, including 
sterilization by number of living sons and 
by number of living daughters and by 
current age 

Table 4.4.4 

Percentage of «exposed» women who are 
currently using contraception, including 
sterilization by number of living sons and 
by 'number of living daughters and by 
years since first marriage . 

Table 4.4.5 

Percentage of «exposed» women who are 
currently using contraception, including 
sterilization by number of living children 
and by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
~ by occupation of husband 



Section 4.5: Pattern of contraceptive use 

Table 4.5.1 

Percent distribution of all ever-married 
women according to pattern of contra
ceptive use by current age 

Table 4.5.2 

Percent distribution of all ever-married 
women according to pattern of contra
ceptive use by years since first marriage 
and by age at first marriage 

Table 4.5.3 

Percent distribution of all ever-married 
women according to pattern of contra
ceptive use by number of living children 

Table 4.5.4 

Percent distribution of all ever-married 
women according to pattern of contra
ceptive use by exposure status and by 
current age 

Table 4.5.5 

Percent distribution of all ever-married 
women according to pattern of contra
ceptive use by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 4.5.6 

Percent distribution of all ever-married 
women according to pattern of contra
ceptive use by number of living children 
and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 

33 

- by religion 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 4.5.7 

The planning of the first birth according 
to years since first marriage and age at 
marriage limited to women married at 
least 5 years where first birth occurred 
within 5 years of marriage 

Table 4.5.8 

The planning of the first birth according 
to years since first marriage limited to 
women married at least 5 years where 
first birth occurred within 5 years of 
marriage and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Table 4.5.9 

The planning of second birth according 
to years since first marriage and age at 
marriage limited to women married at 
least 10 years whose second birth occurred 
within 10 years of marriage 

Table 4.5.10 

The planning of second birth according to 
years since first marriage limited to wo
men married at least 10 years whose 
second birth occurred within 10 years of 
marriage and: 

- by level of education 
- by frequency of religious attendance 
- by occupation of husband 

Table 4.5.11 

The planning of the most recent birth or 
current pregnancy according to the wo
man's parity at the beginning of the last 
closed birth interval 

Table 4.5.12 

The planning of the most recent birth or 
current pregnancy according to the wo-



man's parity at the beginning of the inter
val and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by frequency of religious attendance 
- by occupation of husband 

Table 4.5.13 

The planning of the first birth according 
to years since first marriage limited to 
women married at least 5 years where 
first birth occurred within 5 years of mar
riage and: 

- by age at first marriage 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by frequency of religious attendance 

Table 4.5.14 

The planning bf the first birth according 
to years since first marriage limited to 
women married at least 5 years where 
first birth occurred within 5 years of 
marriage and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Section 4.6: Efficiency and fooundity: length 
of the open interval 

Table 4.6.1 

Percent distribution of women according 
to length of open interval by contraceptive 
use (excluding sterilization) in the open 
interval and by current age confined to 
«exposed» women with one or more live 
births 

Table 4.6.2 

Percent distribution of women according 
to length of open interval by contraceptive 
use in the closed interval and. by current 
age confined to ever-married women with 
at least 2 live births (including any cur
rent pregnancy) 
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Table 4.6.3 

The mean length of the interval from 
marriage to 1st birth, according to age 
at marriage and years since first mar
riage limited to women married at least 
5 years where first birth occurred within 
5 years of marriage 

Table 4.6.4 

The mean length of the interval from 
marriage to 1st birth, according to plan
ning during the interval, and years since 
first marriage limited to women married 
at least 5 years where first birth occurred 
within 5 years of marriage and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Table 4.6.5 

The mean length of the interval from first 
birth to second birth according to plan
ning during the interval, years since first 
marriage and age at marriage limited to 
women married at least 10 years whose 
second birth occurred within 10 years of 
marriage 

Table 4.6.6 

The mean length of the interval from first 
birth to second birth according to plan
ning during the interval, and years since 
first marriage limited to women married 
at least 10 years whose second birth occu
red within 10 years of marriage, and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Table 4.6.7 

The mean length of the most recent closed 
birth interval, according to planning du
ring the interval, and the woman's parity 
at the beginning of the interval 

Table 4.6.8 

The mean length of the most recent closed 
birth interval, according broa<i categories 



of the woman's parity at the beginning 
of the interval and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by occupation of husband 

Additional low fertility tables 

Table 4.7.1 

The planning of second birth according to 
years since first marriage and age at mar
riage limited to women married at least 
10 years whose second birth occurred 
within 10 years of marriage 

Table 4.9.1 

Length of the interval from marriage to 
1st birth according to planning during 
the interval and years since first marriage 
limited to women married at least 5 years 
where first birth occurred within 5 years 
of marriage 

Table 4.11.1 

Length of the most recent closed birth 
interval according to planning during the 
interval and the woman's parity at the 
beginning of the interval for all exposed 
women 

Table 4.12.1 

Percent distribution of place of advice or 
help for family planning in the last 12 
months by age and by current use 

GROUP 5: USE OF CONTRACEPTION AS RE
LATED TO FERTILITY PREFE
RENOE 

Section 5.1: Knowledg.e of contraception 

Table 5.1.1 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to level of 
contraceptive knowledge by current age 
and by desire for more children 

Table 5.1.2 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to level of 
contraceptive knowledge by current age 
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and by whether number of children desi
red exceeds number of living children 
(including any current pregnancy) 

Section 5.2: Use of contraception 

Table 5.2.1 

Percent distribution of «exposed» women 
according to current use of a specified 
contraceptive method (including sterili
zation) by number of living children and 
by desire for more children 

Table 5.2.2 A 

Percentage of women who are currently 
using an efficient contraceptive method 
(including sterilization) by age at first 
marriage and by years since first mar
riage confined to «exposed» women who 
want no more children 

Table 5.2.2 B 

Percentage of «exposed» women who are 
currently using and efficient contracep
tive method (including sterilization) and 
want no more children by age at first 
marriage and by years since first mar
riage 

Table 5.2.3 A 

Percentage of women who are currently 
using an efficient contraceptive method 
(including sterilization) by number of 
living children and by current age con
fined to «exposed» women who want no 
more children 

Table 5.2.3 B 

Percentage of «exposed» women who are 
currently using a specified contraceptive 
method (including sterilization) and want 
no more children by number of living 
children and by current age 

Table 5.2.4 A 

Percentage of women who are currently 
using an efficient contraceptive method 
(including sterilization) by current age 
and confined to «exposed» women who 
wa;nt no more children: 



- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 5.2.4 B 

Percentage of «exposed» women who are 
currently using and efficient contracep
tive method (including sterilization) and 
want no more children by current age 
and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 

Table 5.2.5 

The percent distribution of women accor
ding to specified method used in last 
closed interval by number of living chil
dren at the beginning of the interval and 
whether last (or current) pregnancy 'was 
wanted, confined to ever-married women 
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with one live birth (or a current pre
gnancy) 

Section 5.3: Pattern of contraceptive use 

Table 5.3.1 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to pattern of 
contraceptive use by desire for more chil
dren and by current age 

Table 5.3.2 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to pattern of 
contraceptive use by whether number of 
children desired exceeds number of living 
children and by current age 

Table 5.3.3 

Percent distribution of currently married 
«fecund» women according to pattern of 
contraceptive use by desire for more chil
dren and by current age and: 

- by level of education 
- by type of place of residence 
- by childhood type of place of resi-

dence 
- by religion 
- by frequency of religious attendance 
- by pattern of work 
- by occupation of husband 



A SUMMARY OF FINDINGS 

1. THE SETTING 

Portugal lies in the western part of the Ibe
rian peninsula. It occupies about 15 % of the 
territory of the peninsula and is bordered in 
the west and south by the Atlantic Ocean and 
in the east and the north by Spain. The islands 
of the Azores and Madeira are Portuguese terri
tory, but were excluded from the survey due 
to cost considerations and the possible need for 
separate surveys for these areas in view of their 
different cultural and climatic conditions. 

The country covers an area of 88,500 km2 
and shows marked topographical variations, 
with the northern part being rather more moun
tainous than the south. 

The population is concentrated mostly in the 
coastal areas, especially in the northern part of 
the country. The total population was 9,294,200 
in March 1981, according to the census. 

Portugal has a long emigration history with 
initial emigration to Brazil as the main trend, 
later to be replaced by emigration to European 
countries, especially France. It is estimated that 
in the period 1891-1960 there were 1,453,300 emi
grants, and in 1960-1969 a total of 859,763. 

Initially it was agricultural workers who 
constituted the main body of emigrants (51 % 
in 1960-64) but more recently the majority 
of emigrants (75 % in 1973) have come from 
the manufacturing and construction sectors. 
While in earlier times most emigrants were 
male, in recent years increasing proportions of 
women have emigrated. For example, in the 
period 1920-1929 only 23 % of emigrants were 
women, while in 1974 the figure was 48 %. 

Fertility has been declining steadily over the 
years. While in 1930 a woman married at age 
20 could expect to have 6.1 children during her 
life, in 1970 the corresponding figure was down 
26 % to 4.4 children. Similarly the gross repro
duction rate fell from 1.83 in 1930 to 1.06 in 
1979. While in 1951 around 17 % of legitimate 
births were of order 6 or more, in 1979 this 
figure was down to only 5.5 %. In keeping with 
this trend, the proportion of births among older 
women has been dropping steadily. In 1931 
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23.6 % of all births occurred to women of 35 
years and over, in 1979 this figure was down 
to only 10.7 %. The birth rate fell from 31 per 
thousand in 1900-1909 to 16 per thousand in 
1980. 

This decline in fertility went hand in hand 
with a steady decline in mortality, with the 
mortality rate falling from 20 per thousand in 
1900-1909 to 10 per thousand in 1980. 

2. THE SURVEY 

The survey was undertaken by the National 
Statistical Institute through its Centre for Demo
graphic Studies, with the technical assistance 
of the World Fertility Survey. Funds for the 
survey were provided by the UN Fund for Popu
lation Activities and the Portuguese Government. 

The original request for a fertility survey 
under the WFS was made by the Commission 
for the Condition of Women, which sought the 
active support of the National Statistical Insti
tute and the Ministry of Health. All these orga
nizations were involved in the planning of the 
survey and the decisions regarding questionnaire 
content. 

The sample for the survey was a subsample 
of the National Master Sample. The latter is a 
multi-stage probability sample of dwellings which 
is self-weighting. The primary samplings units 
are parishes. Information on the number of 
dwellings in each parish was provided by the 
1970 census. In the second sampling stage, 
segments were selected within parishes, each 
segment having between 60 and 100 dwellings. 
Segmentation was carried out through a listing 
operation. The master sample covers a total of 
531 segments. For the fertility survey it was 
decided to select 300 segments. The selection 
of dwellings was carried out in such 'a way that 
self-weighting was maintained. To avoid pro
blems of identification in the field, blocks of 
dwellings were selected rather than individual 
dwellings. 

The survey covered all ever-married women of 
15-49 years of age who had spent the previous 



night in the selected household. Since 0.5 women 
of that definition were expected per household, 
the survey needed to select twice as many hou
seholds as the projected number of women to 
be interviewed. 

Ultimately the sample covered 13,586 hou
seholds, for 80% of which a household schedule 
was completed. This resulted in 5561 women eli
gible for interview, of whom 92.5% were succes
sfully interviewed, resulting in 5148 completed 
interviews. The refusal rate for the individual 
survey amounted to only 2%. 

The household schedule used in Portugal had 
as its main function the identification of eligible 
women, although it was thought useful to in
clude some questions on household amenities. 

The individual questionnaire was a variant of 
the WFS questionnaire for low fertility coun
tries with the following differences: a full preg
nancy history was obtained instead of a live 
birth history; use of contraceptives and contra
ceptive failure were obtained for each pregnancy 
interval; each pregnancy was identified as wan
ted or unwanted; reasons for wanting or not 
wanting more children were probed in detail. 

The fieldwork for the survey took place from 
October 1979 to July 1980. This extremely long 
duration wasl due to problems of funding and 
interviewer drop-out. Several training courses 
had to be organized to enable replacement of 
interviewers and fieldwork was effectively stop
ped during January 1980. The data were collec
ted by 8 teams consisting of 5 interviewers and 
1 supervisor each. 

3. FINDINGS 

3.1 Nuptiauty and risk of exposure to pregnancy 

In the Portugal Fertility Survey, marriage is 
defined as either a legal or consensual union. Of 
the 5148 women in the sample, 128 reported ini
tially that they were living in a consensual union 
although it was later established that 21 had 
stopped living together for good and were there
fore really separated. 

Altogether, 95% of the survey women were 
currently married or living together, While the 
rest were Widowed, separated or divorced. For 
the great majority of women (93%), the current 
marriage was their first. 
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Age at first marriage 

The age at which women first enter a mar
riage is an important determinant of life-time 
fertility, and often even of period fertility, be
cause of its effect on the onset and lenght of the 
reproductive period. As the sample consists of 
ever-married Iwomen and \thus excludes single 
women, the data on age at marriage for the 
sample. as a whole are biased in the sense that 
they refer only to those women who had in fact 
married at the time of the survey. Therefore, the 
younger the group of women considered, the 
younger the age at first marriage. To overcome 
this problem only women aged 25 and over who 
married before age 25 are considered. As can be 
seen in table 1, the mean age at first marriage 
does not show any trend in terms of current age. 
The overall mean age at first marriage is 21.2 
years and only minor and inconsistent variations 
are observed in terms of current age. 

TABLE 1 

MEAN AGE AT FIRST MARRIAGE FOR THOSE 
WOMEN WHO MARRIED BEFORE AGE 25, BY 

CURRENT AGE 

Current age 

All 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

21.2 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 

Education differentials in mean age at first 
marriage for this subgroup of women are pro
nounced. Women without any schooling show a 
mean of 20.7, against 22.4 for those with at least 
some university education, with other educatio
nal groups falling between. Other differentials 
are less pronounced or non-existant. However, 
looking at work pattern, it is worth noting that 
women who worked only before marriage have 
the highest mean age at first marriage (21.7), 
and considering husband's occupation, women 
married to husbands working in agriculture and 
fishing have the lowest mean (20.8). 

Marital stability 

Of the women in the sample, only 2.4% had 
been married more than once, While the first 
marriage had been dissolved for 7.1%. The ma-



jor causes of dissolution of the first marriage 
were death of the husband (3%) and separation 
(3%), with divorce accounting for only 1%. Dis
solution through death of the husband shows a 
steady increase with years since the first marria
ge, while dissolution through divorce or separa
tion does not show any such change. 

Marriage dissolution, although not of a great 
magnitude by itself, shows a clear relationship 
with several other variables (see table 2). Women 
who married under age 20 were more likely to 
have had their first marriage dissolved than 
women who married at 20 or over (10% and 6% 
respectively). Women who spent their childhood 
in a city were about twice as likely to have had 
their first marriage dissolved as women who 
spent their childhood in a town or a rural area 
(11% versus 6%). Similarly women without reli
gion have had their first marrige dissolved 
twice as frequently as Catholic women or women 
with another religion. . 

The highest marriage dissolution rates are 
found in Lisbon, where 16% of first marriages 
have been dissolved, and the lowest in places of 
less than 10,000 inhabitants where the figure is 
only 5.6%. These relationships hold when con
trolling for years since first marriage. 

TABLE 2 

PERCENTAGE OF 'WOMEN WHOSE FIRST 
MARRIAGE HAD BEEN DISSOLVED ACCORDING 

TO VAR£OUS CHARACTERISTICS 

Percentage dissolved 

Age at fi1'st marriage 

< 20 ................................... 10 
20 + ................................... 6 

Ghildhoot type of place of residence 

Rural.................................. 6 
Town .................................. 6 
City.................................... 11 

ReUg·ion 

Catholic 
Other ................................ .. 
None .................................. . 

Type of place of 1'esidence 

Lisbon ................................ . 
Porto ................................. . 
> 20,000 population .............. . 
10,000 - 20,000 .................... . 
< 10,000 ............................. . 

7 
7 

13 

16 
7 
7 

10 
6 
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Of all the women whose first marriage was 
dissolved (368), nearly one-third had remarried 
by the time of the survey. Differentials in remar
riage are difficult to establish due to the small 
number of cases but do not seem to be of any 
considerable magnitude. 

Due to the low rate of marriage dissolution, 
the women under study had spent nearly all the 
time since the date of their first marriage in the 
married state (97%), with any differentials fal
ling in the range of 95-98%, except in Lisbon 
where women had spent just· over 92% of the 
time in the married state. 

Among all the women in the sample, 82% 
were current~y exposed to the risk of pregnancy. 
.Those not exposed consisted of pregnant women 
(4%), not currently married women (5%), steri
lized women or women married to sterilized hus
bands (1%) and women reporting some other 
fertility impairment (8%). 

3.2 Cumulative fertility 

The women in the sample had an average of 
2.26 live births at the time of the survey. The 
highest number corresponds to women of 45-49 
years of age with a mean of 3.19 (see table 3). 

TABLE 3 

MEAN NUMBER OF LIVE BIRTHS 
AND PERCENTAGE OF EVER-MARRIED WOMEN 

WHO ARE MOTHERS BY AGE 

Age 
Mean number Percentage 
of live births of mothers 

15-19 ....................... 0.58 52 

20-24 ....................... 1.06 75 

25-29 ....................... 1.49 90 
30-34 ....................... 2.08 96 

35-39 ....................... 2.56 96 
40-44 ....................... 2.83 95 
45-49 ....................... 3.19 94 
Total ....................... 2.26 91 

There are some substantial differentials in 
cumulative fertility according to background va
riables as can be seen in table 4. Size of place of 
residence seems to have a negative effect on fer
tility, with Porto as the exception, and with wo
men in Lisbon having 3/4 of a child less than 
women living in places with under 10,000 popu-



lation. Women who spent their childhood in a 
town or a city have about half a child less than 
those who spent their childhood in a rural area. 

Women with no religion have the lowest fer
tility, with Catholic women having 1/3 of a child 
more. Surprisingly, women with secondary edu
cation have the lowest fertility, with around 1.5 
fewer children than women with no education or 
incomplete primary education. Women with hi
gher education have had a slightly higher num
ber of live births than those with primary or 
secondary education. 

lic women in rural areas had .74 more children 
than Catholics in Lisbon; pointing to a greater 
effect of type of place of residence than religion. 
This is also supported by the fact that women 
who grew up in a rural area and stayed there 
have .91 of a child more than women who grew 
up in a rural area but now live in Lisbon. 

Barly marital fertility 

The mean number of live births in the first 
five years of marriage among those women who 

TABLE 4 

MEAN NUMBER OF LIVE BIRTHS AMONG EVER-MARRIED WOMEN, BY BACKGROUND 
VARIABLE AND YEARS SINCE FIRST MARRIAGE * 

Years since first ma,rriage 

Type of place of 
residence 

Lisbon ...................... .. 
Porto ....................... .. 
> 20,000 population ..... . 
10,000 - 20,000 .......... .. 

Ohildhood type 
of place of 1'esidence 

Rural ....................... .. 
Town ....................... .. 
City ......................... .. 

Religion 

Catholic " .................. . 
Other ....................... .. 
None ......................... . 

Education 

None ........................ .. 
Incomplete primary ..... . 
Complete primary ...... .. 
Incomplete secondary .. . 
Complete secondary ..... . 
Incomplete higher ...... .. 
Complete higher ........ " 

All ............................. . 

<10 

1.13 
1.29 
1.19 
1.40 

1.42 
1.31 
1.22 

1.37 
1.26 
1.11 

1.81 
1.73 
1.43 
1.15 

.84 
1.29 
1.19 

10-19 

2.04 
2.44 
1.98 
2.72 

2.71 
2.09 
2.34 

2.54 
2.30 
2.15 

3.25 
2.98 
2.20 
1.97 
2.25 
2.73 
2.42 

• Figures in parentheses are based on less than 20 cases. 

Other interesting aspects are that Catholic 
women in Lisbon had only .28 more children than 
women with no religion in Lisbon, while Catho-
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20+ 

2.19 
3.35 
2.51 
3.74 

3.65 
2.77 
2.93 

3.38 
3.39 
2.83 

4.22 
3.73 
2.43 
2.56 

(3.15) 
(2.63) 
(3.46) 

Total 

1.71 
2.29 
1.82 
2.44 

2.47 
1.93 
1.98 

2.30 
2.22 
1.73 

3.71 
3.01 
1.90 
1.52 
1.51 
1.82 
1.88 

2.66 

Total 

Standardized by years 
svnce fit'st ma1'riage 

1.72 
2.21 
1.80 
2.45 

2.43 
1.95 
2.04 

2.28 
2.15 
1.91 

2.92 
2.67 
1.96 
1.79 
1.91 
2.15 
2.19 

were first married at least 5 years ago shows a 
consistent decline with yea.rs since first marriage 
falling from 1.61 for those women married 20 or 



more years ago to 1.44 for those married 5-9 
years ago (see table 5). This downward trend is 
clear-cut for all ages at first marriage except 
the group of women who married at under 15, 
where in any case the sample size is very small. 

The data also show the effect of adolescent 
sterility: women married at younger than 15 had 
only 1.07 live births in their first 5 years of 
marriage, compared to 1.54 for all women. Apart 
from this, age at first marriage does not show 

Examining the age cohorts it can be seen 
that in ages 15-24 there was only a very slight 
decline in the last ten years; most of the overall 
decline was caused by a sharp decrease of ferti
lity in women aged 25-39. In this ten year period, 
fertility in women aged 25-29 declined by 19%, 
in those aged 30-34 by 31% and in those aged 
35-39 by 51%. For all these age groups, over 70% 
of the decline took place in the last five years 
(see table 6). 

TABLE 5 

MEAN NUMBER OF LIVE BIRTHS IN FIRST FIVE YEARS OF MARRIAGE BY NUMBER OF YEARS SINCE 
FIRST MARRIAGE AND AGE AT MARRIAGE (LIMITED TO WOMEN WHOSE FIRST MARRIAGE HAS 

LASTED AT LEAST FIVE YEARS) 

Age at first 
Years since 

first mal'l'iage 

< 15 15-17 18-19 20-21 

5-9 ............. (1.50) 1.47 1.54 1.40 
10-19 ............ 1.23 1.47 1.58 1.61 

20 + ............ .85 1.59 1;65 1.62 
All ............... 1.07 1.52 1.60 1.56 
N ................ 44 366 688 901 

a clear effect on early marital fertility, the mean 
being about the same for all women married be
tween 15 and 29. Only those women married over 
30 show a slightly lower mean with 1.30 children. 

Recent fertility 

Using the pregnancy history, age-specific fer
tility rates were calculated for several five year 
periods prior to the survey. As the sample cove
red only ever-married women, data from' the 
household schedule were used to add the corres
ponding single women to the denominator for the 
calculation of these fertility rates. For old~r 

women, no information exists for the earlier pe
riods as there were at that time no womeii of 
that age in the sample. Women up to 39 years 9f 
age were covered in the last three periods. 'C;o~
sidering only women 15-39 years of age a decline 
of 21 %, can be observed over the last 10 years, 
43 per 'oont of which took place in the first five 
years and 57% in the last five years .. 
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malU'iage 

22-24 25-29 30+ All N 

1.40 1.52 1.19 1.44 996 
1.54 1.58 1.37 1.55 1949 
1.61 1.62 1.61 1205 
1.53 1.57 . 1.30 1.54 

1210 781 160 4150 

TABLE 6 

AGE-SPECIFIC FERTILIY RATES 
BY PERIOD AND AGE 

Approximrute period * % Propor-

Age Decline tion in 
1965- 1970- 1975- in last 
-1969 -1974 -1979 decade 5 years 

15-19 ......... 27 29 29 
20-24 ......... 143 143 146 
25-29 ......... 173 168 140 19 85 
30-34 ......... 126 109 87 31 86 
35-39 ......... 94 66 46 51 70 
40-44 ......... 36 18 
45"49 ......... 7 
TFR 15-39 .. 2.82 2.57 2.24 21 57 
'~*TFR 15-49 3.30 2.79 2.37 

• Rates were calculated for 0-4, 5-9, 10-14 years before the 
survey, and thus compared only approximately to the calen-
dar dates used for this table. . 

•• Missing data for age groups 40-49 have been imputed from 
those available for nearest period. 



A conservative estimate of fertility decline in 
Portugal could be expressed as follows: a woman 
subject to the fertility of the period 1975-79 du
ring her lifetime would have 0.7 children less 
than a woman subject to the fertility rates pre
vailing in the period 1965-69. 

The total fertility rates calculated from civil 
registration statistics were: 

1979 2.17 
1970 3.10 
1960 3.13 

Thus the survey data appear to be highly 
accurate. Note that the survey data for 1975-79 
on average tefer to a period 2 % years earlier 
than the registration statistics, which explains 
most of the slightly higher fertility rate in the 
survey data. 

Family size p1'eterences 

All currently married, fecund women were 
asked whether they wanted another child. Ove
rall 69 % .of them answered that they did not want 
another one. Whether a woman wants to have 
another child will depend largely on the number 
of children she already has. Therefore, the per
centage of women who want no more goes up 
steeply with the number they already have and 
ranges from 14 % for those with no children to 
92 % for those with 6 children after which 
it goes down to 73% for those with 9 or more 
children. It should be noted however that of 
women under 30 who do not have any children, 
only less than 2% did not want to have any 
children. Differentials by background variables 
are not big. Two of them need special mention. 
By type of place of residence, it is the women 
living in areas of less than 10,000 inhabitants 
who are different in the sense that only 64 % do 
not want any more children, compared to around 
77'% for 'all the other groups. This is seen wh'en 
controlling for the number of Living children (see 
table 7). 

The more religious a woman is, the less likely 
it is that she does not want any more children, 
although even among very religious women, over 
60 % no not want any more. 

In the Portuguese fertility survey, aside from 
the question if she wanted more children a , 
woman was asked whether she expected more 
children. In only 3 % of the cases was there a 
difference between what the woman wanted and 
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TABLE 7 

PERCENT OF CURRENTLY MARRIED WOMEN 

WHO WANT NO MORE CHILDREN, 

BY BACKGROUND VARIABLE 

Type of place of residence 

Lisbon ...... ......... 71 
Porto ................. 77 
> 20,000 ............ 75 
10,000 - 20,000 ... 78 
< 10,000 ............ 66 
Total.................. 69 

Freqnenoy of ohm'oh at~enda'/!oe 

1 + a week ...... 65 
2-3 times a month 73 
Special occasions. 72 
Never ................ 68 

Standal'dMied by 

livimu ohildren 

77 
74 
78 
78 
64 
69 

61 
69 
73 
74 

what she expected. Women who did not want 
any more children were also asked the reasons 
for this. When asked for the most important rea
son, the most frequent answer given was finan
cial worries (41 %), followed by (too old) (21%) 
and health reasons (12 %). Around 55 % of 
women under 35 years of age mentioned financial 
worries, while older women gave more emphasis 
to health and age reasons. 

The women who wanted more children but 
had already at least 2 were asked why they 
wanted more. Of the 282 women to whom the 
question applied, 24% said they liked children, 
22 % that they wanted a girl, 14 % that they 
wanted a boy and 13 % that it was God's will, 
the remaining 27 '% giving a variety of answers. 

The total mean number of children desired by 
currently married women in the sample is 2.4. 
This number was arrived at through asking the 
women: 

«If you could choose exactly the number of 
children to have in your whole life, how many 
would you have?» Only 1 % of the women gave a 
non-numeric answer to this question, like, «It is 
up to God», «All that come» etc. 

Number 
of living 
children 0 1 2 3 4 5 6 7 8 + All 

Mean 
number 
desired 2.1 2.0 2.3 2.8 3.0 3.3 3.9 4.3 5,1 2.4 

It should be noted that only 13 % of currently 
married women have 4 or more children. 



Sex preferences 

Of currently married, fecund women who ex
pect to have another child and stated a sex 
preference, 49 % would like that child to be a 
boy and 51 % a girl. This slight preference for 
girls can also be seen when controlling for the 
sex of the children already born. Overall, women 
seem to prefer a balanced family: among those 
who have two children, when both are boys, none 
would like their next child to be a boy and when 
both are girls only 10 % would like the next child 
to be a girl. Size of the family rather than sex 
composition seems to be the factor which deter
mines whether the woman expects to have more 
children. For instance, among women with 3 
children over 80 % do not expect to have any 
more, irrespective of the sex composition. 

Composition 

o girls 
1 girl 
2 girls 
3 girls 

3 boys 
2 boys 
1 boy 
o boys 

Expect no more 

84 
91 
89 
89 

The women were also asked about the number 
of children they wanted at the time of their" first 
marriage, and how many they thought their 
husbands would want. Most of the women (64 %) 
had no idea about family size at the time of first 
marriage and 74 % had no idea what their hus
bands thought about the issue. 

3.S Contraceptive knowledge aud use 

Knowledge of contmception 

There is widespread knowledge of contra
ceptives in Portugal. Ninety-six per cent of ever
-married women know of at least one efficient 
method *, 2 % know only of some inefficient 
methods and the remaining 2 % know of no 
method at all. The most well-known method is 
withdrawal (94 % ), closely followed by the pill 
(93 %) and the condom (87 %). 

There are no major differentials in knowledge 
according to age of the women, except that in the 
higher age groups knowledge is slightly lower, 
mainly due to the fact that modern methods like 
the pill, IUD and injection are less well known 
by older women. 
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Method 

Pill ............................................ . 
IUD .......................................... .. 
Female scientific .......................... . 
Douche ....................................... . 
Condom ...................................... . 
Rhythm ...................................... . 
Withdrawal ............ , ................... . 
Female sterilization .................... .. 
Male sterilization ........................ .. 
Injection ..................................... . 
Any method ............................... .. 

Percentage 

93 
78 
57 
62 
87 
72 
94 
74 
29 
14 
98 

In general, the data on knowledge of any 
method show no major differentials, as could be 
expected on the basis of the very high overall 
level of knowledge. The lowest levels of know
ledge correspond to those women with less than 
primary education (around 95 %) and women 
whose husbands work in agriculture or fishing 
(92 %). 

Ever-use of contmception." 

Among all ever-married women, 78 % have 
used a method of contraception at some time. 
However, 36 % have used only an inefficient 
method, while 42 % have used an efficient me
thod. The methods used most frequently are 
withdrawal (38 %), followed by the pill (30 %). 
The next most used ·methods are the condom 
(8 %) and rhythm (7 %). Ever-use of all other 
methods is restricted to less than 5 %. Only 1 % 
of women have been contraceptively sterilized. 

Ever-use does not reveal many marked diffe
rentials. In so far as educa;tion is concerned, one 
can observe the expected pattern of increased use 
with increased education (from 65 to 90 % ) . 
Ever-use in places of less than 10,000 inhabitants 
is substantially lower (74 %) than in the rest 
of the country (ranging from 84-89 %) and Ca
tholics have used contraception to a lesser extent 
(77 %) than people with another or no religion 
(89 %). Women whose husbands work in agri
culture or fishing have used the least of all 
occupational groups (60 %). Finally, the more 
religious women have used" to a much lesser 
extent (69 %) than women who are less religious 

>I< Efficient methods8lre: pill, IUD, female scientific 
such as diaphIlBlgm, jelly, f()am, etc, condom, injeotion 
and male and female sterilization. 



(85 % for those who never go to church). All 
these relationships hold when standardized by 
number of living children (see table 8). 

Ever-use of any method by age of the woman 
follows the typical inverted U shape, with levels 
of use of around 70 % in the extreme age groups, 

This pattern of use does not hold when the 
distinction between efficient and inefficient me
thods is made. Ever-use of inefficient methods 
rises dramatically with age, while ever-use of 

efficient methods decreases with age. This occurs 
mainly because the pill is the most used efficient 
method, and use of the pill declines with age, 
while withdrawal rises sharply with age (see 
table 9). This situation reflects the low level of 
acceptability of the pill for the older women, 
possibly combined with a reluctance to use other 
efficient methods like the IUD and sterilization 
or the limited availability of these last two me
thods. 

TABLE 8 

PERCENTAGE OF EVER-MARRIED WOMEN WHO HAVE USED A METHOD BY NUMBER OF LIVING 
CHILDREN AND LEVEL OF EDUCATION, AGE, TYPE OF PLACE OF RESIDENCE AND FREQUENCY 

OF CHURCH ATTENDANCE 

o 

Level of eduevution 

None ..................................... 16 
Incomplete primary ................. 26 
Complete primary .................. 30 
Incomplete secondary ............... 60 
Complete secondary ................ 74 
Incomplete higher .......... ........ (79) 
Complete higher ..................... 80 

TOTAL 

Age 

< 25 
25-34 
35-44 
45 + .................................... .. 

Type of plaoe of residenoe 

46 

55 
55 
29 
22 

Lisbon ....... ................... .......... 63 
Porto ............................. ....... (33) 
> 20,000 ................................. 57 
10,000 - 20,000 ........................ 62 
< 10,000................................. 39 

Religi.on 

Catholic 
Other ................................... . 
None ................................... .. 

Freq~tenoy of oh~t1'oh attendanoe 

42 
(63) 
74 

1 + a week ........................... 29 
2-3 times a month .................. 36 
Special occasion ..................... 50 
Nevel' ................................... : 63 

• Including women with more than five children. 

1 

74 
70 
79 
87 
96 
93 
97 

81 

82 
84 
80 
71 

87 
92 
90 
87 
76 

80 
(89) 
91 

70 
77 
86 
87 

Number of living ch~ldl'en 

2 

73 
75 
88 
93 
97 
95 
93 

85 

87 
84 
85 
77 

85 
94 
95 
92 
82 

85 
91 
92 

.78 
83 
91 
90 

44 

3 

69 
77 
89 
92 

100 
95 

(83) 

84 

(79) 
90 
83 
75 

93 
90 
91 
88 
81. 

83 
91 
90 

78 
79 
92 
88 

4 

6? 
77 
85 
96 

( 75) 
( 83) 
(100) 

78 

(100) 
83 
77 
75 

( 90) 
( 79) 
( 88) 

92 
75 

77 
(100) 
(100) 

71 
83 
87 
77 

5 

69 
65 
82 

( 75) 
(- ) 

(100) 
62 

69 

(-) 

79 
70 
63 

(100) 
( 67) 
( 71) 
( 80) 

67 

69 
(100) 
( (7) 

67 
77 

( 62) 
( 89) 

Total 

62 
70 
81 
85 
90 
93 
90 

78 

75 
84 
79 
67 

84 
84 
89 
87 
74 

77 
89 
89 

69 
76 
85 
85 

* Total 
Stanila,rdized by 
li'l>ing ohildt'im 

65 
69 
80 
88 
89 
90 
87 

86 
85 
89 
86 
74 

77. 
89 
87 

69 
75 
84 
85 



TABLE 9 

PERCENTAGE OF EVER-MARRIED WOMEN WHO HAVE EVER USED BY METHOD AND AGE AND 
NUMBER OF 

Method 

< 20 20-24 25·29 30·34 

Pill ...................... 54 45 44 38 
IUD .................... , 1 3 6 6 
Other feminine sci-

entific ............... 2 3 5 5 
Douche .................. 0 0 1 1 
Condom ................ 0 4 6 12 
Rhythm ................ 0 4 6 9 
Withdrawal ...... , .... 14 24 30 37 
Female sterilization 0 0 0 1 
Male sterilization '" 0 0 0 0 
Injection ............... 1 4 3 3 
Tablets ................. 2 0 1 1 
Cones ................... 2 4 ~ 5 
Other ................... 0 1 1 2 
No method ............ 30 24 16 15 
Inefficient only ...... 14 22 28 30 
Some efficient ....... 56 54 56 55 
Any .... , ................ 70 76 84 85 

OUll'l'ent use of oontraception 

The data on current use have been tabulated 
for those women who are exposed to the risk of 
pregnancy, that is, currently married non-preg
nant women who can have children. 

Of those women 77 % are using a method 
to avoid getting pregnant. The methods most fre
quently used are, withdrawal (29 %), followed 
by the pill (22 %) and the condom (7 %). With 
the exception of rhythm (5 %), all other methods 
are used by 4% or less of exposed women (see 
table 10). 

Similar to ever-use, current use of the pill 
shows a contim,lous downward trend with age, 
from 40% for women under 25 to 7 % for women 
aged 45-49. Withdrawal goes the other way and 
use shows a steady increase with age of the 
woman, from 18 % for women under 25 to 40 % 
for women aged 45-49. Current use of any method 
is broadly similar for most age groups, but still 
shows an inverted U shape, with the extreme age 
groups using at around 70 % and the age group 
30-34 using at 81 %. As far as number of living 
children is concerned, current use is lowest among 
women with no children, as expected, with only 

LIVING CHILDREN 

Age Number of living 

45 

children 
35·39 40-44 45-49 Total <4 4+ 

30 18 11 30 31 24 
5 3 1 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 
1 2 2 1 1 2 
8 11 8 8 9 6 
8 7 8 7 7 8 

45 45 42 38 37 45 
1 1 1 1 1 3 
0 0 0 0 0 0 
2 1 0 2 2 2 
1 2 1 1 1 2 
4 4 3 4 i1 3 
3 3 3 2 2 2 

19 24 33 22 21 30 
40 43 47 35 35 36 
41 33 20 43 44 34 
81 76 67 78 79 70 

48 % using. It reaches a high of 81 % among 
women with 2 children and drops down sharply 
to 63 % and lower for those with 6 or more living 
children. 

This broadly uniform pattern of contraception 
in Portugal should not cause any surprise. Al
though over 50 % of exposed women are aged 
35 and over, less than -8% of exposed women 
have had 5 or more children. This fact reveals a 
long-standing tradition of birth control. 

Differentials in current use are modest and 
current use by background characteristics shows 
much the same relationships as were found for 
ever-use. By education use is lowest in the groups 
without education or with incomplete primary 
(65 % and 69 %, respectively), goes up to 79% 
for those with complete primary education and 
maintains itself at around 83-84 % for the higher 
educational groups. By type of place of residence 
use is lowest in the areas of < 10,000 inhabi
tants (72 %), with all other areas between 83 % 
and 87 %. Women with no religion have a 10 
percentage point higher use of contraception than 
Catholics or women with some other religion. 
These last two groups have use levels of 76 %. 
Women whose husbands work in agriculture use 



TABLE 10 

PERCENTAGE OF EXPOSED WOMEN WHO ARE CURRENTLY USING A METHOD OF CONTRACEPTION 
BY METHOD, AGE AND NUMBER OF LIVING CHILDREN 

Age 
Method 

<25 25-34 35-44 45-49 

Pill ...................... 40 28 16 7 
IUD ..................... 3 6 4 1 
Other fem. scientific 2 2 3 2 
Douche .................. 0 0 1 1 
Condom. .............. ,. 3 7 8 5 
Rhythm ..... , .......... 2 5 4 5 
Withdrawal ........... 18 25 34 40 
Female sterilization 0 1 1 2 
Male sterilization ... 0 0 0 0 
Injections .............. 3 2 1 1 
Tablets ................. 0 0 1 1 
Cones ................... 0 1 2 2 

TOTAL ................ 73 79 78 71 

No method ............ 27 21 22 29 
Inefficient only ...... 23 33 45 53 
Some efficient ...... 50 46 33 18 

the least, with only 60 % of exposed women using. 
Wives of labourers use in 76 % of the cases and 
in all other occupational groups use fluctuates 
between 80 % and 87 %. 

Planning by birth ordm' 

A good indication of the extent to which fa
mily planning has been accepted by the popula
tion as a means to limit or space the number of 
children is the proportion of couples or women 
who start planning their families early. 

Table 11 gives information on the extent to 
which women tried to plan their first, second and 
subsequent births, thus permitting an insight 
into early contraceptive use and the trend in use, 
taking into account parity. 

The figures in Table 11 refer to the past, in 
that they refer to women who have had a first, 
second and last birth. With respect to the current 
situation, they will be downward biased, also 
because successful contraceptors, that is women 
who managed to avoid the relevant birth through 
contraception, are not included. Nevertheless, it 
can be said that contraceptive use increases shar
ply with parity, as it starts with 19 % for the 
period before the first birth, goes up to 44 % 

46 

Living children 

Total <3 3 '1 5+ 

22 23 21 18 17 
4 4 3 6 3 
2 2 3 2 2 
1 1 1 1 1 
7 7 7 5 1 
5 5 3 4 3 

29 28 35 33 29 
1 0 2 3 4 
0 0 0 0 0 
1 2 2 1 2 
1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 

77 76 81 76 63 

23 24 19 24 37 
39 38 43 41 35 
38 38 38 35 28 

for the period before the second and to 59 % for 
the period before the third. 

The effect of time cannot be seen in this table 
inasmuch as the figures result from data pertai
ning to all, first, second and third births. There 
fore, the time period spans not only the recent 
but· also the distant past. This is another reason 
why the figures will be subject to a downward 
bias, as compared to the current situation. 

The notion of time and parity effects can be 
demonstrated more clearly by cross-classifying 
use during the interval by number of fertile preg
nancies (see table 12). From this table, it is 
immediately apparent that there is a considerable 
effect of parity on contraceptive use if we com
pare use during the first and second intervals 
within each category of fertile pregnancies. For 
instance, women who have had only two fertile 
pregnancies used before the first in 25 % of the 
cases and before the second in 59 % of the cases. 
Similarly women with three fertile pregnancies 
used in 20 % of the cases before the first, 44 % 
before the second and 57 % before the third. 
Overall and within each category of fertile preg
nancy, about twice as many women used in the 
second interval as in the first. 

The time effect cannot be precisely determi
ned from the table but if it is accepted that on 



aggregate women with few fertile pregnancies are 
younger than women with many, it can be seen 
that there has been a rather important time 
effect, although the time-scale itself is n.ot known. 
About twice the number of women with only one 
fertile pregnancy used a method before the birth 
(31 %), as compared to women with five or more 
fertile pregnancies (17,%). Similarly before the 
second birth women with only two fertile preg
nancies used in 59 % of the cases while among 
women with five or more fertile pregnancies only 
22 % did so in the same interval. 

TABLE 11 

PERCENTAGE OF USERS OF CONTRACEPTION BY 
BIRTH INTERVAL, YEARS SINCE FIRST MARRIAGE, 
LEVEL OF EDUCATION AND TYPE OF PLACE OF 

RESIDENCE 

Total ...................... . 

YeMS since first 
marriage 

< 10 ....................... . 
10-19 ...................... . 
20+ ...................... . 

LeveZ of education 

None ...................... . 
Incomplete primary .. . 
Complete primary .... . 
Incomplete secondary . 
Complete secondary .. . 
Incomplete higher ... .. 
Complete higher 

Type of pktoe 
of residence . 

Lisbon .................... . 
Porto ..................... . 
> 20,000 ................ .. 
10,000 - 20,000 ........ . 
< 10,000 ................ .. 

B~tween 

Before fil'st ** Between second 
first'" and and third 

19 

26 
18 
16 

16 
14 
20 
27 
30 
24 
38 

29 
18 
24 
25 
17 

second 

44 

47 
39 

36 
37 
51 
53 
54 
50 
54 

47 
44 
59 
49 
41 

59**'" 

Most recent**** 

42 
44 
47 
49 
52 
60 
63 

48 
51 
57 
51 
45 

• Calculated on the basis of women married at least 5 years 
ago, whose first birth oecm'red within first 5 years of 
marriage. 

• * Calculated on the basis of women married at least 10 years 
ago, whose second birth occurred within 10 years of 
marriage .. 

••• Calculated on the basis of women whose last birth was 
the third. 

•••• Figures reflect use before most recent birth, thus inclu
ding women whose most recent birth was the first or 
second. 
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TABLE 12 

PERCENTAGE OF WOMEN WHO USED A METHOD 
OF CONTRACEPTION BY BIRTH INTERVAL AND 

NUMBER OF FERTILE PREGNANCIES 

Number of fertile pregnancies 
Birth interval 

0 1 2 3 4 5+ Total 

First ............ 31 25 20 21 17 25 
Second ......... 59 44 41 22 52 
Most recent* . 30 57 57 54 42 47 

• These data include the interval to current pregnancy, whicJl 
causes the slight difference between the second and most 
recent interval for women with only 2 fertile pregnancies. 

Another interesting way of gammg insight 
into the mechanics of contraceptive use is to com
pare use by parity before the last birth with 
current use by women of the same parity and 
compare use in the interval before the birth with 
use during the time after the birth. Table 13 gives 
the relevant figures. 

TABLE 13 

PERCENTAGE OF USERS OF CONTRACEPTION BY 
BIRTH INTERVAL AND PERCENTAGE OF CURRENT 

USERS BY PARITY** 

Parity oofo1'e Parity 
last birth % users now % users 

0 .......................... 31 ° 48 
1 .......................... 57 1 78 
2 .......................... 59 2 81 
3 .......................... 53 3 80 
4 .......................... 44 4 76 
5+ ...................... 39 5+ 63 

." Current use has been calculated on the baSis of exposed 
women (married. non-pregnant and fecund) while use in 
the intervals was calculated for all women who went on to 
have relevant birth. 

Looking at this table from a cohort point of 
view, changes in contraceptive use can be obser
ved which go beyond the changes emerging from 
table 12. For example, women who now have two 
children used in 57 % of the cases before the 
birth of the second child, but now 81 % are using . 
This suggests that there is a more considerable 
increase after the birth of the child than the 
increases suggested in table 13, caused by the 
fact that among current users are those women 
who use contraception so effectively that they 



will not go on to have another child, and a pos
sible increase in contraceptive use. 

A pattern of increased contraceptive use with 
increased parity can be observed for all areas of 
the country as can be seen in table 14. 

TABLE 14 

PERCENTAGE OF WOMEN WHO USED A METHOD 
OF CONTRACEPTION BY TYPE OF PLACE OF 
RESIDENCE AND BIRTH INTERVAL, CONFINED 
TO WOMEN WITH TWO FERTILE PREGNANCIES 

Type of place 
% users 

of residence First intervall 

Lisbon ..................... 31 
Porto .... :... .... .......... 30 
> 20,000 .................. 29 
10,000 - 20,000 ......... 29 
< 10,000 .................. 28 

Failures in contraceptive use 

Second interval 

59 
63 
70 
58 
56 

The .. ultimate effect of the use of contracepti
ves on fertility will be determined by how effecti
vely women use the methods. The survey provi
des detailed insight into this issue through the 
data on women who reported having become 
pregnant while using a method of contraception. 

Table 15 gives the percentage of users of a 
method who became pregnant by the order of 
pregnancy to which the contraceptive failure 
referred. 

TABLE 15 

PERCENTAGE OF USERS OF CONTRACEPTION 
WHO BECOME PREGNANT WHILE USING 

A METHOD BY PREGNANCY ORDER 

P·regnancyorder Number of users 

1 ........................ 1 008 
2 ........................ 1.664 
3 .................... , ... 962 
4 ........................ 552 
~5 ......................... 304 
6 ...................... ,. 198 
7 ................. ; ..... -. 116 
8 •• ~ '_0' ••••••••• '.' : ........ 74 
9 .... ; ........ ; .... " ...... 51 

10 .. . . \ . . . . . . . '. ~ . ... . . . . . . . . 35 

% of users getting 
pregnant 

36 
56 
73 
7'1 
82 
83 
87 
SI} .. __ 1-' 

88 . .; .~ 

91 
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As is evident from the figures, most users 
become pregnant while using a method of con
traception from pregnancy 2 onwards. Again 
these figures refer to both the recent and distant 
past and any possible increase in the effective
ness with which women use a contraceptive me
thod cannot be ascertained. Considering only the 
more recent births can shed some light on any 
changes which may have occurred over time. 

TABLE 16 

PERCENTAGE OF USERS GETTING PREGNANT 
WHILE USING BY BIRTH INTERVAL AND NUMBER 

OF FERTILE PREGNANCIES 

Fertile pregnancies 
Birth interval 

1 2 3 4 5+ Total 

First ............... 23 28 40 38 35 28 
Second ............ 51 64 71 77 54 
Most recent* ... 23 47 68 76 80 53 

* Includes current pregnancy 

The figures from table 16 suggest that even 
for the women with recent low order births, the 
higher the birth interval, the more women got 
pregnant among those using a contraceptive me
thod. There is an indication, however, that effec
tive use over time has improved in the sense that 
the lower the total of fertile pregnancies; the 
lower the percentage of women who got pregnant 
while using a method. This applies to all inter
vals. This effect is probably not especially due to 
a more effective use of the same method, but to 
the fact that younger women use more effective 
methods at an earlier stage of the reproductive 
life than older women. 

Overall it is interesting to note that 8 % of 
all first births were due to failure of a contracep
tive, and the figure increases to 27 % of all 
second births and 32 % for all most recent births. 

The effect of contraceptive use on the lenght 
of birth intervals can be seen in table 17. The 
table indicates that .llsers of contraception have 
consistently larger intervals than non-users. For 
the first birth interval, users had an interval 
length of approximately 7 months lon:ger than 
non-users. Stoppers had a length ofapproxima
tely 7 months longer than women w40 got preg
nant . usjng; Fc;>r the second interval,1.1sers had 
again an interval of about 7 months longer than 



non-users but stoppers had an interval 17 months 
longer than that of women who got pregnant 
using. However, even non-users have an average 
interval length of about 3 years, in the case of 
the second interval. This seems to be long, given 
the fact that breastfeeding is generally short. 
One possib~e explanation is that there may be a 
considerable degree of underreporting of contra
ceptive use in the intervals. Another explanation 
is resort to abortion as a means of controlling 
fertility. About 16 % of all pregnancies in Portu
gal terminate in a non-live birth and it is not 
speculative to say that this implies a high level 
of induced abortion. 

TABLE 17 

MEAN LENGTH OF THE FIRST AND SECOND BIRTH 
INTERVALS BY CONTRACEPTIVE USE DURING 

THAT INTERVAL 

ContracepU ve use Fit'st· Second** 

Did not use .................. 15.8 33.0 
Used ............................. 22.3 41.4 
Became pregnant using ... 17.8 34.9 
Stopped before pregnancy 25.0 51.4 

Total ............................. 17.1 36.7 

• Calculated an the basis of women married at least 5 years 
ago. who had a birth within the first 5 years. 

•• CalcUlated on the basis of women married at least 10 years 
ago. who had a birth within the first 10 yenrR. 

Level of pregnwnoy losses 

The possible level of abortion can be further 
illustrated by some figures on non-live births 
(pregnancy losses). The proportion of pregnancy 
losses over total pregnancies increases with age 
of the woman and, more significantly, increases 
dramatically with the total number of pregnan
cies (see table 18). Of course the higher parity 
women use contraceptives to a lesser extent and 
are more likely to get pregnant while using a 
method of contraception. The magnitude of the 
differences in pregnancy losses is considerable in 
the sense that among women who only had 1 
pregnancy, only 2.8,% of those pregnancies resul
ted in pregnancy loss while in women with 5 + 

i pregnancies this goes up to over 29 %. The 
magnitude of the differentials according to type 

I of place of resiaence is enormous. 
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With the exception of Oporto, cities over 
20,000 inhabitants show double the rate of preg
nancy losses compared to small towns and villa
ges of less than 10,000 inhabitants. Among 
women with 5 or more pregnancies, they show 
nearly triple the rate. 

TABLE 18 

PERCENTAGE OF PREGNANCIES TERMINATING IN 
A NON-LIVE BIRTH BY TOTAL NUMBER 
OF PREGNANCY AND TYPE OF PLACE 

OF RESIDENCE 

Type of place 
Total pregnancies 

of residence 
1 2 3 4 5+ Total 

Lisbon ............... 5.3 13.5 22.6 27.7 63.2 27.6 
Oporto ............... 2.7 4.5 9.5 22.4 20.9 13.4 
> 20,000 ............ 2.0 6.7 21.0 32.1 63.1 25.2 
10,000 - 20,000 ... 4.0 7.2 20.5 22.9 45.3 20.8 
< 10,000 ............. 2.4 5.5 11.0 13.3 22.4 12.8 

Total .................. 2.8 6.4 13.7 17.7 29,5 16.0 

The picture of pregnancy losses which emer
ges is not really surprising, given the fact that 
by and large women - especially high parity 
women - use ineffective methods of contracep
tion. If contraception is used in order to avoid 
pregnancy altogether, it is not surprising that if 
pregnancy does occur, many women may resort 
to abortion. In fact, it is highly unlikely that the 
figures on pregnancy loss are wholly accurate. 
It is well known that it is very difficult to capture 
induced abortion by means of a survey and if 
anything, the figures presented here are probably 
an underestimate. 

Use of famUy plarrl!f1.ing services 

Women were asked whether they had ever 
sought advice or help on family planning matters 
and, if so, il they got it in the last 12 months, 
and finally where they got it. 

From table 19 it can be seen that most women 
(86 %) had never sought family planning advice 
or help, and that only 7 % had done so in the 
last 12 months. Women using an efficient method 
of contraception are those who have been most 



active in seeking advice or help as 25% of them 
did so and 14 % of them did so in the last 12 
months. Overall, hospitals and health centres are 
the places most frequently visited by women in 
the last 12 months, although only 5 % did so. 
'r'he figure goes up to 9 % for women who are 
currently using 'an efficient method of contra
ception. 

There is some indication of change in the use 
of family planning services, in the sense that the 
younger women have visited hospitals or centres 
more than older women. Twenty-two percent of 
'women under 25 years of age have done so, while 

only 7 % of women of 45 and over have done so, 
w"ith the other age groups falling neatly in be
tween. Similarly, 16 % of women under 25 visited 
in the last 12 months a's against only 3 % of 
women over 45. 

It seems, therefore, that overall women use 
contraception without much resort to medical ins
titutions and persons, although there seems to be 
a trend towards an improvement, reflected in the 
fact that young women use the services more 
than older women. This, again, is probably linked 
to the trend towards a use of efficient methods 
among younger women. 

TABLE 19 

PERCENT DISTRIBUTION OF USE OF FAMILY PLANNING SERVICES BY CURRENT USE AND BY AGE 
OF THE WOMEN 

Nevel' went 

01wrent use 

Not using ... " ................ 91 
Using inefficient ............ 90 
Using efficient .. , ............ 75 
Not exposed .................. 90 

Total ............................. 86 

Age 

Under 25 ........................ 78 
25-34 ............................ 82 
35-44 ............................ 89 
45 + ........... , .................. 93 

Not 'in last 
12 months 

3 
5 

11 
5 

7 

6 
8 
6 
5 
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Health 
Centrel 
Hospital 

4 
3 
9 
3 

5 

11 
7 
3 
1 

Went In last 12 months 

Private 
Doctor 

1 
1 
3 
1 

1 

3 
2 

1 
0 

Other 

1 
1 
2 
1 

1 

2 

1 
1 
1 
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1.1. Looaliz~ao e descri9ao 

Portugal fica situado na peninsula Iberica 
ocupando a sua faixa mais ocidental entre os 
paralelO's 370 e 420 aproximadamente. 

Tem a configuragao rectangular com DS lados 
maiDres Drientados na direcgao nDrte-sul. A sua 
area e de 88 500,2 Km2, cDrrespDndendo a cerca 
de 15 % da peninsula Iberica. As ilhas dO's AgDres 
e da Madeira, situadas nO' Oceano Atlantico, 
fazem parte dO' territ6riD de Portugal. Estes 
arquipelagDS totalizam urna area de 3131,4 Km2 
dO's quais 2355,4 cDrrespDndem aos AgDres com 
9 ilhas e 796,0 a Madeira CDm 2 ilhas. 
. A frDnteira terrestre, tDda com a Espanha, 
tem a extensaD de 1215 Km dO's quais 339 ao 
nDrte e 876 a leste, e a maritima 832 Km (172 
a suI e 660 a Deste). 

o . territ6rio portugues e atravessado pelos 
riDS DourD, TejD e Guadiana tDdDS CDm origem 
em Espanha e desaguando DS dDis primeiros na 
cDsta atlantica depDis de percursDS de 322 e 
275 Km, respectivamente, em territ6riD pDrtugues 
predDminantemente nO' sentido Ieste-Deste. 0 
Guadiana tem urn percurso nDrte-sui de cerea de 
260 Km em territ6riD pDrtugues. 

Mais acidentado nO' norte dO' que no suI tem 
it sua maior altitude na Serra da Estrela 
(1991 m). As ilhas dO's arquipelagDs dO's AgDres 
e Madeira sao de Drigem vulcanica e bastante 
acidentadas, cDncentrando-se a pDpulagaD na 
faixa litDral dessas ilhas. 

1.2. Popula9ao 

1.2.1 DimellsRo: 0 factO' de 0' territ6rio por
tugues ser cortado nO' sentido leste para beste 
pelDs riDS DDuro e Tejo que apenas ja perto da 
foz correm em regiao de planicie, e ainda a defi
ciente rede de comunicagoes do litDral para 0' 

interiDr assDciada a variedade do clima, deter
lllinam uma cDncentragaD da pDpulagao na faixa 
litDral dO' territ6rio e sDbretudD nO' norte. 
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Nao sao tamMm estranhas a esta distribui
gao da pDpulagao a forma como 0 territ6rio por
tugues foi sendo prDgressivamente ocupado e a 
diferenga entre as estruturas s6cio-ecDn6micas 
da pDpulagaD do nDrte e do suI. De facto ao 
passD que 0 nDrte, constituindo a origem dO' 
territ6rio naciDnal, sofreu a influencia de mais 
numerosas passagens de propriedade de pais 
a filhDS CDm a consequente subdivisao, dandD 
origem a um acentuado minifundio, 0' suI CDn
quistadD aos mourDS em lutas prolDngadas com 
larga cDntribuigao da aristocracia e das insti
tuigoes ligadas a igreja den Drigem a um acen
tuadD latifundiD. 

Esta distribuigao da pDpulagao e evidenciada 
nO' Quadro seguinte: 

Distribui~ao percentual da. popuIa~Ao ein 1970 

Lttoral Intemo:r Total 

Norte .............. 27,0 5,4 32,4 
Centro ..... , ...... 16,4 10,8 27,2 
SuI .................. 28,6 11,8 40,4 
Total ............... 72,0 28,0 100,0 

1.2.2 Familias: Segundo os resul,tados do 
cenSD de 1970 havia em PDrtugal carca de 
2345,2 milhares de familias com uma dimensaD 
media de 3,67 peSSDas. Destas familias 2091 
milhares constituem nucleDs familiares dO's quais 
1304,1 milhares sao casais com filhDS CDm uma 
media de 2,36 filhos pDr casal. 

De 1960 a 1970 0 numero de familias sDfreu 
uma ligeira diminuigaD pDis 0 censo de 1960 
indica um tDtal de 2357,0 milhares com uma 
dimensao media de 3,72 pessoas muito pr6xima 
da Dbservada em 1970 (em 19812953,6 familias). 

Das familias nucleares cerca de 95,5 tem 5 
filhDS DU menDS sendD . dDminante 0 gl'UPD de 
familias sem filhDS DU CDm um filho .. 



1.2.3 Mulllel'es em ida~de l'eprodutiva: 0 nli
mero de mulheres em idade reprodutiva (15 
a 49, anos) vern perdendo importancia no con
junto da populagao feminina representando actu
almente cerca de 47 % desse total, contudo 
o nlimero de casadas no grupo cresceu mais 
rapidamente do que resulta um acrescimo da sua 
importancia (49 % em 1940 e 61 % em 1970). 

1.2.4 Idade ao casamento: De 1950 para ca 
a idade da mulher ao primeiro casamento tem 
diminuido ligeiramente e com oscilagao entre 
25,4 anos em 1950 e 23,3 em 1973 sendo sobre
tudo a partir de 1970 que a diminuigao se aeentua 
pois em 1970 ela era ainda de 24,3 passando 
em 1960 pOl' 24,8. 

A idade media dos hom ens ao primeiro 
casalflento e de aproximadamente 2,5 anos mais 
elevada do que a das mulheres. 

Observa-se de censo para censo que a per
centagem de mulheres easadas nos grupos de 
ida de quinquenais dos i5 aos 49 anos tem vindo 
a aumentar 0 que tem 0 seu reflexo na feeun
didade como adiante se vera. 

1.2.5 Esquema de ol'escimento: Ja foi refe
!'ido como a estrutura geografiea e a conquista 
do territ6rio influiram na sua ocupagao demo
grMica. Daqui resultaram tambem comport a
mentos demogrMicos diferentes. 

Para avaliaQao do esquema de crescimento da 
populaQao portuguesa dispoe-se de eontagens que 
podem considerar-se censos a partir de 1864 e 
anteriormente a essa data ha apenas estimativas 
baseadas em observagoes para fins militares ou 
no nlimero de fogos, estes com datas de 1527, 
de 1636, de 1732, 1776 e 1801. As contagens de 
1527, de 1636 e de 1732 refeI'em-se apenas ao 
Continente. Os seus resultados foram os se
guintes: 

Ano 

1572 ................................ . 
1636 ............................... .. 
1732 ................................ . 
1776 ................................ . 
1801 ................................ . 

Populagao (1000) 
Continente 

1120,0 
1100,0 
2143,4 
3,352,3 
2931,9 

J1} manifesta a irregularidade da evoluQao 
que reflecte a iinperfeiQao com que tais contagens 
foram realizadas. 
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A partir de 1864 dispoe-se de uma s~de de 
eontagens feitas de modo a merecer 0 nome de 
censos da populagao embora com alguns defeitos. 
Tal serie mostra que 0 ereseimento que se veri
fieava ate 1940, apenas com 0 aeidente de 
1911/20, pareee tel' terminado eneontrando-se 
aetualmente a populagao ja em periodo de deeres
eimo, fUl1damentalmente motivado pela emigra
gao, pois as taxas de natalidade e de mortalidade 
ambas aeusando deerescimo aeentuado (eerea de 
30 % a de natalidade e 50 % a de mortalidade) 
dao origem a uma taxa de aereseimo natural 
com ligeira oseilagao a volta de 1 %. 

Esta evolugao da populaQao tem-se processado 
com diferengas acentuadas entre as regioes geo
grafieas. Com efeito a regiao litoral vem apre
sentando ao longo dos anos uma taxa de natali
dade superior a da regiao interior nao s6 na 
generalidade como tambem na quase totalidade 
das tres sub-regioes Norte, Centro e SuI. Con
trariamente a mortalidadee superior na zona 
do interior. 

Estas diferengas tem-se acentuado de forma 
que as taxas de aerescimo natural que em 1960 
eram da me sma ordem de grandeza (1,4 % no 
litoral e 1,3 % no interior) passaram para 1,09 
e 0,71 em 1970 e para 1,1 e 0,45 em 1973. 

A regHio interior suI com uma taxa de nata
lidade extraordinariamente baixa (15,72 0/ 00 em 
1973) con segue apenas uma taxa de acrescimo 
natural de 0,29 % em 1973. 

E de notal' que as taxas de natalidade apre
sentam variagoes apreciaveis tanto de norte para 
suI como do litoral para 0 interior e ao longo 
do periodo considerado ao passo que as de mor
talidade se mostram mais variaveis do litoral 
para 0 interior e mais estaveis de ana para ano. 

Este diferente comportamento demogrMico 
de regiao para regiao e ainda evidenciado pelas 
taxas de mortalidade infantil e de mortalidade 
fetal tardia. 

Com efeito a taxa de mortalidade infantil 
situa-se num nivel extraordinariamente alto so
bretudo no Norte-interior, contudo a diferenga 
entre 0 litoral e 0 interior tern vindo a acen
tuar-se embora 0 nivel geral venha baixando 
38,9 0/00 para 0 Continente em 1975 contra 75 0/00 

em 1960, ou seja uma baixa de 48 %. 
A natalidade fetal tardia apresenta-se com 

uma distribuigao regional semelhante a da mor
talidade infantil. 

De to do este conjunto de acgoes, cujas ori
gens se devem encontI'ar, como ja se disse, na 



divers a forma de ocupagao do territorio de 
regHlo para regiao, da sua configuragao geogra
fica e da conceptragao urbana mais marc ada na 
faixa ·litoral, resultou uma evolugao' demogr:ifica 
nitidamente diferenciada. De facto, de acordo 
com os resultados dos diversos censos, verifi
ca-se que, tomando como base 0 ana de 1900 
a populagao da regiao Sul-litoral acusa em 1960 
um acrescimo de 117 %, facto este a que eel'
tamente nao e estranha a inclusao da eidade de 
Lisboa. 

No seu conjunto a faixa litoral apresenta 
nesse ano um acrescimo de 82 % em 1'elagao a 
1900 ao passoque a zona interior cresce apenas 
38%. 

A intensificagao da emigragao a partir dos 
anos sessenta fez com que a populagao total 
acuse um decrescimo de 1960 para 1970, decres
cimo que se cifra it volta de 3 %, eontudo ainda 
~ regiao Sul-litoral cresce 12 %. Neste perfodo 
so a faixa lit~ral acusa acrescimo (cerca de 6 %) . 
Na zona interior a populagao diminui 18 %, 
cerca de 500000 pessoas, 0 que comparado com 
a diminuigao de 170 000 pessoas na populagao 
do Continente pOe em evidencia 0 fluxo do inte-
rior para 0 lit~ral que, apesar do seu contributo 
para a emigragao, aumenta cerca de 330000 
pes~oas. 

Especialmente notavel a posigao da zona 
Centro com 11 % de pessoas de 65 e mais anos 
em 1970, percentagem que no interior dessa 
zona atinge os 12,5 %. :E ainda de notal', no 
extremo oposto, a zona Norte onde a percenta
gem de jovens atinge os 34 %. 

QUADRO 1] 

Distribui!;lUo percentual da p{}pul~ pOl' granules gl'UpOS 
etl\rios e regii'ies em 1970 

Regioes 0-14 15-64 65 e mals Taxa de dependencia 

(1) (2) (3) (4) (2)+ (4) X 100 

NOl'te 
Centro 
SuI 
Total 

34,04 
28,60 
23,11 
28,16 

57,84 
60,37 
66,68 
62,10 

8,12 
11,03 
10,17 

9,74 

(3) 

72,9 
65,6 
50,0 
61,0 

A zona SuI (incluindo Lisboa) mostra a 
influencia do afluxo it cidade com uma taxa de 
dependencia de 50 % e um grupo em idade activa 
abrailgendo 67 % da populagao. 
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1.2.6 Emigragao: Fenomeno sempre dificil de 
medir com rigor e indiscutivel que ele tem est ado 
sempre presente no movimento demografieo 
portugues embora apresentando oscilagoes de 
grande amplitude quase sempre associadas a 
acontecimentos internacionais de natureza poli
tiea ou economica. 

QUADRO II 

Sal<lo natural e migratOrio nos l>erioclos illterc8nsitiiri{)fi 
(milhares') 

Pel'iodo 
(1) 

1891-1900 
1901-1911 
1912-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 

Saldo 

natural 
(2) 

488,2 
749,4 
424,5 
810,4 
828,7 
847,8 

1090,8 
1072,6 

S~ldo Pel'centagem 

(3) 
migrat6rio __ X 100 

(3) (2) 

- 270,0 55,3 
- 385,9 51,5 
- 366,1 86,2 
- 324,7 40,1 
- 109,2 13,2 

- 90,4 10,7 
- 353,4 32,4 
-1000,3 93,2 

Saldo 

final 
(2) - (3) 

218,2 
363,5 

58,4 
485,7 
719,5 
757,4 
737,4 

72,3 

Para melhor apreciar a importancia do feno
meno migratorio basta comparar 0 saldo natural 
com 0 migratorio (Quadro II). 

No perfodo de 1891 a 1960 0 acrescimo 
natural foi de 5239,8 milhares e 0 acrescimo 
efectivo, medido pela comparagao das contagens 
censitarias (5102,9 milhares em 1891 e 8889,4 
milhares em 1961) ou seja 3786,5 milhares, 
mostra uma perda pOI' emigragao de 1453,3 
milhares valor que se aproxima da perda migra
toria no decenio 1961-1970 avaLiada at raves dos 
censos (8889,4 milhares em 1961,8663,2 milhares 
em 1971) ou seja 1298,8 com 0 saldo natural 
de 1072,6 milhares e a variagao efectiva de 
-226,2 milhares). 

Quanto it actividade tem side a agricultura a 
que mais tem contribuido para a emigragao con
tudo, a partir de 1965, as industrias tl'ansforma
doras e a construgao civil passaram a contribuir 
mais intensamente. 

A alteragao do destino dos emigrantes teve 
reflexo no seu comportamento. De facto enquanto 
foi 0 Brasil 0 polo de atracgao 0 emigrante es
tava ausente pOI' longos periodos, mas actual
mente a proximidade relativa do local de destine 
e as faeilidades de transportes permitem urn 



maior oontacto com 0 pais, 0 que de facto se veri
fica pelo afluxo de emigrantes atraves das fron
teiras na epoca de Natal enos periodos de ferias 
e ainda pelas remessas moneblrias. Estas nltimas, 
algumas vezes motivadas por razoes familiares, 
sao tambem indice de ligagao ao pais pois consti
tuem a formagao de economias com vista a um 
possivel regresso. Calcula-se que as remessas de 
emigrantes tenham atingido em 1973 cerca de 
vinte milhoes de contos. 

1.2.7 FeClmdidade: A taxa de natalidade da 
ja uma ideia do nivel da fecundidade da popula
gao portuguesa e da sua variagao de regiao para 
regiao. Interessa agora investigar dos factores 
determinantes desse nivel de natalidade. 

Viu-se ja que a imporUlncia das mulheres 
casadas no grupo dos 15 aos 49 anos tern vindo 
a aumentar. Esse aumento verificou-se em todos 
os grupos etarios quinquenais contudo e mais 
acentuado nos grupos de idade mais baixa. 

Acreseim:o de llcrcentag'em de casadas em eada ana 
ccnsltArio em rela~o a 1940 

% 

Idade 1950 1960 1970 

15-19 ............... 11,1 30,6 44,4 
20-24 ............... 11,4 22,1 26,6 
25-29 ............... 9,1 15,9 27,6 
30-34 ............... 6,4 11,7 21,8 
35-39 ............... 4,7 9,6 18,1 
40-44 ............... 4,9 9,9 16,9 
45-49 ............... 3,3 9,8 16,6 

Total ............... 5,8 15,2 23,6 

Este facto tem como consequencia a diferente 
evolugao das taxas de fecundidade totale matri
monial por grupos etarios. De facto 0 nnmero de 
nados-vivos ou nascimentos por 1000 mulheres 
casadas (taxas de fecundidade nti! matrimonial 
e global matrimonial) diminui na grande maio
ria dos grupos quinquenais considerados de ana 
para ano, ao passo que 0 numero de nados-vivos 
ou nascimentos por mil mulheres (taxas de fe
cundidade total uti! e total global) cresce nos 
dois grupos etarios mais baixos. Esta diferen~a 
e sobretudo importante no grupo dos 20 aos 
24 anos devido a sua elevada contribuigao para 
o nnmero total de nascimentos anuais (cerca de 
28,%). 

Neste grupo etario a taxa de fecundidade 
ntH matrimonial sofre de 1940 para 1970 um 
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decrescimo de cerca de 10 % (412,6 0/00 para 
372,70/00) ao passo que a taxa de fecundi
dade utH total passa de 147,4 °/00 para 158,8 %0 

apresentando assim um acrescimo de 7,7,%. 

QUADRO III 

Taxa de fecudld1i<le util, matrimonial e total 

Fecundidade utH Feeundidade utH tobal 
matl'imoni'al 

Ictade (n. vivos leg. p. 1000 
(n. vivos p. 1000 

(anos) mulheres casadas) 
mulheres) 

,-

1930 1950 '1960 1970 1930 1950 1960 1970 
-------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
------------------
15-19 536,8 440,0 426,8 497,4 23,1 24,5 26,2 32,7 
20-24 412,6 363,0 347,7 372,7 147,4 146,2 148,7 158,8 
25-29 299,8 262,0 243,6 241,5 195,8 182,5 177,6 190,4 
30-34 228,2 191,2 161,5 139,0 171,2 151,4 133,4 123,5 
35-39 181,3 139,3 111,1 86,8 142,3 113,4 94,4 79,1 
40-44 85,1 68,5 50,8 37,8 65,4 54,7 42,5 33,6 
45-49 14,6 10,0 4,3 3,7 10,9 7,6 3,5 3,2 

Total 203,1 168,0 148,3 131,9 110,7 99,1 93,7 87,8 

De acordo com as taxas de fecundidade ntH 
matrimonial observadas 0 numero te6rico de fi
Ihos por mulher casada tera evoluido do modo 
seguinte conforme se admite que 0 casamento se 
realiza aos 20 ou 25 anos, 

N(lmel'O te6rioo (Ie filhos por mulher casada 

Anos Idade ao c'asamento 

20 anos 25 anos 

1930 ........................ 6,10 4,04 
1950 ........................ 5,17 3,36 
1960 ........................ 4,60 2,85 
1970 ........................ 4,41 2,54 

e a taxa bruta de reprodu<}ao tera passado de 
1,830 em 1930 para 1,520 em 1970. 

Tambem como €I natural, sob este aspecto 0 

comportamento das diversas regioes e diferente 
(Ver quadro IV). 0 Litoral apresenta taxas de 
fecundidade ntH legitima total superiores duma 
forma geral as do Interior, ao pas so que as taxas 
de fecundidade litH matrimonial sao nos dois 
grupos etarios mais baixos superiores no Inte
rior. A fecundidade no Norte e marcadamente 
mais elevada sobretudo nos grupos centrais. 

Os valores das taxas de fecundidade utH ma
trimonial referentes as regiOes Norte, Centro e 



SuI mostram a diferenga de comportamento entre 
essas populagoes, muito ma:is acentuada do que 
a diferenga .entre Litoral e Interior. 

.QUADRO IV 

Fecundidade util <Ie mulheres casa(las - i970 

Idade 
Regioes 

(anos) 
Norte Centro SuI Litoral Interior 

1 2 3 4 5 6 

15-19 561,9 512,8 450,4 490,4 510,9 
20-24 444,4 381,6 322,1 369,0 386,0 
25-29 ·318,5 244,8 191,6 243,8. 234,0 
30-34 2Q2,4 141,8 96,8 138,4 139,1 
35-39 .145,2 91,6 47,8 87,2 85,9 
40-44 68,4 42,6 14,8 37,5 38,4 
45-49 6,7 4,5 1,4 3,5 4,3 

Total 181,6 132,8 99,9 136,0 120,2 

Os nascimentos de 1.a e 2.n ordem que em 
1951 representavam no Continente cerca de 50 % 
do total atingem em 1973 os 63 %. Esta distri
buigao dos nascimentos apresenta OS seguintes 
valores. 

QUADRO V 

Percentagem de nascimentos (vivos legittmos) <Ie or<Iem 
sucessiva no Continente 

Anos 

1951 
1961 
1971 
1973 

Ordem de nascimento 

1.0 2.0 3.° 4.° 5.° 6,° 7.° 8." e mais 

28,8 20,4 15,2 10,9 7,8 5,4 4,0 7,5 
32,2 21,4 14,0 9,7 7,0 5,0 3,8 6,9 
36,0 25,6 12,6 7,4 5,1 3,9 0,3 9,1 
37,4 26,3 12,6 7,2 4,6 3,4 0,3 8,2 

1

1979 44,6 31,5 10,5 5,0 2,6 1,7 1,2 2,6 

I! 

I A proporgao dos nascimenoos de 1.n e 2.R 
brdem vern aumentando mostrando as ordens 
I,uperiores urn decrescimo import ante excepto tal
I,ez nas ordens muito elevadas. 
I Este facto aponta para uma intensificagao do 
;lontrolo da natal.idade mas tambem leva a pensar 
'lue as motivagoes que levam as familias muito 
'LUmerosas parece nao terem perdido a sua in
luencia. 

A percentagem de nascimentos segundo a 
dade das maes, influenciada simultaneamente 
lela composigao etaria e pelas taxas de fecundi-
I 
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dade tem apresentado umadistribuigao em que 
a importancia: das ida des baixas vern aumen
tando. 

QUADRO Vi[ 

Percentagem de nad:(}s~vivos legitimos segtUldo a ida (Ie 
das ml'i,es no Continente 

Idade das maes 
Anos 

15-19 20-24 25-29 30-34 < 35 35-39 40-44 45-49 

1931 4,9 23,8 28,1 20,5 77,3 15,8 6,8 1,0 
1951 3,6 24,1 29,2 19,4 76,3 15,6 7,2 1,0 
1961 3,9 25,0 29,8 21,4 80,1 14,0· 5,4 0,5 
1971 5,7 27,8' 28,9 19,2 81,6 12,6 5,3 0,5 
1972 6,2 . 28,4. 29,4 18,1 82,1 12,3 5,1 0,5 
1973 6,2 28,7 29,6 17,8 82,3 11,9 5,2 0,5 
1974 11,0 34,7 28,2 15,4 89,3 7,2 3,1 0,4 

As mulheres de idade inferior a 35 anos con
tribuem com cerca de 90 % dos nascimentos 
anuais, contribuigao essa que actualmente tem 
vindo a aumentar de ana para ano. 

1.2.8 Distribui9ao rural-urbana: Apellas wna 
cidade em- Portugal, Lisboa, tem dimensao supe
rior a 500 000 habitantes (760,2 mil hares de habi
tantes, 812,4 em 1981) seguindo-se-Ihe a cidade 
do Porto com 300,9 milhares (329,1 em 1981). 

Estas duas. cidades somam 10(31,1 milhares 
num total d!3 22715,7 em cidades e aglomerados 
com 10 000 e mais habitantes, 0 que representa 
46,6 % da populagao urbana assim definida e 
12,3 % da populagao total. 

Definindo populagao urbana como a que vive 
em aglomerados de 10 000 e mais pessoas obtem
-se para 1970 0 numero ja referido de 2275,7 
milhares (incluindo 32,7 milhares corresponden
tes a quatro capitais de distrito com menos de 
10000 habitantes) que se distribui pOl' 63 aglo~ 
merados populacionais dos quais 15 se encontram 
na zona metropolitana de Lisboa e 6 na do Porto. 

Ao longo dos censos a definigao de populagao 
urbana tem sofrido ligeiras modificagoes. Con
tudo elas nao invalidam a apreciagao da sua 
evolugao sendo evidente uma crescente importan
cia numerica da populagao urbana 0 que se por 
urn lado reflecte 0 afluxo aos grandes centros pOl' 
outro e consequencia do pr6prio crescimento das 
populagoes locais que por esse facto se va promo
vida a populagao urbana. 



QUADRO VII 

Evolu!}ii,o da. populaQiio urbana 

--~-----

Tobal Ul'booa Percentagem 
Anos (milhal'es) (milhares) urbana 

1911 5960,1 931,7 15,7 

1920 6033,0 1073,7 17,8 

1930 6802,4 1302,2 19,1 

1940 7722,2 1530,4 19,8 

1950 8441,3 1691,6 20,0 

1960 8851,3 2045,7 23,1 

1970 8611,1 2275,7 26,4 

1.2.9 IllStru~O: Com uma taxa de analfabe
tismo bastante elevada ate 1960 parece ter-se 
entrado em franco decHnfo a partir dessa data. 

QUADRO VIII 

Ta,xas de analfabetismo 

7 e mais anos 10 a 14 anos 
Anos 

HM H M HM H M 

1920 66,2 58,1 73,3 

1930 61,8 52,8 69,9 
1940 49,0 41,2 56,1 40,2 36,0 45,0 

1950 40,4 32,4 47,8 24,5 21,2 27,8 

1960 40,3 35,6 44,5 29,1 27,2 31,0 

1970 26,6 19,8 32,8 1,1 1,1 1,1 

Este progresso e mais claro se n.os limitarmos 
it observagao do grupo dos 10 aos 14 anos, ven-

do-se ainda a progressiva aproxima,Qao dos valo
res das taxas masculina e feminina. 

1.2.10 Actividade: A populagao economic a
mente activa tal como e indicado nos censos da 
populagao (com criterios que tem variado a.o 
longo do tempo) nao tem evoluido do mesmo 
modo que a populagao total 0 que tem pOl' efeito 
uma diminuigao da taxa de actividade com CDnse
quente aumentD dDS inactiVDS a carg.o. 

o ramD de actividade que abs.orve mai.or quan
tidade de maD-de-Dbra eainda a agricultura em
bDra venha a perder impDrtancia sDbretudD nDS 
ltltimDs an.os. 

A ev.oluga.o sDfrida pela pDpulagao que se 
dedica it agricultura e as inditstrias transf.orma
dDras faz CDm que esta Ultima, que em 1900 
representava 30,2 1% daquela, represente 74,lo/r 
em 1970. 

QUADRO IX 

PoplIla¢o activa. nn. Agricnltul'a e nas Indilstrias 
transfonnadol'as 

----------------,------
Agricu~tUl!a lndustrias transformadora.'l 

Anos 
Milhares % Miihares % 

1900 1507,6 64,2 455,3 19,4 
1930 1247,9 54,2 468,8 20,4 
1940 1419,1 51,1 439,0 15,8 
1950 1519,8 47,6 592,8 18,6 
1960 1445,0 43,9 690,9 21,0 
1970 987,4 32,6 731,3 24,2 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA DO INQUERITO 

2.1- Anteced,entes e prepara~ao 

2.1.1 - Justifica~ao do projecto 

MuitoB dOB aspectos de que se revesteo 
estudo da fecundidade escapam a observagao das 
estatisticas demograficas correntes. Este facto 
levou 0 Instituto Internacional de Estatistica 
(lIE) a impulsionar a observagao deste feno
menD pOl' meio de inqueritos especialmente 
orient ados no sentido de procurar esclarecer as 
motivagoes da fecundidade. 

A par disso, a falta de estatisticas correntes 
na maioria .dos paises do terceiro mundo justi
ficou que tais inqueritos se revestissem do duplo 
aspecto de substituto. das estatisticas correntes 
e seu complemento. 

No caso portugues, onde as estatisticas cor
l'entes tem uma tradigao de longos anos e ele
vado detalhe, a adesao ao projecto do T. 1. E. jus
tifica-se pela necessidade de se procurar a infor
magao necessaria ao esclarecimento das motiva
goes da fecundidade que nao pode ser obtida 
l'ecorrendo as estatisticas demogl'aficas correntes. 

Alem disso, 0 detalhe da informagao que se 
pode obter recorrendo a inqueritos estruturados 
como 0 presente, permitira detectar pontos fracos 
das series estatisticas incluidas na observagao 
corrente e ate mesmo oriental' no aperfeigoa
mento das ja existentes. 

Nao esquegamos, finalmente, que muitos in
vestigadores encontrarao no material que aqui 
lhes e apresentado motivo de reflexao e 0 apon
tar para novos dominios da sua actividade. 

Estas sao, apenas, algumas das razoes que 
justificam a adesao de Portugal ao Inquerito 
Mundial a Fecundidade e as quais ainda podere
mos acrescentar 0 papel didactico que 0 apoio 
do organismo central, permite esperar duma, tal 
operagao, tanto a nivel tecnico como pratico. 

A dimensao da operagao empreendida e a sua 
I dispersao territorial aconselharam a criagao .de 

uma unidade com a finalidade expressa de esta
I belecer regras a ser seguidas pOl' todos os paises 
: que decidissem associar-se e se designa pOI' 
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Inquerito Mundial a Fecundidade (WFS - World 
Fertility Survey). 

Alem da fixagao de regras de acgao, meto
dologia geral de sondagem e tecnica de entre
vista, delineamento de questionarios, manuais 
de treino de entrevistadoras e sua selecgao; etc., 
a organizagao internacional do inquerito, cuja 
sede se fixou em Londres, pas a disposigao de 
cada pais aderente um corpo de especialistas 
cuja colaboragao, alem de oferecer' utilissimo 
aproveitamento de saber e experiencia pOl' eles 
adquiridos em longa pratica, em condigoes bas
tante diversas, assegura uma certa uniformidade 
de actuagao e da informagao que tornara possi
vel a comparagao de resultados a nivel interna
cional. 

Em:bora a informagao colhidanos inqueritos 
se revista de especial interesse. nos paises em 
desenvolvimento,: !pOl' ineles faltar quasEl total
mente a colheita estatistica relacionada com a 
fecundidade, 0 facto de actualmente' a inter
vengao nos efeitOs da fecundidade terevoluido e 
se tel' alargado, justifica que mesmo nos paises 
dispondo de informagao estatistica com tradigao, 
como e 0' nosso caso,se considerecomo funda
mental a realizagao de inqueritos do tipo do que 
aqui se relata, entre outras razoes porque, tal 
como preconizam os seus promotores, eles visam 
fundameritalmente: 

a) colher informagao de reconhecida quali
dade capaz de oriental' uma politica popu
lacional; 

b) promover 0 aperfeigoamento das tecnicas 
de observagao dos fenomenos demogra
ficos; 

0) tornar possivel comparagoes' internacio
nacionais; 

d) desenvolver 0 habito de cooperagao e in
terc§mbio da informagao aJ nfvel inter
nacional. 

A pr6pria natureza dos diversos aspectos da 
finalidade do inquerito aponta uma intengao repe· 



titiva destes e e de destacar que 0 actual, pela sua 
dimensao e por ser 0 primeiro, se deve encarar 
como exercfcio altamente frutuoso como reconhe
cem todos os que nele trabalharam. 

2.1.2 - Ol'ganiz~o do inquedto 

o Inquerito Portugues a Fecundidade esteve 
a cargo do Instituto Nacional de Estatistica por 
intermedio do Centro de Estudos Demogr3ficos 
a ele anexo. 

Constituiu-se uma direc~ao do inquerito pre
sidida pelo Presidente do Conselho de Direc~ao 
do INE e foi director executivo 0 Director do 
Centro de Estudos Demogr3ficos. A Direc~ao dos 
Servi~os de Censos e Inqueritos pas a disposi~ao 
dois dos seus tecnicos e procurou-se no exterior 
a colabora~ao de dois elementos, ex-funciomirios 
do INE aposentados, um dos quais teve a seu 
cargo a contabilidade e controlo financeiro, uma 
vez que 0 inquerito, porque foi financiado pelo 
Fundo das Na~oes Unidas para os Assuntos da 
Popula~ao, era obrigado a seguir criterios conta
bilisticos previamente fixados, e 0 outrodesem
penhou fun~oes de Supervisor de Revisao e Codi
fica~ao. 

A proposta do projecto foi elaborada pOI' 
tecnicos do WFS que para 0 efeito se deslocaram 
a Portugal e que, a par disso, estabeleceram urn 
or~amento que serviu de base 800 pedido de finari
ciamento .solicitado 800 FNUAP. A colabora~ao 
material portuguesa traduziu-se por valores nao 
contabilizaveis de mont ante aproximadamente 
igual: in:stala~ao, luz, pessoal administrativo e 
tecnico, material de expediente, uti1iza~ao do 
computador, etc. 

o financiamento do FNUAP destinou~se basi
camentea cobrir as despesas do trabalho de 
campo, custos tipograficos e algum pessoal de 
apoio recrutado especialmente para 0 Inquerito. 

Uma vez elaborado e justificado oprojecto, 
foi feito 0 pedido de financiamento ao FNUAP, 
atingindo 0 total 191 968 d6lares. 

Posteriormente, as verbas inicialmente pro
postas para certas rubricas do or~amento, foram 
alteradas, levando 0 or~amento total a ·192 331 
d6lares. 

A partir da aprova~ao do or~amento e da 
efectiva~ao do primeiro pagamento tiveram lugar 
as opera~oes do projecto na sua natural sequen
cia com alguns desvios do calendario devido' a 
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ocorrencias diversas que por vezes levaram a 
suspensao dos trabalhos. 

2.1.3 - Os questiolU1rios 

Como participante do World Fertility Survey, 
Portugal aceitou basear 0 seu Inquerito nos Ques
tionarios recomendados para paises de baixa fe
cundidade, feitas as necessarias adapta~oes as 
condi~oes sociais e culturais do Pais. 

Foram utilizados na recolha de dados do IPF 
dois documentos de base: 0 questionario de agre
gada e 0 questionario individual. 

1) 0 questionario deagregado 

o seu principal objectiv~ era identificar as 
mulheres elegiveis para a entrevista individual. 

A sua forma era semelhante a um boletim de 
recenseamento no qual eram enumerados todos 
os residentes habituais de cada uma das unida
des de alojamento seleccionadas na Amostra, e 
acerca de cada urn dos quais se recolhia alguma 
informa~ao basica: 

- parentesco com 0 chefe da familia 
- residencia habitual 
-sexo 
-idade 
- grau de instru~ao 
- estado civil 
- caracteristicas do alojamento 

A capa do questionario continha a informa
~ao relativa a identifica~ao da unidade de aloja
mento seleccionada, nlimero de visitas necessarias 
para 0 preenchimento do questionario, c6digo de 
resultados da entrevista e perguntas sobre as 
caracteristicas de conforto do alojamento. 

2) 0 questionario individual 

A elegibilidade para esta entrevista indivi
dual, realizada sempre que possivel em privado, 
dependia de 3 criterios: primeiro, a mulher tinha 
que ter entre 15 e 49 anos de idade; segundo, 
tinha que alguma vez ter estado casada,isto e, 
casada actualmente OU anteriormente, entenden
do-se esta situa~ao comouma situa~ao de facto, 
independente de um eventual vinculo. legal ou 
religioso; terceiro, tinha que ter dormido no 'alo
pamento em causa na noite anterior a realiza~ao 



da entrevista. S6 as mulheres que preenchessem 
as 3 condigoes enunciadas eram consideradas 
elegiveis, sendo portanto contactadas para efeito 
de colheita da informagao. 

o Questionario individual baseado no Ques
tionario basico recomendado pelo WFS para pai
ses de baixa fecundidade com inclusao de urn dos 
m6dulos aconselhados (sobre planeamento fami
liar) consistia nas seguintes 8 secgoes: 

Secgao 1: caracterizagao da inquirida 
Secgao 2: hist6rico da gravidez 
Secgao 3: conhecimento contraceptivo 
Sepgao 4: regulagao anterior da fecundidade 
Secgao 5: hist6rico do casamento 
Secgao 6: regulagao actual da fecundidade 
Secgao 7: hist6rico do trabalho 
Secgao 8: caracterizagao do marido 

Secgao 1: caracterizagao da inquirida 

Nesta secgao eram colhidos dados sobre 5 te
mas principais: local de residencia no passado, 
no presente e durante os primeiros 12 anos de 
vida; local de nascimento; data de nascimento e 
idade actual; escolaridade e grau de instrugao; 
e religiao e religiosidade. 

Estes dados serviram para a construgao de 
variaveis consideradas explicativas em relagao a 
fecundidade e comportamento contraceptivo. 

Secgao 2: hist6rico da gravidez 

Para conseguir urn registo tao completo 
quanto possivel acerca de todas as gravidezes 
das entrevistadas, era obtido em 1.° lugar 0 nu
mero de filhos vivos (conforme residiam ou nao 
no alojamento), e depois 0 numero de filhos ja 
falecidos. Isto era seguido de uma verificagao 
para confirmar se 0 total de filhos nascidos vivos 
obtido era exacto. Depois eram colhidos dados 
sobre 0 nome, sexo, data de nascimento, sobre
vivencia e idade da morte se aplicavel, para cada 
nado-vivo. 

Uma vez registada toda esta informagao sobre 
os nados-vivos, a entrevistadora verificava a 
eventual existencia de nados-morlos ou gravide
zas nao levadas a termo (1), anotando a data de 
ocorrencia e a duragao de cada uma destas gra
videzes. 

Finalmente, era colhida informagao sobre a 
duragao da amamentagao dos ultimos 2 filhos 
nascidos vivos. 
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Secgao 3: conhecimento contracepUvo 

Nesta secgao era registado 0 conhecimento 
dos varios metodos de contracepgaO(2). Em pri
meiro lugarera pedido it mulher entrevil3tada 
que enumerasse espontaneamente todos os meto
dos de que tinha ouvido falar. Depois, a entre
vistadora lia uma descrigao de cada um dos 
metodos nao mencionados, perguntando se ja 
alguma vez tinha ouvido falar dele. Antes de ter
minal' esta secgao era assinalada a eventual pre
senga de outras pessoas (seu sexo e idade) as 
quais, apesar das insistencias para que a entre
vista se realizasse em privado, se tivessem re
cusado a abandonar 0 local. 

Secgao 4: regulagao anterior da fecundidade 

Era obtida informagao acerca da utilizagao 
de contraceptivos em cada um dOB intervalos 
entre as gravidezes havidas, bem como acerca 
das gravidezes desejadas ou nao, e das razoes de 
paragem de utilizagao de um metodo contra
ceptivo. 

Secgao 5: hist6rico do casamento 

Para este inquerito foi utilizado uma defini
gao sociol6gica de casamento, abrangendo a uniao 
indicada pela entrevistada como tendo existido 
com caracter de estabilidade, ainda que nao 
sancionada peia lei ou pela Igreja. 

Para cada respondente era obtido um hist6-
rico completo do casamento, a data de inicio e 
eventual fim de cada «casamento» e no caso dos 
«casamentos» dissolvidos, a razao da sua disso
lugao. 

Para se obter um melhor indicador do ini
cio da exposigao ao risco de gravidez, era per
guntada em relagao ao primeiro ou actual «casa
mento» a. data em que «ela e 0 seu marido» 
tinham comegado a viver um com 0 outro. 

Foram ainda incluidas aqui algumas questoes 
adicionais relativamente ao numero de filhos de-

(1) A pergunta era a seguinte; «Para alem da(s) 
vez(es) de que me falou, houve algumas outras vezes em 
que tenha est ado gravida? Quero dizer, ja teve algum 
nascido morto ou teve alguma gravidez, mesmo que tenha 
durado s6 algumas semanas ou s6 alguns meses?» . 

(2) PHula, DIU, duche, ritmo, outros metodosfemi
ninos, preservativo, coito interrompido, esteriliz~Qao fe
ll1inina, esterilizaQ8..o masculina e outros mencionados pelas 
entrevistadas. 



sejado pela mulher e pelo marido na altura do 
primeiro casamento, espa~amento do primeiro 
filho, numero de filhos desejado em toda a vida, 
numero . ideal de filhos para uma familia portu
guesa actual e ainda numero ideal de filhos para 
um casal como 0 da respondente. 

Sec~ao 6 : regula~ao actual da fecundidade 

Era recolhida informa~ao relativa ao uso 
actual de um metodo contraceptivo (tipo de me
todo, dura~ao da utiliza~ao, razoes de paragem 
do uso); a apercebida capacidade para ter mais 
filhos e a compara~ao entre 0 que queriam que 
acontecesse em materia de planeamento familiar 
e 0 que pensam, que ira acontecer na realidade, 
bem como as razoes porque querem ou nao que
rem tel' mais filhos e as preferencias quanta ao 
sexo e espa~amento dos nascimentos. Sao ainda 
colhidos dados quanta a eventualidade duma este
riliza~ao (quer feminina, quer masculina), tipo 
de opera~ao, data e motivos da mesma, e, final
mente, quanta ao conhecimento e utiliza~ao dos 
servi~os de Planeamento Familiar existentes. 

Sec~ao 7: hlSrt6rico do trabalho 

E realizado nesta sec~ao um hist6rico com
pleto da actividade profissional da entrevistada, 
quer antes quer depois do casamento quer nos 
intervalos das gravidezes (i,R, 2.n e duas ultimas) 
bem como relativamente 3; sua situa~ao actual: 
tipo de trabalho, local de trabalho, situa~ao na 
profissao, rendimento mensal e ainda, no caso 
das inactivas, as inten~oes quanta ao exercicio 
de uma actividade profissional futura. 

SecQao 8: caracterizaQao do marido 

Nesta ultima sec~ao do questionario recolhe
ram-se dados sobre 0 actual ou ultimo marido da 
entrevistada relativamente a sua idade, grau de 
instru~ao e aptidao para ler, situa~ao perante 0 

trabalho, tipo de trabalho, local onde exerce a 
profissao e rendimento mensal auferido. 

A elabora~ao da «montagem», tradu~ao, ana
lise e discus sao dos Questionarios, foi um pro
cesso de certa forma longo e cauteloso. A ele se 
associaram, para all~m dos tecnicos do WFS, re
presentantes da Comissao da Condi~ao Feminina, 
da Direc~Ro-Geral· de Saude e da Secretaria de 
Estado da Seguran~a Social. 

Do primeiro debate das questOes que diferen
tes organismos gostariam de ver incluidas no 
questionario individual, e da analise cuidada do 
modelo utilizado em paises de baixa fecundidade, 
surgiu uma 1.a montagem, ainda em ingles. A tra
du~ao, fase especialmente melindrosa, foi feita em 
varias etapas com sucessivas tradu~oes e retro
versoes para verificar a nao altera~ao do con
teudo e a fidelidade ao texto inicial. Houve, evi
dentemente, que formular perguntas de maneira 
diferente e por vezes reorganizar ou alterar a 
sequencia do questionario, tendo sempre em 
mente uma adaptaQao ao contexto s6cio-cultural 
do pais. 

A preocupa~ao basica de encontrar uma lin
guagem acessivel e coloquial, sem, contudo, cair 
em f6rmulas paternalistas ou demasiado simplis
tas, levou a uma cuidadosa escolha de cada um 
dos vocabulos utilizados. 

Assim, por exemplo, no capitulo referente ao 
conhecimento de metodos contraceptivos, foi pe
dida a participa~ao de medicos dos ServiQos de 
Consultas de Planeamento Familiar para que ao 
lado do termo tecnico utilizado na defini~ao de 
cada metodo, figurasse sempre 0 termo vulgar
mente conhecido e usado coloquialmente, ex.: 
coito interrompido - ter cuidado; dispositivo 
intra-uterino - aparelho; no utero -la dentro; 
preservativo - camisa. 

A l.n verSRO do questionario assim obtida foi 
ainda objecto de cuidadosa analise de coerencia 
e 16gica interna e sujeita a um 1.0 teste de com
preensibilidade atraves da realizaQao pratica de 
entrevistas. 

Finalmente, e antes de ser testado no campo 
durante a realiza~ao do Pre-teste, ele foi aplicado 
de forma critica em entrevistas simuladas du
rante 0 curso de formaQao de supervisoras. 

As principais alteraQoes introduzidas no Ques
tionario Portugues a Fecundidade, relativamente 
aomodelo basi co proposto para os paises de 
baixa fecundidade, foram as seguintes: 

- inclusao de pergunta sobre frequencia 
de assistencia a serviQos religiosos (sec
Qao 1) 

- inclusao das perguntas sobreamamen-· 
ta~ao em relaQao ao ultimo e penultimo 
filho (secgao 2) 

- inclusao do m6dulo sobremotiva~oes e 
desejo de ter OU hao mais filhos . (sec
Qao 6) 



- inclusaD de pel'guntas sDbre cDnheci
mentD e utilizagaD das cDnsultas DU 

ServigDs de PlaneamentD Familiar (sec
gaD 6) 

. . 

- inclusao de perguntas SDbre a activl-
dade prDfissional da mulher entre as 
gravidezes (entre 0' casamento e a 1.a 
gravidez; a 1." e a 2.a e as duas ultimas 
gravidezes) - (secgaD 7) 

- alteragaD e reelabDragao dos quadros 
da regulagaD anteriDr da fecundidade 
(secgao 4) 

2.1.4 - Outros docurnentos 

Na sua tarefa de contrDlo da qualidade dos 
trabalhos de campo, as supervisQras preenchiam 
diara'amente umas fDlhas de resultadQs (1) , as 
quais naQ s6 mantinham 0' pessO'al da Sede infor
mado dO' prQgressO' geral dO' trabalhQ, CQmQ tam
rem ajudavam a supervisQra a cO'nrtrDlar ade
quadamente 0' trabalhQ das entrevistad0'ras SQb 
a sua respDnsabilidade: 

- FQlha de distribuigaQ de trabalhQ e re
sultadQs (DTR) 

- FQlha de Resumo dos Resultados obti
dO's nO' SegmentQ 

- FQlha dO' AndamentQ dO' TrabalhQ de 
cada EntrevistadQra 

2.1.5 - Publicidade 

o factO' de fazer QU nao publicidade dO' Inque
ritD nO's meiQs de informagaQ fQi uma questaQ 
debatida pelQs principais resPQnsaveis dO' Inque
ritQ, naQ sendQ, a partida, particularmente evi
dente a QpgaQ entre uma QU Qutra das vias 
PQssiveis. 

NaQ querendQ entrar aqui na discussaQ dO's 
variQS argumentQs pro e CQntra cada uma das 
Qpgoes, . a QpiniaQ que prevaleceu fQi a de naQ 
fazer a publicidade do InqueritQ nO' sentidQ tra-

ii diciQnal dO' termQ mas' sensibilizar quer pessQal
mente quer PQr carta naQ so as autQridades admi
nistrativas lQcais CQmo as autQridades eclesias
ticas. 

Nestes contactos fQi reI at ada a fQrma de 
! organizagao mundial deste inqueritQ, seus ante
I cedentes e QbjectivQs cientificDs; a sua realizagaQ 
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em variQS paises em diverSQS CQntinentes; 0 pes
soal de campO' especialmente preparadQ e trei
nadD para 0' efeit0'(2) e' 0' cuidado especial na pre
paragaQ dO's varios dQcumentos, permitindQ uma 
recQlha de infQrmagao tantO' quantQ PQssivel neu
tra, imparcial e isenta. 

PO' demO's dizer que a reacgaQ e aCQlhimentQ 
fQram grandemente PQsitivQs. 

2.1.6 - SelOO!lRO .da amostra 

2.1.6.1 - Desenho da amostra 

A amQstra mae e uma amQstra de unidades de 
alQjamentQ destinada: a servir de base aQS inque
ritQS a realizar pelQ InstitutQ NaciQnal de Esta
tistica juntO' das familias. 

A amQstra fQi seleccionada de mQdQ prQba
hilfsticQ e milltietapicD. 

TQmaram-se CQmQ unidades primarias as 
FREGUESIAS * pDr constituiremas unidades 
administrativas mais pequenas CQm limites fi
sicO's bem definidQS e acerca das quais se dis
punha de infQrmagaD sQbre 0' numerQ de unidades 
de alQjamentQ fQrnecidD pelQ recenseamentQ 
de 70. 

Na 2.a etapa selecciQnaram-se, nas freguesias 
da amQstra, segmentQs QU areas bem delimitadas 
com 60 a 100 unidades de alDjamentD, nas quais 
fQi efectuada a QperagaQ de listagem. 

Na 3.a e ultima etapa selecciQnaram-se as uni
dades de alojamentQ de mQdO' a cQnstituir, CDn
SQante QS inqueritQs a que se destinavam, uma 
subamDstra autDpDnderada. 

2.1.6.2 - SelOO!lRo das unidades primarias 
estratificadas 

1) EstratificagaQ 

Pretendeu-se seleccionarcom probabilidade 
proporciDnal a dimensao (nlimerD de unidades de 
alDjamentD) cerca de 500 areas ou segmentQs. 

(1) Vel' anexo III. 
(2) As entrevistadoras tinham um car tao de iden

tificagao com fotografia e 0 selo bran co do INE, assinado 
pelo director efectivo do Inquerito. 

* 0 Continente esta dividido administratJivamente em 
18 distritos, 275 concelhos e 3848 freguesias. 



Ap6s 0 ca,lculo do intervalo de selecgao, dado 
pelo quociente entre 0 numero total de unidades 
de 8Jojamento fornecido pelo censo de 70, e as 
500 areas a seleeeionar, 

I 
2607172 

500 

constituiram-se 2 estratos: 

5214 

- 0 primeiro formado pelas freguesias com 
dimensao igual ou superior a 5000 U. A. que 
foram automatieamente seleeeionadas (probabi
lidade igual a 1). 

- 0 segundo, pelas restantes, de que foram 
seleecionadas algumas de modo sistematico em 
eada Distrito com probabilidade proporeional a 
dimensao. 

2) Modo de selecgao 

As freguesias foram ordenadas em cada dis
trito pela seguinte ordem: 

1 - Freguesias da capital de distrito 
2 - Freguesias sede de concelho 
3 - Freguesias com variagao positiva (que 

aumentaram de dimensao no periodo 
intercensitario de 60 a 70) 

4 - Freguesias com variagao negativa ou 
nula 

Elaboraram-se para cada distrito listas das 
freguesias ordenadas do modo indicado, das quais 
se extrairam as do 1.0 estrato, seleccionando sis
tematicamente as restantes com probabilidade 
proporcional a dimensao e intervalo de selecgao 
igual a 5214. 

Na cidade de Lisboa nao se tiveram em conta 
os limites de fregu~sia por serem em grande 
numero de casos muito indefinidos. Esta situagao 
tornou-se equivalente a considerar 0 conjunto 
das freguesias como um unica unidade primaria. 

2.1.6.3 - Selec~ao das lmidades secunda
rias 

Por intermedio de contagens rapidas no ter
reno, as freguesias foram divididas em areas ou 
segmentos com limites bem definidos e dimensao 
entre 60 a 100 U. A. 

A selecgao dos segmentos foi efectuada siste
maticamente e· com intervalo de selecgao igual ao 
calculado para a 1.a etapa. 
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Nas freguesias do 1.0 estrato, 0 nfunero de 
segmentos a seleccionar dependeu do arranque 
(para aselecgao sistematica) e da dimensao da 
freguesia, enquanto .que nas freguesias do 2.0 
estrato apenas se seleccionava um. 

A probabilidade de selecgao de cada seg-mento 
vem dada por: 

sendo 

_ S'j 
Pz ,' ---

1 I 

1 nas freguesias auto-representadas 

P,.! = J 
I Ii'· -1

1

- nas restantes freguesias 

S'j f . = -- nas regueSJ.as auto-re-
I presentadas 

S'j S" ---- = __ 1 nas restantes (m, = 1) 
Lj Sjj Fi 

em que: 

P ij probabilidade final de selecgao de cada 
segmento j 

P1i probabilidade de selecgao da freguesia i 
P Z1j probabilidade de selecgao do segmento 

j na freguesia i 
Fi dimensao da freguesia em 70 (em U. A.) 
S'j dimensao relativa a 70 do segmento j 

na freguesia i 
m, numero de segmentos a seleccionar nas 

freguesias auto-representadas 
I intervalo de selecgao igual a 5214 

Em cada segmento da amostra foi efectuada 
a seguinte operagao de listagem: 

a) Inscreveram-se nas folhas de listagem as 
moradas e 0 nome do ocupante principal 
de todas as U. A. existentes no interior 
dos liinites do segmento. 

b) Localizaram-se todos os edificios em ma
pas ou «croquis» das areas, assinalando os 
limites e outros pontos de referencia (ex.: 
rios, igreja, cemiterio, estradas,etc.). 

2.1.6.4 - Sel~ao da subamostra pa.ra 0 

Inquerito a Feculldidade 

Com est a subamostra pretendiam-se inquiril' 
cerca de 6500 mulheres nas condigoes e:xigidas 



pelo Inquerito. Estimada em 1:2 a rela~ao entre 
estas 'e 0 numero de unidades de alojamento, e 
antevendo uma determinada incidencia de nao res
postas foi decidido seleccionar cerca de 14 000 
un ida des de alojamento consUtuindo-separa 0 

efeito uma subamostra autoponderada da Amos
tra Mae com a dimensao acima referida. 

Tendo em conta os custos e a organiza~ao do 
trabalho de campo, pareceu suficiente realizar 0 

inquerito apenas em cerca de 300 areas, seleccio
nando para 0 efeito, com igual probabilidade, 

3 
- do numero total de seg1nentos da amostra, ou 
5 
seja 

3 
318=531;X-

5 

Para a subamostra ser autoponderada cada 
unidade de alojamento teria probabHidade de 
selecgao igual a 

0.0053 
14000 

n 

sendo n 0 numero de U.A. existentes a data do 
censo de 70 e igual a 2 607 172. 

Na 3.a e ultima etapa a probabilidade de 
selec~ao P Sijk de cada alojamento k do segmento 
.i vem dada por: 

sendo 

mij 0 numero de U. A. a seleccionar no 
segmento j. 

Mij a dimensao actual do segmento. 
o numero de U. A. a seleccionar em cada 

segmento vem dado pala resolugao da equagao 

3 Slj mli 
0.0053=-X-X-

5 I Mij 

lem ordem a mij, ou seja: 
i 

5 M1j 
mij=--XIXO.0053X--

3 Sij 

o valor de mij sera igual a 46aJpenas nos 
Mil 

casos em que 0 quociente seja proximo de 
S;j 
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1, reflectindo nao ter havido variagao substancial 
entre a dimensao actual do segmento MIj (n.o de 
U. A. listadas) e alma dimensao em 70. 

2.1.6.5 - Sel~ao dos alojamentos e das 
·mulheres 

Em cada segmento e para obviar certas difi
culdades surgidas com a identifica~ao dos alo
jamentos principalmente nas zonas rurais, bem 
como para evitar urn aumento da taxa de aloja
mentos nao contactados, efectuou-se a sua selec
gao em bloco. 

Em cada alojamento na amostra foi utilizado 
um questionario de agregado que serviu de base 
a identificagao das mulheres de 15 a 49 anos que 
tivessem estado casadas e que, assim seleccio
nadas, constituiram a amostra a observar. 

No quadro da pagina 69 figuram, por distI'i
tos, a dimensao em 1970 (n.o de U. A.), 0 numero 
de freguesias e de segmentos na Amostra Mae, 
e 0 numero de segmentos e alojamentos seleccio
nados para 0 Inquerito it Fecundidade. 

2.1.7 - Ollel'a~o.es de listagem e ca.rtogl'afia 

Foi a operagao de identificagao e listagem 
de todas as· unidades de alojamento existentes no 
interior dos limites dos segmentos seleccionados 
que forneceu a base da amostra da qual se selec
cionaram os alojamentos a contactar pelas entre
vistadoras do Inquerito. 

As moradas e outros elementos identifica
dores e descritivos dos locais onde I'esidiam as 
pessoas, alem do nome do ocupante considerado 
principal do alojamento, foram inscritos numa 
determinada ordem nas folhas de listagem, que 
se faziam acompanhar dum mapa (sempre que 
possivel) ou dum «croquis» do segmento assina
lando cuidadosamente os edificios e demais pon
tos de referencia (ribeira, igreja, escola, peIou
rinho, restaurante, etc.). 

A execugao deste projecto s6 foi possivel de
vido it colaboragao de alguns organismos regio
nais, nomeadamente, Comissoes de Planeamento 
da Regiao Norte, Centro e SuI, por intermMio 
dos seus Gabinetes de Apoio Tecnico (G. A. T.) ; 
Assembleias e Juntas Distritais; Camaras Muni
cipais; e as Delegagoes do Porio e de :Evora do 
Instituto Nacional de Estatlstica, 

S6 na cidade de Lisboa e zona da grande 
Lisboa 0 trabalho foi centralizado pelo Instituto 



ORGANIGRAMA DE OPERA~OE~ 

Traba1ho Se1ec«ao ~--fr,. 1 l 
de 
~ 

de Hp= I Dimensao 70 Gabinete. Freguesias 
521~ 

I 
Delimi ta~ao 

H 1 de C.N.A. 

Freguesias 

I 
H I Actualiza«ao C.E.P. (lugares) 

de 

Freguesias H J.A.E. (es tradas) I 
I 

Divisao 

em f----
Limites fi:sicos 

Segmentos ribeiros, estradas, etc. 

I 
Selec«ao 

de 

Segmentos 

Trabalho Organismos Regionais 

de ~ Gats - Juntas Distr. 

Campo Pessoal Contratado 

I 
Contagens rapidas 

Subdivisao em Segmentos 

I 
Ajustamento de Dimensao 

ao Censo de 1970 

I 
Selec«ao de Segmentos Probalidade final 

60 a 100 UA 

I 
Croquis 

Listagem 

C.N .A. Comiss~o Nacional do Ambiente 

C.E.P. Centro de Estudos de Planeamento 

J.A.E. Junta Autonoma de Estradas 

de SeleC9do 
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Dimensao cla amostra 

Amostra Mae Amostra. I. P. F. 

Dimensao 
Distritos (N.o de U.A. N.o de Fregues!as 

existentes) N.o de N.o de N.o de U.A. 
Segmentos Segmentos seleccionadas 

Estrato I Estrato II 

1 2 3 4 5 6 7 

Aveiro .............................. 147144 1 27 28 16 780 

Beja ................................. 81367 - 16 16 9 393 

Braga .......... , ................... 146867 - 28 28 17 827 

Braganga .......................... 63604 - 12 12 7 308 

Castelo Branco .................. 102962 1 19 20 13 432 

Coimbra .......................... , 140853 1 26 28 16 817 

Evora .............................. 70807 1 12 14 10 427 

Faro ................................. 103886 - 20 20 11 381 

Guarda ............................. 90723 -- 17 17 10 437 

Leiria ............................... 134778 2 24 26 16 624 

Lisboa .............................. 507634 34 34 117 43 3470 

Cidade de Lisboal * ......... 234772 18 9 46 27 1339 

Portalegre ........................ 62253 - 12 12 7 283 

Porto ................................ 322382 10 46 63 28 1971 

Cidade do Porto ............ 82377 6 5 17 10 447 

Santrurem ........................... 164182 1 29 31 18 813 

Setubal" ............................. 160154 8 16 39 24 1222 

Viana do Castelo ............... 78495 - 16 16 10 499 

Vila Real .......................... 82326 - 16 16 9 470 

Viseu ................................. 146755 - 28 28 17 775 

Continente ...... , ................. 2607172 83 412 531 318 14929 

* Tal como foi referido na cidade de Lisboa nao se considera,rruu os limites de freguesia. Indicam-se no entanto 0 ntlluero das 
freguesias a que pertencem realmente os segmentos que flzeram parte da amostra. 

IN acional de Estatistica, tendo sido utilizado pes-
I • 
! soal espeClalmente contratado. 
I Por nao ter sido criada uma unidade central 
de controlo das operaQoes, os organismos regio
nais cit ados ficaram responsaveis pela execuQao 
da quase totalidade do trabalho, ainda que na 
,medida do possivel lhes tivesse sido dado to do 
\0 apoio tecnico e coordenaQao. 
I Ficaram assim a seu cargo as tarefas de 
I execuQao das contagens rapidas, selecQao dos 
: segmentos, delimitaQao e execuQao de «croquis» 
'ou apresentaQao de map as (quando possivel) e 
:operaQoes de Listagem. 
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2.2 - Organiz~o e exoou~ao do trabalho de 
campo 

2.2.1- Recrutamento e sele~ao 

o recrutamento de candidatas realizou-se 
atraves de: 

- anuncios publicados num jornal diario 

:- envio de uma circular a 8 escolas de 
ensino superior 



- analise de boletins de inscrigao existen
tes no Servigo de Pessoal do INE (1) 

- candidatul'as espontaneas 

Como resultado da experiencia da realizagao 
deste Inquerito em paises comcontextos s6cio
-politico-culturais tao diferentes, foram-se defi
nindo ao longo do tempo, e hoje ja com bastante 
clareza e precisao, quais os criterios em que se 
deve basear a politica. de recrutamento e selecgao 
do pessoal que e em grande parte responsavel 
pela qualidade da informagao recolhida. 

Assim, a organizagao do Inquerito Mundial a 
Fecundidade nao s6· aponta as caracteristicas 
que devem definir 0 perfil basico das Supervi
sorase Entrevistadoras, como tambem sugere 
varios tipos de testes especialmente adequados 
para apurar as capacidades e requisitos exigidos 
para este tipo de inquerito. 

As candidatas foram chamadas para a rea
lizagao de testes e entrevistas, e do resultado 
destas· pro vas bern como da analise dos boletins 
de candidatura foi efectuada uma pre-selecgao 
das que iriam frequentar 0 cur so de formagao. 

Aselecgao final era feita durante os cursos 
te6ricos e praticos de formagao, atraves de tes
tes e exercicios diarios de aproveitamento, ava
liagao continua das capacidades da candidata, 
seu comportamento, assiduidade, etc. 

Perfil (las 40 Elltrevistadol'll,S almradas para a 1.' fase 
do trabalho (lc campo 

-- .--~----------

N at1waUdade Estado dvil 

Concelho de Lisboa 14 Solteiras ............... 26 
Outl'OS concelhos . " 15 Casadas ............... 11 
Angola ................. 7 Divorciadas .. , ....... 2 
Mogambique ......... 3 Nao l'eferida ......... 1 
Republica do Zaire 1 

[dade H abiUtcu}oes 

18 a 20 anos 7 Licenciadas ........... 1 
21 a 24 anos 26 Freq." univel'sitflria . 17 
25 a 29 anos 3 7.° ana .................. 20 
30 e mais anos ... 2 Outros cursos ........ 2 
Nao referida ......... 2 

Os cursos de formagao de pessoal de campo, 
cujo calendario de actividades apresentamos em 
anexo, tiveram a duragao media de 3 semanas 
cada um. 

(1) Foram analisados 285 bolebins de inscl'igiio no 
Sel'vigo de Pesso!!Jl do INE. 
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o cerne essencial do treino consistiu obvia
mente no estudo cuidado do questionario con
juntamente com 0 manual de instrugoes, e na 
pratica do uso do questionario em entrevistas. 

A pratica de entrevistas simuladas, realizadas 
empequenos grupos, com uma fungao critic a 
e de controlo, e a analise e discussao dos seus 
resultados pOI' todas as candidatas, demonstrou 
ser extremamente proficua e foi continuamente 
utilizada. 

Foram ainda abordados temas acerca da im
portancia do estudo da fecundidade e dos aspectos 
mais relevantes da demografia portuguesa, varia
veis s6cio-culturais afectando a fecundidade, in
queritos por amostragem, fisiologia da repro
dugao e metodos contraceptivos e tecnicas da 
entrevista. 

Na ultima seman a do curso de formag3.o, as 
Entrevistadoras; realizaram no campo um deter
minado numero de entrevistas em segmentos nao 
seleccionados para a Amostra, cujas listagens Eo 

mapas 'ou «croquis» tinham sido previamente 
executados. Procurou-se que este trabalho de 
campo decorresse de forma tanto quanta possi
vel aproximada do real, desde a constituigao das 
equip as a execugao de todas as tarefas afectas 
ao papel quer da Entrevistadora quer da Super
visora. 

A avaliagao continua foi parte integrante do 
programa de trabalho e foi exercida nao s6 para 
avaliar 0 comportamento e progressos das can
didatas, quer atraves dos exercicios e testes dia
rios, quer analisando a sua actuagao durante, a 
realizagao das entrevistas no campo, mas tambem 
para adaptar e reorganizar sempre que necessa
rio 0 programa e calendario de actividades . 

2.2.3 - Pre-teste 

Embora 0 Questionario tenha sido ampla
mente discutido e analisadono gabinete, sentiu-se 
a necessidade de 0 testar no campo, em condigoes 
semelhantes as que se verificariam durante R 

fase de recolha da informagao. 
Utilizaram-se para 0 efeito 3 segmentos da 

Amostra Mestra ja listados e nao seleccionados 
para a subamostra do Inquerito a Fecundidade: 

Cascais 
Lapa 
Carvalhal (Mafra) 

com cerca de 200 unidades de alojamento. 
As entrevistas foram realizadas pelas 8 super

visoras seleccionadas para chefiar Cada uma das 



futuras equipas que iriam rewlizar 0 trabalho de 
campo. 

Com a realizaQao do pre-teste pretendemos 
atingir os seguintes objectivos: 

- Conhecer 0 grau de receptividade ou 
resistencia por parte do publico em ge
ral e das entrevistadoras em particular, 
perante este tipo de investigagao e ava
liar a taxa de nao-respostas duma forma 
total, parcial, bem como espaciaI. 

- Verificar a existencia de eventuais pro
blemas na organizagao do inquerito e na 
utili dade e adequaQao . dos manuais de 
instrugao, documentos do trabalho de 
campo, etc. 

- Testar 0 questionario, assegurando-nos 
da fluencia no decorrer das perguntas, 
da manutengao do interesse e motivagao 
das respondentes apesar da extensao do 
questionario, da compreensibilidade e 
acessibilidade da formulagao das per
guntas, da adequagao das categorias 
pre-codificadas, da existencia de even
tuais erros de impressao, etc. 

- Informar acerca das caracteristicas ope
racionais da entrevista: a sua duragao 
media, 0 numero de entrevistas / por 
entrevistadora/por dia. 

- Capacitar plenamente as supervisoras, 
na tarefa de conseguir boas entrevistas, 
no uso do material de cartografia e no 
manejo do questionario e das folhas de 
controlo. 

Para uma correcta avaliagao e medida destes 
objectivos, foram criadas 2 «Folhas de Informa
gao» (uma para 0 question:l.rio do agregado, 
outra para 0 Individual) que as supervisoras 
deviam preencher imediatamente ap6s a realiza
gao de cada entrevista e que se apresentam no 
Anexo III. 

2.2.4 - Trabalho de campo bisico 

De acordo com 0 planeamento inicial do Inque
rito, a fase de recolha da informagao deveria 
comegar em 1 de Outubro de 79 e acabar em 15 
de Dezembro. Deveriam ser contactadas 14500 
unidades de alojamento, onde se esperavam en
contrar cerca de 7000 mulheres elegiveis e obter 
cerca de 6800 entrevistas completas. 

De facto, os trabalhos de campo decorreram 
de Novembro de 79 a Julho de 80, duma forma 
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nao continua (l), foram contactadas 14 929 unida
des de alojamento, estando 13 400 ocupadas por 
13586 agregados familiares. Nestes agregados 
foram encontradas 5561 mulheres elegiveis, tendo 
sido obtidas 5148 entrevistas completas. 

Uma serie de factores contribuiram para 0 

estabelecimento destas diferengas. 
Antes de mais, problemas burocraticos e admi

nistrativos no envio e transferencia de verb as 
foram continuamente sentidos e obrigaram por 
mais de uma vez ao adiamento ou suspensao dos 
trabalhos de campo. 

Um importante elemento foi, tambem, a forma 
de organizagao das operagoes de listagem e car
tografia. illsta operagao foi levada a cabo pOI' 
diferentes organismos regionais e foi dificil de 
controlar de Lisboa. As listagens sao muitas 
vezes tarefa dificil de realizar, sobretudo nas 
areas rurais, algumas delas de dificil acesso. Os 
diferentes organismos respol1saveis pelo trabalho 
executaram-no de forma e rapidez variavel e 
estes faetos levaram a urn consideravel atraso 
em relagao as datas planeadas. 

A fase da recolha da informagao nao se podia 
iniciar enquanto nao houvesse um numero sufi
ciente de areas (segmentos) listadas. Por outro 
lado a necessidade de comegar 0 trabalho de , 
campo 0 mais cedo possivel ap6s 0 treino das 
entrevistadoras levou a decisao de iniciar 0 tra
balho antes de se encontrarem list ados todos os 
segmentos que constituiam a amostra. 

Este facto determinou a impossibilidade de 
planear um calendario para uma eficiente distri
buigao e trabalho das equipas(2). A dificuldade de 
um planeamento previo tambem limitou a pos
sibilidade de obtengao de veiculos, 0 que, por sua 
vez, -levou a uma dependencia dos transportes 
publicos que reduziu a eficiencia e diminuiu as 
taxas de produtividade. 

Dutro factor que reduziu a eficiencia do tra
balho de campo foi a ocorrencia de eleigoes 
durante a fase de recolha da informagao, 0 que 

(1) 1." Fase -1 Nov. a 15 de Dez. 79 ~ Distritos de 
Sett1bal, Viseu, Braga, Viana do Cas
telo e Porto. 

2." Fase - 6 de Fev. a 30 Mal'. 80. - Distritos 
de Lisboa e Santarem. 

3." Fase - 22 Maio a 5 Julho 80. ~ Restantes 
Distritos e Segmentos nao disponIveis 
nas 1.. e 2.· Fases. 

(') 0 Plane amen to das actividades s6 foi possivel na 
3.' fase de duragiio do trabalho de campo, quando todos 
os restantes segmentos se encontravaIlll ja disponiveis. 



Analise de resultados do traba1hQ de campo 

Alojamentos seleccionados QUe1StiOruiri'O do agregado fami[w QuesrtiQn8Jrli{) iIlJdi'Vidua~ 

Moradas Nao resposta Nao resposta 

Deso- Questio- Questio-
Ocu- Nao Entrevistas Mulheres mirios Entrevistas Distritos' Total cupa- Nao Total narios Ausen- Ausen-

pados enCOll- com- cias de elegiveis com- cias de dos corres- Outros tradas Outros pletos ponden- pletos infor- Adia- Recu- Incom- infor- Adia- Recu- Incom-ou ina-tes mador das sadas pletas mador das sadas pletas cessiveis 

----- ------ ---------
n.O 0/0 0/0 0/0 0/0 n.O 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 n.O 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

--- ------ ------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

~- --- ------ ---------

Aveir'o .................. 780 90,9 6,5 1,3 1,3 715 82,8 6.2 1,5 2,0 0,1 7,4 295 91,5 6,4 - 1,0 - 1,0 

Beja ..................... 393 85,0 12,7 1,5 0,8 334 80,5 3,6. - - - 15,9 86 98,8 1,2 - - - -
Braga .................. 827 81,4 12,8 1,6 4,2 682 84.8 8,9 - 3,2 0,1 2,9 33,6 91,1 4,5 0,3 2,7 0,6 0,9 

Bl"alganga 308 94.4 1,9 2,6 0,1 292 85,6 2,4 - - - 12,0 86 1:00,0 - - - - -
Castelo Branco ...... 432 88,0 8,1 2,5 1,4 386 76,2 4,7 -- 1,6 - 17,6 107 95,3 3,7 - 0,9 - -
Coimbra ............... 817 86,0 10,0 2,0 2,0 723 79,1 6,9 0.7 2,9 0,1 10,2 292 93,2 3,4 0,3 2,7 - 0,3 

:E::vora ................... 427 89,7 8,9 1,2 0,2 386 89,4 5,2 - 2,1 - 3,4 163 94,5 4,3 - 0,6 -- 0,6 

F:a;ro ..................... 381 89,0 6,0 4.2 0,8 340 80,0 7,6 - 0,6 - 11,8 69 100,0 - - - - -
GuaQ'da .................. 437 79,2 11,9 3,7 5,3 346 74,6 4,0 - 0,3 - 21,1 107 95,3 0,9 0,9 2,8 - -
Leiria ................... 624 92,5 5,4 1,1 1,0 578 76,5 8,6 - 2,2 - 12,6 198 94,4 4,0 - 1,0 - 0,5 

Lisboa .................. 3470 92,7 5,3 1,0 1,0 3288 78,0 10,7 0,1 6,1 0,1 5,1 1500 92,1 3;9 0,9 2,5 0,0 0,6 

Podalegre ............. 283 87,3 9,9 2,8 -- 252 81,3 6,7 - - - 11,9 72 88,9 9,7 - 1,4 - -
Porto .................... 1971 90,7 5,5 1,5 2,3 1825 84,4 8,6 0,3 3,6 0,0 3,0 908 90,2 5,8 0,6 2,2 - 1,2 

Santarem .............. 813 89,0 6,0 3,0 2,0 728 80,4 6,2 0,1 1,4 0,4 1:1,5 254 96,8 1,6 0,8 0,4 - 0,4 

Setubal .................. 1222 93,9 3,9 1,1 1,1 1166 80,8 12,4 0,1 3,1 0,3 3,3 535 90,8 3,9 0,6 . 3,3 - 1,3 

Viana do Castelo ... 499 86,0 6,8 0,2 7,0 430 75,3 7,7 -- 0,9 - 16,0 140 91,4 5,0 2,8 0,7 - -
Vim, Real .............. 470 90,8 5,1 1,7 2,3 427 72,6 3,0 - 0,5 - 23,9 143 96,5 2,8 - - - 0,7 

Viseu .................... 775 88,5 7,1 1,9 2,4 688 77,3 7,0 0,1 2,2 0,1 13,2 270 91,9 4,8 - 1,5 0,4 1,5 

Total .................. 14929 89,8 6,7 1,6 1,9 13586 80,0 8,2 0,2 3,1 0,1 8,4 5561 92,5 4,2 0,5 2,0 0,1 0,8 

.. - -



nao s6 implicou 0 retorno das entrevistadoras a 
Lisboa, como levantou algumas supeitas nas pes
soas visitadas quanta aos objectivos das entre
vistadoras. 

Como resultado da extensao das actividades 
de recolha da informaQao algumas entrevista
doras desistiram do trabalho, 0 que implicou a 
organizaQao de novas admissoes e selecQao de 
pessoal e de novos cursos de formaQao. 

Esta maior duraQao do trabalho de campo e 
necessidade de selecQao de treino de mais entre
vistadoras significou um acrescimo consideravel 
de trabalho aos tecnicos do inquerito e abrigou 
a que 0 numero de visitas ao campo nao fosse 
tao frequente como seria desejaveI, 0 que, por 
sua vez, pode em parte explicar que as taxas de 
produtividade fossem inferiores as incialmente 
calculadas. 

2.3 - Contl'olo de qualidade 

Em qualquer inquerito pOl' amostragem 0 

numero de questionarios completos e, regra geral, 
inferior ao numero projectado. 

o facto decorre da nao cobertura de algumas 
areas da amostra, do nao contacto com as uni
dades seleccionadas, ou da inacessibilidade ou nao 
cooperaQao dos respondentes. Este inquerito nao 
e, pois, uma excepQao, e no mapa de analise de 
resultados do trabalho de campo se indicam os 
l'esultados conseguidos e as taxas de nao-res
posta. 

A confianQa que se pode fazer num inquerito 
deste tipo existe se se consegue uma comparaQao 
positiva dos resultados do inquerito com os resul
tados de outras investigaQoes, ou se verificaQoes 
adicionais sao feitas em datas posteriores e os 
seus resultados apoiam os obtidos no inquerito 
origina;l. A disponibilidade dos erros de amostra
gem, estudo que apresentamos em anexo a este 
relat6rio, ajuda, tambem, a determinar 0 grau 
de fiabilidade dos dados obtidos. No entanto, urn 
dos aspectos cruciais do sucesso de qualquer 
inquerito deste tipo, sao as medidas que se 
tomam para minimizar os erros nao decorrentes 
da amostragem. 

Foi, assim, planeado um sistema de controlo 
de qualidade, cujo funcionamento esquematico 
apresentamos na pagina 74, que incluia varios 
«filtros» para detecQao de erros e um sistema 
de «,feedback» para correcQao dos mesmos. 
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As supervisoras tiveram um papel preponde
rante no funcionamento deste sistema de con
trolo durante a recolha da informaQao. Para alem 
das tarefas administrativas e de organizaQao 
quanta ao funcionamento das equipas de preen
chimento das folhas de controlo da analise de 
eada questionario, imediatamente ap6s a sua 
recepQao e das reunioes diarias com todos os 
membros da sua equipa para uma analise critic a 
e distribuiQao de trabalho, cabia-lhes a execuQao 
das seguintes tarefas de controlo: 

- Controlo pontual: era seleccionado 1 em 
cada 20 questionarios ja preenchidos, e 
revisitada a unidade de alojamento. 

- Reentrevista: na semana inicial e nas 
ultimas semanas do trabalho de campo, 
quando, quer pOI' inexperiencia quer POI' 

cansaQo ou desmotivaQao, a qualidade 
do trabalho se previa mais baixa, a 
supervisora devia fazer uma reentre
vista (seleccionada ao acaso) pOI' cada 
uma das entrevistadoras a seu cargo. 

~ Acompanhamento: em cada dia de tra
balho nao ocupado pOI' reentrevistas, a 
supervisora acompanhava uma das 
entrevistadoras da sua equipa, obser
vando, criticamente, 0 modo como con
duzia a entrevista. 

2.4 - Avaliai\Ro de resultados 

Das 15 052 unidades de alojamento que cons
tituiam 0 conjunto dos segmentos da amostra 
foram contactados 14929, dos quais 13400 esta
yam ocupados pOl' 13 586 agregados familiares. 

Nestes 13586 agregados familiares foram 
preenchidos 10 874 questionarios completos e 
encontradas 5561 mulheres elegiveis para a en
trevista individual, que foi completada em 5148 
casos. 

A percentagem de alojamentos ocupados em 
relaQao ao total seleccionado na amostra e lis
tado e de cerca de 90 %. 

A taxa de nao-resposta aos questionarios de 
agregado po de considerar-se relativamente alta 
(20 %), devido fundamentalmente a dois facto
res: 0 elevado numero de casas de emigrantes 
ou casas de ferias incluidas nas listagens como 
ocupadas, estavam, de facto, vazias na a1tura do 
inquerito. Este facto deve ser levado em conta 
na fase de listagem de uma nova amostra para 



CONTROLO DE QUALIDADE 

esquema 

Pessoal de Campo -I 
: 

Entrevista 

Questionario 

, 

Verificac;;ao pela ERRO I Correcc;;ao pela l Entrevistadora 

I I Propria 

I Correcc;;ao par 

~ ERRO Controlo pontual 
,) I Reentrevista 

VerificaC;;ao e Controlo I 
I r---" 

ou acompanhamento f-- ERRO Correcc;;ao sem 

da supervisora da Supervisora 

I I Reentrevista 

I Correc<;ao sem 

~ I Reeutravista 

ERRO 
Controlo pontual 

au acompanhamento I--- Envio a Sede 

'1 do pessoal da Sede 

Controlo e correcC;;ao ERRO I Correcc;;ao no 
no Gabinete 

I I Gabine.te 

I CorrecC;;ao no J-I Campo 

Questionario pronto 
para codificaC;;ao 

e posterior tratamento 



tentar minimizar os efeitos que produz nos resul
tados quantitativos de um inquerito. E em se
gundo lugar a ausencia de informador competente 
para fazer 0 preenchimento do questionario, so
bretudo nos distritos onde se situam as grandes 
cidades. 

o numero de casos de nao-resposta que se 
referem a recusas, entrevistas adiadas ou incom
pletas nao e significativ~, com a excepgao da per
centagem de recusas nacidade de Lisboa que foi 
duaa vezes superior a media geral do Pais (3.1). 

Quanto a entrevista individual, obtiveram-se 
92,5 % de questionarios completos em relagao ao 
total de mulheres elegiveis encontradas (5561). 
o facto de a taxa de nao-resposta atribuida a 
«recusas» ser significativamente mais baixa neste 
caso do que a encontrada nos questionarios do 
agregado, leva-nos a pensar que as «recusas» 
nao se manifestaram em relagao ao tema do in
querito (como inicialmente se chegou a pensar) 
mas significaram sim a ja conhecida atitude de 
protesto ou receio pela intromissao de urn estra
nho no domicilio, ainda que devidamente iden
tificado. 

De notar ainda que em mais de metade do 
total dos distritos do pais a percentagem de 
recusas ao questiomlrio individual foi ou nula ou 
de valor igual ou inferior a 1 %. 

2.5 - Controlo e revisao de gabinete, co(lifica.f,)ao 
e transcri~1to 

Todos os questionarios recebidos do campo 
foram sujeitos a urn controlo e revisao no gabi
nete. Como e usual neste tipo de investigagao foi 
elaborado urn manual de revisao e codificagao, 
especificando, quais e como deviam ser executa
das as tarefas relativas a esta fase do trabalho 
e que consistiam resumidamente no seguinte: 

1) Verificar se todas as «instrugoes de 
salto» tinham side correctamente se
guidas. 

2) Verificar a consistencia das respostas 
dadas. 

3) Transferir toda a informagao para os 
quadrados de codificagao. 

Quando verificavam algum erro ou omissao 
no questionario, os revisores-codificadores po
diam fazer a correcgao mas apenas no caso da 
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resposta ser perfeitamente 6bvia ou poder ser 
obtida noutra parte do questionario. Todos os 
outros casos eram entregues ao supervisor que 
poderia, se necessario, devolver os questionarios 
ao campo para corrigir. 

A fase de revisao dos questionarios iniciou-se 
a 21 de Novembro de 1979, tendo acompanhado as 
3 fases do trabalho de campo e terminado a 22 
de Julho de 1980, sendo levada a cabo pOI' 7 revi
sores na 1." fase e 9 nas 2." e 3.", chefiados pOI' 
um supervisor de revisao e codificagao. 

A codificagao teve 0 seu inicio em 25 de 
Janeiro de 1980 e terminou em 25 de Julho, 
enquanto que a transcrigao durou de Julho de 
1980 a Janeiro de 1981. 

2.6 - Vali(la{lao, l'ecodifica{liio e tabula!lao 

A fase do tratamento informatico dos dados 
recolhidos levou urn tempo consideravel e depa
rou com problemas de varia ordem. Por um lado, 
a falta de pessoal adstrito exclusivamente a este 
trabalho, pOl' outro, a necessidade de treinar este 
pessoal no uso dos programas de computador 
recomendados pelo WFS. 

A transcrigao em banda magnetica foi feita 
em Lisboa bem como as primeiras tabulagoes, 
estas ultimas no Centro de Informatica do INE. 

Os quadros finais, a determinagao dos erros 
de amostragem e 0 cMculo informatico das taxas 
de fertilidade foram resultado de trabalho rea
lizado pelo WFS em Londres. 

o tratamento informatico dos dados do inque
rito consistiu fundamentalmente em 2 fases. 

Na prime ira, pretendia-se «limpar» a infor
magao, executando uma serie de verificagoes 
quanta a consistencia interna. 

Foram produzidas bandas ou ficheiros inde
pendentes para os dados do questionario do agre
gada familiar e os do questionario individual. 
Esta informagao foi entao verificada e corrigida 
para assegurar que toda a informagao requerida 
(e apenas esta) estava presente e que nao havia 
respostas inconsistentes ou fora da fluencia pre
vista no questionario. 

o computador foi usado para localizar os 
erros mas nao para fazer correcgoes. Durante as 
series de validagao 0 computador produziu umas 
folhas (printouts) com indicagao dos erros. Os 
valores correctos eram verificados por consulta 
do questionario original e depois inscritos junta
mente com a identificagao do registo para ser 



corrigido. Este trabalho foi executado pela equip a 
de revisao e codifica~ao e pelos calculadores e 
tecnicos do Centro de Estudos Demograficos. 

A segunda fase dizia respeito a produ~ao de 
resultados analiticos, que envolvia a recodifi
ca~ao das varhlveis na forma requerida pela ana~ 
lise, bern como a produ~ao dastabula~oes esta
tisticas. 

As perguntas dos questionarios frequente
mente nao correspondem as variaveis que sao 
requeridas para analise. POI' consequencia, foi 
necessario combinar variaveis, reduzir catego
rias, etc. Este tipo de constru~ao de variaveis 
produz urn ficheiro de recodifica~ao, que e conhe-
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cido como «standard recode file» e pretende con
seguir 3 objectivos: 

1. - Simplificar a produ~ao das tabula
~oes de base. 

2. - Fornecer urn f.icheiro geral· de ana
lise para os investigadores que dese
jem aproveitar 0 estudo da infor
magao. 

3. - Fornecer uma serie «standard» de va
riaveis identica em todos os paises 
participantes no Inquerito Mundial a 
Fecundidade, tornando, pois, possivel 
a analise comparativa de dados. 

,'" '. 

"I .• 
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CAPITULO 3 

A POPULACAO NOS AGREGADOS ., 

DOMESTICOS SELECCIONADOS 

: 3.1 - Caractcl'.isticas gerais 

A selecQao de agregados domesticos como se 
diz no Capitulo 2 produziu uma populaQao cuja 
composiQao pOl' sexo, idade e estado civil se apre
senta no Quadro X. Esta populaQao e formada 
pOl' 37135 pessoas residentes (17900 do sexo 

. masculino e 19 235 do sexo feminino) tendo-se 
I enconrtrado presentes nos domicilios visitados 
( 36157 pessoas (17234 do sexo masculino e 18 923 
i do sexo feminino). 
I 0 grupo de que se procurava extrair informa
gao sobre a fecundidade, objecto primordial do 
inquerito, deveria ser constituido pelas mulheres 
de 15 a 49 anos que tenham est ado na situagao 
de casadas (casadas, juntas, viuvas, divorciadas 
e separadas). 

Na populagao obtida, este grupo e constituido 
pOl' 5674 mulheres, das quais 5395 casadas, 135 
viuvas e 144 divorciadas ou separadas. 

A amostra total e, assim, constituida pOI' urn 
grupo que representa 4,5 %0 da populaQao, e as 
mulheres que constituem 0 grupo de que se pro
cura informagao, represent am 4,5 0/00 de igual 
grupo na populaQao portuguesa. 

Total de mulheres 

1) na amostra. 19235 = 4,5 0/00 de 2) 
2) no Continente 

(1970) ...... 4239710 

Mulheres de 15-49 anos 

3) na amostra. 8555 = 4,3 a Ion de 4) 
4) no Continente 

(1970) ...... 1996490 

Mulheres nao solteiras 
de 15-49 anos 

5) na amostra. 5674 = 4,5 a lao de 6) 
6) no Continente 

(1970) ...... 1 272 000 
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A masculinidade observada na amostra e de 
48,2 % contra 47,5 observada na populaQao do 
Continente. Ao longo dos grupos etaxios quin
quenais esta grandeza tom a valores (v. Qua
dro XI) que na amostra sao de forma gel'al 
superiores aos encontrados no Censo de 1970. 
Vma analise sumaria do conjullto dos val ores 
achados mostra um X2 de 13,8 com 15 graus de 
liberdade que corresponde a uma probabilidade 
de cerca de 60 % de a discrepancia resultar do 
acaso. Tenha-se, contudo, em atengao que as 
datas do inquerito e do Censo nao coincidem. 

3.2 - Composi!Jao etal'ia 

J a 0 mesmo nao sucede com a composlQao 
etaria (Quadro XI e Grafico I), pois na analise 
feita para 0 conjunto dos sexos em que se com
pararam as distribuiQoes etarias na amostra e no 
Censo, se obteve um valor do X2 que conduz a uma 
probabilidade de 11 % de se poder atribuir ao 
acaso a discrepancia encontrada. 

Ha um caso que especialmente chama a aten
gao: 0 grupo de 50-54 anos, no sexo feminino. 
o excesso observado no grupo result a quase ex
clusivamente de um excesso no numero de mulhe
res de 50 anos. De facto, verifica-se a seguinte 
distribuigao etaria it volta dessa idade: 

Efectivos do sexo feminino 

Idade Na amostra Deduzidos do Censo 

45 ............... 228 286 
49 ............... 174 254 
50 ............... 322 325 
51 ....... , ....... 282 199 
52 ............... 287 234 

1298 1298 

Nao e de estranhar que 0 efectivo de idade 
50esteja sobreavaliado, face it atracgao dos 
zeros e cincos em qualquer declaraQao de· idade, 
e 0 facto verifica-se igualmente no Censo. Con-



tudo, no Censo a atracgao encontra-se a partir 
dos 20 anos em todas as idades terminadas em 
o ou 5, e na amostra parece ser notavel apenas 
na idade de 50 anos onde a masculinidade toma 0 

valor de 39,1 anormalmente baixo (41,9 aos 51 
anos e 54,4 aos 49 anos), correspondendo-Ihe no 
Censo de 1970 0 valor 47,1. Este ultimo valor 
afasta a hip6tese de efeito da emigragao, por isso 
pensamos que a explicagao tera de encontrar-se 
em vicio de resposta. 

Esta circunstancia nao diminui 0 valor das 
conclusoes a retirar do inquerito a fecundidade 

para alBm do facto de diminuir artificialmente () 
numero de mulheres de 49 anos observadas e da 
eventual distorgao que esse facto possa introdu
zir se se admitir que a fuga ao inquerito nessa 
idade se opera em mulheres de caracteristicas 
diferenciadas. 

3.3 - Mulheres nao solteiras 

Ainda no sentido de averiguar da eficiencia 
do metodo de seJecgao adoptado se apresenta nos 
Quadro XII e Grafico II a comparagao entre os 

QUADRO X 

Populaf;iio obthla (la amostra 

Sexo mascuUno Sexo feminino '1'otal Total geral 

Divor- Divor- Divor-
Idade clados cladas clados 

Sol- Casa- Vi(,- Sol- Casa- Viti- Sol- Casa- Viti-
teiros dos 

e 
teiras das 

e 
teiX'os dOll 

e H M HM 
vos 

Sepa-
vas 

Sepa-
vos 

Sepa-
rados radas rados 

-----------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

---------------------------------~~ 

0- 4 ............ 1410 - - - 1279 - - - 2689 - - - 141.0 1279 2689 

5- 9 ............ 1576 - - - 1517 - - - 3093 - - - 1.576 1517 3093 

10-14 ............ 1715 - - - 1534 

102 [ 

- - 3249 - - - 1715 1534 3249 

15-19 ............ 1696 15 - - 1536 1 4 3232 117 1 4 1711 1643 3354 

20-24 ............ 1093 309 - 10 722 585 2 15 1815 894 2 25 1412 1324 2736 

25-29 ............ 323 777 - 14 227 885 3 20 550 1662 3 34 1114 1135 2249 

30-34 ............ 103 881 1 14 138 974 19 23 241 1855 20 37 999 1154 2153 

35-39 ............ 63 908

1 

3 9 84 946 22 21 147 1854 25 30 983 1073 2056 

5 94 982 33 36 136 1908 38 47 984 1145 2129 40-44 ............ 42 926 11 

45-49 ............ 55 1024 8 14 80 921 55 25 135 1945 63 39 1101 1081 2182 

50-54 ............ 41 1048 19 9 107 1154 127 28 148 2202 146 37 1117 1.416 2533 

55-59 ............ 41 975 36 7 96 895 143 28 137 1870 179 35 1060 1162 2222 

60-64 ............ 29 711 50 9 89 668 222 28 118 1379 272 37 799 1007 1806 

65-69 ............ 33 650 74 13 98 529 315 15 131 1179 389 28 770 957 1727 

70-74 ............ 28 434 97 3 88 330 366 20 116 764 463 23 562 804 1366 

75-79 ............ 15 235 96 1 55 134 304 6 70 369 400~ 7 347 499 846 

80 e mais ... 5 100 90 1 46 59 371 3 51 159 461 4 196 479 675 

Ignorado ...... 18 21 3 2 10 10 5 1 28 31 8 3 44 26 70 

Total ............ 8286 9014 482 117 7800 9174 1988 273 16086 18188 2470 390 17900 19235 37135 
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valores achados para a percentagem de mulheres 
nao solteiras por grupos etarios, na amostra e no 
Censo de 1970. as val ores encontrados em todas 
as idades, na amostra, sao superiores aos dados 
pelo Censo, mas a sua evoluQao e semelhante. 

ceitos de casada nao coincidentes, visto no inque
rito se insistir em que as mulheres fazendo vida 
de casadas, mesmo nao tendo contraido matri
m6nio, se deveriam considerar nao solteiras. Na 
amostra encontraram-se 128 mulheres nest as con
diQoes. E possivel que est a diferenQa resulte de con-

Idade 

1 

0- 4 ........... . 
5- 9 ........... . 

10-14 .......... .. 
15-19 .......... .. 

20-24 .......... .. 
25-29 ........... : 
30-34 ........... . 
35-39 .......... .. 

40-44 ........... . 
45-49 ........... . 
50-54 .......... .. 
55-59 ........... . 

60-64 .......... .. 
65-69 ........... . 
70-74 ........... . 
75-79 .......... .. 

80 e mais .... .. 

Ignol'ado ..... . 

Total ........... . 

Idade 

1 

15-19 ............ 
20-24 ............ 
25-29 ............ 
30-34 ............ 
35-39 ............ 
40-44 ............ 
45-49 ............ 

Total ............ 

QUADRO XI 

Distribui9uo eta·ria percentua,i da pOlmla9Ro na amO'stra 13 nO' Censo (Ie 1970 

I Sexo masclIlino I Sexo felllinino 

I---~~-::-a~;'-~~:-~~;~;-T~~: totalllf% do total.HlVI 

Amostra 

2 

7,9 
8,8 

'9,6 
9,6 

7,9 
6,2 
5,6 
5,5 

5,5 
6,2 
6,2 
5,9 

4,5 
4,3 
3,1 
1,9 

1,1 

0,2 

100,0 

Censo 
1970 

3 

9,7 
10,4 
10,0 

8,6 

7,3 
5,9 
6,2 
6,5 

6,5 
6,0 
5,2 
5,1 

4,5 
3,4 
2,3 
1,3 

1,1 

100,0 

Alllostl'a 

4 

3,8 
4,2 
4,6 
4,6 

3,8 
3,0 
2,7 
2,6 

2,6 
3,0 
3,0 
2,9 

2,2 
2,1 
1,5 
0,9 

0,5 

0,1 

48,2 

Censo' 
1970 

5 

4,6 
4,9 
4,7 
4,1 

3,4 
2,8 
2,9 
3,1 

3,1 
2,9 
2,4 
2,4 

2,2 
1,6 
1,1 
0,7 

0,6 

47,5 

Alllostl'a 

6 

6,6 
7,9 
8,0 
8,5 

6,9 
5,9 
6,0 
5,6 

6,0 
5,6 
7,4 
6,0 

5,2 
5,0 
4,2 
2,6 

2,5 

0,1 

100,0 

Ceneo 
1970 

7 

8,4 
9,1 
8,8 
8,3 

7,3 
6,2 
6.,3 
6,5 

6,5 
6,0 
5,2 
5,2 

5,0 
4,2 
3,1 
2,0 

1,9 

100,0 

QUADRO XII 

Amostl'a 

8 

3,4 
4,1 
4,1 
4,4 

3,6 
3,1 
3,1 
2,9 

3,1 
2,9 
3,8 
3,1 

2,7 
2,6 
2,2 
1,3 

1,3 

0,1 

51,8 

Censo 
1970 

9 

4,4 
4,8 
4,6 
4,3 

3,8 
3,2 
3,3 
3,4 

3,4 
3,2 
2,7 
2,7 

2,6 
2,2 
1,6 
1,0 

1,3 

52,5 

Masculinic1a<le 

Amostl'3 

10 

52,4 
51,0 
52,8 
51,0 

51,6 
49,5 
46,4 
47,8 

46,2 
50,5 
44,1 
47,7 

44,2 
44,6 
41,1 
41,0 

29,0 

62,9 

48,2 

Censo 
1970 

11 

50,9 
50,9 
50,6 
48,6 

47,4 
46,6 
47,0 
47,4 

47,4 
47,4 
47,2 
46,8 

44,9 
42,9 
40,2 
41,2 

31,6 

47,5 I 

CO'mpaI'a~ dO' grupO' de-' mulhel'es de 15-49 anO's dei itlade na amO'stra, cO'm 
i<le.llticO' grupO' 110' CensO' <1e 1970 

Ambos os seXOH 
% do total HM 

Amost1'3 

12 

7,2 
8,3 
8,7 
9,0 

7,4 
6,1 
5,8 
5,5 

5,7 
5,9 
6,8 
6,0 

4,9 
4,7 
3,7 
2,3 

1,8 

0,2 

100,0 

CellSo 
1970 

13 

9,0 
9,7 
9,3 
8,4 

7,2 
6,0 
6,2 
6,5 

6,5 
6,1 
5,1 
5,1 

4,8 
3,8 
2,7 
1,7 

1,9 

100,0 

Mulhel'es de 15-49 anos Mulhel'es de 15-49 anos MlIlheres de 15-49 anos na 
na amostra no censo (1970) (000) alllostl'a em :to<> do censo 

Total Nao 
% '['otal Nao 

0/0 Tolal 
Nao 

solteil'as solteil'as solteira8 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1643 107 6,5 350,6 18,6 5,3 4,7 5,8 
1324 602 45,5 309,5 121,7 39,3 4,3 4,9 
1135 908 80,0 260,8 196,1 75,2 4,4 4,6 
1154 1016 88,0 267,9 228,2 85,2 4,3 4,4 
1073 989 92,3 276,4 242,3 87,7 3,9 4,1 
1145 1051 91,8 274,8 240,6 87,6 4,2 4,4 
1081 1001 92,6 256,4 224,5 I 87,6 4,2 4,5 

8555 5674 66,3 1996,4 1272,0 I 63,7 4,3 4,5 
i i 
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3.4 - Gmu de instl'u~ao 

Sob 0 ponto de vista da educaQao 0 grupo apresenta-se assim classificado: 

QUADRO XIII 

Distribui~o do gmpo seleccionado segumlo 0 gmu de instl'ugao mais eleva do utingido 

H M HM 
Grau de educ;\~ao 

atingldo 
11,,0 % n.n % 11..(1 % 

1 2 3 4 5 6' 7 

Sem educaQao .................. 1693 10,9 3517 20,4 5210 15,9 

Primal'io 

Incompleto ""', ............... 3 406 21,8 4 450 
I 

25,8 7 856 23,9 
Completo ........................ 5240 33,6 4686 27,2 9926 30,2 

Secundario 

Incompleto ..................... 4071 26,1 3485 20,2 7556 23,0 
Completo ........................ 442 2,8 457 2,6 899 2,7 

Superior 

Incompleto ..................... 415 2,7 433 2,5 848 2,6 
Completo ........................ 326 2,1 218 1,3 544 1,7 

Total ......................... , ..... 15593 100,0 17246 100,0 32839 100,0 
I 

Ignorado(') ................... , ... 2307 1989 4296 

Total geral ..................... :.; 17900 19235 37135 

(l) Tnclulr 0" de irIal1e infel'iol' a Wade escolal'. 

QUADRO XIV 

Distribnigao <10 gl'llpO dos 25 aos 49 anos por gran de instl'ugao mais elevado atillgido 

H M HM 
Grau de educal;ao 

atingldo 
n." % n." % 11,0 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Sem . educagao .................. 274 5,4 618 11,1 892 8,4 

Primario 

Incompleto ..................... 564 11,1 1369 24,6 1933 18,2 
Completo ........................ 2559 50,5 2201 39,6 4760 44,8 

Secundario 

Incompleto ..................... 1105 21,8 862 15,6 1967 18,6 
Completo ........................ 202 4,0 161 2,9 363 3,4 

Superior 

Incompleto ..................... 165 3,3 189 3,4 354 3,3 
Completo ........................ 196 3,9 154 2,8 350 3,3 

Total ............................... 5065 100,0 5554 100,0 10619 100,0 

Ignorado ........................... 116 34 150 

Total gel'al ........................ 5181 5588 10769 
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De uma forma geral o· grupo feminino apre
senta-se em inferioridade em relagao ao mas

i culino. De facto, entre as mulheres, 20,4 %. nao 
tinha sequel' frequentado 0 en sino primario, con-

I tra 10,9 % dos homens. Quanto ao ensino se
cundario, as percentagens das que 0 completaram 
aproximam-se (2,6,% no sexo feminino ~ 2,8 % 
no masculino) com um numero de casos ligeira
mente superior para as mulheres. 

No ensino superior, que foi completado pOl' 
218 mulheres, e 326 homens, as percentagenssao 
de 1,3 % e 2,1 '%. 

I • Deve notar-se que, abrangendoo grupo pes-
: soas de idade muito baixa, pode resultar uma 

ideia distorcida do fenomeno educagao. No sen
tido de diminuir 0 efeito idade e conservar 0 

efectivo suficiente para uma inferencia razoa
velmente fundamentada, procuramos observar .0 

grupo dos 25 aos 49 anos. 
Num grupo em que a idade escolar esta ultra

passada e. exclui ,as idades mais avangadas, 0 

fenomeno apresenta-se de· forma diferente da 
encontrada no grupo total. De facto, agora s6 

11,1 % das mulheres de 25 a 49 anos, e 5,4 
dos homens desse grupo etario, nao tinham se
quel' frequentado 0 ensino primario. Encontra-se 
ainda a vantagem do sexo masculino, mas a outr~ 
nivel. Tambem se nota que as percentagens dos 
que frequentaram, sem completar, 0 ensino supe
rior, sao identicas nos dois sexos, e se mantem a 
posigao relativa das percentagens dos que com
pletaram 0 ensino superior. 

Os numeros que figuram nos quadros ante
riores permitem uma interpretagao, pOl' assim 
dizer, historica, do comportamento do grupo em 
causa. Assim, podemos organizar 0 quadro XV 
que se podera leI' assim: 

Dos 15 593 homens que fazem parte da 
amostra, 13 900 frequentaram 0 ensino primario 
(89,1 %); 

Destes, 10494 concluiram 0 ensino prim aria 
(75,5 % dos anteriores e 67,3 % do grupo total), 
mas so· 5254 se inscreveram no secundario 
(33,7 % do total); porem, 4071 nao 0 conclui
ram, e, par isso, s6 1183 ficaram aptos a entrar 

QUADRO xv 

Evolul}il.o escolal' do grullo total e (10 grupo de 25 a 49 anos 

Grupo total Gl'UpO de 25 a 49 anos 

H 
I 

1\1 H 1\1 

EvoluGao 
Percen- Percen- Percen- Percen-

Percen-
tagem 

Pet'cen-
tag-em 

Percen- tagem Percen- tagem 
tagem tagem tagem tag-em 

n,· 
do 

do n,· do do n,· do 
do n,· do 

do 

total 
valol' 

total 
valor 

total 
valor 

total 
valor 

anterio)' anterior anterior anterior 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
----

Total .. , ........ ", .. 15593 100,0 17246 100,0 5065 100,0 5554 100,0 

Ensino primal'io, 

Entl'adas ....... 13900 89,1 89,1 15718 91,1 91,1 4791 94,6 94,6 4936 88,4 88,4 
Saidas ........... 10494 67,3 75,5 11268 65,3 71,7 4227 83,5 88,2 3567 64,2 72,3 

Ensino secundal'io 

Entl'adas ...... , 5254 33,7 50,1 4593 26,6 40,8 1605 31,7 38,0 1366 24,6 38,3 
Saidas ........... 1183 7,6 22,5 1108 6,4 24,1 563 11,1 35,1 504 9,1 36,9 

Ensino superior I I 
I 

Entl'adas 741 4,8 I 62,6 

I 
651 3,8 58,8 361 7,2 64,1 343 6,2 68,1 ....... 

J 

Saidas ........... 
I 

326 2,1 43,6 218 1,3 33,5 196 3,9 53,4 154 2,8 44,9 
I 
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no superior (22,5 % dos que se mscreveram no 
ensino secundiLrio e 7,6 do total). 

Finalmente, dos 1183 que completaram 0 en
sino seeundario, s6 741 entraram no superior 
(4,8 % do total) e destes, 326 completaram 0 

curso superior, ou seja 2,1 % do total, e 43,6 % 
dos que 0 iniciaram. 

Leitura semelhante se podera fazer para 0 

sexo feminino e para 0 grupo dos 25 aos 49 anos. 
Concluiremos, assim, que: as perdas no de

curso do ensino primario sao maiores para 0 sexo 
feminino do que para 0 sexo masculino; que, no 
secundario,os dois sexos tem sensivelmente 0 

mesmo aproveitamento, e que, no superior, volta 
a haver superioridade, e ainda mais marcada, do 
sexo masculino. Isto verifica-se tanto no grupo 
total como no de 25 a 49 anos, mas neste llitimo 
as percentagens de aproveitamento sao superio
res em ambos os sexos. 

Na passagem de um grau de ensino para 0 

seguinte tambem se verifica superioridade do 
sexo masculino no grupo total, mas ha uma 
ligeira superioridade do sexo feminino na percen
tagem dos que iniciaram os estudos. No grupo 
de 25 a 49 anos ja essa superioridade feminina se 

86 

nao verifiea. Maior pereentagem de rapazes in i
ciam os seus estudos, mas iguais percentagenB 
entram no ensino secundario e, no superior, a 
percentagem e a favor do sexo feminino. 

Se bem que esta analise se deva tomar ape
nas como indicador, visto a ele se sobrepor 0 

factor morte, ela contem mesmo assim ensina
mentos de algum valor, sobretudo na compara
gao entre os dois sexos, admitindo-se igual in
fluencia do factor parasita - a mortalidade. 
Sendo assim, nao deixa de merecer atengao 0 

paralelismo do comportamento que, embora re
flita de certo modo a menor atracgao do sexo 
feminino pelo ensino, apresenta essa inferior 
posiQao pouco acentuada. Nas idades baixas, pOl' 
exemplo, a percentagem de mulheres com ensino 
secundario completo ou mais compara com van
tagem com a verificada no sexo masculino. 

Idade 

15-19 
20-24 

15-2·1 

Percentagem com ensino 
secundal'io completo ou mais 

H 

6,4 
19,0 

12,1 

M 

8,1 
21,8 

14,2 
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CAPITULO 4 

INFERENCIAS MAIS IMPORTANTES 

U - CaracteIisticas do grupo de mulhel'es 
seleccionado 

4;,1.1 - Introdu~ao 

Ogrupo de mulheres observadas resultou da 
lelecgao de agregados domesticos e· tenta repro
luzir a populagao feminina dos 15 aos 49 anos 
lue tenha est ado ou esteja na situagao de casada 
(nao solteira), entendendo-se por situagao de 
lasada viver em comum com um individuo do 
lexo masculino quer haja ou nao ligagao legal. 

No estudo do comportamento da mulher por
;uguesa face it formagao da familia, tem imp or
;ancia certas variaveis que se admite condiciona
~em esse comportamento. Estao neste caso: 

(d 0 tipo de local de residencia ate aos 
12 anos 

b) a idade 
0) a filiagao religiosa 
d) a pratica religiosa 
e) 0 grau de ensino atingido 
f) a ocupagao do marido 
g) 0 trabalho da mulher 

l' Estas variaveis foram consideradas variaveis 
"xplicativas dado 0 seu valor determinante no 
~ue se procurava avaliar. '. 
I Nao passa despercebido queoutrashavera 
lue actuam nessa atitude, mas nao pode esque
ler-se que a reduzida dimensao da amostra (5148 

b!~:r:~ r:s:~t~~:,ite excessivo subagrupa-

II Assim, interessa em primeiro lugar caracte
izar 0 grupo observado de acordo com as varia
leis explicativas acima referidas. 

4.1.2 - Tipo do local de l'esidencia a,te aos 
12 anos 

Das 5148 mulheres observadas, que se disper
avam por to do 0 pais em 14500 unidades de 
I 
Ilojamento, 3076 ou seja 59,8 %, tinham passado 
I sua infancia (ate aos 12 anos) num meio rural; 
10,3 % numa vila e 19,9 % numa cidade. 

I 
I 

I 
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Esta classificagao, que se apoia na resposta 
dada pelas inquiridas, tenta permitir avaliar da 
influencia do meio sobre 0 fenomeno a estudar. 
E, sem d6vida, uma classificagao precaria sobre
tudo nos grupos «vila» e «cidade», dada a sua 
heterogeneidade. 

4.1.3 -Idade 

o grupo observado e, no que respeita it idade, 
limit ado, pois apenas se consideram as mulheres 
que tinham entre 15 e 49 anos. Apenas os grupos 
de 15 a 19 e 20 a 24 apresentam numeros que os 
distinguem dos restantes, 1,8 % e 10,6 %, res
pectivamente (89 e 548 mulheres) ; nos rest antes , 
o numero encontrado foi muito regular, corres
pondendo a uma percentagem de cerca de 17 % 
a 18 %. No Quadro XVI figura a distribuigao 
percentual do grupo a par da observada na popu
lagao total. 

QUADRO XVI 

Distl'ibuif;UO etiiria 

Dlstribuh;1io pel'centual 
Grupos 
eUirlos 

Nas mulheres No grupo correspon-
obsel'vadas dente na popula~i\o(l) 

1 2 3 

15-19 ............ 1,8 1,5 
20-24 ............ 10,6 9,6 
25-29 ............ 16,0 15,4 
30-34 ............ 18,0 17,9 
35-39 ............ 17,5 19,0 
40-44 ............ 18,6 18,9 
45-49 ............ 17,5 17,6 

(1) Recenseamento de 1970. 

Verifica-se, assim, uma certa semelhanga en
tre as duas distribuigoes, resultando daquique 
os valores das variaveis observadas para 0 grupo 
total nao diferem grandemente dos estandardi
zados de acordo com a composigao etaria da 
populagao. 



QUADRO XVII 

Distl'ibuig1io peroentual das mulheres (los 15 aos 49 anos que wilham estaclo casadas, pOl' grullos etal'ios, illstru~$O, 

local de residilllcia e religii'io 

Instrugao Local de resic10llcia Religiiio 
Mulheres 

Idade observa-
Nao das Sabiam sablam Lisbon Porto 

leI' leI' 

1 2 3 4 5 6 

15-19 89 98,9 1,1 12,4 1,.1 
20-24 548 98,9 1,1 9,3 1,6 
25-29 823 97,9 2,1 9,2 3,'1 
30-34 924 96,6 3,4 8,1 3,0 
35-39 907 91,1 8,9 7,3 3,3 
40-44 950 78,3 21,7 10,4 3,2 
45-49 907 73,6 26,4 10,1 3,7 

Total 5148 88,7 11,3 9,1 3,1 

-

4.1.4 - Local de residencia e religiiio 

Embora se tenha procurado que a amostra 
observada represente proporcionalmente a popn
laga~ das areas geograficas com caracteristicas 
distintas, tal como se diz no capitulo dedicado it 
selecgao da amostra, convem tipificar os resul
tados sob 0 aspecto da sua distribuiQao, de acordo 
com uma variavel que procure traduzir 0 gran de 
urbanizagao. Para 0 efeito, escolheram-se os 
agrupamentos seguintes: 

Lisboa, Porto, Outros aglomerados: de mais 
de 20 000 habitantes, de 10 000 a 20 000 habitan
tes, de menos de 10 000 habitantes. 

Lisboa ..... " ................................. . 
Porto " ........................................ . 

Outros aglomerados: 

N.O de mulheres 

470 
160 

de mais de 20 000 habibamtes ...... 583 
de 10 000 a 20 000 habitantes ...... 433 
de menos de 10000 habitantes ...... 3 502 

5148 

Como era de esperar, a maioria das mulheres 
contactadas disse seguir a religiao cat6lica, 92 %. 

No Quadro XVII pode ver-se como em cada 
grupo etario as mulheres se repartiam pelos tip os 
de agregados populacionais e as que se declara
ram cat6licas, Nele parece detectar-se urn au
mento da percentagem cat6lica com a idade. 
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Do mais De 10000 De monos 
de 20000 a 20 000 de 10 000 Cat6lica Outra Nenhuma 
pessoas pessoas pessoas 

7 8 9 10 11 12 

13,5 6,7 66,3 87,6 4,5 7,9 
8,4 6,4 74,2 88,7 1,5 9,8 

11,2 7,2 69,0 88,6 1,6 9,8 
11,3 10,6 67,0 92,1 2,2 5,7 
13,1 10,9 65,4 93,3 1,9 4,8 
10,3 7,5 68,6 93,6 1,5 4,9 
12,3 7,2 66,6 94,5 1,6 3,9 

11,3 8,4 68,0 92,0 1,8 6,2 

No aspecto relacionado com a religiao e POI'
que se pensa que e uma variavel explicativa de 
grande importancia mas de dificil medida, pro
curou-se ir mais alem do que a simples resposta 
da inquirida, quanta it sua filiagao religiosa. Foi 
assim que, atraves da pergunta «Quantas vezes 
assiste a servigos religiosos ?», se procurou inda
gar a intensidade ou grau da sua pratica reB
giosa. Os resultados foram os seguintes: 

QUADRO XVIII 

Assistilncia a servi!)os religlosos 

1 vez OU mais pOl' seman a ........... . 
1 a 3 vezes pOI' mils .................... . 
Em ocasioes especiais ................. . 
Nunca ........................................ . 

Mulheres 

n.O % 

1845 
738 

1598 
646 

38,2 
15,3 
33,l 
13,4 

Toba,l ....................................... 4 827 100,0 

Ve-se, assim, que, embora 4827 declarassem 
seguir uma religiao, das quais 4736 a cat6lica, 
apenas 1845 assistiam a servigos religiosos sema
nalmente e que, embora 321 declarassem nao ter 
nenhuma religiao, 646 nunca assistiam a servigos 
religiosos. 

4.1.5 - Nivel de ellsino atingido 

No Quadro XVII indicam-se, pOl' grupos eta
rios, as mulheres inquiridas que sabiam leI', ca· 
racterizando-se 0 grupo pOI' uma percentagem 



de 88,7 que sahiam ler. A percentagem das que 
sabiam leI' diminui com a idade, apontando para 
uma melhoria educacional, 0 que certamente 
coloca os grupos mais jovens em condi~oes de 
melhor controlo do seu comportamento fecundo. 

Profundando mais, a caracteristica ensino, 
nota-se que das 5148 mulheres, so 494 nao tinham 
frequentado 0 ensino primario, e, dos seus mari
dos, apenas 316 estavam nessas condigoes; con
tudo, so com pIe tar am 0 ensino primario 3413, 
das quais 1343 frequentaram 0 en sino secundario. 

No quadro seguinte, va-se como se escalona 
a vida escolar das inquiridas. 

n.O % 
-.-~~--

Sem escolal'idade 495 ~,6 
Com escolwridade 4653 90,4 

Fl'equentaram 0 en sino 
primario .................. 4653 90,4 

Nao completal'am '" 12,10 26,6 
Completal'am ......... 3H3 73,4 

Frequental'am 0 ensino 
secundario ............... 1343 26,1 

Nao completal'am ... 908 67,6 
Completal'am 435 32,4 

Fl'equentaram 0 cnsino 
superior .................. 289 5,6 

Nii:o completaram . 179 61,9 
Completaram ....... 110 38,1 

Podemos, assim, concluir que, das que com
pletaram 0 ensino primario, 2070 terminaram ai 
os seus estudos, e das que completaram 0 ensino 
secundario, 146 nao ingressaram no ensino supe
rior. 

Sob este aspecto, 0 grupo das 5148 mulheres 
observadas pode assim classificar-se: 

n.O % 

Sem escolaridalde .......................... . 495 9,6 

Grau de ensino mais C11evado atingido: 

Pl'imario 

Incompleto ................................ . 1240 24,1 
Completo .................................. . 2070 40,3 

Secundal'io 

Incompleto ................................ . 908 17,6 
Completo .................................. . 146 2,8 

Superior 

Incompleto ................................ . 179 3,5 
Completo .................................. . 110 2,1 

---
5148 100,0 

No quadro XIX estabelece-se a ligagao da 
idade com a instru~ao. Dele se destaca que a per
centagem de mulheres sem escolaridade aumenta 
com a idade, pondo em evidencia a intensificagao 
do ensino que, de resto, se nota, tambem, em 
evolugao com a idade das mulheres que tem pelo 
menos 0 ensino primario (decrescente com a 
idade e mesmo na evolugao com a idade das que 
tern pelo menos 0 ensino secundario). 

4.1.6 - Ocnpa~o do marido 

Entendeu-se que a ocupagao do marido era 
atributo que, tendo em vista a totalidade do 
grupo, melhor tipificaria a situagao socio-econ6-
mica das inquiridas no sen contexto familiar. 

QUADRO XIX 

Distl'ibui!:uo percentual (las mulheres tie 15 a 49 anos que tenham estado casu(lus, pOl' grupos etarios e evoln~o 
(la escolaritlR(le 

Grau de enslno mals elevado Comple- Comple-
Com Corn tararn 0 tararn 0 

Prlmarlo Seound6.rlo Superior Sem en81no en8ino en8ino en8ino 
Idade Total escola- primarlo secunda- primario secunda-

rldade pelo rio pelo e segui- rio e se-

Incom· Com- Incom- Com- Incom- Com-

I 
menos manos ram os guiram 

estudos os estu-
pleto pleto pleto pleto pleto pleto dos -

1 I 2 3 " 5 6 7 8 I 9 I 10 11 12 13 

15-19 89 14,6 28,1 52,8 3,3 1,1 - - 85,4 4,5 67,1 25,0 
20-24 548 8,6 43,6 36,1 6,4 4,0 0,5 0,7 90,7 10,9 51,9 41,7 
25-29 823 7,7 53,2 24,5 3,5 6,4 3,6 0,8 91,4 13,6 41,8 74,1 
30-3'1 924 19,5 50,8 18,8 2,5 4,0 2,9 1,8 78,7 9,1 35,5 72,6 
35-39 907 33,3 39,4 12,3 2,5 2,9 2,5 6,9 59,6 7,9 34,0 68,1 
40-44 950 33,2 31,4 9,7 1,8 2,4 2,0 19,6 47,3 6,2 33,6 71,2 
45-49 907 35,2 26,9 9,2 1,8 1,9 1,2 24,0 40,9 4,8 34,2 63,6 

Total 5148 I 24,1 40,2 17,6 2,8 I 3,5 2,1 9,6 66,3 8,4 39,3 66,4 
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Por isso essa ocupa~ao foi utilizada como varhlvel 
explicativa e as mulheres inquiridas distribuiam
-se do modo indicado no Quadro XX, pelas cate
gorias que para tal foram adoptadas. 

Deve notar-se que s6 26 % das mulheres nan 
trabalharam desde a data em qt).e se casaram 
pela primeira vez. 

QUADRO xx 

Dist.l'ibuigao l}el'Celltual das mulhel'es de 15 a 49 anos que tellham estado casadas, pOl' gl'ulloS etados e a OCUpa9Uu 
do ma.rldo 

OCl1pa!)ao do marido 
~~----~-------------~-------- ----- ------- ------~----------~-

! 
I 

'l'rabalho nao Idade 
Adminis- Empregado ! 

I I especializado. Profissao tra!)ao 

I 
de Comercio Servi!]os Agricultul'u Tr·abalhadol' nao declal'ado liberal 

~=~_i~S:~ializad~ __ 
superior escrit6rio e nunea 

tl'abalhou 

1 :3 3 5 6 7 I 8 9 I_-=--4 
___ = ------ ------------ ~- "-------- ~---------

15-19 ............ 3,3 - 4,5 9,0 
20-24 ............ 5,6 0,5 13,1 10,2 
25-29 ............ 9,2 2,7 17,0 9,5 
30-34 ............ 8,2 2,2 15,7 8,9 
35-39 ............ 7,3 3,0 15,0- I 9,8 , 
40-44 ............ 5,6 4,0 10,6 I 10,0 
45-49 ............ 4,6 3,2 13,2 I 
Total ............ 6,7 2,7 13,9 

I 

A classifica~ao adopt ada e apenas uma sin
tese com vista a permitir um agrupamento com 
base na natureza do trabalho efectuado e nao a 
estabelecer uma hierarquis~ao. 

4.1.7 - TrabaUlo da mulhel' 

De todas as mulheres na amostra, 59 % estl'io 
actual mente a trabalhar, enquanto que ·17 % 
nUllca trabalharam. As restantes 24 % trabalha
ram alguma vez antes ou depois do casamento. 

QUADRO XXI 

Perceuta.gent das nnllheres, de a{lol'do {lom 0 esquema, de 
tl'abalho em l'ela9Uo a data do casamento 

Esquema de trabalho Pel'centagem 

Traballtaram alguma vez .............. . 83 
s6 antes do c:wamento .............. . .10 
nao trabalhando actuaJlmente ..... . 14 

trabalhal'am depois do casamento 
mas nao antes .................... . 2 

tl'abalhall'allll antes e depois do 
casamento ... ; ...................... . 12 

a, tl'abll!lhllJl' actualmente .......... .. 59 
nao traJ;mlhal'am antes do caSal-

mento ................................ . 6 
trabailllaram antes do casamento 53 

NUllca ,tl'abalhll!l'aJm ........... -........... . 17 

7,7 

9,3 

Q2 

'1,5 9,0 66,3 3,4 
4,6 8,4 55,7 1,8 
5,7 7,0 48,4 0,5 
6,3 8,6 

I 

49,6 0,5 
6,0 13,3 44,3 1,3 
6,1 19,7 43,4 0,6 
6,5 22,8 I 40,6 1,3 

5,9 13,7 

I 
46,7 1,0 

I 

4.2 - Forma9aO dos casais e eXI)osi9ao aOl'isco 
de gravidez 

4.2.1- Idade ao casamento 

Das mulheres observadas, 4893, ou seja 
95,05,%, estavam casadas, das quais 4780 esta
vam no seu primeiro casamento; 0 grupo e assim 
dominado pelas mulheres que estao no seu pri
meiro casamento. Como todas elas estavam ou 
tinham estado casadas ve-se que 255nao esta
vam actualmente casadas, das quais, 118 viuvas. 
31- divorciadas e 106 separadas. 

QUADRO XXII 

Situa<;ao Actual Do 1.0 casamento 

mab'imonial 
n." % n." % 

Casad as ........ 4893 95,05 478O 92,85 
Villvas ......... 118 2,29 160 3,11 
Divorciadas ... 31 0,60 56 1,09 
Separadas ..... 106 2,06 152 2,95 

Total ......... 5148 100,00 5148 100,00 



A distribuigao das mulheres quanta a idade 
ao primeiro casamento, e a seguinte: 

QUADRO XXIII 

Mulheres seg'undo a Wade ao 1.0 casa.mento 

Idade n.O % 
---------------~--~ 

< 15 ........................ 52 1,01 
15-17 ....................... 452 8,78 
18-19 ....................... 910 17,68 
20-21 . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 1126 21,87 
22-24 ....................... 1468 28,51 
25-29 ....................... 923 17,93 
30-49 ....................... 217 4,22 

Total ....................... 5148 100,00 

A data do inquerito, cerca de 42 % das mulhe
res,observadas tinham casado pela primeira vez 
ha mais de 15 anos, e para 78,7,% 0 primeiro 
casamento durou, pelo menos, 5 anos. Nos ulti
mos 5 anos, 3873 mulheres (75,2 %) fizeram 
vida de casada continuamente. 

A idade ao primeiro casamento e indicador 
importante ua avaliagao da fecundidade dos casa
mentos, e por isso reveste~se de particular inte
resse 0 estudo da sua variagao com 0 tempo. 
o Quadro 1.1.1 do Anexo Estatistico da-nos a 
ideia de como variou a idade ao 1.° casamento, 
'comparando-a com a idade actual. Convem, con
Itudo, notar que esta informa~ao e limit ada, uma 
lez que a idade actual condiciona a idade ao pri
rueiro casamento. Na realidade, apenas as mulhe
res cuja idade actual e de 45 ou mais anos 
poderao representar as diversas idades ao 1.° ca
Eamento, mas, mesmo assim, 0 factor mortali
~ade pode distorcer essa medida. Apesar disso, 
rota-se que, das 5148 mulheres que constituem 
p grupo, 1,0,% casaram pela prime ira vez antes 
~os 15 anos, e que para a maioria essa idade 
re situa no grupo dos 22 aos 24 anos. Conside
rando apenas 0 subgrupo constituido pelas mulhe
fes que a data do inquerito tinham 35 e mais 
Imos ou seja 2764 mulheres (53,7 % do total) 
ILpenas 16 (0,60'%) se casaram pela primeira 
rez antes dos 15 anos e 28,7 % (795) entre os 22 
1 os 24 anos que constitui 0 grupo etario quin-
fuenal mais frequente. -
\ ,Considerando as mulheres com 25 anos e mais 
rue se casaram pelaprimeira vez antes dos 25 
Iinos, pode melhor analisar~se 0 efeito de certas 
rariaveis eXPlica, tivas na idade a, 0 primeiro casa
rento. Assim, do QuadrD 1;1.3-A do Anexo Esta
[stieo extraem-se os valores segulntes: 

I 

QUADRO XXIV 

Mulheres com 25 anos ou mais que casa·l'am pela I." vez 
antes dos 25 auoS 

Nivel de escol'al'idade 

Sem escolal''idade 

En sino pl'imario 

Incompleto ............. .. 
Completo ............... .. 

Ensino secundario 

Incompleto .............. . 
Completo ............... .. 

Ensino superior 

Incompleto ... ; .......... . 
Completo ............... .. 

OutrO's ....................... . 

Total ......................... . 

Idade media N.O de 
ao 1. 0 casamento mulheres 

20,7 

21,1 
21,1 

21,5 
22,0 

22,5 
22,3 

21,2 

357 

888 
1433 

471 
67 

104 
50 

1 

3371 

Parece desenhar-se um crescimento de idade 
media ao 1.° casamento com 0 nivel de escolari
dade e que as diferengas entre a caracteristica 
«incompleto»-«completo» parece nao influir muito 
nessa media. 

A religiao e tambem atributo que se pensa 
influir na idade ao casamento.' Com efeito, se e 
verdade que do Quadro 1.1.3 do Anexo Estatis
tico se deduz que a idade media ao 1.° casamento 
e para as que se declararam cat6licas 21,2 anos 
e para as que disseram professar outra religiao 
20,6, diferenga apreciavel, nao devemos esquecer 
que 3101 pertencem ao primeiro grupo e apenas 
64 ao segundo. 

Do mesmo modo, tambem a varHwel «dimen
sao do local de residencia» (Quadro 1.1.3 do 
Anexo Estatistico) parece nao ter influencia na 
idade media ao primeiro casamento, fixando-se 
muito perto dos 21,2 anos para qualquer das 
classes consideradas (Lisboa, Porto, mais de 
20 000 habitantes, 10 000 'a 20 000 e menos de 
10000) . 

o mesmo grupo de mulheres que casaram 
pela primeira vez antes dos 25 anos, classificado 
de acordo com 0 tipo da regiao oude passaram 
a sua infancia, aponta para uma indiferenga 
dessa variavel como factor explicativo. De facto, 
o Quadro 1.1.3 do Anexo Estatistico mostra que 
a idade media ao casamento na regiao de tipo 
rural atinge 0 valor 21,2 e nasregi5es de tipo 



«vila» ou «cidade» e em ambos de 21,1 anos. 
o dominio das regioes de tipo rural atira a media 
global para 21,2 anos. 

o mesmo nao se dira da situaQao quanta ao 
trabalho antes do primeiro casamento, de que 
nos da conta 0 Quadro 1.1.3 do Anexo Estatis
tico. Na realidade, a idade media ao primeiro 
casamento observada neste grupo de mulheres 
quando classificadas de acordo com a sua situa
gao perante 0 trabalho antes do primeiro casa
mento, acusa variagao apreciavel. Note-se aqui 
que uma ainda que ligeira deslocaQao nessa area 
da idade ao casamento, produz efeitos conside
raveis no numero final de filhos. A titulo de 
exemplo diga-se que, segundo as estatisticas de
mograficas ao nivel da fecundidade portuguesa, 
a passagem da idade ao casamento dos 20 para 
os 25 anos produz a alteragao do nllmero final 
de filhos de 4,41 para 2,54. 

o referido Quadro 1.1.3 do Anexo Estatistico 
mostra que a idade media ao primeiro casamento 
varia como a seguir se indica com a variavel 
em causa: 

Situa<;iio pel'ante 0 trrubalho 
em relagiio ao 1. 0 casamento Idade media n.O 

Nunca traIJalhou .......... ................. 21,0 586 
S6 tl'abrulhou antes do casamento ... 21,7 273 
S6 trabaUrou depois do casamento ... 20,2 60 
TM/balhou antes e depois do casa-

Inento ....................................... 20,9 451 
Trabalhou depois e 'actualmente ...... 20,6 232 
Tl'abalhou antes e actual mente ...... 21,3 1 769 
Total ........................................... 21,2 3 371 

Destaca-se, assim, que as mulheres que tra
balharam depois do 1.° casamento sao as que 
casaram mais cedo, encontrando-se 0 valor mais 
elevado nas que s6 trabalharam antes do casa
mento. 

Esta influencia do trabalho antes do casa
mento manifesta-se em todos os grupos de idade 
actual das mulheres com uma diferenga a favor 
das que trabalharam antes do 1.° casamento. 

Esta variavel parece, assim, ser, das conside
radas, a que mais contribui para explicar dife
rengas de comportamento na idade ao casamento. 

4.2.2 - Dura~ao das lUlioes 

7,1 % das 5148 mulheres observadas tiveram 
o seu primeiro casamento dissolvido. Esta per
centagem varia, como era de esperar, com 0 
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tempo decorrido desde esse casamento e, para un 
mesmo numero de anos decorrido, varia com ~ 

instrugao, a religiao, a regiao de residencia, com( 
a seguir se ve e resulta dos quadros 1.2.2 d( 
Anexo Estatistico e se resume no Quadro XXV 

Apesar da pequena dimensao de algumas da: 
subcategorias consideradas, desenha-se uma su 
perioridade das percentagens de primeiros cas a 
mentos dissolvidos para todas as duragoes 11( 

grupo das sem religiao, ao passo que se nao des 
cortina diferenga entre 0 grupo das cat6licas ' 
o das que segtiem outra religiao, embora esb 
ultimo grupo seja muito reduzido para permiti 
uma conclusao. 0 mesmo sucede com os diverso 
niveis de instrugao atingidos. 

A variavel «dimensao do lugar de residencia 
poe em destaque a regiao de Lisboa onde a per 
centagem de primeiros casamentos dissolvido 
atinge valores nitidamente superiores aos obsC'] 
vados nas restantes regiOes. 

De acordo com a ocupagao do marido sao a 
profissoes liberais aquelas em que os casamell 
tos se disolvem com mais frequencia, 11,5 (J, 
As mulheres que trabalham actualmente mas nil 
trabalhavam antes do casamento apl'esentam 
mais elevada proporgao de primeiros casamento 
dissolvidos com 16 %. Qualquer dos outros gn 
pos nao atinge mais que 8 %. 

A dissolugao de casamentos nos prime ire 
10 anos de casamento na~ e muito important! 
Apenas cerca de 3,5 % de todos os casamentc 
terminaram com duraQao inferior, 0 que result 
de 0 div6rcio e a separagao nao serem muit 
frequentes em Portugal. Contudo, a percentage] 
equivalente, no que se refere a Lisboa, e de cere 
de 10 %, acusando assim uma diferenQa notav€ 

De notar nesta analise, forQosamente sumari: 
que na duraQao do primeiro casamento e fact( 
importante a mortalidade; dai 0 crescimento clt 
percentagens com os anos decorridos desde 0 pr 
meiro casamento. Nos grupos de menor numei 
de anos decorridos sera 0 factor div6rcio 0 ( 

maior influencia e por isso mais expressivas l 

diferengas encontradas com os cuidados impost< 
pela reduzida dimensao de alguns desses grupo 

Os Quadros 1.3.2 do Anexo Estatistico apr 
sentam a distribuigao percentual das mulher, 
cujo primeiro casamento foi dissolvido e volt 
ram a casar, classificadas de acordo com 0 n 
mere de anos decorridos desde esse cas amen 
e as variaveis explicativas: instruQao, religifi 
dimensao do local de residencia e ocupagao ( 
marido. 



QUADRO XXV 

Pereelltagem (10 primeiros casamonros dissolvidos, segundo 0 nfunero tIe aalOS decol'l'i(los, a ins trll Q8,O, a l"cligii\o e a 
dimellsii-O do lugt\T (le resi<lencia 

-
I Instru!lao Total (grau mais eleyado atingldo) 

Religiao Dimensao do lugar de resrd~ncl!\ 

Nlnnero de 
Sem 

esco-
an os decorrl- luri-
dos desde 0 dade Pri- Se- Se- Supe- SlIPe- Maia 10000 Menos 

primeiro casa- ou mario cunda- cunda- 1'101' rior Cat6- Ne- Lis- de a de 
mento 11.° % PI' i- com- rIo In- rio in- com- lica outra nhUllla boa 

Porto 20000 20000 10000 
mario pleto com- com- com- pleto hab. hub. hah. 

In- pleto pleto pleto 
com-
pleto 

-"--------------------------------------
1 :I 3 <I 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

-------------------_.------------
Menos de 5 998 2,5 6,4 0,2 4,0 1,8 1,9 6,1 2,2 (13,2) 3,3 8,4 3,7 1,9 4,3 1,6 

5- 9 ......... 996 5,0 6,6 2,6 8,2 13,3 6,8 - 4,9 ( 6,3) 6,8 12,0 4,0 6,5 4,4 4,0 
10-14 ......... 998 6,4 4,0 7,4 7,9 7,4 3,4 (15,8) 6,0 4,3 14,3 15,2 3,0 5,0 9,8 5,3 
15-19 ......... 951 8,4 8,1 8,3 9,0 9,5 (15,8) ( 5,3) 7,7 (- ) 22,2 18,1 8,6 9,5 9,0 6,9 
20-24 ......... 753 12,5 10,6 14,7 13,9 (8,3) (11,1) (33,3) 11,5 (12,5) 34,4 23,8 16,7 15,1 14,5 9,5 
25-29 ......... 396 10,6 9,5 11,7 20,0 (-) ( -' ) (- ) 10,5 (- ) (15,8) 23,5 (-) 6,5 23,1 8,8 
30 e mais ... 56 23,6 27,5 (7,1) (50,0) (-) (- ) (- ) 24,5 (- ) (- ) (66,7) (-) (9,1) (33,3) 22,9 

Total 
ji 

n." ...... 5148 i 173512070 I 908 146 179 110 4736 91 321 470 160 583 433 3502 

% ....... 7,1 8,4 6,0 7,5 6,8 6,1 9,1 6,8 6,6 12,8 16,2 6,9 7,4 9,5 5,6 

Nota: As percentagens entre Pllrentesls l'esultulll de grupos de menos de 20 mulheres. 

Nesses Quadros se indica que 0 numero total 
de primeiros casamentos dissolvidos a data do 
inquerito e de 368 ou seja 7,1 %. Estes numeros 
variam de acordo com as varillveis, de modo 
a seguir indicado, a par do numero das mulheres 
que voltaram a casar. 

Os numeros que procuram traduzir a interli
gagao entre a percentagem do primeiro casa
mento dissolvido seguido de novo casamento nao 
sao de molde a permitir uma influencia conve
nientemente fundamentada, pois 0 seu total, 368 
casos, e ja de si diminuto para qualquer analise. 
Notemos, contudo, que, no que respeita a ins
trugao, ao passo que no grupo das mulheres 
cujo nivel mais elevado atingido foi ou sem es
colaridade ou 0 primario, a percentagem obser
vada das que casaram novamente foi de 30,8, e 
a correspondente aos restantes graus foi de 21,2. 
Na variavel religHio a diferenga encontra-se entre 
as que tern uma religiao e as que nao tern 
nenhuma, pois para as primeiras a percentagem 
em causa foi de 31,2 e nas segundas foi de 43,9. 
Embora neste ultimo grupo s6 se tenham con
tado 41 mulheres, a diferenga e, mesmo assim, 
de molde a aceitar que a variavel religiao tern 
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acgao significante na decisao de voltar ou nao 
a casar. 

Os resultados com base nadimensao do local 
de residencia apontam para uma correlagao posi
tiva. De facto, ao passo que nas mulheres resi
dindo em locais de dimensao inferior a 10 000 
pessoas a percentagem observada foi de 28,9, no 
grupo restante foi de 36,8. 

Na apreciagao da influencia da ocupagao do 
marido, qualquer inferencia aparece dificultada 
pela rarefacgao introduzida pelo elevado numero 
de classes e pela dificuldade em as agrupar. 
Alem disso, a sua natureza e possivelmente nao 
sendo forgosamente a verificada a data do novo 
casamento, nao parece ter grande influencia na 
decisao de voltar a casar. 0 eventual atractivo 
de algumas ocupagoes s6 podera ser investigado 
indagando da ocupagao do novo marido a data do 
casamento e tambem devera ser tida em conta a 
causa da dissolu~ao do primeiro casamento. 

A percentagem de tempo desde 0 primeiro 
casamento passado na situagao de casada, atinge 
no total do grupo de 5148 mulheres, 97,1 %; mas 
nas que se casaram antes dos 20 anos e menor 
(96,3 %) do que nas que se casaram depois dessR 



QUADRO XXVI 

l\fullleres cujo prtmelro casamento foi dissolvi<lo 
e voltaram a casar 

Mulhe
res cujo 
1.· casa- Mulhel'cs que vol-

V'arilivels explioativa.s mento taram a casar 
fol dis-
solvldo 

n.O n.O % 
------------~1------------I--~2--~---3---I~--'-i--

Instmr;iio 

Primario incompleto e sem 
escolail'idwde ................... . 145 

Primal'io completo ............. . 124 

Secundario incompleto ....... . 68 

Secundal'io completo .......... . 10 

Superior incompleto .......... . 11 

SJ,lpel'ioi' completo ............. . !O 

TobaJI ............................ . 368 

Reli[JiCio 

Cat6lica ......... ; .. .. .. .. .. .. . . .. .. 321 
Outra ................................ 6 
Nenhuma .......................... 41 

Total.... ......................... 368 

Di1nensao do local 
de 1'6sidenC'ia 

Lisboa .......................... .... 76 
Porto ................................ 11 
Mais de 20 000 habitantes ... 43 
De 10000 a. 20000 habitantes 41 
Menos de 10000 habitantes 197 

Total.... ................ ......... 368 

Ocupar;tio do miwidO 

NuncR trabalhou ................. . 
Profissao liberal ................ .. 
Administragao .................... . 
Empl'egados de escrit6rio ..... . 
COlnercio ........................... .. 
Servigos ............................. .. 
Agricultura ......................... . 
Trabalhador especializado ..... . 
Trabalhador nao especiaJizado 
Nao declarado ................... .. 

Total .............................. .. 

40 
13 
37 
31 
25 
'13 

165 
6 
8 

368 

51 
48 
12 

4 
2 
3 

120 

100 
2 

18 

120 

24 
4 

19 
16 
57 

120 

--
10 

5 
11 

8 
9 

1.4 
62 

--
1 

120 

35,2 
38,7 
17,6 
'10,0 
18,2 
30,0 

32,6 

31,2 
33,3 
43,9 

32,6 

31,6 
36,4 
44,2 
39,0 
28,9 

32,6 

--
25,0 
38,5 
29,7 
25,8 
36,0 
32,6. 
37;6 
--

12,5 

32,6 

idade (97,4 %) mesmo dentro d~ cada grupo de 
ida de actual. 

As mulheres aclualmente casadas apresenta
yam a seguinte distribuigao, deacordo com 0 

numero de anos decorridos desde 0 primeiro casa~ 
mento: 

QUADRO XXVII 

Distl'ibui~o etarili' (las mulheres a{)tua,lmente casada!! 

Numel'o de allOS 
decorl'idos desde 0 

1. ° casamento 

.. _----

1 

< 5 ........................... 
5- 9 ........................... 

10-14 ........................... 
15-19 . ................... , .. " .. 
20-24 ........................... 
25-29 ........................... 
30 e malis .................... 

Total ........................ 

Numero de mulhel'es 

Actua.lmente casadas 
Total 

11.° 0/0 

2 3 4 

998 976 97,8 
996 957 96,1 
998 954 95,6 
951 900 94,6 
753 690 91,6 
396 367 92,7 

56 49 87,5 

5148 4893 95,0 

Ressalta dos valores que figuram na ultima 
col una do Quadro XXVII que a percentagem de 
tempo passado em uniao nao s6 se situa a urn 
nivel elevado, indicando que de facto a maior 
parte do tempodecorridodesde 0 primeiro casa
mento foi pass ado na situagao de casada, como 
tambem que esse valor se mant'em elevado com 0 

crescer do numero de anos decorridos desde 0 

primeiro casamento, embora, como era de esperar, 
apresente valores decrescentes com 0 crescer 
do numero de anos decorridos. 

No Quadro 1.1.3 do Anexo E13tatistico ve-se 
que a idade media ao casamento se tem mantido 
ao longo do tempo, uma vez que 0 seu valor pouco 
varia com 0 crescer da idade actual das mulhe
res observadas. Fica, porem, aqui uma duvida 
quanta ao quevem sucedendo mais recentemente, 
pois as mulheres que casaram antes dos 25 anos 
e tem agora menos de 25 anos foram excluidas 
desse calculo. No sentido de procurar avaliar 0 

comportamento desse grupo de mais baixa idade 
calcularam-se as percentagens de mulheres de 
geragoes sucessivas que casaram antes dos 20 
anos. Neste calculo' 0 numero de mulheres que 
casaram antes dos 20 anos foi comparado com 
o total de mulheres encontrado nos . agregados 
observados, evitando-se, assim, a dist~rgao intro
duzida, se apenas se considerar nesta compa
ragao 0 grupo das mulheres que tenham estado 
casadas. 

Os valores encontrados for am os seguintes:. 



Percentagem de mulhel'es que casaram antes (los 20 anos, 
segumlo a ida(le actual 

Percentagem das 

Idade Ano de que casaram an-

actual nascimento tes dos 20 anos 

20-24 1955-59 23,4 

25-29 1950-54 19,6 
30-34 1945-49 18,5 
35-39 1940-44 18,6 
40-44 1935-39 17,5 
45-49 1930-34 16,5 
Total 20,5 

Desenha-se, assim, um crescer com 0 tempo 
da percentagem de mulheres que casam antes 
dos 20 anos, 0 que faria descer as idades medias 
apresentadas no quadro de que foram excluidas, 
parecendo, assim, notar-se uma acelera~ao desse 
decrescimo que 0 valor referente as gera~oes de 
1955-59 poe em destaque. 

4.2.3 - Exposi~o ao risco de gravidez 

Do total de mulheres que constituiam 0 grupo 
observado, algumas, embora nao solteiras, nao se 
encontravam expostas ao risco de gravidez por 
diversas razoes: viuvas, separadas, casal esteri
lizado, gravidez, etc. Da sua distribui~ao por 
estas categorias dao conta os Quadros 1.6.1, 1.6.2 
e 1.6.3 do Anexo Estatistico, estes ultimos rela
cionando essa situa~ao com as variaveis expli
cativas. 

o primeiro, mostra-nos a classifica~ao das 
mulheres, de acordo com a sua exposi~ao ao risco, 
a idade ao primeiro casamento e 0 numero de 
anos decorridos desde esse casamento; e 0 se
gundo, a correspondente a idade actual e numero 
de filhos vivos. 

No seu total, a distribui~ao, de acordo com as 
categorias de exposi~ao ao risco, e a seguinte: 

N.O de mulheres % 

Expostas ao risco 4204 81,6 
Niio expostas ao risco 944 18,4 

Gravidas ............... 225 4,4 
Viuvas, separadas e 

divol'ciadas ......... 255 4,9 
Casal esterilizado ... 49 1,0 
Outras causas(a) ... 415 8,1 

Totall ....................... 5148 944 100,0 18,4 

<.) Inclui as mulheres que l'espondel'am nao a pel'gunta 
«pensa que pode tel' outro filho ?». 

Esta classifica~ao da situa~ao de risco de gra
videz produz, como era de esperar, distribui~oes 
muito diferentes para cada grupo de tempo decor
rido desde 0 primeiro casamento. Assim, se 0 

tempo decorrido desde 0 primeiro casamento e 
menos de 5 anos, a percentagem de gravidas, 
presentemente, e de 14,4, diminuindo no grupo 
seguinte, 5-9 anos, para 5,5 e reduzindo-se, de
pois, a cerca de 1,0 % nos dois grupos seguintes, 
para depois se anular. 0 caso de viuvez, sepa
ra~ao e div6rcio, apresenta evolu~ao inversa, ao 
passo que as «Outras causas de infecundidade», 
cuja frequencia e a maior das de todas as causas 
apontadas, apresenta, igualmente, evolu~ao cres
cente com 0 tempo decorrido. :ill de notar que 
este grupo, embora a sua designa~ao pare~a 

faze-Io corresponder a um grupo de «nao identi
ficados», e, na realidade, como de resto 0 seu 
efectivo indica, a causa dominante na evolu~ao 
da fecundidade, ou melhor, dos casos de infe
cundidade com a idade e e ate possivel que algu
mas das mulhere,s incluidas no grupo das «viuvas, 
separadas e divorciadas» aqui devessem ser in
cluidas. Na realidade, das mulheres nao sujeitas 
ao risco de gravidez, 44,1 % foram classificadas 
como sendo-o devido a «outras causas». 

Para melhor se avaliar da influencia da idade 
e do numero de filhos vivos na distribui~ao das 
mulheres, segundo a exposi~ao ao risco de gra
videz, apresenta-se 0 Quadro seguinte, extraido 
do Quadro 1.6.2 do Anexo Estatistico: 

QUADRO XXVIII 
Exposi~ ao risco de gravidez, por ida(le da mulhel' 

Viuvas, 
Casal 

I 
Outros cas os Total de nao Expostas Gravidas separadas esterilizado expostas Idade da mulher e divorciadas 

n.O 0/0 n.O 0/0 n.O 0/0 n.O 0/0 n,o 0/0 11.° 0/0 
--- --- -----. ------ --- --. --- ._----

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
------------------------ ---------

< 25 ................................ 100 15,7 19 3,0 1 0,2 3 0,5 123 19,3 514 80,7 
25-34 ....... : ........................ 97 5,6 58 3,4 14 0,8 28 1,6 197 11,3 1550 88,7 
35-44 ................................ 28 1,5 106 5,7 20 1,1 138 7,4 292 15,7 1565 84,3 
45 e mais .......................... -- - 70 7,7 14 1,5 247 27,3 331 36,6 575 63,4 

Total ......... · .................... 225 4,4 253 4,9 49 1,0 416 8,1 
I 

943 18,3 4204 81,7 
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Se do grupo das nao expostas excluirmos as 
gravidas, as percentagens de nao expostas e 
expostas, segundo a idade, serao as seguintes: 

Idade Nao expostas Expostas 

< 25 3,6 96,4 
25-34 5,7 94,3 
35-44 14,2 85,8 
45 e mais 36,6 63,4 

Total 13,9 86,1 

4.3 - FeClUldidade 

A fecundidade da mulher portuguesa tem sido 
objecto de medida ao longo do tempo, utilizando
-se para tal a taxa da natalidade, a fecundidade 
geral e as taxas especificas (etarias, legitimi
dade e maritais). Nao se espera neste campo 
obter do inquerito informagao mais segura. Con
tudo, alem de a sua medida no inquerito servir 
de aferidor de resultados, ha informagao adicio
nal que se nao. obtem das estatisticas demogra
ficas correntes. 

Comegaremos este capitulo por referir as 
taxas de fecundidade etarias e como elas tem 
evoluido em Portugal. No Quadro XXX figuram 
as taxas de fecundidade etarias totais e matr,i
moniais. 

4.3.1 - Fecuudidade da l)Opula~ao POl'tuguesa 

A fecundidade sentida pelo numero de nasci
mentos e seu calendario tem sido objecto de 
observagao que se traduz em taxas de natalidade 
e de fecundidade que ao longo do tempo se apre
sentam em evolugao decrescente a primeira e a 
segunda se tem alterado tanto em nivel como em 
distribuigao etaria. 

Quanto a natalidade, expressa em numero de 
nados-vivos pOI' mil habitantes, da-nos conta 0 

Quadro seguinte: 

QUADRO XXIX 

Taxas (1e natalil1al1e e llwnero l1e nMos-vivos 

Tava de Nl1mero 
Taxa de 

Nl1mel'o natali- natall-
Anos dade de nados- Anos dade de nados-

p. 1000 -vivos p. 1000 -vivos 
HM (000) HM (000) 

1 2 3 4 6 6 

1900 30,5 165,2 1950 24,4 205,2 
1910 31,7 187,0 1960 23,9 213,9 
1920 33,6 202,9 1970 20,0 180,7 
1930 29,7 202,5 1975 19,1 179,6 
1940 24,3 187,9 1980 X X 

Origem: Anua.rio DemogrRfico - PORTUGAL. 
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Depois de uma nitida sub ida ate 1920, a baixa 
da taxa de natalidade tem sido constante; con
tudo, 0 numero de nados-vivos tem apresentado 
oscilagaes. 

Relacionando os nados-vivos com a populagao 
feminina dos 15 aos 49 anos (taxa de fecundi
dade) obtem-se uma medida mais correct a da 
capacidade procriadora da populagao. Tal taxa 
apresenta os seguintes val ores: . 

Taxa de 
fecundidade 

Anos 1000 M (15-49) p. 

1945 97,4 
1950 92,5 
1955 89,9 
1960 95,3 
1965 90,6 
1975 75,8 
1978 67,9 

Qualquer destas medidas poe em evidencia a 
tendencia decrescente da fecundidade que, em ter
mos numericos, e nalgumas regiaes do pais, des
ceu ja a um nivel que nao assegura 0 acrescimo 
da populagao, mesmo sem entrar em considera
gao com a emigragao. 

Nesta apreciagao sum aria da fecundidade da 
populagao portuguesa convem ainda apresentar 
como tem evoluido as taxas de fecundidade 
etarias. 

QUADRO xxx 
Ta.xas lIe fecuuili(1al1e etarias 

a) nados-vivos pOl' 1000 mulheres 

Idade 1930 1950 1960 1970 1979 

15 a 19 23,1 24,5 26,2 32,7 41,1 
2081 24 147,4 146,2 148,7 158,8 138,3 
25 a 29 195,8 182,5 177,6 190,4 123,5 
30 a 34 171,2 151,4 133,4 123,5 78,1 
35 a 39 142,3 113,4 94,4 79,1 36,1 
40 a 44 65,4 54,7 42,5 33,6 15,0 
45 a 49 10,9 7,6 3,5 3,2 1,9 

b) nados-vivos legitimos pOl' 1000 mulhel'es casadas 

Idade 1930 1950 1960 1970 1980(') 

15 a 19 536,8 440,0 426,8 497,4 589,8 
2081 24 412,6 363,0 347,7 372,7 318,1 
25 a 29 299,8 262,0 243,6 241,5 172,9 
30 a 34 228,2 191,2 161,5 139,0 87,9 
35 a 39 181,3 139,3 111,1 86,8 39,7 
40 a 44 85,1 68,5 50,8 37,8 16,8 
45 a 49 14,6 10,0 4,3 3,7 2,2 

(1) valores estimadl'S. 
Origem : o Desequilibrio DemogrMico Portugues - INE 

1976. 



Estes valores apontam para uma marcada 
evolugao decrescente conduzindo as taxas de fe
cundidade a um numero final de filhos que ao 
longo do tempo vem decrescendo. 

1930 1950 1960 1970 1979 

3,78 3,40 3,13 3,10 2,17 

Estes elementos tent am apenas dar uma ideia 
do nivel de fecundidade da mulher portuguesa e 
nao sao coincidentes no seu conteudo com 0 que 
se procura avaliar atraves do inquerito a fecundi
dade aqui apreciado, pois este visa apenas as 
mulheres de idade compreendida entre os 15 e os 

Estes numeros, se bern que nao coincidam 
perfeitamente com os calculados atraves das esta
Usticas correntes, apresentam evolugao paralela 
e os valores achados nao diferem muito dos cal
culados para 1979. Apenas no grupo etario de 
15 a 19 anos se encontra uma taxa de fecund i
dade que nao parece aceitavel. El, porem, de notar 
que este facto pode ser devido a que certo numero 
de mulheres solteiras nao foram incluidas na 
amostra e que tal classe de mulheres contribui 
com 4,3 '% de todos os nascimentos ocorridos 
antes do casamento. Lembremos, contudo, que 
esse e 0 grupo quinquenal com menor nllmero 
de mulheres (89) e que a tendencia evolutiva 

QUADRO XXXI 

Taxas de fooundidade especificas etarias em llel'iodos de cinco anos 

(p. 1000 mUlllel'es) 

Pel'iodo de referencia aproximudo 
Idade .. _-

da mulher 
1975-79 1970-74 1965-69 1960-64 1955-59 1950-64 1945-49 

1 :<I 3 4 5 6 7 8 

15-19 ............ 29 28 27 28 24 26 7 
20-24 ............ 146 143 143 140 136 107 -

25-29 ............ 140 168 173 178 190 -- -

30-34 ............ 87 109 126 163 -- -- -
35-39 ............ 46 66 94 - - -.- -
40-44 ............ 18 36 - - - -- -

45-49 ............ 7 -- - - - - -
Numero final 

de filhos(') 
i 2,37 2,79 3,03 3,23 
I 

- - -

(1) Culculudos, atl'ibuindo a eada gl'upo etarlo 0 valor da taxa de fecundidade observado mais recentemente. 

49 anos que tenham estado casadas, grupo no 
qual melhor se podem aperceber os factores que 
mais influem na fecundidade. 

Convem, contudo, comparar estes valores com 
os que e possivel extrair do inquerito. No Quadro 
XXXI apresentam-se as taxas de fecundidade 
especificas etarias de acordo com as datas a que 
se referem. Estas datas foram medidas em «anos 
antes do inquerito», mas e possivel estabelecer 
uma equivalencia, ainda que aproximada, com os 
anos a que se referem. De qualquer modo, elas 
elao uma ieleia dos valores actuais das taxas 
(coluna 2) e a leitura ao longo das linhas ela 
uma ideia da sua evolugao no tempo. 
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do esquema de fecundidade torna esta compa
ragao apenas ilustrativa. 

4.3.2 - Fecundidade inicial 

o Quadro 2.1.1 do Anexo Estatistico apre
senta a elistribuigao percentual das mulheres que 
casaram pela primeira vez ha pelo menos 5 anos, 
segundo 0 intervalo entre 0 primeiro casamento 
e 0 primeiro nascimento, pOl' anos decorridos 
desde esse casamento e a idade nessa' altura. 
Para as 4150 mulheres nas condig5es indicadas, 
o tempo medio decorrido desde 0 primeiro casa
mento ate ao nascimento do primeiro filho, e de 
16,9 meses e escalona-se do modo seguinte: 



QU.AJDRO XX~II 

Tempo medio (lecorl'ido desde 0 primeiro casamento ate 
ao nascimento do primeiro filho 

Mulheres 

Intervalo 
n.O % 

2 3 

Negiativo ....................... . 178 4,3 
0- 7 meses .................... . 415 10,0 
8-11 meses .................... . 1071 25,8 
1 ana ........................... . 1374 33,1 
2 anos .......................... . 461 11,1 
3 anos ......................... .. 203 4,9 
4 anos ......................... .. 100 2,4 

Mulheres com filhos ..... . 3802 91,6 
Mulheres sem filhos ..... . 348 8,4 

Total .................. " .... .. 4150 100,0 

Assim, verifica-se que 73,2 % das mulheres 
que casaram ha pelo menos 5 anos, tiveram 0 seu 
primeiro filho no periodo de dois anos a contar 
da data do seu primeiro casamento e que para 
4,3 '% delas, 0 nascimento do seu primeiro filho 
ocorreu antes do primeiro casamento; que para 
14,3 % a concepgao ocorreu antes do casamento. 

A percentagem de valores negativos do inter
valo varia com a idade ao casamento, apresen
tando tendencia crescente com a idade. 

Idade a'Q V8ilores negiativos N." 
primeiro casamento do interVialo mulheres 

(anos) % n." 

< 15 0,0 0 44 
15-17 1,4 5 366 
18-19 4,4 29 688 
20-21 4,2 38 901 
22-24 3,3 40 1210 
25-29 6,7 52 781 
30 e mais 8,8 14 160 

Total 4,3 178 4150 

o numero medio de meses decorridos entre 
o primeiro casamento e 0 primeiro nascimento 
apresenta uma variagao com a idade ao casa
mento com a particularidade de, para as mulhe
res de menos de 15 anos e as de 15 a 17, se des
tacar dos restantes valores. 
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Duragi'io media do intervalo 
Idade ao (meses) 

primelro casamento 

Excluindo 
(anos) Total val ores 

negativos 

<15 25,2 25,2 
15-17 18,5 19,2 
18-19 16,1 17,0 
20-21 16,7 17,8 
22-24 16,7 17,7 
25-29 17,1 18,2 
30 e mals 16,7 17,5 

Total 16,9 17,9 

A exclusao dos valores negativos do intervalo 
nao altera a evolugao da dimensao media desse 
intervalo, embora a diminua de cerca de um ana 
em qualquer dos grupos eblrios considerados, 
excepto no primeiro, visto ser nulo 0 numero de 
casos negativos. 0 elevado valor observado no 
grupo de menos de 15 anos resulta em parte da 
baixa fecundidade nas idades muito baixas. 

Os casos de valores negativos do intervalo 
entre 0 primeiro casamento e 0 nascimento do 
primeiro filho revestem-se de especial significado, 
uma vez que esse primeiro nascimento s6 pode 
resultar do primeiro casamento, ao passo que os 
restantes valores podem, na realidade, referir-se 
a intervalo entre 0 primeiro casamento e um pri
meiro nascimento dessa mulher, resultante de 
casamento subsequente, nao tendo havido filhos 
do primeiro. Estes casos nao serao muitos, mas 
se 0 valor do intervalo e negativo ha, de facto, 
ligagao entre 0 primeiro casamento e esse nas
cimento. 

Acresce que esses valores negativos corres
pondem a concepgoes antenupciais. Interessa, por 
isso, averiguar como tem evoluido com 0 tempo. 
o mesmo Quadro 2.1.1 do Anexo Estatistico apre
senta as percentagens de casos de valor negativo 
consoante 0 nu.mero de anos decorridos desde 0 

primeiro casamento. 

Anos decorridos 
desde 0 primeiro N." de Intervalos negat!vos 

casamento mulherell 
n.O % 

5- 9 996 25 2,5 
10-19 1949 97 5,0 
20 ·e mais 1205 56 4,7 

Total 4150 178 4,3 

Os grupos formados nao permitem uma ami
lise muito detalhada. Parece notar-se que nos 
casamentos ocorridos ha 5 a 9 anos ou seja nos 



mais recentes, dentro do grupo em analise, a per
centagem de casos de intervalo negativo e menor, 
nao se notando diferenga entre os outros dois 
grupos. 

menos cinco anos, e de 1,54. Com a idade ao pri
meiro casamento, esta grandeza varia de forma 
pouco sensivel (v. Quadro 2.1.2 do Anexo Esta
Hstico) . 

QUADRO XXXIII 

Percentagem das mulhel'es que casa,ram ha pelo mellOS IS alD:os e llR,O tem filhos 

l'IIulheres casac1as pela primeira vez ha: 

Idade 5-9 anos 10-19 anos 20 e mais anos Total ao primeiro 
casamento 

(anos) Sem filhos Sem filhos Sem filhos Sem filhos 
Total Total 

n," % n," 

1 2 3 4 5 6 

<15 ............ 2 0 0,0 22 4 
15-17 "." ... ,," 78 6 7,7 146 15 
18-19 " .... " .... 145 5 3,4 267 22 
20-21 " .. ", ..... 217 8 3,7 391 29 
22-24 " ........ " 305 16 5,2 557 40 

25-29 " .... "" .. 186 17 9,1 469 35 
30 e mais ...... 63 16 25,4 97 23 

Total" .......... 996 68 6,8 1949 168 

I 

A percentagem do nfunero de mulheres que 
casaram ha pelo menos cinco anos e nao tiveram 
filhos apresenta-se de forma a merecer algum 
comentario. 

Se e verdade que nalguns casos 0 numero de 
observag5es e muito reduzido, nao se pode deixar 
de estranhar que a percentagem de mulheres sem 
filhos aumente com 0 numero de anos decorridos 
desde 0 primeiro casamento, fazendo com que a 
importancia das causas que determinam tal situ a
gao tenha vindo a diminuir. 

Este mesmo facto se verifica nalguns grupos 
etarios < 15, 18-19, 20-21 e 22-24. 

Por outro lado, a percentagem de mulheres 
sem filhos apresenta uma evolugao, segundo a 
idade ao primeiro casamento, com valores muito 
elevados nos extremos, destacando-se 0 grupo das 
mulheres que casaram 3.intes dos 15 anos, ha 20 
e mais anos. 

o numero medio de filhos nascidos antes ou 
nos primeiros cinco anos de casamento, por mu
lher do grupo que casou pela primeira vez ha pelo 

101 

% 

7 

18,2 
10,3 

8,2 
7,4 
7,2 
7,5 

23,7 

8,6 

Total 

n," 

8 9 

20 9 
142 14 
276 19 
293 29 
348 32 
126 8 
- -

1205 111 

Idade ao primeil'o 
casamento (anos) 

% 

10 

45,0 
9,,9 
6,9 
9,9 
9,2 
6,3 
0,0 

9,2 

< 15 '''''''''''''''''''''''''''''' 
15-17 ............ ,." ....... " ... . 
18-19 
20-21 
22-24 
25-29 ..... ', ....................... . 
30 e mais """"""""'"'' 

Total ..... " .................. . 

Total 

n," % 

11 12 13 
----

44 13 29,5 
366 35 9,6 
688 46 6,7 
901 66 7,3 

1210 88 7,3 
781 60 7,7 
160 39 24,4 

4150 347 8,4 

Numel'o medio de filhos 
nascidos nos pl'imeil'os 

cinco anos de casamento 

1,07 
1,52 
1,60 
1,56 
1,53 
1,57 
1.,30 

1,54 

Com 0 numero de anos decorridos des de 0 pri
meiro casamento, 0 numero de filhos nascidos 
nos primeiros cinco anos de casamento varia de 
1,44 para 0 grupo 5 a 9 anos, a 1,61 para 0 de 
20 e mais anos, com 0 valor intermroio de 1,55 
para 0 grupo de 10 a 19 anos. Parece, pois, que 
o numero de filhos nascidos nos primeiros cinco 
anos de casamento tern vindo a diminuir. lnte
ressa, assim, averiguar em que medida as varia
veis explicativas tem contribuido para essa baixa. 



No Quadro XXXIV, extraido dos Quadros 2.1.2 
do Anexo Estatistico, ve-se que a todos os niveis 
de educagao, primario, secundario e superior 
(completo e incompleto) 0 numero medio de 
filhos nascidos nos primeiros cinco anos de casa
mento aumenta com 0 tempo decorrido desde 0 

primeiro casamento tal como sucede com 0 total 
de mulheres; contudo, ao passo que no total esse 
acrescimo e de 11,8 %, o que se observa nos diver
sos graus de en sino cresce com 0 nivel deste, par
tindo de 0,7 % no primario. 

A estandardizagao do numero medio de filhos 
nascidos nas condigoes em estudo produz os 
seguintes resultados, conforme se estandardiza 
por estrutura de instrugao ou por estrutura de 
tempo decorrido desde 0 primeiro casamento. 

QUADRO XXXIV 

N(mleI'o medio <Ie fillios 11ascitlos nos lll'imeiros cinco auos 
de ca.samento, estulldardizado pOl' estruturu escoIar 

Tempo decorrldo desdo 
Estl'utul'a escolar padl'ao 0 primelro casamento 

(total) 

I 1O~~120 e 5 mais 5-9 

1 2 3 

% Numero medlo de filhos naseldos 

Sf escolal'idade . 11,7 1,20 1,79 1,69 
P'l'imario ......... 67,7 1,49 1,85 1,59 
Secu11dario ...... 15,7 1,33 1,40 1,47 
Superior .......... 4,9 1,41 1,71 1,81 

Total ........... 100,0 1,43 1,56 1,59 

Obsel'vado ........ 1,44 1,55 1,61 

Esta estandardizagao pouco efeito tern nos 
val ores do numero medio de filhos, segundo 0 

tempo decorrido desde 0 primeiro casamento. 
A evolugao continua a ser crescente com esse 
tempo. 

QUADRO xxxv 

N(lluero medio de filbos nusci<1os nos primeil'os cinco rows 
de casamento, estal1(lunlizado pOI' tempo <1eco1'ri<10 <1esde 

o primeil'o casamento 

rldo desde 0 

Estrutura padrao I 
do tempo decor-

prlmeiro casamento
j 

Sem escola-
(anos) rldade 

1 :I 3 
------~--

IDscolaridade 

Prima- Secunda- Supe-
rio rio rior 

4 5 6 

% N(mlero medio de filhos nascidos 
----

5-9 24,0 1,20 1,49 1,33 1,41 

10-19 47,0 1,79 1,55 1,40 1,71 

20 e mals 29,0 1,69 1,59 1,47 1,81 

Total 100,0 1,62 1,55 1,40 1,67 

Observado 1,70 1,54 1,39 1,60 
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Como anteriormente, a estandardizagao nao 
produz informagao adicional, confirmando ape
nas a diminuigao, ate ao nivel secundario, do 
numero de filhos nascidos, e mantendo-se a su
bida do nivel superior. 

A classificagao de acordo com a religiao nao e 
muito expressiva, dada a dominancia das mulhe
res que se declararam cat6licas. Nota-se, con
tudo, uma evolugao crescente com 0 tempo 
decorrido desde 0 primeiro casamento, que e da 
ordem dos 11,0 % para as cat6licas, e de 24,6 % 
para as que se disseram sem religiao. Este grupo 
apresenta para a classe de 5 a 9 anos de tempo 
decorrido desde 0 primeiro casamento, 0 valor 
mais baixo no conjunto das classificagoes, 1,18 
filhos nascidos nos primeiros cinco anos de casa
mento. 

A religiosidade apresenta a maior diferenga 
com 1,7 filhos nos primeiros cinco anos de casa
mento de mulheres que assistem a servigos reU
giosos uma ou mais vezes por semana, contra 
1,57 para as mulheres que nunca assistem a ser
vigos religiosos. Todas as outras categorias se 
situam entre esses valores extremos (v. Quadro 
2.1.2 do Anexo Estatistico). 

Mesmo assim, parece notar-se mais altera
goes dentro do grupo de maior religiosidade do 
que no das mulheres de mais baixa religiosidade. 
As de maior religiosidade apresentam urn siste
matico e substancial decrescimo de fecundidade 
durante os cinco primeiros anos de casamento ao 
longo do tempo, enquanto que as menos reli
giosas mostram apenas urn ligeiro decrescimo. 

QUADRO XXXVI 

Numero medio (Ie llascin~elltos vivos 110S l}rimeiros cinco 
anos de casamento, pOI' <1ura!;lOO <1'0 casamento 

e rellgiosi<lade 

Dura~ao Assistenela a servi~os l'eligiosos 
do casa-

mento Uma e mais vezes 2 a 3 vezes OcaslOes 
(anos) POl' semana pOl' mlls especiais Nuncn 

-------~----
1 2 3 4 5 

------

5-9 1,59 1,38 1,41 1,36 
10-19 1,70 1,54 1,47 1,34 

20 e mais 1,77 1,63 1,47 1,42 

As mulheres que nao trabalharam depois do 
casamento apresentam uma fecundidade substan
cialmente mais alta nos primeiros cinco anos de 
casamento do que as que trabalharam depois do 
casamento, 1,99 contra 1,52, respectivamente. 



4.3.3 - Fecundidade cmnulativa 

Ate aqui temos considerado apenas as 4150 
mulheres que casaram pela primeira vez ha pelo 
menos cinco anos. Tomando agora as 4893 mulhe
res actual mente casadas, verifica-se (v. Quadros 
2.2.1-A do Anexo Estatistico) que 84,0 % tive
ram tres ou menos filhos e 8,6 % nao tiveram 
filhos. No conjunto, 0 l1limero medio de filhos 
havidos pOl' mulher,e de 2,26, numero que com
para com 2,46 observado no recenseamento de 
1970. POI' idades actuais, esses valores sao os 
seguintes: 

N(unel'o medio 
Mulheres casadas de filhos pOl' mulhel' 

Censo Inque-Idade Inque-
1970 

(anos) rito rito Censo 
(000) 

< 20 ............... 85 18,7 0,58 0,60 
20-24 ............... 532 120,8 1,06 0,98 
25-29 ............... 803 193,7 1,49 1,60 
30-34 ............... 885 223,6 2,08 2,31 
35-39 ............... 869 234,8 2,56 2,75 
40-44 ............... 882 228,1 2,83 3,06 
45-49 ............... 837 207,1 3,19 3,19 

Total ............ 4893 1226,8 2,26 2,41 

Ve-se neste conjunto de valores uma aceita
vel concordancia entre os observados no inque
rito e os recolhidos do recenseamento de 1970, 
embora haja uma sistematica diferenga, para 
menos, nos achados no inquerito, 0 que, poderia 
por em destaque 0 efeito da diferenga de datas 

em que tiveram Iugar essas duas inquirigoes: 
censo em 1970 e inquerito em 1979/80. 

Tanto a idade actual como 0 tempo decorrido 
desde 0 primeiro casamento influem no numero 
de filhos havidos. Assim, as mulheres sem filhos 
representam de cada grupo etario percentagens 
que vao de 48,2 % para as mulheres de menos 
de 20 anos, a 5,7 % nas de 45 a 49 anos, valores 
que comparam com 48,6 % e 9,2 %, observados 
no censo de 1970. 

QUADRO XXXVII 

Distribui9R{) peroolltual das mulhel'es actualmente 
casa<1as, segmul0 0 llmuel'O (Ie filhos bavi<los pOl' 

Wade actual 

N(lInel'o de fUhos 
----

Idade 
(anos) 

Sem 
Com Com Com Com Com 

1 2 e 3 3 ou 4 a 6 7 ou filhos filho fIIhos menos filhos mais 
-- --

1 2 3 4 5 6 7 
-- --

Menos de 20 48,2 47,1 4,7 100,0 0,0 0,0 
20-24 ............ 25,0 50,8 23,3 99,1 0,9 0,0 
25-29 ............ 9,8 46,6 40,1 96,5 3,4 0,1 
30-34 ............ 4,4 26,1 59,9 90,4 8,8 0,8 
35-39 ............ 4,0 17,7 58,3 80,0 15,9 4,1 
40-44 ............ 5,2 17,6 50,9 73,7 19,8 6,5 
45-49 ............ 5,7 17,6 45,7 69,0 20,4 10,6 

Total ......... 8,6 28,0 47,4 84,0 12,2 3,8 

Censo 1970 ... 11,8 28,4 39,0 79,2 14,9 5,9 

Segundo 0 numero de anos decorridos desde 0 

primeiro casamento, 0 numero medio de filhos 
varia, como se VEl na ultima col una do Quadro 
seguinte: 

QUADRO XXXVIII 

Percentagem de muilleres com 0 nmuero ill{licado (Ie filhos pOl' teml)O (lecol'rido des<le 0 pl'i.meil'o casamento 

Auos Com 3 
decorrl- Sem Com Com mhos Com Com Numero medio 

dos deado filhos 1 2 e 3 ou 4 a 6 7 e de filhos POl' 
o primelro filho filhos menos tilhos mais mulher 
casamento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Menos de 5 ... 27,7 54,4 17,2 - 99,3 0,5 0,2 0,94 
5- 9 ............ 3,9 36,5 55,7 96,1 3,8 0,1 1,77 

10-14 ............ 4,1 19,1 62,4 85,6 13,7 0,7 2,31 
15-19 ............ 4,4 15,2 55,4 75,0 19,0 6,0 2,77 
20-24 ............ 3,3 15,7 51,0 70,0 22,6 7,4 3,10 
25-29 ............ 2,7 16,6 41,4 60,7 22,0 17,3 3,74 

30 e mais ...... 4,1 6,1 40,8 51,0 30,6 18,4 4,49 

Total ......... 8,6 28,0 47,4 84,0 12,2 3,8 2,26 
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que reflecte, como e natural, um crescimento com 
o numero de anos decorridos desde 0 primeiro 
casamento, atingindo 0 valor de 4,49 filhos na 
dura~ao de 30 e mais anos. Parece, assim, ser 
mais importante como determinante do numero 
final de filhos, a dura~ao do periodo de exposi~ao 
ao risco de gravidez do que a idade, pois 0 valor 
mais alto observado quando se analisa a influen
cia da idade, e de 3,19, correspondente a 45 a 
49 anos. 

Deve, porem, notar-se que para as mulheres que 
casaram pela primeira vez com menos de 18 anos 
(conjuga~ao dos dois primeiros grupos de idade) 
em nlimero de 475, a evolu~ao do numero de filhos 
havidos com 0 tempo decorrido desde 0 primeiro 
casamento, e ja indicador que merece alguma 
confian~a, pois todas as celas resultam de mais 
de 20 observa~oes, e apresentam os seguintes 
vailores (v. Quadro XL) . 

QUADRO XXXIX 

N(unero me<lio de filhos havidos por mulheres actuaImente casa!1as 

Anos decorridos Idade das mulhel'es (anos) ao primeil'o casamento 
desde 0 
primelro 

Menos oasamento 
de 15 15-17 18-19 

1 2 3 4 

Menos de 5 ...... (1,43) 1,00 0,96 
5- 9 ............... (3,00) 2,03 1,80 

10-14 ............... (2,83) 2,30 2,52 
15-19 ............... (3,33 ) 3,13 2,93 
20-24 ............... (3,57) 3,92 3,53 
25-29 ............... (3,80) 3,66 3,81 
30 e mais ......... ( 4,88) 4,60 (4,13) 

Total ............ 3,26 
I 

2,64 2,42 

A conjuga~ao destas duas variaveis conduz 
a uma classifica~ao que, em certos casos, se apoia 
num nlimero diminuto de observa~oes, mas que, 
mesmo assim, permite esbo~ar uma analise dessa 
conjuga~ao. No Quadro XXXIX apresenta-se 0 

resultado de tal classificaQao cruzada, assina
lando, entre parentesis, os casos em que 0 numero 
de ob~ervaQoes e inferior a 20. 

N aturalmente que a conjugaQao da idade 
baixa ao primeiro casamento com a maior dura
~ao do periodo decorrido desde esse casamento 
- menos de 15 anos/30 anose mais - fornecera 
o valor mais exacto do numero final de filhos 
havidos, embora nao reflita 0 que se passou com 
as mulheres ja falecidas. Contudo, 0 grupo assim 
definido, esta fracamente represent ado (apenas 
8 mulheres) 0 que dificulta as conclusoes a tirar. 

30 20-21 22-24 25-29 e mais Total 

5 6 7 8 9 

0,98 0,93 0,86 0,89 0,94 
1,76 1,72 1,82 1,41 1,77 
2,43 2,29 2,22 1,93 2,31 
2,88 2,67 2,64 1,91 2,77 
2,98 2,87 2,98 - 3,10 
3,78 3,59 - - 3,74 

- - - - 4,49 

2,31 
I 

2,15 2,13 1,50 2,26 

QUADRO XL 

Niimero me<lio de filhos havidos por mulheres 
actualmente casa<las que casaram pela primeira 

vez antes <los 18 anos 
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Tempo decorrido 
desde 0 primelro 

casamento 

1 

Menos de 5 anos .......... .. 
5~ 9 ........................... .. 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30 e mais .................... . 

Total ........................ .. 

N.· 
de mulheres 

2 

91 
73 
83 
76 
58 
61 
33 

475 

N.· medio 
de filhos havidos 

3 

1,03 
2,05 
2,38 
2,85 
3,88 
3,67 
4,67 

3,03 



Reunindo-se as duas condigoes mais favora
veis a urn maior nnmero de filhos havidos, obtem~ 
-se um nnmero final 4,67 pOl' mulher. 

De uma forma geral, 0 numero de filhos havi
dos antes de decorridos cinco anos, a partir do 
primeiro casamento, nao excede 1; pOI' outro lado, 
qualquer que seja a idade ao primeiro casa
mento, como e natural, 0 numero medio de filhos 
havidos vai sempre crescendo com 0 tempo decor
rido, mas nota-se que a idade da mulher ao pri
meirocasamento influi negativamente no numero 
de filhos havidos para uma mesma duragao do 
tempo decorrido, facto que est a de acordo com a 
diminuigao da fecundidade com a idade e aponta 
para mais perfeito uso da contracepgao. 

Este mesmo aspecto pode sel' avaliado no 
Quadro 2.2.4-A do Anexo Estatistico, em que a 
idade actual aparece cruzada com a idade ao pri
meiro casamento e do qual se extrai 0 Quadro· 
seguinte: 

QUADRO XLI 

Niuuero m6illo (18 filhos havidos pi)r mulher actuaJrnente 
casada 

Idade daJl mulherea (anos) ao prlmelro casamento 
Idade 
actual Menos 30 e 

de 18 18-19 20·21 22·24 25·29 mala Total 
--------------

1 2 3 4 5 6 7 8 
-------------

<20 0,66 0,30 - - - - 0,58 
20-24 1,76 1,16 0,81 0,40 - - 1,06 
25-29 2,21 1,95. 1,68 1,19 0,70 - 1,49 
30-34 2,96 2,63 2,28 1,92 1,50 0,53 2,08 
35-39 3,49 2,98 2,80 2,53 2,12 1,36 2,56 
40-44 ·3,36 3,60 3,05 2,71 2,57 1,80 2,83 
45-49 4,79 3,87 3,54 3,10 2,75 1,56 3,19 

Total 
I 

2,70 2,42 2,31 2,15 2,13 1,50 2,26 

Como e natural, 0 numero medio de filhos 
havidos pOl' rnulher segue uma evolugao com a 
idade actual, semelhante it observada com 0 

tempo decorrido desde 0 primeiro casamento. 
Particularmente notavel a diferenga entre 0 nu
mero medio de filhos havidos pOI' mulheres 
actual mente de 45 a 49 anos, conforme casaram 
aos 20-24 ou aos 25-29; 3,25 no primeiro caso 
e 2,75 no segundo, isto porque sao esses os do is 
grupos etarios mais numerosos, abrangendo, res
pectivamente, 1074 e 1403, ou seja 50,6 % do 
total (4893). 

As 5148 mulheres nao solteiras apresentam 
caracteristicas muito semelhantes as encontra-
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das nas actualmente casadas, pois este grupo 
representa 95 % do total. 

A titulo de exemplo, se indica 0 numero medio 
de filhos havidos de acordo com 0 numero de 
anos decorridos desde 0 primeiro casamento, e 
de acordo com a idade actual para esses dois 
grupos de mulheres. 

QUADRO XLII 

Nfuuero me(Uo de filhos havi(los 

Tempo Mulheres Mulhel'es decorrldo Mulheres Idade Mulhel'es 
des de 0 nao actual- actual nao actual-

pl'imeiro soiteiras mente 
(anos) soitell'as mente 

casamento casadas casad as 

1 2 3 4 5 6 

< 5 anos 0,95 0,94 < 20 0,57 0,58 
5- 9 ...... 1,75 1,77 20-24 1,06 1,06 

10-14 ...... 2,29 2,31 25-29 1,49 1,49 
15-19 ...... 2,75 2,77 30-34 2,08 2,08 
20-24 ...... 3,08 3,10 35~39 2,54 2,56 
25-29 ...... 3,70 3,74 40-44 2,83 2,83 
30 e mals 4,61 4,49 45 emais 3,16 3,19 

'.rotal '" 2,26 2,26 I Total 2,26 2,26 i 
I 

As diferengas, quando existem, sao minimas 
e sao sempre a favor do grupo actualmente 
casado, pois as mulheres que 0 compoem tive
ram, na sua maioria, uma presenga mais continua 
na situagao de casadas. 

Ainda no sentido de apreciar a importancia 
da idade ao casamento no numero final de filhos 
havidos, se calcularam os valores destes para as 
idades 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 29, ao fim de 15 
anos decorridos desde 0 primeiro casamento. 

Numel'o de fllhos havtdos, decol'ridos 15 anos desde 
o primeiro casamento 

Idade ao Mulheres Mulheres 
primeiro nao actual mente 

casamento solteiras casadas 

15-19 anos 2,68 2,71 

20-24 2,62 2,64 

25-29 2,52 2,57 

Interessaagora apreciar como as variaveis 
explicativas podem influir no numero de filhos 
havidos, para 0 que recorreremos aos Quadros 
2.2.5 do Anexo Estatistico, -dos quais se extraem 
os seguintes val ores : 



QUADRO XLIII 

Numero miimo de filhos havidos pol: mulher nao solteira, l)or nwnero de anos decol'ridos desde ° primeiro casamento 
e 0 gran de ensino atingido 

Arros decorridos desde 0 primeiro casamento 

Gratt de ensino 
Menos 5 a 9 10 a 14 de 5 anos 

1 2 3 4 

Sem escolaridade (2,43) 1,64 2,80 I 
Ell.'lino primario 1,04' . :L,84 2,37 

Incompleto ... 1,13 2,10 ·2,71 
Completo ...... 1,03 1,76 2,17 

Ensino secunda- I 
rio ............... 0,84 I 1,.58 1,76 

I 
Incompleto ... 0,86 1,61 1,76 
Completo ..•... 0,56 1,33 1,78 

Ensino superior. 0,84 1,68 2,39 

Incompleto ... 0,89 1,66 2,48 
Completo ...... . 0,76 1,73 (2,26) 

Total ............... 0,95 1,75 2,29 

A lig~ao do numero mooio de filhos havidos 
com a escolaridade result a mal definida, embora 
parega descortinar-se uma diminuigao com 0 

aumento da escolaridade. De notar a diferenga 
entre as valores referentes ao nivel primario 
incompleto e completo que deve ser encarada com 
reserva. Para todas as classes de tempo decor
rido desde 0 primeiro casamento, 0 numero medio 
de filhos havidos diminui do primario para 0 

secundario e volta a subir ao passarmos para 0 

superior. Embora neste caso 0 pequeno numero 
de observagoes obrigue a prudencia na interpreta
gao, nao pode deixar de se destacar a verifi
cagao desse facto em todas as classes de tempo 
decorrido desde 0 primeiro casamento. 

Com excepgao do grau de ensino primario 
que, como ja dissemos, apresenta uma grande 
variagao do numero medio de filhos havidos, con
forme foi completado ou nao, parece que essa 
circunstancia nao afecta 0 numero de filhos nos 
outros graus de ensino. Circunstancias particula
res podem, de facto, dar origem a esta diferenga, 
tanto mais que ela esta presente em todas as 
classes de duragao consideradas, mas a informa
gao disponivel nao permite, desde ja, toma-la 
como real. 

A percentagem de mulheres casadas ha pelo 
menos 15 anos, com cfnco e mais filhos, apresenta 
igualmente valores muito diferentes no grau pri-

15 a 19 20 a· 24 25 a 29 30 e mais Total 

5 6 7 8 9 

3,45 3,80 4,46 5,90 3,71 

2,69 2,93 3,52 3,85 2,32 

3,22 3,49 4,06 4,30 3,01 
2,23 2,31 2,62 3,21 1,90 

I 
2,36 2,77 2,00 

I 
(4,50) 1,52 

2,26 2,69 2,00 (4,50) 1·,02 
2,28 (3,25) (2,00) - 1,51 

2,84 2,90 ( 4,00) - 1,84 

(3,11) (2,72) (1,00) - 1,82 
(2,58) (3,17) (7,00) - 1,88 

2,75 3,08 3,70 I 4,61 3,71 
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mario, conforme 'e completo ou nao (vel' Quadro 
XLIV), 7,7 % no completoe 25,2 % no incom
pleto. Paralelamente, a percentagem de mulheres 
com menos de dois fUhos e maior no grau prima
rio completo. 

Esta grandeza, percentagem de mulheres ca
sadas ha pelo menos 15 anos com cinco e mais 
filhos, apresenta como numero medio de filhos 
por mulher, um valor mais baixo no grau 
secundario onde, pelo contrario, se encontra 0 

valor mais elevado da percentagem de mulhe
res nessas condigoes com dois ou menos filhos 
(28,7%) e sem filhos (6,0%). 

A influencia do lugar de residencia, basica
mente caracterizada pelo numero de habitantes, 
e apresentada nos Quadros XLV e LXVI. No
tam-se para 0 Porto valores mooios do numero 
de filhos havidos, maiores do que em Lisboa, 
2,29 e 1,71, respectivamente, e tambem que a 
dimensao das localidades influi neg8!tivamente 
nesse numero, e isto para quase todas as dura
goes do tempo decorrido desde 0 primeiro casa
mento. 

Naturalmente que a dimensao do local de resi
dencia nao sera a causa directa do numero medio 
de filhos havidos, mas a ela estao associadas 
caracteristicas, mormente sociais e culturais, que 
determinam esse comportamento. 



QUADRO XLIV 

Pel'Celltagem de Illulhel'es nRosolteiras oom 15 e mais 
a.nos deoorridos (les(le 0 primeiro .casamento, oom 5 e mais 
tllhoo havtdos e com menos (Ie dois filhos ba,ri<los, 

segumlo 0 gran de escolaridade a.tinghl0 

Com 5 Com 
e mais menos Sern Grau de escoJarldade Whos de'dois filhos 
havidos Whos 

havidos 

1 2 3 4 
------- ~ 

Sem escolaridade ... 32,5 19,1 2,5 

Ensino primario ..... : 16,7 20,2 4,2 

Incompleto ..... , ... 25,2 14,9 3,6 
Completo ....... "". 7,7 

I 
25,7 4,8 

Ensino secundario ... .12,0 28,7 6,0 

Incompleto .......... 12,6 29,6 7,0 
Completo ........... .- 18,8 23,5 0,0 

Ensino superior ...... 15,7 15,7 I 2;4 
I 

Incompleto ., ........ 13,2 10,5 0,0 
Completo ............ ,18,8 21,9 3,1 

Total ......... , .......... 19,2 19,9 4,0 
I I 

QUADRO XLV 

Numero 
de mu-
Iheres 

I) 

406 

1447 

745 
702 

233 

199 
34 

70 

38 
32 

2156 

N(tmero medto de fllh08 bavhlos POl' mulher nilo 80Iteira pOI' nfunero (Ie alios deoorridos desde 0 primeiro casamento 
e 0 Ingar de resid6ncia . 

Anos decorridos desde 0 primeiro casamento 
Lugar 

de resid~ncia Men os 
\ L~~41 do 5 anos 5 a 9 

I 1 2 3 

Lisboa ............ 0,76 1,51 1,94 I 
Porto .............. 0,89 1,72 2,03 

Mais de 20 000 

I habitantes .... 0,89 1,49 2,02 

10000 a 20000 1,09 1,66 1,98 

Menosde 10 000 0,97 ·1,84 2,45 

Total ............ 
I 

0,95 1,75 I 2,29 
i 

Associadas a esta caracteristica estiio as per
centagens incluidas no QuadroXLVI onde ainda 
o Porto se destaca nitidl:l,mente de Lisboa no valor 
da percentagem de mulheres casadas ha pelo 
menos 15 anos com 5 e mais filhos, e as locali-

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 e mais I Total 

6 6 7 8 9 

2,13 2,01 2,59 (2,67) 1,71 

2,83 3,03 ( 4,22) (5,00) 2,29 

.,1,95 2,34 2,45 ( 4,09) 1,82 

2,41 2,27 3,42 (5,00). , 2,02 

3,01 " 3,52: 1I,'f 3,97 4,86 2,44 

2,75 3,08 3,70 4,01 2,26 
., 

" I -

dades de menor numero de habitantes ocupam 0 

primeiro lugar I (23,9 %). PosiQao inversa. lhes 
cabe na percentagem de mulheres nessas con.di
Qoes, com meIios de dois filhos. Como anterior
mente, verifica-se .uma associaQao entre as per-
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centagens em analise e a dimensao da localidade 
de residencia; liga~ao negativa no caso da per
centagem de mulheres com 5 e mais filhos e 
liga~ao positiva no caso das percentagens de 
mulheres com menos de dois filhos ou sem filhos. 

QUADRO XLVI 

Pel'oontagem de lllulhel'e8 IlliG solteil'as oom 15 c mais 
anos deoorridos desde 0 primeiro casamento, oom 5 e mais 
fUhos havidos e com men{)S de dois fU-.os, segundo 1\ 

regiaQ de resid8ncla. 

Com 5 Com 
menos Numero 

Hegiao de residllncla e mals de dols Sem de mu-fIlhos fIlhos fIlhos lheres havidos havldos 

1 2 a 4 ($. 

Lisboa ........ , ......... 5,3 33,3 6,3 204 
Porto .................... 21,3 16,0 4,0 75 
M8Jis de 20000 habi-

tantes ................ 7,2 27,5 4,8 251 
De 10000 a 20000 .. 11,6 22,7 4,1 172 
MenDs de 10000 ... 23,9 16,6 3,5 1454 

Total ................. 19,2 20,0 4,0 2156 

o estudo da influencia da religiao no numero 
medio, de fiIh,os havi,d,OS por mulh,er (v. QUlldro 
XLVII), esta muito dificultado pelo pequeno' 

numero de casos em que a religiao nao e a cato
lica ou foi declarado nao haver. Lembramos que 
das 5148 mulheres contactadas apenas 412 se 

, disseram nao cat6licas. Contudo, nao pode deixar 
de se notal' que, nas classes de anos decorridos 
desde 0 primeiro casamento com numero de obser
va~oes maior, os valores do numero medio de 
filhos havidos sao maiores no grupo das que se 
declararam lCat6licas e os menores valores se 
encontram no grupo das sem religiao. No total, 
esses valores sao de 2,30 filhos havidos pOl' 
mulher cat6Iica, 2,22 para as que declararam 
outra religiao e de 1,73 para 0 grupo sem reIi
giao. Com as cautelas impostas pel os fracos 
efectivos dos grupos nao cat6licos parece podei' 
apontar-se para uma influencia positiva da reli
giao cat6lica ou nao. A falta de uma religiiio 
produz, assim, uma diminui~ao do numero medio 
de filhos havidos pOl' mulher. 

o Quadro XLVIII apresenta, para as mulhe
res que estiveram casadas pelo menos 15 anos, 
as percentagens das com 5 e mais filhos e das 
que 'tiveram menos de dois fiihos, segundo a reli
giao. Tendo ainda presente,. as limita~oes que 
esta reparti~ao do grupo total imp5e, podemos 
dizer que ainda 0 facto de seguir a religiao cat6-
lica parece ser elemento decisivo na percentagem 
com 5 e mais filhos (com urn valor 19,8 %) , 

'nitidamente destacado dos outros dois grupos 
onde aind,aa falta de religiao determh~a 0 l1lenor 
valor dessa percentagem. 

QUADRO XLVII 

N(llnero meclio d~filhos havidos pOl' mulhcr nao soIteira, I~or ntimero de anus decol'ridos d~sde 0 primeiro easament.o 
, , 'e a religiiiQ 

.;.' 

".- Anos decorridos desde 0 primeit'o casantehto 
, ' 

Religii\o - ._' ---

, Menos 

I 
25 a' 29 

I 
30 

de 5 anos 5 a 9 Wa14 15 a 19 20 a 24 e mais Total 

:t 2 a 4 5 6 I 7 I 8 9 
.-

Cat6lica .. , .................... "., ...... 0,96 1,79 2,31 2,78 3,09 3,76 4,62 2,30 

Outra .................................... (0,67)' (1,81) 2,17 (2,50) (3,19) (3,83) (4,00) 2,22 

Nenhuma ............. , ................. 0,91 1,35 2,02 2,26 2,94 '2,47 4,50 1,,73 

Total ......... , .......................... 0,95 1,75 2,29 2,75 3,08 3,70 i 4,01 

I 
2,26 

I I 
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QUADRO XLVIII 

Pel'C8ntagem de mulheres nao solteil'llS com 15 e mais 
anos decorridos des de 0 primeiro casamento, com ~, e mals 
fillios havidos e com menos de duis fiihos havidos, 

segundo a I'eligiao 

Com 5 Com Numero e mala menos de Sem 
Rellgll10 fllhos 2 fllhos fllhos de mu-

havldos havldos Iheres 

-
1 2 3 4 5 

Cat6lica ..... 19,8 

I 
20,0 4,1 2012 

Outra .. : ..... 10,8 '8,1 0,0 37 
Nenhuma ... 8,4 I 22,4 3,7 107 

Total ; ..... 19,2 
I 

19,4 4,0 2156 

Finalmente a variavel explicativa «ocupa~ao 
do marido» e analisada nps Quadros XLIX e L, 
com al'l cautelas ja apontadas atras face ,a rare
fac~ao introduzida pelo numero de categorias con
sideradas e dificuldade em as agregar. Parece, 
porem, que a ocupa~ao na «Agricultura e pesca» 
determina, ou est a relacionada, com 0 numero 
medio de filhos havidos por mulher, de forma 
a produzir os valores mals elevados emquase 
todos os grupos de4uragao do telllPo,decorrido 
desde 0 primeiro casamento. Nessa actividade 
se encontra, de factO', 0 valor mais alto, 4,19 
filhos havidos, com ,exclusao do grupo «Adminis
tragao superior» onde 0 valor de 4,44 se baseia 
em apenas 9 casos. 

No conjunto, as «Profissoes liberais» corres
pondem aomenor numero medio de filhos havi
dos (1,75) seguindo-se os «Empregados de escri
t6rio» e «COmerci6». 

No grup'~ de duragao inferior a cinco anof:! ou 
, ~" : 

seja no decurso dos primeiros anos de casamento, 
€I ainda as «Profissoes liberais» que cabe 0 valor 
mais baixo (0,74). Uma ordenagao das catego
rias profissionais indicadas, excluindo os grupos 
«nunca trabalhou», «nao declarado» e «trabalho 
nao especificado», conforme se considera 0 grupo 
de duragao inferior a cinco anos ou 0 total, pro
duz os seguintes resultados: 

Ocupa~ao do marido 

Profissao liberal ............ . 
Administra~ao superior .. . 
Empregado de eserit6rio .. 
Comereio ...................... . 
Servi~os ....................... . 
Agritultura e pesea .... .. 
Trabalhador especiaUzado 

Ordena~ao, decrescente 

Na dur~ao 
inferior a 5 anos 

7 
3 
5 
6' 

4 
1 
2 

No total 

7 
2 
6 
5 
4 
1 
3 ' 

mostrando certa concordancia que parece admitir 
uma preocupagao com a dimensao da familia, 
associada a ocupagao e que se verifica desde os 
primeiros anos do casamento. 

A percentagem de mulheres com cinco e mais 
filhos havidos tem tambem 0 seu valor maximo 
(considerando apenas as categorias razoavel
mente representadas) na «Agricultura e pesca» 
(31,0 %) e 0 seu minima na «Empregados de 
escrit6rio». Ao contrario, as posigoes mais baixa 
e mais alta no valor da percentagem de mulheres 
com menos de dois filhos, encontram,se ,nos gru~ 
pos «Administragao superior» e «Empregado 'de 

'escrit6rio», cabendo a «Agricultura e 'pesca» 0 

penultimo lugar. 

'QUADRO XLIX 
; • :' • • t",' 

Nfunero de fJ0108 havidos por::mulher na.o solteirlJ.-, 1)01' nfunel'O de anos Ilooorridos des(le 0 1)l'bneil'o casamentQ e a 
, " , OCUP!WR{) d{) marido 

, , .' 
Anos decorrldos desde 0 prlmelro casamento 

--

OCllpagl1o do mjU'ldo 
Men91! 30 e mals I de 5 anos 6 a 9 10 a 14 16 a 19 20 a 24 25 a 29 Total 

1 2 3 " 4 6 6 7 8 9 

Nunea trabaIhou .................... , (1,00) " - ( 4,00) ( 4,00) (7,00) - - (2,07) , 
ProfiSsao Hberal ................... ,. 0,74 1,55 2,03 2,28 3,08 (2,62) (2,00) 1,75 
Adrriinistra~ao superior .......... :. (1,00) 1;~~ 1,93 2,76 3,33 ( 4,44) - 2,41 ' 
Empregado eserit6rio ............... 0,81 1"6:1.:,, 2,05 ,2,28 2,28 2,71 (2,60) 1,82 
Comel'eio 0,78 1,80 " 2,03 2,21 2,'37 2,96 (3,33) 1,87 ................................ 
Servi~os .... : .................... -.......... ' 0,96 ; 

I 1,68 2;08 2,66 2,13 3,04 ( 4,80) 2,07, , 

Agrieultura'e pesea 
., 

1,11 1,82 2;96 3,21 3,93 4,19 (5,94) ',3,15 .. " ~ • ; •••••••• I • 

Tl'abalhadorespeeializado ....... , .. 1,03' 1,83: 2,34 2,92 3,15 

I 
3,82 4,25 2,29 " 

Trabalhadol' nao especializado .. - (2,20) (3,60) (2,17) (3,60) (6,00) - 3,23 
Nao 'deelarado ........................ (1,50r (1;00) (2;67) (3,50) (2,50) (4,00) - (2,42) 

, . ..' 
Total .................................. 0,95 1,75 2,29 2,75 3,08 3,70 4,61 2,26 
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QUADRO L 

Pel'oontagem de Illulheres naQ solteiras com 15 e maIs an'Os dec'Orrid'Os <leslIe '0 prbneiro casamento, COIll 5 e mais 
filh'Os havid'Os e c'Om men'Os de 2, fllbos havid'Os, p'Or 'Oc\lpa~Q do marido 

Com 5 Com 
Numero OcupagRo e mals menos de Sem 

de mar!do tllhos 2 tUhos mhos de mu-
havidos havido13 Iheres 

1 2 3 4 5 
-- - --

Nunea trabalhou ................................. (66,6) (0,0) (0,0) 3 
Pl'ofissao liberal ................................. 9,1 23,6 4,5 110 
Administragii.o superior ........................ 13,2 8,9 1,5 68 
Empregado de eserit6rio ..................... 8,8 33,6 4,6 262 
Comercio ... , ....................................... 9,4 22,9 5,2 192 
Servigos ............................................. 9,4 24,4 4,3 139 
Agrieultura e pesea ........................... 31,0 14,0 3,9 435 
Trabalhador espeeializado ......... , .......... 21,5 18,6 3,8 927 
Trabalhador nao espeeinlizado ............ (26,7) (0,0) (0,0) 15 
Niio declarado , ................................... (0,0) (0,0) (0,0) 5 

Total .............................................. 
I 

i9,2 20,0 4,0 I 2156 

- - -

QUADRO Ll 

. Numero m6di'O de filhos nascldos nos primeiros (I an'08 (te casamento 

Anos decorridos desde 0 prlmelro casamento 

Varhlvel explicativa 5-9 10·19 20 e mais Total 

Numel'o 
/_ M:dia _ . 

Nitmero 

/ 

Media Numero I~~i~ Numero 

I 
J\iedla 

1 2 4 5 6 8 9 

E~collUidlld6 

Sem escolal'idade ................................. 25 1,20 177 1,79 285 1,69 487 1,70 
Com escolaridade ............................... 

Primlirio ......................................... 636 1,49 1397 1,55 776 1,59 2809 1,54 
Incompleto .................................. 141 1,66 576 1,72 436 1,72 1153 1,71 
Completo ..................................... 495 1,44 821 1,43 340 1,43 1656 1,43 

Seeundlil'io ...................................... 250 1,33 288 1,40 112 1,47 650 1,39 
Ineompleto ....................... , .......... 220 1,35 240 1,36 99 1,44 559 1,31 
Completo ........................... , ......... 30 1,20 48 1,63 13 1,69 91 1,49 

Superior ......................................... 85 1,41 86 1,71 32 1,81 203 1,60 
Incompleto .................................. 59 1,46 48 1,90 19 1,63 126 1,66 
Completo ..................................... 26 1,31 38 1,47 13 2,08 77 1,52 

Outras 
, i; 

1 1 ............................................ 
--' 

Total •••••••••••••••.••••••••••••• / •••••••••••••• , ••• !. 996, 1,44 194;9 ~,55 1205 1,61" 4150 1,54 

~llgliio 

Cat6liea .............................................. 906 1,45 1809 1,56. 1129 1,61 3844 1,55. 
Outra ................................................ 16 1,63 37 1,46 23 1,78 76 , 1,59 
Nenhuma .......................................... 74 1,78 103 1,43 53 1,47 230 1,36 

SitulWao pe:rante 0 trllbalho Nlatlvaruente ao pri1ll6iro' casaruento 

Trabalhou s6 antes .............................. 118 1,62 167 1,-59 79 1,56 364 1-,59 
Trabalhou 86 depois ........................... 9 1,00 30 1,17 29 1,31 68 1,21 
Trabalhou antes e depois ............... , ..... 110 1,54 261 1,46 199 1,59 570 1,52 
Trabalhou depois e actualmente 66 1,35 135 1,47 73 ,1,63 274 1,48 
Trabalhou antes, depois e actualmente ..... 555 1,39 1012· 1,58 616 1,63; U83 1,54 
Nunca trabalhou ......... , ....................... 138 q7 344 1,60 209 1,G{ 691 1,59 

(continua) 
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QUADRO LI (contlnuagao) 

Anos decorridos .desde 0 primeiro casamento 

Variavel excpllcativa 5-9 10-19 20 e mais Total 

N(U;erO I Media Nl1mero I llfedia NlUl1erO I Media Numero I Media 

1 3 <I 5 G 7 8 9 

Ocupll~ao do ffil\J'ido 

Profissao liberal ................................. 86 1,26 117 1,47 53 1,66 256 1,44 
Quadro superior da administragao ...... 26 1,42 59 1,54 39 1,85 124 1,61 
Empregado de escrit6riO ........................ 152 1,40 280 1,4'1 142 1,49 574 1,44 
Comercio ............................................ 92 1,39 203 1,49 85 1,52 380 1,47 
Servigos ............................................. 50 1,40 125 1,46 77 1,31 252 1,40 
Agl'icultul'a '8 pesca ........ , .................. 90 1,'16 260 1,67 281 1,78 631 1,69 
Trabalhadol' especializado .................... 493 1,49 886 1,59 515 1,57 1894 1,56 
Nao especificado ... , .. , .. ' ......... , ............. 7 1,43 16 1,81 9 2,00 35 1,77 
Nunca trabalhou ................................. 3 2,33 1 3,00 4 2,50 

Dimensao do local de habita~iio 

Lisboa ..... , ......................................... 92 1,29 162 1,34 121 1,30 375 1,31 
Porto ................................................ 25 1,44 68 1,65 40 1,78 133 1,65 
Mads de 20000 habitantes .................. 107 1,23 237 1,35 135 1,39 '179 1,33 
De 10000 a 20000 .............................. 90 1,37 180 1,47 94 1,44 364 1,43 
Menos de 10000 ................................... 682 1,50 1302 1,62 815 1,71 2799 i,62 

Tlpo do Ingar de J'csidilncia 

Rural ................................................ 579 I 1,50 
Vila ............................ : ...................... 191 

l 
1,36 

Cidade ............................................... 226 1,35 

Tomando agora a idade ao primeiro casa
mento em combinagao com as variaveis explicati
vas que temos vindo a considerar, notaremos em 
primeiro lugar que 0 numero medio de filhos e 
maior quando 0 primeiro casamento se realizou 
mais cedo, indo de 2,66 para a idade 15-17 anos 
a 1,47 para as mulheres que se casaram pel a pri
meira vez aos 30 a 49 anos. Convem, porem, nao 
esquecer que, estando 0 inquerito limitado as 
mulheres de 15 a 49 anos, as que casaram mais 
tarde tern menos tempo de exposigao ao risco, 
exposigao esta que nalguns grupos podera ainda 
significar acrescimo do nfunero de filhos. 

No Quadro LII estao sintetizados os resulta
dos contidos no Quadro 2.2.6 do Anexo Estatis
tico, e nele se verifica que a conclusao acima refe
rida nao se encontra em todos os graus de ensino 
atingidos. De facto, e nas que atingiram apenas 0 

primeiro grau de en sino (completo ou incom
pleto) que essa evolugao se encontra, pois no 
secundario ela est a ausente, e 0 numero das com 
ensino superior e muito red~ido. Dado que 0 

grupo dominante e 0 das mulheres que apenas 
atingiram 0 primeiro grau de ensino, as suas 

1181 1,62 764 I 1,68 2524 

I 

1,61 
401 1,39 228 I 1,45 820 1,40 

I 
367 1,52 213 ! 1,53 806 I 1,48 I I 

caracteristicasaparecem mais nitidamente no 
total, mas parece detectar-se urn diferente com
portamento resultante do grau de ensino atingido, 
uma vez que, apesar das irregularidades da evo
lugao nos outros dois graus de ensino, e do fraco 

. numero de observagoes, se nota um.a tendencia 
nitidamente diferente a observada nas que atingi
ram apenas 0 primeiro grau de ensino. Podemos 
com certa cautela dizer que 0 efeito de idade ao 
primeiro casamento no numero medio de filhos 
pOl' mulher e minimizado pela passagem a urn 
grau de ensino superior ao primario. No proprio 
grupo de mulheres que atingiram apenas 0 en sino 
primario e clara a diferenga entre os valores do 
n6mero medio de filhos entre 0 grupo das que 0 

completaram e das que 0 nao completaram, en
contrando-se 0 maior valor neste ultimo grupo 
para qualquer idade ao primeiro casamento. 

Quando consideramos a evolugao do numero 
medio de filhos por mulher de acordo com a 
idade ao primeiro casamento e a dimensao da 
localidade de residencia encontramos uma evo
lugao identic a em todas as classes de dimensao 
da localidade de residencia, mas urn decrescimo 
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com a idade, de intensidade variavel, emal defi
nida no Porto, onc;le dispomos de um pequeno 
ntimero de observagoes. ,m assim que em Lisboa 0 

valor maximo (2,64 para as idades ao primeiro 
casamento de 15-17 anos) e cerca de tres vezes 
e meia superior ao observado no grupo etario 
mais elevado, ao passo que nas outras classes de 
dimensao essa relagao tem os valores de 1,9, 1,7 
e 1,6, respectivamente. Parece, assim, que a di
mensao do local de, residencia tem influencia na 
intensidade da diminuigao do numero medio de 
filhos com a idade ao primeiro casamento, e que 

em Lisboa esse efeito e muito maior do que nas 
outras classes de dimensao da localidade. Tendo, 
porem, em vista que, mesmo em Lisboa, os valo
res encontrados tem uma certa oscilagao, e ate 
irregularidade, 0 que acima se diz deve ser to
rnado apenas como suspeita de urn facto, mas 
mantem-se a posigao destacada de Lisboa que s6 
nos grupos etarios 15-17 e 22 a 24 nao tem os 
valores menores. 

A variavel religiao apenas pode sel' analisada 
na comparagao das mulheres que se declararam 
cat6licas e as que declararam nao ter reiigiao. 

QUADRO LII 

Niimero me(li~ de filhos h:wldos por rnuJher nao solteira, segundo a, idade ao pl'im,eiro casamento e: a escolari<lade, 
a dimensao do locaJ. (Ie resid~llcia, a religliio e a ocupa!lliQ do marido 

Idade da mulher ao primeiro casamento 

Variavel Menos de 
15 anos 15-17 18-19 20-21 22-24 25-29 30-34 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Escolari4ade 

Prirnario incornpleto ........................ (2,78) 3,67 3,46 3,07 2,94 2,79 1,51 3,01 
Prirnario completo ........................... (3,00) 2,24 2,04 1,94 1,77 1,74 1,26 1,90 
Secundarlo Incornpleto ...................... (2,32) 1,52 1,45 1,58 1,51 1,48 1,43 1,52 
Seculldario cornpleto .. , ..................... - (0,50) 1,09 1,75 1,29 1,97 (1,44) 1,51 
Superior incornpleto ......................... - (1,00) (1,80) (1,69) 1,74 2,07 (2,00) 1,82 
Superior cornpleto ............................ ~ - (2,00) (2,13) 1,97 1,80 (1,67) 1,88 
Sem escolaridade ....................... ; ....... ( 4,62) 4,43 4,45 3,93 3,75 

I 
3,10 1,68 I 3,71 

Dimensao do. local de j'esi(lbwla 

Lisboa ............................................ (2,33) 2,64 1,44 1,75 1,81 1,54 0,74 1,71 
Porto ............................................... ( 4,00) (3,45) (2,29) 2,22 2,10 2,25 (1,60) 2,29 
Mais de 20 000 habitantes .................. (3,67) 1,94 2,02 1,96 1,72 1,73 1,04 1,82 
De 10 000 a 20000 ..................... , ..... (3,33) 2,90 2,39 1,91 1,81 1,65 1,70 2,02 
Menos de 10 000 .............................. 3,18 2,69 2,62 2,49 2,34 2,34 1,62 

I 
2,44 

I 
ReligUio 

i 

Cat6lica .......................................... 3,24 2,72 2,49 2,35 2,21 2,15 1,49 2,30 
Outra ........... , .. , ................. , ............ (3,00) (2,40) (2,53) (2,19) 2,04 (2,08) (1,00) 2,22 
Nenhurna ........................................ (3,00) 1,97 1,69 1,79 1,62 1,65 (1,00) 1,73 

Ocup(I.{lao do mar-ido 

Profissao Hberal ., ............................ (2,00) (1,25) 1,70 2,10 i 1,67 1,75 (1,20) 1,75 
Adrninistragao superior , ........ , ........... - (1,60) (3,40) 2,77 2,40 2,08 (1,20) 2,41 
Empregado de escr1t6rio ., ... , ............ (2,00) 2,04 1,99 1,66 1,71 1,71 1,89 1,82 
Cornercio, ., .......... , .......................... , (3,33) 2,36 1,82 1,92 1,91 1,58 (1,65) 1,87 
Servigos .......................................... (3,00) 2,63 2,08 2,29 2,01 1,93 (0,67) 2,07 
Agricultura e pesc8J ........................ (4,50) 3,65 3,28 3,15 3,11 3,07 1,90 3,15 
Trabalhadol' especializado ................. 3,12 2,55 2,48 2,30 2,18 2,22 1,30 2,29 
Trabalhadol' nao especiallzado ......... - (2.00) (1,75) (3,40) (4,83) (2,50) (2,00) 3,23 
Nao declarada ................................. - (2,00) (2,00) - (2,50) (3,00) - (2,42) 

Total ................................................. 3,21 2,64 2,43 
I 

2,31 2,17 2,13 1,47 2,26 
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No primeiro grupo encontram-se sempre os valo. 
res mais altos. No grupo das «sem religHio» 
encontra-se uma irregularidade de evolu~ao resul
tante do pequeno numero existente, irregulari
dade que est£!. ausente no grupo das cat6licas, 
onde a diminui~ao do numero medio de filhos por 
mulher decresce de forma bern marc ada com a 
idade ao primeiro casamento. 

A ocupa~ao do marido, com todas as deficien
cias inerentes a uma classifica~ao deste tipo, 
parece acusar tambem para todas as categorias 

3. 0 Servi~os 

4.0 Comercio 

5. 0 Administra~ao superior 

6.0 Trabalhadores especializados 

7. 0 Profissoes liberais 

Apenas destacaremos aqui a influencia do 
tipo de residencia na infancia que ate agora nao 

QUADRO LUI 

Numel''O me(li'O de filh'Os havid'Os pOl' mulhel'es nao s'Olteiras, segund'O '0 tillO (Ie l'Ocal 'Omle f'Oi passa(la a inlancia, 

e a. 'Ocupa.~'O dD mali(ID 'OU a religilio 

Ocupa!:ao do marido Tipo do local,onde foi passada a Infii.ncia 
e Religiilo Rural 

1 2 

OoupaQao do marido 

Pl'ofissao liberal " 1,56 
AdministraQao su-

perior .............. 2,73 
Empregado de es-

crit6rio ............ 1,97 
Comercio ............ 2,07 
ServiQos ............. 2,10 
Agricultura e pes-

ca .................. ' 3,18 
Trabalhador espe-

cializado .......... 2,41 

Religiao 

Cat6lica .............. 2,50 
Outra ................. 2,54 
Nenhuma ........... 1,79 

Total .................... 2,47 

uma evolu~ao decrescente com a idade da mulher 
ao primeiro casamento, com excep~ao das «Pro
fissoes liberais» em que quase se apresenta 
insensivel a idade. Apesar do numero de obser
va~oes ser pequeno em muitas das classes forma-

l das, parece possivel indicar as classes de ocupa
~ao do marido, segundo a sua influencia na 
importancia do papel desempenhado pela idade 
da mulher ao primeiro casamento. 

1.0 Agricultura e pesca 

2.° Empregados de escrit6rio 

-

-
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Vila Cidade Total 

3 4 5 

1,57 1,94 1,75 

2,22 2,31 2,51 

'1,58 1,81 1,82 
1,77 1,68 1,87 
2,02 1,98 2,07 

2,77 (3,33) 3,15 

2,03 2,11 2,29 

1,96 2,00 2,30 
1,76 2,35 2,22 
1,69 1,68 1,73 

1,93 1,98 2,26 

foi referida (v. Quadro LIII). Nota-se que 0 

numero medio de filhos hav,idos por mulher e 
maior quando a infancia foi passada num meio 
rural (2,47) do que quando 0 foi numa vHa (1,93) 
ou numa cidade (1,98). Estes dois ultimos valores 
sao muito semelhantes e, quando analisamos a 
sua posi~ao relativa nas divers as conjuga~oes 
com a ocupa~ao do marido, verificamos que 0 

numero de casos em que 0 valor correspondente 
as vilas e superior ao das cidades e igual ao de 
casos em que 0 das cidades e superior ao das 
vilas. 



o numero de fHhos ha vidos apresenta uma 
correlagao positiva com 0 grau de religiosidade 
mesmo quando se tem em conta a duragao do 
casamento. Os numeros correspondentes ao total 
sao os seguintes: 

Assist~ncia aserviQos religiosos N.O medio de filhos 

Uma e mais vezes pOl' semana ...... 2,64 
Duas ou tr~s vezes pOl' mes ......... 2,41 
Em ocasioes especia1s .................. 2,03 
Nunca .............................. ;........... 1,84 

Observa-se ainda que para as mulheres que 
casaram ha 25 a 29 anos, as de maior religiosi
dade tiveram 1,2 filhos mais do que as que nunca 
assistem a servigos religiosos, 4,47 contra 3,23, 
enquanto que as mulheres que s6 ocasionalmente 
assistem a servigos religiosos tiveram 2,88 filhos. 

4.3.4 - Fecundidade r,ecellte 

Os Quadros 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3A, 2.4.3B e 2.4.4, 
do Anexo Estatistico dao conta da natalidade 
nos cinco anos anteriores a data do inquerito. 
Estes valores permitem avaliar a probabilidade 
de aumento da familia (numero de filhos) a luz 
da influencia de certas variaveis explicativas. 

De facto, no Quadro 2.4.1 do Anexo Estatis
tico apresentam-se os val ores medios do numero 
de filhos nascidos nos ultimos 5 anos, de mulhe
res continuamente no estado de casadas, segundo 
o numero de filhos que tinham no inicio desse 
quinquenio e a idade. Assim, as mulheres que 
no inicio desse periodo tinham as idades de 
20 a 24 anos tiveram durante ele 0 numero 
medio de 0,89 filhos. Naturalmente 0 numero 
de filhos ja existentes no inicio do periodo pode 
influir no numero medio de filhos nascidos du
rante ele. 

Na realidade, deveria esperar-se que quanto 
maior fosse 0 numero de filhos ja havidos, menos 
seriam os nascimentos ocorridos posteriormente, 
e, portanto, nos ultimos cinco anos; ora, 0 que se 
verificae que 0 numero de filhos havidos nesse 
periodo e de 0,99, quando 0 de filhos iniciais era 
nulo. Decresce ate aos tres filhos ja havidos, para 
dai em diante crescer com esse numero. Este 
facto verifica-se para todos os grupos etarios, de 
forma mais ou menos regular, e poderia eventual
mente explicar-se por uma seIecgao das mulheres 
mais fecundas, associ ada ao numero de fHhos, 
com que se inicia 0 periodo em causa. E eviden
temente, uma explicagao sujeita a ser questio
nada, po is de igual modo se poderia supor que um 
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eleva do numero de fHhos conduzisse a um esgo 
tamento ou a um recurso mais preocupado ao: 
contraceptivos. 

A evolugao do numero de filhos havidos nOi 

llltimos cinco an os com a idade da mulher na( 
apresenta qualquer anomaIia, pois, como e natu 
raI, esse numero decresce a medida que a idach 
aumenta, nao s6 por a fecundidade diminuir 
como, tambem, por 0 numero de filhos ja havidm 
crescer tambem e dar origem a um menor desejc 
de acrescer a familia. 

Esta ultima razao nao est a inteiramente pro
vada, como atras se diz, mas nao devemos esque
cer que nessa analise se evidenciam as mulheres 
que tiveram, de facto, um nllmero elevado de 
fHhos, apontando, assim, para uma falta de con
trolo da natalidade, e que as idades mais altas 
incluem aquelas que, por terem atingido 0 numero 
de filhos desejado, decidiram nao ter mais filhos. 

QUADRO LIV 

Niimel'~ medio de filhos havi(los IlOS iiItimos 5 mos, pOl' 

mulher, segwldo a idade actual e 0 mimero (Ie filho'i 
anteriores 

Idade actual Namero de Whos anteriores 

Idade N.o de fllhos Filhos N.D de fIlhos 
anterlores 

1 2 3 4 

< 20 - ° ............... 0,94 
20-24 1,23 1 ............... 0,47 
25-29 0,89 2 ............... 0,17 
30-34 0,60 3 ............... 0,22 
35-39 0,36 4 ............... 0,30 
40-44 0,17 5 ............... 0,33 
45-49 0,06 6 ............... 0,45 

7 ............... 0,43 
8 ............... 0,50 
9 e rna is ... 0,64 

Total 0,38 Total ......... 0,38 

4.3.5 - Gravidezes em curso 

A percentagem de mulheres presentemente 
casadas que a data do inquerito se encontravam 
gravidas foi de 4,6 variando com a idade, 0 

numero de filhos vivos, a idade ao primeiro casa
mento, e e analisada de acordo com est as varia
veis, nos Quadros 2.4.5 e 2.4.6 do Anexo Esta
tistico. 

Segundo a idade, a percentagem de mulheres 
que se encontravam gravidas acusa 0 seu valor 
mais alto nas idades mais baixas, 18,8 %, corres
pondendo ao grupo de menos de 20 anos e decres-



cendo eontinuamente ate atingir 0 valor zero no 
grupo de 45 a 49 anos. Esta evolugao e a seguinte: 

Idade 

< 20 anos ...................... .. 
20-24 ............................... . 
25-29 ............................... . 
30-34 ............................... . 
35-39 ............................... . 
40-44 ............................... . 
45-49 ............................... . 
Total .............................. .. 

Pel'centagem de mulhel'es 
actualmente gravidas 

18,8 
15,6 

8,7 
3,1 
2,2 
1,0 
0,0 
4,6 

Embora 0 estado de adiantamento das gravi
dezes nao seja referido, podemos admitir, com 
certa aproximagao, que elas correspondem a nas
cimentos que terao lugar no ana seguinte e assim, 
se conhecermos 0 numero total de mulheres casa
das, poderemos estimar 0 numero de nascimentos 

i totais esperados. 
A evolugao da percentagem de mulheres casa

das actualmente gravidas, segundo 0 numero de 
filhos vivos, segue uma trajectoria semelhante a 
que foi ja referida para 0 numero medio de filhos 
havidos nos ultimos cinco anos, com essa mesma 
variavel, isto e, decresce a medida que 0 numero 
de filhos vivos aumenta, ate este numero atingir 
o valor 3, para depois subir. Os comentarios a 
esta evolugao sao os mesmos que anteriormente 
foram feitos. 

N.O de filhos vivos 

o ........................... .. 
1 ............................ . 
2 ............................ . 
3 
·1 ............................ . 
5 ............................ . 
6 ............................ . 
7 ............................ . 
8 ............................ . 
9 e mais ................ .. 

Total ...................... . 

Percentagem de mulheres casadas 
actualmente gravidas 

20,8 
5,7 
1,5 
1,6 
1,7 
0,0 
2,1 
4,9 
0,7 
4,4 

4,6 

(incluindo 
Percentagem: 

0 1 2 3 

1 2 3 4 5 

de mulheres que nlio 
querem mais fllhos 14,4 41,8 84,9 89,0 

de mulheres que que-
rem ma-is filhos 85,6 58,2 15,1 11,0 
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Particularmente notavel 0 escalonamento dos 
valores associados a zero, um e dois filhos vivos, 
que sao necessariamente dominantes, visto cor
responderem a maioria das mulheres observadas. 
Tambem aqui 0 conhecimento destas percenta
gens associado ao de mulheres classificadas se
gundo 0 numero de filhos vivos podera ser utH 
auxiliar na previsao do numero de nascimentos. 

Como era de calcular a evolugao destas per
centagens varia com a idade da mulher, e 0 alto 
valor associado a zero filhos vivos result a da ele
vada percentagem de mulheres jovens que ali se 
encontram as quais correspondem percentagens 
de gravidas de 29,3 para 0 grupo de menos de 20 
anos e de 41,0 de 20 a 24 anos. 

4.4 - Atitude face ao n(unero de filhos 

4.4.1. - Desejo de ter mais filhos 

A percentagem de mulheres actualmente casa
das «fecundas» (isto e, sem nenhum impedimento 
a fecundidade) que nao querem ter mais filhos 
e tema dos Quadros 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 do Anexo 
Estatistico. 

Quanto ao numero de filhos, essa percenta
gem, logo para tres filhos vivos, atinge um valor 
bastante elevado que praticamentese mantem ate 
ao valor 6. Dai em diante novamente encontra
mos um comportamento ja apontado, com a per
centagem descendo a medida que 0 numero de 
filhos aumenta. Tais percentagens, como e obvio, 
sao as complement ares das que exprimem 0 desejo 
de ter mais filhos e que no extremo da classifi
cagao do numero de filhos havidos atinge valores 
que merecem alguma atengao como a seguir se ve: 

N.. de fIlhos vivos 
eventualmente a gravidez actual) 

4 5 6 7 8 9 e + Total 

6 7 8 9 10 11 12 

88,6 90,0 92,3 83,7 85,2 73,2 68,,5 

11,4 10,0 7,7 16,3 14,8 26,8 31,5 



A idade e, tambem condicionante do desejo 
de ter mais filhos, crescendo a percentagem das 
que nao querem mais filhos com a idade, assim 
como cresce com 0 tempo decorrido des de 0 pri
meiro casamento. 

QUADRO LV 

Peroontagem de mulheres casadas e fecundas que niio 
quel'em mais filhos, segundo a idade actual e '0 tempo 

decol'rido descle 0 primeiro casa.mento 

Mulheres 
Tempo decorrido desde 0 

primeiro casamento 

Idade actual % 
Anas 

% (arros) decorridas 

1 2 3 4 

<20 ......... 12,9 <5 ........... 24,2 
20-24 ......... 28,5 5- 9 . ........ 62,0 
25-29 ......... 44,4 10-14 ......... 79,5 
30-34 .. , ...... 70,9 15-19 ......... 89,7 
35-39 ......... 81,5 20-24 . ........ 93,6 
40-44 ......... 89,4 25-29 . ........ 95,4 
45-49 ......... 94,7 30 e mais ... 87,9 

Total ..... , ... 68,5 Total ......... ' 68,5 

De notar que no grupo de mulheres de 45-49 
anos, que praticamente atingiram 0 fim do pe
riodo fecundo, se encontram 5,3 % que querem 
mais filhos, percentagem esta que no grupo ante
rior, 40-44, atinge 0 elevado valor de 10,6. 

Quanto ao grau de ensino atingido, e de notar 
que enos graus secundario e superior que se 
encontram as menores percentagens de mulheres, 
nas condigoes referidas, que nao querem mais 
filhos, a volta dos 56 %, e nas sem escolaridade 
que se encontra 0 valor mais alto, 85,4 %, valor 
provavelmente aqui associado iii mais elevada 
idade das mulheres deste grupo. Este ultimo 
grupo, sem escolaridade, apresenta caracteristicas 
muito especiais, pois mesmo nas que nao tem 
filhos se encontram 50,0 % que nao querem mais 
filhos, e nas que tem 1 filho, 81,8 % nao querem 
mais. Note-se, contudo, que 0 primeiro destes 
grupos tem apenas 10 mulheres. 0 conjunto das 
mulheres que tem 0 gl'au primario incompleto 
tem, tambem, caracteristicas semelhantes, pois 
38,5 % das que nao tem filhos, e 62,4 % das que 
tem um filho, declararam nao querer mais filhos. 

o tipo do local de residencia nao e um factor 
muito importante no desejo de nao querer ter 
mais filhos. Em Lisboa 71% das mulheres nao 

querem mais filhos, enquanto que na area das 
localidades de menos de 10 000 habit antes essa 
percentagem e de 66 %. 

Outras variaveis explicativas apresentam uma 
relagao do mesmo nivel. Apenas referiremos que 
os grupos com mais elevadas percentagens sao: 
mulheres que passaram a sua infancia numa vila 
(73 %), mulheres com religiao diferente da cato
lica (78 %), mulheres que nao estao actualmente 
a trabalhar mas trabalharam antes e depois do 
casamento (81 %) e mulheres que assistem a 
servigos religiosos 2 a 3 vezes por mes (43 %) . 

No inquerito em Portugal fez-se a distingao 
entre querer mais filhos e esperar ter mais filhos. 
Esta distingao fez-se porque num pais de baixa 
fecundidade, como Portugal, ela pode ter signi
ficado e pode fornecer indicagoes sobre a con
fianga que as mulheres depositam na realizagao 
dos seus desejos. De facto, so 3 % das mulheres 
exprimiram discrepancia entre 0 que querem e 0 

que esperam. 

A sua distribuigao e a seguinte: 

Nao querem mais 

nao esperam mais 

Percentagens 

63,6 
esperam ma:is ..................................... 0,9 

Querem mais 

nao esperam mais .............................. 2,1 
esperam mais ..................................... 23,7 

Nao sabem ........................................... 9,7 

o desejo de ter ou nao mais filhos e condicio
nado por circunstancias de natureza diversa que 
se procurou identificar por meio de uma per
gunta que foi formulada de forma adequada as 
mulheres em cada um dos grupos que declarou 
querer ter ou declarou nao querer ter mais filhos. 
Esta pergunta tinha em vista definir a causa 
mais importante. 

As respostas obtidas do grupo de mulheres 
que declarou nao querer ter mais filhos (ou um 
filho se nao tinham nenhum) figuram no Quadro 
3.1.7 do Anexo Estatistico. 

Destacam-se, como razoes mais importantes 
invocadas pelo conjunto, a saude, a idade e difi
culdades economicas, sendo de notar que 0 grupo 
de «outras razoes» atinge certa importancia. De 
notar, tambem, que as dificuldades de habitagao 
so foram invocadas por 2,1 % das mulheres e a 

'. falta de servigos de apoio por 0,6 %. Como era de 
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esperar, a preocupagao com a dimensao da popu
lagao foi das razoes menos vezes invocadas, 0,3 %. 

o conteudo dos Quadros 3.1.7 do Anexo Esta
tistico em que est as opinioes sao apresentadas 
de acordo com 0 numero de filhos havidos, asso
ciado it idade, ao grau de instrugao, dimensao 
do local de residencia e ocupagao do marido, pode 
resumir-se como se indica no Quadro LVI. 

Naturalmente que it medida que a idade au
menta a frequencia com que e invocada como 
razao principal para nao tel' mais filhos cresce 
e por isso a influencia das restantes razoes deve 
ser apreciada dentro de cada grupo etario. 

No conjunto, verifica-se que s6 no grupo de 
idade de 45 anos e mais a razao econ6mica nao e 
a mais frequentemente invocada. 

Considerando todas as razoes que foram refe
ridas, a sua importiincia escalona-se para 0 grupo 
total das mulheres que declararam nao querer 
tel' mais filhos, do modo seguinte: 

1.' Razoes economicas .... : ............... . 
2." Ida:de ...................................... . 
3." Saude ...................................... . 
4." Quel'el' trabalhal' fora ............. .. 
5." Dificuldades de habita.{lao .......... .. 
6." Demasiado trabalho ................. .. 
7." Falta de sel'vigos de apoio ........ . 
8." Aumental' a instrugao .............. . 
9." Excesso de populagao .............. . 
Outras .......................................... .. 

41,1 % 
20,5 % 
12,4 % 

2,4 % 
2,1 % 
1,6 % 
0,6 % 
0,5 % 
0,3 % 

18,7 % 

Quando se classificam as respostas por dimen
sao do local de residencia encontra-se acrescida 
a importiincia da dificuldade de habitagao. 

QUADRO LVI 

R-aza'o mais importante invocada para nao querel' tel' ma.is filhos, segumlo a idade e 0 llfunel'o de filhos vivos 

Numero 
de filhos 

vivos 

1 

o 

1 

2 

3 

4 

5 e mais 

Total 

Razoes invocadas 

2 

Saude ................................................ 
Idade ................................................ 
Situagao econolll'ica ...................... , ...... 
Outras ............................................... 

Saude ... , ....................... , .................... 
Idade ................................................ 
Situagao econolll'ica ............................. 
Outl'as ............................................... 

Saude ................................................ 
Idade ................................................ 
Situagao economica ............................. 
Outl'as ............................................... 

Saude ................................................ 
Idade ................................................ 
Situagao economica ............................. 
Outl'as ............................................... 

Saude ................................................ 
Idade ................................................ 
Situagao economica ............................. 
Outras ............................................... 

Saude ................................................ 
Idade ................................................ 
Situagao economica ............................. 
Outl'as ............................................... 

Saude ................................................ 
Idade ................................................ 
Situagao economica ........................... ~ . 
Oub'as ............................................... 

Idade (anos) 

Menos de 25 25-34 35-44 45 e mais Total 

3 4 5 6 7 

(20,0) (0,0) (16,7) (25,0) 18,2 
(0,0) (0,0) (50,0) (75,0) 40,9 

(30,0) (25,0) (11,1) (0,0) 13,6 
(50,0) (75,0) (22,2) (0,0) 27,3 

4,7 15,9 17,9 18,7 16,0 
0,0 0,5 36,6 65,4 25,8 

46,9 48,6 24,4 9,3 32,2 
48,4 35,0 21,1 6,6 26,0 

2,8 7,9 14,3. 15,1 11,3 
0,0 1,1 18,3 62,4 16,7 

66,2 60,7 47,8 12,9 49,0 
31,0 30,2 19,6 9,6 23,0 

(0,0) 7,5 15,0 6,8 10,8 
(0,0) 0,0 17,5 61,4 19,8 

(58,3) 55,1 40,2 19,3 41,4 
(41,7) 37,4 27,3 12,5 28,0 

(0,0) 7,9 14,8 6,3 11,6 
(0,0) 0,0 16,3 52,1 20,9 

(50,0) 57,9 37,8 10,4 35,6 
(50,0) 34,2 31,1 31,2 31,9 

11,1 11,0 14,6 12,4 
0,0 15,9 44,7 25,1 

40,7 36,6 19,4 30,5 
48,2 36,5 21,3 32,0 

4,3 9,7 14,8 13,8 12,4 
0,0 0,7 21,4 58,8 20,5 

55,3 56,3 39,5 14,0 41,1 
40,4 33,3 24,3 13,4 26,0 

117 



QUADRO LVII 

Frequencia com que foi illvocada a dificuldade de hahi
tlt!.!ao, segtm<lo a dimensao do local de residencia 

Local de l'esidencia Percentagem 

Lisboa ..................................................... 4,5 
Porto. ............. ....... .... ......... ...... .............. 5,9 
Mais de 20 000 habitantes ........................ 3,7 
De 10 000 a 20 000 .................................... 0,3 
Menos de 10 000 .. . .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ... .. 1,5 

A pergunta sobre a razao principal para que
rer ter mais filhos foi apenas formulada as mulhe
res que tin ham ja dois ou mais filhos vivos e 

declararam querer ter mais filhos. As razoes mais 
frequentemente apontadas foram querer urn ra
paz, querer uma rapariga, 0 gostar de criangas, 
e ser a vontade de Deus. Tambem aqui 0 grupo de 
«Outras razoes» apresenta bastante importancia. 

As exigencias agora impost as ao grupo redu
ziram bastante 0 seu efectivo. Ao passo que as 
que declararam nao querer ter mais filhos atin
giam 3016, as que tinham ja dois ou mais filhos 
vivos e declararam querer mais foram apenas 
282. Resulta daqui que a maior parte dos valores 
que figuram no Quadro LVIII se baseiam num 
numero de casos inferior a 20 e 0 seu valor para 
efeito de comparagoes fica bastante reduzido. 

QUADRO LVIII 

R·aziio mais imI)Ortante invoca<la pOl' lUnIheres com <lois on mais fiIbos vivos para quel'el' tel' mais fiIbos segundo 
a i<1a<le e 0 nmllel'{) de filhos vivos 

Nl1mero 
de fIlhos 

vivos 

1 

o 

1 

2 

3 

4 

5 e mais 

Total 

Razoes invocadas 

2 

Querer urn r&paz 
Querel' uma rapariga .......................... . 
Gostar de cl'iangas ............................. . 
A vontade de Deus .......................... . 
Outras .............................................. . 

Querer um r&paz ............................. . 
Querer uma rapariga .......................... . 
Gostar de criangas ............................ .. 
A vontade de Deus .......................... . 
Outras .............................................. . 

Quel'er urn l'apaz ............................ .. 
Querel' uma l'apariga .......................... . 
Gostar de criangas ............................ .. 
A vontade de Deus .......................... . 
Outras .............................................. . 

Quel'er um l'apaz ............................ .. 
Querel' uma l'apariga .......................... . 
Gostar de cl'ianQas ............................. . 
A vontade de Deus ......................... .. 
Outras ............................................. .. 

Querer urn rapaz ............................. . 
Querer uma ra.pariga .......................... . 
Gostar de cl'iangas ............................ .. 
A vontade de Deus ......................... .. 
Outras .............................................. . 

Querer urn l'apaz ............................. . 
Quel'er uma rapariga ......................... .. 
Gostal' de crianQas ............................ .. 
A vontade de Deus .......................... . 
Outras .............................................. . 

Quel'er urn rapaz ............................. . 
Querer uma l'apariga ......................... .. 
Gostar de criangas ............................ .. 
A vontade de Deus .......................... . 
Outras .............................................. . 

l\fenos de 25 

3 

(0,0) 
(0,0) 

(50,0) 
(16,7) 
(33,3) 

11,5 
26,9 
26,9 
7,7 

27,0 

(25,0) 
(0,0) 

(50,0) 
(0,0) 

(25,0) 

(0,0) 
(0,0) 
(0,0) 
(0,0) 

(100,0) 

10,8 
18,9 
32,'1 

8,1 
29,8 
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Idade (anos) 

25-34 35-44 45 e mals Total 

4 5 6 7 

(14,3) (7,1) 
(14,3) (7,1) 
(14,3) (35,7) 

(0,0) (7,1) 
(57,1) ( '13,0) 

20,4 14,9 17,2 
25,2 23,4 24,4 
29,1 21,3 26,7 

6,8 8,5 8,3 
18,5 31,9 23,4 

13,6 (5,9) 11,6 
40,9 (5,9) 23,3 
13,6 (41,2) 27,9 

4,5 (23,5) 11,6 
27,4 (23,5) 26,4 

(0,0) (6,7) 4,3 
(50,0) (5,9) 21,7 

(0,0) (41,2) 4,3 
. (33,3) (23,5) 26,1 

(16,7) (22,9) 46,6 

(20,0) (0,0) 4,5 
(20,0) (8,3) 9,1 

(0,0) (8,3) 9,1 
(0,0) (50,0) 45,5 

(60,0) (33,4) 31,8 

18,2 9,8 13,8 

28,0 16,3 22,0 

23,8 21,7 24,1 

7,0 18,5 13,1 

23,0 33,7 27,0 



Considerando 0 conjunto das razoes apresen
tadas pOl' essas 282 mulheres poderemos classi
fica-las pOl' importancia (medida pela frequencia 
com que foram apontadas) do modo seguinte: 

La Gostar de criangas ................. . 
2." Querer uma rapariga .............. . 
3.· Querer um rapaz .................... . 
4.· A vontade de Deus ................ .. 
5.' E bom tel' irmilos .................... . 
6." Vantagens 'econ6micas ............ .. 
7." Beneficio para 0 pais .............. . 
Outras ......................................... . 

24,1 % 
22,0 % 
13,8 % 
13,1 % 

2,8 % 
1,1 % 
0,0 % 

23,0 % 

Como 0 desejo de nao tel' mais filhos, 0 de tel' 
mais filhos e insensivel as razoes nacionais e 
apoia-se exclusivamente em razoes individuais. 
o elevado valor correspondente a «Outras causas» 
em ambos os casos mostra tambem que grande 
parte das mulheres inquiridas nao tinham pres
tado muita atengao ao assunto visto que 0 leque 
das causas consideradas e bastante amplo no seu 

Com a idade, a percentagem de ultimas gra
videzes nao desejadas cresce ligeiramente, pare
cendo nao ser a idade factor determinante nessa 
atitude. 

o tempo decorrido desde 0 primeiro casa
mento ja se mostra mais influente, crescendo a 
percentagem de gravidezes nao desejadas com 0 

tempo decorrido desde 0 primeiro casamento. 
E de crer que exista aqui a interferencia do nu
mero de filhos havidos. 

4.4.3 - Nfunero de filhos adicionais .esperados 

Reveste-se de especial interesse a comparagao 
dos resultados referentes a ultima gravidez nao 
desejada com os que se obtem dos Quadros 3.2.5 
do Anexo Estatistico onde 0 numero de filhos 
adicionais esperados se apresenta. 

A informagao fornecida pOl' esses Quadros e 
sintetizada no Quadro LXI. 

QUADRO LIX 

Desejo de ultima gravidez 

Percentngem: 
0 1 2 3 

1 2 3 4 5 

de mulheres que nilo 
desejaram a ultima 
gravidez •••• 0 •••••••••• (11,8) 21,1 42,7 59,4 

de mulheres que dese-
jaram a ultima gra-
videz .................... (8&,2) 78,9 57,3 40,6 

conteudo para nao se justificar que outras causas 
que nao as muito particulares possam estar con
tidas em «Outras causas». 

4.4.2 - Desejo da Ultima gravidez 

Como complemento da analise feita anterior
mente em relagao ao desejo de ter mais filhos, 
figuram nos Quadros 3.1.4 e 3.1.5, do Anexo 
Estatistico, as percentagens de mulheres que de
clararam nao ter desejado a ultima gravidez que 
tiveram ou a actual (ver Quadl'o LX). 

Com 0 numero de filhos vivos a percentagem 
de mulheres que nao desejaram a ultima gl'avidez 
cresce ate ao 6.° filho para depois decrescer. Nova
mente se veri fica a evolugao em U ja apontada. 
Repare-se, porem, que, a partir dos tres filhos 
havidos vivos, a percentagem de gravidezes nao 
desejadas e superior a 50 %, com excepgao das 
mulheres que tiveram 9 e mais filhos vivos. 

'Numero de fIlhos havldos 

4 5 6 7 8 9 e + Total 

6 7 8 9 10 11 12 

62,9 61,5 64,2 58,0 54,5 38,8 40,6 

37,1 38,5 35,8 42,0 45,5 61,2 59,4 

QUADRO LX 
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Pel'0611tagem de mulhel'es que declararam nao tel' dese
jado a (tltima gl'avi(lez que tiveram 

Segundo n idade actual Segundo 0 tempo decorrido 
desde 0 primeiro casamento 

Idade % 
Tempo 

% decorrido 

1 2 3 4 

< 20 anos ... 39,0 <5 anos ...... 27,8 
20-24 ......... 31,6 5- 9 . ........... 36,8 
25-29 .... , .... 32,8 10-14 ............ 44,4 
30-34 ......... 39,8 15-19 . ........... 46,2 
35-39 ......... 43,7 20-24 . ........... 43,7 
40-44 ......... 47,7 25-29 . ........... 47,0 
45-49 ........ , 42,8 30 e mais ...... 53,7 

Total ......... 40,6 Total ............ 40,6 



QUADRO LXI 

Niimero medio (OO filhos adicionais espel'ado pOl' mulher fecunda actualmentc casada, segundo: 

a) a escolaridade 
b) 0 tempo decorrido desde 0 

c) a l'eligiiio primeit'o casamento 

N." medio de N." medio de N." medio de 
filhos adiclonais filhos adicionais filhos adicionais 

esperado espel'ado esperado 
Classes Classes Classes 

Com 0 Com 0 Com 0 
Total filhos Total filhos Total fllhos 

vivos vivos vivos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Primario incompleto .. 0,19 1,05 Menos de 5 anos ... 1,00 1,96 Cat6lica . ............ 0,33 1,62 
Primarlo completo ... 0,35 1,77 5 a 9 ................. 0,33 1,35 Outra . ................ 0,25 (1,33 ) 
Secundal'io incompleto 0,49 1,72 10 a 14 ................. 0,16 1,00 Nenhuma .. ..... , ... 0,46 1,61 
Secundal'io completo .. 0,58 1,92 15 a 19 .. ............... 0,07 (0,30) 
Superior incompleto ... 0,50 (1,94) 20 a 24 ................. 0,03 (0,25) 
Superior completo ..... 0,58 (1,63) 25 a 29 . ................ - -

30 e mals .............. 0,06 (2,00) 

Total .................... 0,33 1,61 Total .................... 0,33 1,61 Total .................. 0,33 1,61 

el) a dimensiio ,do local de l'esid~ncia e) a ocupal:iio do mal'ido f) a idade 

N." medio de N." medio de N." medio de 
filhos adicionais filhos adicionais filhos adicionais 

esperado esperado esperado 
Classes Classes Classes 

Com 0 Com 0 Com 0 
Total filhos Total filhos Total filhos 

vivos vivos vivos 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Lisboa ..................... 0,31 1,44 Profissao liberal .0 .. 0,50 1,94 Menos de 20 anos 1,23 1,82 
Porto .... , .................. 0,24 (1,50) Administragao supe-
Mats de 20000 habi- rior ....... , ........... 0,19 (1,67) 20 a 24 .............. 0,94 1,99 

tantes .................. 0,27 1,47 Empregado de escri-
De 10000 a 20000 ... 0,19 (1,35) t6rio .................. 0,32 1,53 25 a 29 .. ............ 0,61 1,98 
Menos de 10000 ...... 0,37 1,71 Comercio ............... 0,30 1,62 30 a 34 .............. 0,27 1,73 

Servigos ................ 0,29 (1,08) 35 a 39 .............. 0,15 1,14 
Agricultura e pesca 0,30 1,26 40 a 44 .............. 0,06 0,58 
Trabalhador especia-

lizado ................. 0,34 1,69 45 a 49 .............. 0,01 (0,18) 
Trabalhador nao es-

pecializado ......... 0,10 -
Nao declarada ....... -

Total .................... 0,33 1,61 Total, ... , ............. 0,33 1,61 Total, ................. 0,33 1,61 

o conceito de «mlmero de filhos esperado» 
e de certo modo vago e possivelmente as inquiri
das nunca teriam anteriormente pensado em tal. 
Muito mais sensivel e 0 conceito de filhos ainda 
desejados, embora de conteudo diferente. 

filhos - idade e tempo decorrido desdo 0 pri
meiro casamento. De facto, ha uma diminuiQao 
bem marcada do valor do numero medio de filhos 
adicionais esperado, a medida que crescem os 
valores dessas duas variaveis, mas nota-se uma 
quebra mais acentuada do primeiro para 0 se
gundo grupo de dimensao do que do primeiro 
para 0 segundo grupo de idade (1,00 para 0,33 
ITa duraQao e 1,23 para 0,94 na idade). 

Os numeros apurados como media de filhos 
adicionais esperados por mulher, parecem reflec
tir a circunstancia acima apontada, embora se 
note uma certa congruencia no caso das vari{weis 
mais correlacionadas com 0 numero esperado de 
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Na ocupaQao do marido destacam-se as pro
fiss5es liberais em que 0 valor medio esperado e 



de 0,50 e 0 imediatamente seguinte de 0,34, encon
trado nos trabalhadores especializados. 

o nivel de educa~ao atingida parece ter in
fluencia, subindo 0 valor medio de filhos adicio
nais esperados com 0 crescer do nivel de escola
riza~ao. 

As outras duas variilNeis, religiao e dimensao 
do local de residencia, nao apresentam valores 
de que se possa tirar uma conclusao. 

Se considerarmos, agora, 0 numero de filhos 
vivos ja havidos, que nos Quadros do Anexo Es
tatistico vem cruzado com as variaveis explica
tivas acima referidas, encontramos para 0 con
j'unto a seguinte sequencia de val ores: 

N.D de filhos havidos 

o ...................................... .. 
1 ....................................... . 
2 ....................................... . 

3 
4 ...................................... .. 
5 ....................................... . 
6 ...................................... .. 
7 
8 ....................................... . 
9 e mais ............................. . 
Total ................................. .. 

N.O medio de 
filhos adicionais esperados 

1,61 
0,58 
0,10 
0,07 
0,12 
0,06 
0,00 
0,08 
0,38 
0,17 
0,33 

serle esta em que se nota tambem uma quebra 
importante ao passar de zero, para um fUho vivo 
e para nos 2 e 3 filhos havidos continuar a descida 
de forma regular e depois oscUar sem aparente 
tendencia mas conservando valores baixos. 

Notemos que esta variavel ficaria mais sensi
velmente tipificada pela sua «moda». A media 
pela caracteristica de medida sintetica total apre
senta 0 numero medio de filhos esperado sob a 
forma decimal, perdendo, por isso, perceptibili
dade, embora nao perca 0 seu valor informador. 

Revestem-se de especial interesse os valores 
medios de filhos esperados no caso de zero filhos 
vivos havidos. Na realidade, iSBO reflecte 0 inte
resse de limi:tar 0 numero de fUhos ou nao, con
so ante a dimensao desse valor esperado. Em pri
meiro lugar, note-se a diferen~a entre os valo
res totais, 0,33 no conjunto e 1,61 no grupo das 
mulheres sem filhos vivos, e compare-se este ul
timo valor com 0 do numero media de filhos havi
dos por mulher, 2,26. Ressalta uma disparidade 
entre 0 esperado e 0 sucedido, sendo interessante 
ver 0 que esclarecem as classes das diversas 
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variaveis explicativas para 0 que utilizaremos 
apenas aquelas em que 0 numero de observa~oes 
e superior a 20. 

QUADRO LXII 

Nfunero me<1io <le filhos espera<lo por mulheres sem 
filhos vivos e por mulheres (Ie i<1a<le actual de 35 a. 44 auos 

Escolaridacle 

Primario incompleto 
Primario completo ..... . 
Secundario incompleto .. . 
Secundario completo .. . 

ReligUio 

Cat6lica .................... . 
Nenhuma .................. .. 

Dimensao do local de 
resid€ncia 

Lisboa ....................... . 
Mads de 20 000 habitantes 
Menos de 10 000 ......... 

Ooupagao do marido 

Pl'ofissao liberal ........ . 
Empregado de escrit6rio 
Comcl'cio ................... .. 
Agl'iculturae pesca ..... . 
Trabalhadol' especializa-

do .......................... . 

Total ......................... . 

N.O medio 
de filhos 
espe.l'ado 
com Zffi'O 

fLlhos 
havldos 

viNos 

1,05 
1,77 
1,72 
1,92 

1,62 
1,61 

1,44 
1,47 
1,71 

1,94 
1,53 
1,62 
1,26 

1,69 

1,61 

N.D medio 
de fiJhos 
havidos 

pOl'mulher 
de ddade 

actJual 
35 a 44 anos 

3,12 
2,20 
2,10 
2,15 

2,70 
2,43 

2,05 
2,05 
2,98 

2,23 
2,17 
2,08 
3,42 

2,80 

2,26 

DiJe-
l'enQas 

2,07 
0,43 
0,38 
0,23 

1,08 
0,82 

0,61 
0,58 
1,27 

0,29 
0,64 
0,46 
2,1,6 

1,11 

0,65 

Desta COmpara~ao resulta manifesta a dife
ren~a entre esperan~a e realidade embora os gru
pos comparados nao sejam constituidos pelas 
mesmas mulheres em epocas diferentes e ate por
que terao, de variavel para variavel composi~oes 
etarias diferentes, mas nao deixam de ser nota
veis as diferen~as encontradas sobretudo no 
grupo «primario incompleto» e «agricultura e 
pesca» ambos com mais de duas unidades de 
diferen~a entre 0 esperado e 0 observado. 

4.4.4 - Nfunero total de filhos desejado 

Os Quadros 3.3.1 a 3.3.7 do Anexo Estatistico 
dao-nos informa~oes sobre 0 numero total de 
filhos desejado. :ill informa~ao muito detalhada 



de 0,50 e 0 imediatamente seguinte de 0,34, encon
trado nos trabalhadores especializados. 

o nivel de educagao atingido parece ter in
fluencia, subindo 0 valor medio de filhos adicio
nais esperados com 0 crescer do nivel de escola
rizagao. 

As outras duas varifweis, religiao e dimensao 
do local de residencia, nao apresentam valores 
de que se possa tirar uma conclusao. 

Se considerarmos, agora, 0 numero de filhos 
vivos ja havidos, que nos Quadros do Anexo Es
tatistico vern cruzado com as variaveis explica
tivas acima referidas, encontramos para 0 con
junto a seguinte sequencia de valores: 

N.O de filhos havidos 

° ....................................... . 
1 ...................................... .. 
2 ....................................... . 
3 
4 ...................................... .. 
5 
6 ....................................... . 
7 
8 ....................................... . 
9 e mais ............................. . 
Total ................................. .. 

N.O medio de 
fHhos adicionais esperados 

1,61 
0,58 
0,10 
0,07 
0,12 
0,06 
0,00 
0,08 
0,38 
0,17 
0,33 

serie esta em que se nota tambem uma quebra 
importante ao passar de zero, para urn filho vivo 
e para nos 2 e 3 filhos havidos continuar a descida 
de forma regular e depois oscilar sem aparente 
tendencia mas conservando valores baixos. 

Notemos que esta variavel ficaria mais sensi
velmente tipificada pela sua «moda». A media 
pela caracteristica de medida sintetica total apre
senta 0 numero medio de filhos esperado sob a 
forma decimal, perdendo, por isso, perceptibili
dade, embora nao perca 0 seu valor informador. 

Revestem-se de especial interesse os valores 
medios de filhos esperados no caso de zero filhos 
vivos havidos. Na realidade, isso reflecte 0 inte
resse de limitar 0 numero de filhos ou nao, con
soante a dimensao desse valor esperado. Em pri
meiro lugar, note-se a diferenga entre os valo
res totais, 0,33 no conjunto e 1,61 no grupo das 
mulheres sem filhos vivos, e compare-se este ul
timo valor com 0 do numero medio de filhos havi
dos por mulher, 2,26. Ressalta uma disparidade 
entre 0 esperado e 0 sucedido, sendo interessante 
ver 0 que esclarecem as classes das diversas 
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varlaveis explicativas para 0 que utiIizaremds 
apenas aquelas em que 0 numero de observagoes 
e superior a 20. 

QUADRO LXII 

Niunero medio de filhos esperado 1101' muJheres sem 
filhos vivos e por muJheres {Ie ida {Ie actual de 85 a· 44 anos 

Escolaridade 

Primario incompleto 
Primario completo ..... . 
Secundario incompleto .. . 
Secundiirio completo .. . 

Religiiio 

Cat6lica .................... . 
Nenhuma .................. .. 

Dimensiio do local de 
reside1!oia 

Lisboa ...................... .. 
Mads de 20 000 habitantes 
Menos de 10 000 ......... 

Ocupw;iio do marido 

Pl'ofissao liberal ........ . 
Empregado de escrit6rio 
Comel'cio .................... . 
Agricultul'aepesca ..... . 
Tl'abalhador especializa-

do .......................... . 

Total ......................... . 

N.O media 
de filhos 
espelMo 
com zero 

mhos 
havidos 

vlNos 

1,05 
1,77 
1,72 
1,92 

1,62 
1,61 

1,44 
1,47 
1,71 

1,94 
1,53 
1,62 
1,26 

1,69 

1,61 

N.o media 
de filihos 
havidas 

pOl'mulher 
de, [dade 

actlual 
35 a 44 anos 

3,12 
2,20 
2,10 
2,15 

2,70 
2,43 

2,05 
2,05 
2,98 

2,23 
2,17 
2,08 
3,42 

2,80 

2,26 

Di.fe-
renQas 

2,07 
0,43 
0,38 
0,23 

1,08 
0,82 

0,61 
0,58 
1,27 

0,29 
0,64 
0,46 
2,~6 

1,11 

0,65 

Desta comparagao resulta manifesta a <life
renga entre esperanga e realidade embora os gru
pos comparados nao sejam constituidos pelas 
mesmas mulheres em epocas diferentes e ate por
que terao, de variavel para variavel composigoes 
etarias diferentes, mas nao deixam de ser nota
veis as diferengas encontradas sobretudo no 
grupo «primario incompleto» e «agricultura e 
pesca» ambos com mais de duas unidades de 
diferenga entre 0 esperado e 0 observado. 

4.4.4 - Nfunero total de filhos desejado 

Os Quadros 3.3.1 a 3.3.7 do Anexo Estatistico 
dao-nos informagoes sobre 0 numero total de 
filhos desejado. :ill informagao muito detalhada 



de filhos havidos exerce sobre a resposta pro
duzindo 0 crescimento daquele numero e a dimi
nuigao da percentagem correspondente a classe 
modal. 

Certamente 0 numero de filhos vivos havido 
influi na caracterizac;ao do numero de filhos de
desejado. 

N(unel'o de filhos 
vivos havido 

o ............................ , .. 
1 ..... 

2 ............................... . 
3 .............................. . 
<1 .............................. . 

5 ............................... . 
6 ............................... . 
7 ............................... . 
8 ............................... . 
9 ............................... . 

Total ......................... . 

Filhos desejados 
Moda 

Media 
Classe 

2,12 2 
2,02 2 
2,31 2 
2,81 3 
2,97 4 
3,27 5 
3,92 6 
'1,31 4 
4,86 2-3-4-8 
5,31 2-3 

2,43 2 

% 

63,6 
63,3 
67,9 
53,2 
35,6 
30,0 
24,7 
26,2 
17,2 
25,0 

54,3 

, 

A definigao da classe modal e agora mais 
premiria e acompanha 0 crescer do numero de 
filhos vivos havido com certo atraso. 

Como e natural as mulheres que tiveram um 
numero baixo de filhos desejam ter mais, e as que 
tiveram um numero elevado, isto e, superior a 
media observada, teriam desejado menos. De 
facto, s6 as diferengas encontradas para cima 
do valor medio (2,26) correspondem a aferidor 
da concordancia ou discordancia entre 0 desejo e 
a realidade pois as classes de pequeno numero 
de filhos havidos estao largamente pesadas pOI' 
mulheres de baixa idade, portanto, ainda a tempo 
de ver realizado 0 que desejavam. S6 uma analise 
por idades que, classificando as mulheres no final 
do periodo fecundo, segundo 0 numero de filhos 
vivos havidos e os desejados, permitira concluir 
dos insucessos positivos e negativos. 

GRAFICO-ill 
.. 

VARIA~AO 

COM 

, 
DO NUMERO DE FILI-IOS DESEJADOS 

FILHOS HAVIDOS 
, 

o NUMERO DE 

NUMERO DE 
FILHOS DESEJADOS 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
1 

o 
o 

2 3 5 6 1 

NUMERO DE FILHOS BAVIDOS 
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QUADRO LXV 

Niimel'o de filhos desejado e 0 <Ie fillros vivos havi<los 
pOl' mulheres nao solteiras de 40-44 anos 

N.O de filhos N.O de filhos 
havidos desejado Diferenga 

0 ............................. 1,96 1,96 
1 ............................. 1,96 0,96 
2 ............................. 2,21 0,21 

3 ............................. 2,90 - 0,10 
4 ............................. 2,84 - 1,16 
5 ............................. 3,26 - 1,74 

6 ............................. 3,89 - 2,11 

7 ............................. (2,89) - 4,11 
8 ..... j ••••••••••••••••••••••• (4,86) - 3,14 

QUADRO LXVI 

Niimel'o de fillios vivos havidos e 0 (Ie desejados 1)01' 

mulheres Dao solt!eiras tendo <lecorrido 25 a 29 anos tles{le 
o primeiro casamento 

N.O de filhos N.o de filhos 
havidos desejado Difel'enga 

0 ............................. (2,13) 2,13 
1 ............................. 1,92 0,92 
2 ............................. 2,34 0,34 
3 ............................. 2,64 - 0,36 
4 ............................. 2,43 - 1,57 
5 ............................. 3,80 - 1,20 

6 ............................. 3,76 - 2,24 

Nas series acima transcritas ve-se que as 
mulheres de 40 a 44 anos, portanto muito perto 
do final do seu periodo fecundo, nao conseguiram 
realizar os seus desejos, pois para 0 grupo com 0 

numero de filhos vivos havidos inferior a 3, que 
contem cerca de 60 % do total dessas mulheres, 
o numero de fUhos vivos havidos e inferior ao 
desejado. Ao contrario, quando 0 numero de 
filhos desejado e elevado, 0 de filhos havidos e-lhe 
superior. 'l'ambem aqui nao ha acordo entre 
desejo e realidade mas est a ultrapassa aquele. 

o grupo das mulheres que casaram pela pri. 
meira vez ha 25-29 anos, cuja actividade fecunda 
se pode considerar praticamente terminada, apre
senta caracteristicas semelhantes, 0 numero de 
filhos havidos e menor que 0 desejado nos valo
res baixos e maior nos elevados. 

As diversas variaveis explicativas parece nao 
influirem grandemente no numero medio de filhos 
desejado; varia de 2,18 nas localidades de 10 000 
ou mais habitantes (excluindo Lisboa e Porto) a 
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2,80 quando a actividade do marido e «Agricul 
tura e pesca». 

o numero medio de filhos pOl' mulher e urr 
indicador muito sensivel da natalidade. Se, aten· 
dendo a masculinidade dos nascimentos, a conser· 
vagao da populagao exige que cada mulher tenha 
2,1 filhos em media, a passagem deste valor me
dio a 2,3 dara origem a uma populagao superior 
em 10 % aproximadamente a inicial. Sendo assim, 
o conhecimento do que e desejado pelas mulheres 
constitui indicador de grande utilidade numa poli
tica populacional. 

Nem sempre 0 desejo de tel' mais filhos coin
cide com a esperanga de tel' mais filhos e a 
conjugagao destes dois facto res e analisada no 
Quadro 3.1.6 do Anexo Estatistico limit ado as 
mulheres actualmente casadas, .onde se ve que em 
63,6 % das mulheres inquiridas, 0 desejo e a espe
rang a de nao tel' mais fUhos coincidiam, e em 
23,7 % a coincidencia da-se entre 0 desejo e espe
ranga de tel' mais filhos. Apenas 3 % das inqui
ridas deram respostas em que desejo e esperanga 
nao coincidiam. E porem de notal' que das mulhe
res actualmente casadas sem filhos s6 12,1 o/c 
disseram nao querer e nao esperar mais filhos e 
78,5 % querer e esperar mais filhos, mas com 5 
e mais filhos ja as posigoes dessa combinagao se 
invertem, 75,8 % declararam nao. querer e nao 
esperar mais filhos e s6 4,8 % querer e esperar 
mais filhos. 

E ainda de notal' que e entre as mulheres 
com 3 a 4 filhos vivos que se encontra a maior 
percentagem das que nao querem e nao esperam 
mais filhos com pequena vantagem para as que 
tem tres filhos vivos. 

Manifestado 0 desejo de tel' mais filhos e 
conhecido 0 numero medio de filhos desejado, 
reveste-se de interesse investigar da preferencia 
pelo tempo a decorrer ate ao pr6ximo nascimento. 
Naturalmente perguntas neste sentido s6 foram 
postas as mulheres expostas ao risco de gravidez 
ou gravidas na altura do inquerito. 

Das respostas obtidas result a que a duragao 
media do tempo preferido a decorrer ate ao pr6-
ximo nascimento e de 2,3 anos, que essa prefe
rencia varia com 0 numero de filhos havidos e 0 

tempo decorrido desde 0 primeiro casamento. 
o tempo determina uma evolugao decrescente 

do espagamento entre 0 pr6ximo filho e 0 ultimo 
filho havido. 0 nfunero de fUhos havidos parece 
determinar urn crescimento do espagamento com 
o numero de filhos havidos mas'sobrepoe-se aqui 
o efeito tempo dificultando uma conclusao. 



QUADRO LXVII 

Dura,j;luo pl'eferi{la para 0 proximo intervalo fechado 
(em anos) 

Tempo decol'l'ido· 
Du~'a!;1io 

Numel'o 
DUl'a!;ao desde o primeiro de filhos 

casamento prefel'ida havidos preferlda 

1 2 3 4 

Menos de 10 anos 2,4 0 1,9 
10-19 ................. 1,9 1 2,5 
20 e mais ............ (1,9) 2 2,7 
Total ................. 2,3 3 2,6 

4 1,9 
5+ (2,3) 

Total 2,3 

4.4.5 - Influencia do sexo dos filhos vivos 
havidoSllO desejo de ter mais filhos 

Os Quadros 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5 e 3.4.6 do 
Anexo Estatistico procuram informar da influen
cia que 0 facto de ter ou nao ter filhos de deter
min ado sexo influi no desejo de nao ter mais 
filhos. 

Esta influencia e analisada por idade actual 
da mulher e por tempo decorrido desde 0 primeiro 
casamento. 

o grupo eblrio em que esta influencia mais 
interessa e, de entre os utilizados, 0 dos 25 aos 34 
anos das mulheres fecundas actualmente casa
das e nao gravidas. Num tal grupo de mulheres 
a percentagem das que nao tem filhos e querem 
ter um ou mais e de 95 7 0/£ Evitando as classes , o. 

de menos de 20 observaQoes 0 Quadro 3.4.1 do 
Anexo Estatistico referente ao grupo etario de 25 
a 34 anos tom a 0 aspecto seguinte: 

QUADRO LXVIII 

Peroolltagem de mulheres actualmente casadas feculHlas 
de 25 a 34 allOS que querem mais filhos 

Sexo dos filhos 
Numero Percentagem das mulheres 

de filhos 
H l\'[ 

que quel'em mais filhos 

1 2 3 4 

0 95,7 

1 1 0 72,1 
0 1 70,0 

2 2 ° 20,1 
1 1 16,1 

° 2 27,3 

3 3 ° 33,3 
2 1 8,6 
1 2 10,5 

° 3 18,2 
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As mulheres que tem um filho, na sua maioria 
desejam ter mais f;ilhos, mas essa percentagem 
e maior se 0 filho ja havido e do sexo masculino. 
Mas das mulheres que ja tem dois filhos apenas 
uma percentagem, que anda pelos 20 % a 25 %, 
que querem ter mais filhos, cerca de 75 % esta 
insatisfeita com esse numero de filhos, contudo, 
se os dois filhos havidos sao de sexo diferente, 
a percentagem das que querem mais filhos e 
menor, e de entre as que tem dois filhos do 
mesmo sexo parece esboQar-se uma maior satis
faQao nas que tem duas filhas. 

Finalmente do quadro tiramos ainda a con
clusao de que Se sao tres os filhos vivos havidos e 
do mesmo sexo, a determinaQao de ter mais filhos 
e muito mais forte se eles sao do sexo masculino 
do que se sao do sexo feminino (cerca do dobro 
a percentagem de mulheres ness as condiQoes que 
declararam querer mais filhos no caso de os tres 
que primeiro tem serem do sexo masculino). Se os 
filhos havidos incluem os dois sexos, a percent a
gem das que querem mais filhos baixa muito, para 
cerca de 10 %, e aqui 0 interesse em ter mais 
filhos afigura-se maior se dos dois filhos havi
dos s6 um e do sexo feminino. 

Parece assim que a influencia do sexo dos 
filhos e seu doseamento, exerce uma influeneia no 
desejo de ter mais filhos, mas quando ha s6 um 
filho, essa influencia e poueo marcada, mas com 
superioridade se 0 .filho havido e do sexo mas
culino. Se ha dois filhos e sao do mesmo sexo 
sucede 0 inverso, isto El, a superioridade agora 
da-se quando sao ambos do sexo feminino. 

De novo, no caso de tres filhos, volta a ser a 
presenQa de todos do sexo masculino que da a 
mais elevada percentagem de mulheres que que
rem mais filhos, mas a percentagem das mulheres 
satisfeitas com essa combinaQao de filhos de sexo 
diferente, pareee um pouco mais marcada se sao 
dois do sexo feminino. 

Pode concluir-se que as mulheres dao prefe
rencia a um doseamento equilibrado dos seus 
filhos segundo 0 sexo com pelo menos um filho 
de cada sexo, contudo, quando esse equilibrio nao 
e conseguido, pareee depreender-se dos numeros 
apresentados que as mulheres fieam mais satis
feitas com exeesso de raparigas do que de rapazes. 

A preferencia que tem as mulheres fecundas 
nao gravidas que esperam ter outro filho, por 
determinado sexo desse filho e analisada nos Qua
dros 3.4.3 e 3.4.4 do Anexo Estatistieo, 0 primeiro 
de acordo com a idade da mulher e 0 segundo 



de acordo com 0 tempo decorrido desde 0 pri
meiro casamento. Deles se extrai a informagao 
seguinte: 

QUADRO LXIX 

Preferencia pel!} sexo (10 pr6ximo nascimento 

Tendo ja tido... Pel'centagem das mulhel'es 
filhos do sexo indicado que pl'cfel'em: 

n." de filhos sexo um l'apaz uma, rapariga 

0 H 62,3 14,3 
M 14,8 64,1 

1 H 9,1 73,0 
M 68,4 11,6 

2 H 10,4 83,6 
M 74,2 9,1 

3 H (11,8) (70,6) 
M (63,2) (15,8) 

4 H (25,0) (62,5) 
M (100,0) (20,0) 

Assim, das mulheres que nao tiveram nenhum 
fHho do sexo masculino, 62,3 % preferem que 0 

proximo fHho seja um rapaz e 14,3 % uma rapa
riga, porem se nao tiveram nenhuma filha 14,8 % 
preferem um rapaz e 64,1 % uma rapariga; ha, 
assim uma perfeita inversao de preferencias. Em 
todos os outros casos a existencia de filhos de 
determinado sexo leva as preferencias para a 
sexo oposto no proximo nascimento, 

4.4.6 - Influencia da assistencia a actos reli
giosos 110 Ilfunero de filhos desejado 

Ja anteriormente se referiu que a religiao foi 
uma das variaveis explicativas consideradas e 
que a informagao foi obtida basicamente it custa 
de uma pergunta sabre a religiao professada. 
Tambem se disse que 0 facto de a grande maioria 
das mulheres se ter declarado catolica (92 %) 
tornava praticamente impossivel a analise do 
efeito da religiao nas variaveis derivadas e que, 
por se entender que a resposta it pergunta sobre 
a religiao seguida se presta a diferentes conceitos 
de «seguir uma religiao», sobretudo a cat6lica, 
se introduziram perguntas suplementares pro
curando caracterizar, ou tentar mediI', 0 grau de 
aderencia a uma religiao. Essas perguntas per-
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mitiram uma classificagao das mulheres obse 
vadas segundo a sua assistencia a actos religiose 
sem distinguir a religiao indicada como a seguid 
Naturalmente que a aderencia a uma ou out] 
religiao determinara comportamentos diferente 
mas, como ja dissemos, a grande maioria d1 
mulheres declarou-se catolica (apenas 91 decl: 
raram seguir outra religiao) de modo que a assi: 
ten cia a actos religiosos, embora nao se espec 
fique que se trata de actos do rito catolico, e c 
facto a medida de aderencia it pratica da religia 
catolica. 

o grupo das mulheres aotualmente casadas 
fecundas e formado pOl' 4477 mulheres que s 
repartem do modo seguinte, segundo a reIigiii 
declarada: 

Cat6Jicas 
Outl'a religiiio ................................... . 
Nenhulna ......................................... . 

Total ............................... '''' ......... . 

4117 
81 

279 

4477 

e segundo a assistencia a actos religiosos: 

1 ou mais vezes POl' semana ............... 1 568 
2 a 3 vezes POl' mes ........................ 635 
Elm ocasioes especlais ,....................... 1 429 
Nunca "............................................. 566 

Total .............................................. 4 198 

o primeiro comentario que estes numeros suo 
gerem e de que embora 4117 mulheres do grupc 
se tenham declarado catolicas, apenas 3632 assis· 
tiam a actos religiosos. 

Parece, pois, que havia mulheres que nunc a 
assistiam a actos religiosos e se declararam ou 
consideravam cat6licas. 

Esta verificagao justifica a decisao tom ada de 
incluir as perguntas sobre assistencia a actos reli
giosos, pois e de preyer que a aderencia aos prin
cipios catolicos seja muito frouxa nas mulheres 
que, embora se considerem cat6licas, reduzem a 
sua ligagao it hierarquia ao ponto de nunca, ou 
so em ocasi6es especiais, assistirem a actos reli
giosos. 

No Quadro LXX procura-se mediI' a influell
cia da assistencia a aetos religiosos sobre 0 

l1umero de filhos desejado atraves da percenta
gem de mulheres que tendo tido 2 ou 3 fHhos 
declararam nao querer mais. Trata-se de medir 
uma atitude nao totalmente activa, visto que nao 
querer ter mais nao significa fazer algo para 0 

conseguir, mas mesmo assim, face it latitude das 
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possiveis ac~oes para transformar tal querer 
numa realidade, po de ser influenciada pela pra
tiea religiosa. E 0 que nos mostra este quadro, 
pois nele se ve que a percentagem das mulheres 
que, tendo tido 2 ou 3 filhos, nao querem ter 
mais, cresce com a diminui~ao da frequencia com 
que assist em a aetos religiosos e isto em todos os 
grupos etarios considerados, com pequenas excep
~oes. Nota-se, ainda, que essa percentagem cresce 
com a idade, como e natural. 

Comparando as percentagens obtidas no grupo 
das que disseram assistir a actos religisos uma 
e mais vezes por semana com a que caracteriza 
o grupo das que se declararam cat6licas, ve-se 
que naquele cerca de 55 % nao querem mais 
filhos e no segundo 72,3 %. Admitindo que de 
facto 0 querer est a relacionado com a ac~ao para 
o conseguir, ve-se que ha na realidade diferen~a 
apreciavel de comportamento entre estes dois 
grupos. 

a partir da restaura~ao da democracia em 25 de 
Abril de 1974. 

Em 1976 0 Planeamento Familiar tornou-se, 
pela nova Constitui~ao, urn direito garantido a 
todos os portugueses. Em Fevereiro desse mesmo 
ano, 0 Secretario de Estado da Saude de entao, 
assinou um despacho determinando que em todos 
os Centros de Saude, e sempre que tal fosse tecni
camente possivel, se deviam criar consultas de 
Planeamento Familiar integradas nos cuidados 
materno-infanUs. 

A DirecQao-Geral de Saude organizou cursos 
de aperfeiQoamento em planeamento familiar nas 
cidades de Lisboa e Porto para formaQao de me
dicos e enfermeiras. 

Foram-se abrindo, progressivamente, consul
tas de planeamento familiar - no fim de 1981 
eram cerca de 300 - destinadas a dar apoio it 
populaQao, com 0 objectivo de melhorar a saude 
da mae, da crianQa e da familia. A grande maio-

QUADRO LXX 

Innuellcia da assis~llcia a a.cOOs religiosos, e da religiao no mimero (Ie fillios desejados, Jlor mullieres actualmellte 
casadas e fecundas 

3.1.3 

Percentagem de mulheres que tendo 2 ou 3 filhos vivos nao querem mais 
Numero 

Assist~ncla a actos religiosos de mulheres Idade actualmente e rellglll.o casadas 

I I I I 
N." mectio 

e fecundas de fIlhos 
< 25 anos 25-34 35-44 45 e mals 'rotal desejados 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Assi8tencia 

1 ou mais vezes pOl' semalla 1568 54,9 72,9 80,9 95,8 78,6 3,6 
2 a 3 vezes pOl' m~s ......... 635 64,3 77,9 89,1 100,0 85,0 3,1 
Em oeasioes especiais ...... 1429 79,5 87,3 95,1 99,0 91,4 2,4 
Nunea .............................. 566 86,7 88,0 95,8 96,3 91,6 2,5 

ReliyUio 

Cat6lica ............................ 4117 72,3 81,0 88,5 97,8 85,7 2,9 
Outra .. , ........................... 81 (60,0) (83,3) (93,3) (100,0) 86,5 3,8 
Nenhuma ..................... , .... 279 (60,0) 88,6 95,4 (100,0) 89,7 2,4 

Total ................................ 4477 71,0 81,5 88,9 97,9 86,0 2,9 

14.5 - Oonhecimento e uso da cOlltra-ce~ao ria dos servi~os prestados sao gratuitos (in
cluindo 0 fornecimento de contraceptivos); por 
vezes e cobrada uma pequena importancia. 

I 

\ 

Illtrodu9aO 

I 0 planeamento familiar nunca foi em Portu-
igal elemento de politica demografica, mas passou 
la ser considerado um importante factor de saude 

127 

Os metodos contraceptivos disponiveis nos 
Centros de Saude, sao hormonais, DIU, meca
nicos e quimicos, para alem dos mHodos naturais. 
Nao sao efectuadas esterilizaQoes masculinas ou 



fern in in as ; a esterilizagao pode, contudo, ser pra
ticada por razoes medicas, nos principais hos
pitais. 

o acesso as consult as de Planeamento Fami
liar e facultado a toda a populagao, independen
temente do seu estado civil. Porem, a partir de 
1981, os menores de 18 anos carecem de autori
zagao paterna ou materna para recorrer a tais 
servigos. 

Ha, tambem, atendimento de casais com pro
blemas de infecundidade, os quais, quando neces
sario, sao encaminhados para servigos especiali
zados. 0 aborto e ilegal e punivel com 2 a 8 anos 
de prisao. A pena e aplicavel tanto a mulher como 
a quem opera 0 aborto. Mesmo assim avalia-se 
em 100 000 0 numero de abortos clandestinos 
realizados por ano. Os casos de aborto levados a 
tribunal andam por menos de 8 por ano. 

o Fundo das Nagoes Unidas para os Assuntos 
da Populagao tern prestado, desde 1978, apoio 
tecnico e financeiro a varios organismos ligados 
ao planeamento familiar e tambem a Associagao 
para 0 Planeamento da Familia (nao govern a
mental) . 

As actividades financiadas incluem treino, 
educagao, informagao, fornecimento de contra
ceptivos, comunicagao e investigagao. 

Urn projecto extensivo de educagao foi levado 
a cabo pela Comissao da Condigao Feminina em 
colaboragao com outros departamentos. 

o numero total de consult as individuais sobre 
planeamento familiar realizadas em Centros de 
Saude tern evoluido do modo seguinte: 

1976 1977 1978 1979 1980 
18 862 40 404 72 234 112 326 163 702 

(nao se dispoe de informagao referente a outros 
tecnicos ou medicos particulares). 

Por outro lado, a taxa de mortalidade infantil 
que, em 1975, era de 39 por mil, desceu para 26 
por mil em 1979. A taxa de mortalidade materna 
desceu de 4,2 por 10 000 nados-vivos para 3,0 por 
10 000 no mesmo periodo. 

4.5.1 - Conhecimento contraceptivo 

A informagao referente ao conhecimento de 
contraceptivos foi obtida atraves de uma per
gunta de resposta aberta feita a todas as mulhe
res, na qual se pedia fossem indicados os metodos 
anticoncepcionais de que tinham ouvido falar. 
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Em seguida, tomando como referencia uma lists 
em que eram especificados os metodos, a entre· 
vistadora descrevia resumidamente cada metode 
que nao tinha sido mencionado espontaneamentE 
na pergunta anterior e perguntava a mulher 
inquirida se tinha ouvido falar do metodo des· 
crito. Se a resposta era «sim», 0 metodo emcauss 
era considerado conhecido pela mulher. Os meto· 
dos considerados na lista acima referida sao indio 
cados no questionario que figura, reproduzido, ns 
parte final deste relat6rio. 

No Quadro LXXI figuram as respostas obU· 
das, tanto a pergunta de resposta aberta como a 
pergunta que se the seguia. Como nesse Quadrc 
se ve, s6 para a pilula e que a maior percentagem 
de conhecedoras nao resultou da segunda per· 
gunta. Isto sugere que, ou as mulheres nao consi· 
deravam muitos dos metodos como de facto me· 
todos contraceptivos ou que se acanhavam em 
refed-los espontaneamente. Devemos lembrar· 
-nos de que as respostas sao certamente influen· 
ciadas por erros de mem6ria e defeitos da entre· 
vistadora. Contudo, ressalta dos resultados, com 
grande nitidez, que as mulheres portuguesas iden· 
tificam espontaneamente 0 uso da pilula come 
contracepgao «aceitavel». 

Convem notar que os dados aqui referidos sc 
sao indicadores do conhecimento de cada metodo 
e nada indicam sobre a sua utilizagao. 

Parece, pois, que 0 conhecimento de algum 
metodo contraceptivo e universal em Portugal 
(v. Quadro LXXII). Apenas 2 % das mulhereE 
que tinham est ado casadas confessaram nao tel 
ouvido falar de nenhum metodo, ao passo qUE 
96 % declararam ter ouvido falar de, pelo menos 
urn metodo eficiente. (Considera-se aqui come 
metodo eficiente qualquer dos seguintes: pilula 
DIU, outros metodos femininos cientificos, pre· 
servativos, injecgao e esterilizagao feminina ou 
masculina, e ineficientes todos os outros). 

o metodo mencionado por maior numero dE 
mulheres foi 0 «coito interrompido» (94 %) que 
contudo, e conhecido por uma percentagem ape· 
nas ligeiramente maior do que 0 que vem err 
segundo lugar, a pilula (93 %). Como se ve, nac 
ha grandes diferengas de conhecimento entrE 
mulheres de idade diferente, excepto nos grupm 
etarios mais elevados, onde e ligeiramente menor 
devido principalmente ao facto de os metodm 
modernos como a pilula, 0 DIU e a injecgao, serell 
menos conhecidos por mulheres de mais idade 

Em geral os dados sobre conhecimento nao SE 
apresentam muito diferenciados como deve espe· 



QUADRO LXXI 

Pel'oontagel11. das mulhel'es que tinllam esta{10 casada.s e 
ouviram falar de calla um dos metO!los contraeeptivos 

referidos pOl' tipo de pergunta 

Tipo de pergunta 

Metodo 
Metodo 

Resposta espe- Total 
aberta cificado 

1 2 3 4 

Pilula .. , ...... , .... , ............. 70 23 93 
DIU .............................. 27 46 73 
Outros metodos femininos 

cientificos (1) ....... , ....... 17 40 57 
Duche ........................... 2 60 62 
Preservativo ................... 20 67 87 
Ritmo ........................... 11 61 72 
Caito interrompido ......... 13 81 94 
Esteriliza~ao reminina .... 3 71 74 
Esterllizagao mascuIina ... 1 28 29 

(1) Inclui 0 diafragma, geleias, espull1as, esponjas, etc. 

QUADRO LXXII 

Percentagem de mulheres que tinham estado casa(las, que 
ouviram falar de ca<la run dos meto<los contraeeptivos, 

referidos segundo a i<1ade 

4.2.1 A 

Idade (anos) 

Metodo Me-
nos 20-24 30-34 40-44 45-49 Total 

de 20 
----------

1 2 3 4 5 6 7 ----------
Pilula ................. 97 96 96 88 87 93 
DIU ................... 72 81 80 65 59 73 
Outros metodos fe-

mininos cientffi-
cos .................. 56 67 62 51 44 57 

Duche ................ 54 60 64 61 61 62 
Preservativo ....... 88 90 89 85 84 87 
Ritmo ................ 66 75 75 68 65 72 
Coito interrompido 91 95 .95 91 92 94 
Esterilizagao femi-

nina ................ 72 77 77 70 64 74 
Esterilizagao mas-

culina ............. 27 32 30 24 22 29 
Injecgao ............. 30 22 17 10 7 14 
Comprimidos ....... 8 5 5 6 4 5 
Cones ................ 9 14 11 7 6 9 
Outro ................ 7 7 8 7 8 7 

Nellhum metodo ... 0 1 1 3 3 2 
S6 ineficiente ...... 1 1 1 3 3 2 
Algum eficiente ... 99 98 98 94 94 96 
Algum metodo ... 100 99 99 97 97 98 
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rar-se, visto haver um nivel de conhecimento 
geral muito elevado. Assim,quanto ao nfvel de 
conhecimento atingido, os niveis mais baixos de 
conhecimento encontram-se nas mulheres sem 
educa~ao, ou menos que 0 primario (95 % e 96 %, 
respectivamente). Quanto a ocupa~ao do marido, 
o nivel mais baixo corresponde as mulheres cujos 
maridos trabalham na agricultura e pesca. Nao 
se encontram grandes diferen~as quando se toma 
a religHio como variavel explicativa (v. Quadro 
4.2.2 do Anexo Estatistico). 

QUADRO LXXIII 

Pel'oontagem <Ie mulheres quetinham esta(lo casa<1as, 
<1eclarando conhecimento de qualquer meto<1o contracep

tiv<Jo, p'or e<1uca~iiQ e ocupa~iio do mal'i<1o 

4.2.2 

Ed1wagao Ocupagao do mar'ido 

Nenhuma ............... 95 Profissao liberal ...... 100 

Primario Quadro superior de 
administragao ...... 100 

Incompleto 96 Empregados de escri-
Completo ............ 99 t6rio ......... , ......... ,100 

Secundario Comercio ............... 100 

Incompleto 100 Servigos ................. 98 

Completo 100 Agricultul'a e pesca .. 92 ............ 
Trabalhadol' especia-

Superior lizado .................. 99 
Incompleto 100 Trabalhador nao es-
Completo ............ 100 pecializado . ......... 96 

4.5.2 - Uso de contrace~ 

Para avaliar da forma de uso da contracep~ao: 
perguntou-se, com referencia a cada intervalo 
entre gravidezes, se a mulher tinha usado algum 
metodo nesse intervalo e, se sim, qual. Cada me
todo referido, em resposta a estas perguntas, foi 
considerado posteriormente como «alguma vez 
usado» ou simplesmente «usado». Este pro cedi
mento diferiu do seguido na maior parte dos pai
ses participantes no W. F. S., onde, depois de se 
ter verificado que determinado metodo era conhe
cido, se perguntava a mulher se 0 tinha usado 
alguma vez, sem relacionamento com qualquer 
nascimento ou intervalo entre gravidezes. 

De entre todas as mulheres que tinham estado 
casadas, 78 % usou um metodo contraceptivo em 
determinada altura. Contudo, s6 36 % usou um 



metodo eficiente, enquanto que 42 % recorreu a 
um metodo ineficiente. 

Os metodos us ados com maior frequencia sao: 
o coito interrompido (38 %) seguido pela pilula 
(30 %). Os metodos que se seguem a estes, na 
sua frequencia, sao: 0 preservativo (8 %) e 0 

ritmo (7 %). 0 uso de todos os outros metodos 
reduz-se a menos de 5 % de todas as mulheres. S6 
1 % das mulheres foi esterilizado com fins con
traceptivos (v. Quadro LXXIV). 

ficientes e 0 seu uso cresce com a idade (ver Gra
fico IV). Esta situagao reflecte 0 baixo nivel de 
aceitagao da pilula por mulheres de mais elevada 
idade, possivelmente em ligagao com a relutancia, 
de, (ou a dificuldade em) recorrer a outros meto
dos eficientes, como 0 DIU ou a esterilizagao. 

o uso eventual tambem nao apresenta diferen
gas notaveis face as variaveis explicativas (ver 
Quadro LXXV) . Como era de esperar, 0 usa even
tual e substancialmente mais elevado nas mulhe-

QUADRO LXXIV 

Percelltagem de mulheres que tbtham estado casadas, que usal'am eventualmellte 0 meto(lo colltraceptivo illdicado, 
por idade da. mlllher e llitmero de filhos vivos 

Metodo 

I 
Menos 20-24 25-29 de 20 

1 2 3 4 

PUula .. , ............................... 55 45 44 
DIU .................................... 1 3 6 
Outros metodos femininos cien-

tificos .............................. 2 3 5 
Duche ................................. 0 0 1 
Preservativo ......................... 0 4 6 
Ritmo ................................. 0 4 6 
Coito 1nterrompido ............ , .. 14 24 30 
EsterilizaQao feminina ........... 0 0 0 
EsterilizaQao masculina ......... 0 0 0 
InjecQao .............................. 1 4 3 
Comprimidos ........................ 2 0 1 
Cones .................................. 2 4 4 
Outro .... ,., ................... , ....... 0 1 1 

Nenhum metodo ................... 30 24 16 
S6 ineficiente ........................ 14 22 28 

Algum eficiente ....... , ....... , ... 56 54 56 
Algum .................................. 70 76 84 

o uso eventual de um qualquer metodo classi
ficado por idade da mulher segue a forma tipica 
de U invertido, com niveis de uso a volta de 70 % 
nos grupos extremos. Esta evolugao do uso com a 
idade nao se mantem quando se faz a distingao 
entre metodos eficientes e nao eficientes. 0 uso 
eventual de metodos ineficientes sobe com a idade, 
ao passo que 0 de metodos eficientes decresce com 
a idade. Isto resulta, sobretudo, de ser a pilula 0 

metodo eficiente mais utilizado e 0 seu uso decli
nar quando a idade aumenta, enquanto que 0 coito 
interrompido e 0 mais utilizado dos metodos ine-

Idade (anos) Numero de filhos 
vivos 

30-34 35-39 40-44 45-49 Total Menos 4 
de 4 e mals 

130 

5 6 7 8 9 10 11 

38 30 18 11 30 31 24 
6 5 3 1 4 4 4 

5 4 4 3 4 4 4 
1 1 2 2 1 1 2 

12 8 11 8 8 9 6 
9 8 7 8 7 7 8 

37 45 45 42 38 37 45 
1 1 1 1 1 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 0 2 2 2 
1 1 2 1 1 1 2 
5 4 4 3 4 4 3 
2 3 3 3 2 2 2 

15 19 24 33 22 21 30 
30 4U 43 47 35 35 36 
,55 41 33 20 43 44 34 
85 81 76 67 78 79 70 

res com menos filhos do que nascom, por exem
pIo, 5 e mais filhos, com a excepgao evidente dos 
grupos sem filhos, em que muitas das mulheres 
estao gravidas ou possivelmente em vias de ficar 
gravidas ou entao sao infecundas. No que respeita 
ao grau de educagao atingido observa-se 0 espe
rado padrao de evolugao eaumento do uso com 0 

crescimento do grau de educa~ao atingido pela 
mulher. Esta correlagao e mais acentuada nos 
grupos de pacidade na~ mila mais baixa, apon
tando, possivelmente, para um planeamento mais 
precoce nas mulheres de mals elevada escolari-



dade. Contudo, mesmo entre as mulheres sem 
escolaridade, 65 % recorreu alguma vez a meto
dos contracepUvos. 

o uso eventual em localidades de menos de 
20 000 habitantes e substancialmente menor 
(74 %) do que no resto do pais (variando entre 
84 % e 89 %). Esta diferenga verifica-se mesmo 
nos diversos grupos etarios. 

As cat6licas usaram contracepgao em bas
tante menor grau (77 %) do que as com outras 
religioes (89 %) ou as sem religiao (89 %). Lem
bremos, contudo, a diminuta representagao des
tes dois ultimos grupos. 

As mulheres cujos maridos trabalhavam na 
agricultura e pesca sao, de todos os grupos de 
actividade, as que usaram menos contracepgao 
(60 %) seguidas de perto daquelas cujos maridos 

.-

sao trabalhadores nao especializados (65 %) (ver 
Quadro 4.3.2 do Anexo Estatistico). 

De uma forma geral, pode dizer-se que tres 
quartos das mulheres usaram contracepgao al
guma vez e que, it parte ligeiras diferengas deter
minadas pela idade e a paridade, ja referidas, e a 
situagao especial de um ou dois grupos de escola
ridade e de ocupagao do marido, nao se detectam 
diferengas importantes no uso de contracepgao. 

E de notar que quase metade das mulheres 
sem filhos vivos ja usaram um metodo contra
ceptivo. Neste grupo de mulheres 0 uso cresce 
marcadamente com 0 grau de instrugao, indi
cando ,uma maior determinagao entre as mulhe
res de nivel escolar mais elevado para adiar ou 
evitar ter filhos (ver Quadro 4.3.2 do Anexo 
Estatistico) . 
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QUADRO LXXV 

Pel'Celltagem <las mulhel'es que tinham estado casa<las, que usarrun ° metodo COlltl'aceptiV'O indicado, por ulimaro de 
fUhos vIvos, 0 Divel de escoladdade, a dimiellsao <la regiiQ da habitR!liio e a religiii~ 

Va,rhi.vel 

1 

NiveZ de esoolaridade 

Sem lescolaridade ............................... . 
Primario incornpleto .......................... . 

» completo ............................. . 
Secundario incompleto ........................ . 

» complE;to .................. , ..... , .. , .. 
Superior incompleto .......................... . 

» cOlnpleto ........................ , .... . 

ldade 

Menos de 25 anos ............................. . 
25-34 ..... '" ........................................ . 
35-44 ............................................... . 
45-49 ................................................. . 

Dimtensao do looaZ de residenoia 

Lisboa ............................................. .. 
Porto ............................................... . 
Mais de 20000 habitantes ................ .. 
De 10 000 a 20 000 habitantes .......... .. 
Menos de 10 000 habitantes ............. .. 

ReUgifJ,o 

0 

2 

16 
26 
30 
60 
74 

(79) 
80 

55 
55 
29 
22 

63 
(33) 
57 
62 
39 

1 

3 

74 
70 
79 
87 
96 
93 
97 

82 
84 
80 
71 

87 
92 
90 
87 
76 

Cat6lica ........................................... .. 
Outra .............................................. .. 
Nenhum ............................................ . 

42 
(63) 
74 

80 
(89) 
91 

Total .................................................. .. 46 81 

4.5.3 - Uso actual de contracewao 

As mulheres actualmente casadas expostas ao 
risco de gravidez, isto e, ao grupo que resulta de 
excluir do total, as viuvas, divorciadas, separadas 
e infecundas (por razao diferente da esterili
zagao para fins contraceptivos), foi posta a 
pergunta sobre 0 usa actual de contracepgao. 

Embora haja outros grupos de mulheres a 
quem tambem foram feitas perguntas sobre 0 usa 
de contraceptivos apenas para estas se especifi
caram os metodos usados. 

A este grupo se referem as consideragoes que 
se seguem: 
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, 

Numero 

2 

4 

73 
75 
88 
93 
97 
95 
93 

87 
89 
85 
77 

i 
85 
94 
95 
92 
82 

85 
91 
92 

85 

de tUhos 

3 

5 

69 
77 
89 
92 

100 
95 

(83) 

(79) 
90 
83 
75 

93 
90 
91 
88 
81 

83 
91 
90 

84 

vivos 

4 

6 

62 
77 
85 
96 

(75) 
(83) 

(100) 

(100) 
83 
77 
75 

5 Total 

7 8 

69 62 
65 70 
82 81 

(75) 85 
(-) 90 

(100) 93 
62 .90 

(-) 75 
79 84 
70 79 
63 .. : 67 

(90) (100) 84 
84 
89 
87 
74 

(79) (67) 
(88) (71) 
92 (80) 
75 

77 
(100) 
(100) 

78 

67 

69 
(100) 

(67) 

69 

77 
89 
89 

78 

Estandardi-
zado pelo 
m1mero de 
Whos vivos 

~ 

65 
69 
80 
88 
89 
90 
87 

Convem em primeiro lugar notar que, no 
contexto do WFS, a esterilizagao para fins con
traceptivos foi considerada um metodo contra
ceptivo com as caracteristicas de ser totalmente 
eficiente e irreversivel nisto se distinguindo dos 
restantes. Por esta razao as mulheres esteriliza
das para fins contraceptivos foram consideradas 
expostas ao risco de gravidez usando um metodo 
totalmente eficiente. 

Das mulheres expostas ao risco de gravidez 
76 % esta a usar um metodo para evitarficar 
gravida. Os metodos mais frequentemente utiliza
dos sao: 0 co ito interrompido (29 %) seguido da 
pilula (22 %) eo preservativo (7 %). Com excep
gao do ritmo (5 %), todos os outros metodos sao 



usados por 4 % ou menosdas mulheres expostas 
(ver Quadro LXXVI) . 

Do mesmo modo que com 0 uso eventual, 0 

uso actual da pilula apresenta urn decrescimo 
continuo com a idade, indo de 40 % nas mulheres 
de menos de 25 anos a 7 % nas 45 a 49 anos. 
o coito interrompido varia de forma inversa, 
crescendo 0 seu uso com a idade da mulher e indo 
de 18 '% nas mulheres com menos de 25 anos a 
40 % nas de 45-49 anos. 0 usa actual de urn qual
quer metodo e semelhante, nas suas linhas gerais, 
em qualquer dos grupos eHtrios, mas ainda em 

com apenas 48 ,% usando urn metodo. 0 valor 
mais elevado, 81 ,%, corresponde as mulheres com 
dois filhos vivos, e de ai em diante decresce rapi
damente para 63 % e menos no grupo de mulhe
res com 6 ou rna is filhos vivos. 

N aturalmente este esquema, uniforme nas 
suas linhas gerais, que se observa em Portugal 
nao deve admirar. Apesar de 50 % das mulheres 
expostas ao risco de gravidez terem 35 anos ou 
mais, menos de 8 % tiveram 5 ou mais filhos. 
Este facto e indicativo de uma ja longa tradigao 

QUADRO LXXVI 

Percentagem das mulhel'es expostas an l'isco <1e gravi<1ez, que estil.o actuahnente a usaI' (leterminado metodo 
contl'aceptivo, por hla<le e nfunel'o <Ie fllhos vivos 

IVletodo 
Menos 25-34 
de 25 

1 2 3 

Pilula ..... , .......................................... 40 28 
DIU .................................................. 3 6 
Outl'OS met<odos femininos cientificos ... 2 2 
Duche ................................................ 0 0 
Pl'esel'vativo ....................................... 3 7 
Ritmo .......................... , ..................... 2 5 
Coito intel'l'ompido .............................. 18 25 
Estel'ilizagao fem1nina ........................ 0 1 
Estel'llizagao mascuUna ., ...................... ' 0 0 
Injecgao ................................... , ......... 3 2 
Compl'imidos .......... , .. , ........................ 0 0 
Cones ................................ , .. , ............ 2 2 
Outro ................................................ 0 1 

Total ... ,., ........................................ 73 79 

Nenhum metodo ................................. 27 21 
S6 ineficiente ...................................... 23 33 
Algum efioiente .................................. 50 46 

forma de U invertido, apresentando os grupos 
extremos percentagens a volta de 70 % e 0 valor 
maximo no grupo 30 a 34 anos (81 %). Veja-se 
o Quadro 4.4.2 do Anexo Estatistico que da mais 
detalhes sobre a idade e numero de filhos vivos 
do que 0 contido no Quadro LXXVI. 

No que se refere ao nlimero de filhos vivos, 
o valor menor do usa corrente encontra-se, como 
era de esperar, nas mulheres sem filhos vivos, 

4.4.1 

Idade (anos) Filhos vivos 

35-44 45-49 Total Mellos 3 4 5 
de 3 e mais 
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4 5 6 7 8 9 10' 

16 7 22 23 21 18 17 
4 1 4 4 3 6 3 
3 2 2 2 3 2 2 
1 1 1 1 1 1 0 
8 5 7 7 7 5 1 
4 6 5 5 3 4 3 

34 40 29 28 35 33 29 
1 2 1 0 2 3 4 
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 1 0 0 
3 3 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 1 0 

78 71 77 76 81 76 63 

22 29 23 24 19 24 37 
45 53 39 38 43 41 35 
33 18 38 38 38 35 28 

em controlo de nascimentos, que e, tambem, de
monstrado pelo facto de menos de 2 % das mulhe
res expostas com menos de 35 anos terem 5 ou 
mais filhos vivos. 

As diferengas encontradas no uso actual nao 
sao, portanto, de espantar e 0 usa analisado a 
face as variaveis explicativas apresenta 0 mesmo 
relacionamento que se encontrou no usa eventual 
(ver Quadro LXXVII). 



QUADRO LXXVII 

Percentagem das mulheres expostas ao risc'O de gravidez 
que estRo actuaImente a usar um met()(lo contraceptivo, 

segu.ndo as varmveis explicativas 

Grau'de instrugao ating'ido 

Sem 'instrugao .... ,.... 65 

Primario 

incompleto """""" 69 
completo """.".,"" 79 

Secundario 

incompleto ." .. ",,,,, 83 
completo """".""" 83 

Superior 

completo . "."",,.,," 84 
incompleto .,,""",,' 85 

Dimensao do local de 
?'esidencia 

Lisboa '"'''''''''''''''''' 84 
Porto .. ".,,,,, " " . , " , " . 83 
Mais de 20 000 habi-

tantes .. ""."""",,. 87 
De 10 000 a 20 000 ." 85 
Menos de 10 000 ",," 72 

4.4.5 

Ocupagao do marido 

Profissao liberal "'" ,80 

Administragao supe-
rior . , " . " , " .. , " . , " " 87 

Empregado de escl'it6-

rio .. """""""""". 84 

Comel'cio "."""."".". 80 

Servigos """ " " . " " " . 80 

AgricuItul'a e pesca '" 60 

Trabalhadores 'especia-
liz ados """ ... ,,.,,"" 76 

Trabalhadores nao es
peciaHzados .. " ".",. (56) 

Religiiio 

Cat6Hca " . " " . " " " , " . 76 

Outra .. ".""" .... ,,",,. 76 

Nenhuma .. "",,"",,", 85 

Segundo 0 grau de ensino atingido, 0 valor 
mais baixo corresponde ao grupo sem instrugao 
ou grau primario incompleto (65 % e 69 %, res
pectivamente) ; cresce ate 79 % para as mulheres 
que completaram 0 grau primario e conserva-se 
entre 83 e 84 % nos grupos que atingiram os 
graus de ensino mais elevados. 

Por dimensao de regiao e aos lugares de me
noS de 10 000 habitantes que corresponde 0 valor 
mais baixo (72 %), oscilando, em todas as res
tantes classes, entre 83 % e 87 %. 

As mulheres sem religiao tem percentagem 
de uso cerca de 10 pontos percentuais acima das 
declaradas cat6licas ou com outra religiao, gru
pos estes com niveis de uso de 76 %. 

Mulheres cujos maridos trabalham na agri
cultura ou pesca sao as que menos usam, com 
apenas 60 % das mulheres desse grupo expostas 
ao risco de gravidez e a usar contracepgao. As 
casadas com trabalhadores especializados usam 
em 76 % dos casos enos grupos de actividades 
restantes a percentagem oscila entre 80 % e 87 %. 

A importancia relativa dos metodos contra
ceptivos referidos pode ser resumida do modo 
seguinte: das mulheres que estao actualmente a 
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usar contracepgao, 29 % usa a pilula, 38 % 0 

coito interrompido, e as restantes, algum dos 
'outros metodos, dos quais 0 preservativo e 0 mais 
frequentemente usado, com 9 %, 

E interessante notar como a frequenCia do uso 
de cada metodo em Portugal se compara com a 
observada noutros paises (ver Quadro LXXVIII). 

QUADRO LXXVIII 

Distribui!;ao percentual (Ie mulheres a USa!' contracep!}ao, 
pOl' tipo (Ie metodo e pais 

Coito 

Paises Pilula DIU 
Preser-

Ritmo 
inter- Ou-

Total vativo rom- tros 
pido 

------------
1 2 3 4 5 6 7 8 ------------

Belgica """". 38 4 8 15 27 8 100 
Dinamarca .... 35 14 39 1 2 9 100 
Reino Unido .. 36 9 23 1 6 25 100 
Franga """." 34 13 8 9 29 7 100 
Espanha .. "." 26 1 10 12 44 7 100 
Costa Rica " . 35 8 14 8 7 28 100 
Panama .. """ 32 7 2 5 6 48 100 
Portugal .. ,"" 29 5 9 6 38 13 100 

Origem: Jerzy Berent~Family Planning in Europe and USA in 
the 1970's 
COSTA RICA FIRST COUNTRY REPORT, PANAMA FIRST 
COUNTRY REPORT 

Como se ve, as mulheres utilizadoras de con
tracepgao em Portugal compartilham com as da 
Belgica, Franga e Espanha uma grande confianga 
na pflula e no coito interrompido, enquanto que 
as dos outros paises a confianga localiza-se ou na 
pilula e preservativo ou na pflula e outros' meto
dos, principalmente a esterilizaQao no Panama e 
na Costa Rica. 

4.5.4 - Uso de colltracep~ e desejo de ma.is 
filhos 

Das 4477 mulheres actualmente casadas e 
fecundas observadas na amostra, 28 % gostariam 
de ter outro filho, 68 % nao desejam ter mais 
filhos e 4 % nao tem opiniao formada. 

Numa situagao em que as mulheres pudessem 
por rigorosamente em pratica os seus desejos 
sobre a dimensao da familia, 0 recurso aos contra
ceptivos, ao aborto e it abstinencia terminal esta
ria estreitamente ligado ao desejo de nao ter 
mais filhos. 

Existe certamente uma relagao, como se espe
rava, entre 0 desejo de ter mais filhos e 0 uso de 



contraceptivos. Entre as mulheres expostas ao 
risco de gravidez que nao querem ter mais filhos, 
81 % estao actualmente a usar um metodo con
traceptivo contra apenas 66 % das que desejam 
ter mais filhos. 0 grupo das mulheres indecisas 
sobre se querem ou nao ter mais filhos tem curio
samente a mais baixa percentagem de usadoras 
actuais, 55 %, 0 que faz crer numa selec~ao envie
sada e admitir que a indecisao e a ignorancia 
sobre 0 uso contraceptivo sao motivadas por 
razoes identicas. (v. Quadro LXXIX). 

QUADRO LXXIX 

Peroontagem (las mu1heres expostas ao risoo (Ie gravidez, 
a usar actualmellte run metodo COlltraceptiVO, pOl' ua,tu
reza deste, 0 nfunero de filhos vivos e 0 desejo de tel' 

mais filhos 

5.2.1 

Metodo 
Numero de filhos 

vivos 
Ne-

nhwn Ineficlente Eflclente Total 

1 2 3 4 5 

Desejam mais Whos 

Menos de 3 ...... 33 29 38 67 
3 .................... 35 28 38 66 
4 .................... 57 26 17 43 
5 '6 mais •••••• 1 •• (79) (11) (11) (22) 
Total ............... 34 2& 38 66 

Nno (leseJalU mais filhos 

Menos de 3 ...... 17 44 39 83 
3 .................... 18 43 39 82 
4 .................... 21 43 37 80 
5 e mais ......... 32 38 30 68 
Total ............... 19 43 38 81 

Indecisl\s 

Menos de 3 ...... 41 29 30 59 
3 .................... (37) (47) (16) (63) 
4 .................... (50) (50) ( 0) (50) 
5 e mais ......... 76 14 10 24 
Total ............... 45 30 25 55 

I 

Entre as mulheres expostas que nao querem 
ter mais filhos quase 0 dobro das que tem 5 ou 
mais filhos nao esta a usar um metodo, compa
radas com as que tem menos filhos. De notar que 
as mulheres de paridade mais elevada sao certa
mente as mais velhas e e provavel que este grupo 
de mulheres inclua um numero apreciavel de mu
lheres que disseram que podiam ter mais um 
filho se 0 desejassem, mas que sao na realidade 
infecundas. 
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Esta explicagao e, em parte, justificada pelo 
facto de ser a dura~ao mooia do intervalo aberto 
observado nas mulheres que nao usaram contra
cepgao nesse intervalo de 106 meses no grupo 
etario de 35-44 anos e de 147 meses no de 45-49 
anos (v. Quadro 4.6.1 do Anexo Estatstico). 

::E interessante notar que tanto as mulheres 
que querem mais filhos como as que nao que
rem, estao a usar um metodo contraceptivo efi
ciente, exactamente a mesma proporgao (38 %) . 
Assim, 0 nivel mais elevado de utilizadoras entre 
as mulheres que nao querem mais filhos resulta 
exclusivamente da maior propor~ao a usar um 
metodo ineficiente. Isto, por sua vez, e com cer
teza devido ao facto de que a maioria das mulhe
res de mais idade cai na categoria das que nao 
querem mais filhos, e, como se viu anteriormente, 
as mulheres mais velhas tendem a recorrer a me
todos ineficientes. 

o uso actual de um metodo eficiente por mu
Iheres expostas ao risco de gravidez que nao 
querem mais filhos esta mais intimamente rela
cionado com a idade do que com 0 numero de 
filhos vivos. As mulheres mais jovens sao muito 
mais prop ens as . a usar um metodo eficiente do 
que as mais idosas dentro do mesmo grau de pari
dade, enquanto que 0 uso por graus de paridade 
nao varia apreciavelmente e consistentemente 
dentro de cada grupo etario. 0 comportamento 
das mulheres de paridade mais elevada e um tanto 
erratico. 

QUADRO LXXX 

. Peroolltagem das mulheres actualmellte casadas expostas 
au risco de gravidez e nao querem mais filhos, a USaI' um 
metodo contraceptivo eficiente, segwldo 0 nfunero de 

filhos vivos e a illade 

5.2.3 A 

Numero de mhos vivos 
Idade 
(anos) 

1 2 3 4 5 6 Total 

------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 

------------------

20-24 59 51 (54) ( 0) (-) (-) 53 
25-29 64 53 47 (70) (100) I ( 67) 56 
30-34 50 51 54 74 ( 47) (100) 53 
35-39 41 40 42 29 20 46 38 
40-44 30 33 31 35 24 44 32 

Total 39 40 39 37 26 38 38 

o aspecto geral pode ser descrito a tragos 
largos do modo seguinte: as mulhe:t:'es que nao 
querem mais filhos recorrem a metodos contra-



ceptivos mais intensamente do que as que que
quem mais filhos bu estao indecisas. Contudo, 0 

uso de contraceptivos para efeito de espa~amento 
dos nascimentos esta tao generalizado, que essas 
diferen~as nao sao muito grandes, principalmente 
se se tiver em considera~ao que, de entre as mu
lheres mais idosas, muitas dizem que nao querem 
mais filhos mas nao estao a usar nenhum metodo 
contraceptivo porque sao na realidade infecundas. 
o uso de contraceptivos e elevado em todas as 
fases do cicIo reprodutivo e as mulheres recorrem 
ao uso de metodos de contracep~ao indiferente
mente quer queiram quer nao ter mais filhos. 

4.5.5 - Formas de planeamento familiar 

o inquerito fornece dados sobre 0 uso de 
metodos contraceptivos em cada intervalo inter
gravidezes. Esta informa~ao permite relacionar 
o uso de contraceptivos no contexto da forma~ao 

da familia, dando ao mesmo tempo uma especie 
de referencia temporal aos niveis da pratica con
traceptiva. Estes dados tambem tornam possivel 
o estudo da falha contraceptiva tal como foi 
declarada pelas inquiridas, e, assim, podem ser 
construidas hist6rias de pratica contraceptiva. 
No seguimento deste relat6rio concentrar-nos
Memos apenas nos aspectos detect ados mais im
portantes, uma vez que 0 estudo detalhado destes 
dados sera objecto de trabalho especial de analise 
que tera lugar depois da publica~ao deste rela
t6rio que se limita aos resultados mais impor
tantes. 

4.5.5.1- Planeamento dos nascimentos se
gundo a ordem de nascimento 

Uma boa medida da forma como 0 planea
mento familiar tem sido aceite pela popula~ao 
como meio de limitar ou programar os nasci-

QUADRO LXXXI 

Percentagem das ntiliza<1oras (Ie contracep9iio segundo 0 intervalo entre nascimentos, os anos des(le 0 primeiro 
casamento, 0 gran de instru~o e a dimensiio do local (1e reshleJllcia 

4.5.11; 4.5.12; 4.5.13; 4.5.14 

Antes do primeiro Entre 0 pl'imeil'o Entre 0 segundo Classes. nascimento(') nascimento e 0 segundo(2) nascimento e 0 tercelro 

1 

Menos de 10 ...................................... . 
10 a 19 ... .' .......................................... .. 
20 e mals ........................................... .. 

Nenhum ................................................ . 
Primario incompleto ............................. . 
Primario completo ............................... .. 
Secundario incompleto ......................... .. 
Secundario completo ............................. . 
Superior incompleto ............................. . 
Superior completo ................................ . 

Lisboa ................................................. . 
Porto .................. ; ............................... . 
Mais de 20 000 habitantes .................... . 
De 10 000 a 20 000 ............................... .. 
Menos de 10 000 ................................... . 

Total ............................................. . 

2 

l 

Anos desde 0 primeiro casamento 

26 
18 
16 

Gran de iustrn~iio 

16 
14 
20 
27 
30 
24 
38 

Dimensao do local de residencia 

24 
18 
24 
25 
17 

19 

3 

47 
39 

36 
37 
51 
53 
54 
50 
54 

47 
44 
59 
49 
41 

44 

4 

42(3) 

44 
47 
49 
52. 
60 
63 

48 
51 
57 
51 
45 

59(4) 

(') Calculada na base das mulheres casadas ha pelo menos 5 anos cujo pl'imeil'o nascimento ('correu nos pl'hnekos 5 anos de 
casamento.' . 

(2) Calculada na base das mulheres casadas ha pelo menos 10 anos cujo segundo nasclmento ocorreu nos pl'imeil'os 10 anos de 
casamento. . . 

(3) as llumel'OS tl'adnzem ('. uso antes do nascimento mais l'ecente, mclumdo assim mulhel'es cujo mars recente nascimento fo! 
o pl'imeiro ou segundo. 

(4) Calculada na base das mulheres cujo 111t1mo nascimento foi 0 tel'ceiro. 
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mentos e a propor~ao de casais ou mulheres que 
come~am cedo esse planeamento. Em paises de 
fecundidade elevada, em que os esfor~os de pla
neamento familiar apenas se iniciaram, e tipico 
que sejam as mulheres que desejam nao ter mais 
filhos as primeiras a aceitar 0 planeamento fami
liar. E geralmente verdade que quanta mais bem 
aceite e 0 planeamento familiar, maior 0 numero 
de casais ou mulheres come~arao a determinar 
o intervalo entre 0 nascimento dos seus filhos 
de modo que os tenham quando 0 quizerem. 

o Quadro LXXXI informa sobre a intensi
dade com que as mulheres tentaram planear 0 

nascimento do seu primeiro filho, do segundo 
e subsequentes, permitindo assim uma visao do 
uso inicial de contracep~ao bem como da tenden
cia em usa-Ia, tendo em considera~ao a paridade. 

Os numeros que figuram neste quadro refe
rem-se ao passado na medida em que se referem 
a mulheresque tiveram um primeiro, um se
gundo e um ultimo filho. No que se refere a situa
~ao actual, esses numeros correspondem a uma 
subavalia~ao, visto os referentes a nascimentos 
ocorridos ha mais tempo, representarem 0 efeito 
de atitudes que ja evoluiram e tambem porque as 
utilizadoras bem sucedidas, isto e, mulheres que 
conseguiram evitar 0 nascimento em causa por 
meio de contracep~ao, nao estao incluidas. Ape
Sar disso pode dizer-se que a pratica contracep
tiva creSce marcadamente com a paridade ate ao 
terceiro filho visto que come~a com 19 % obser
vado no periodo antes do primeiro nascimento, 
sobe para 44 % no periodo entre 0 primeiro e 0 

segundo e a 59% entre 0 segundo e 0 terceiro. 
o efeitodo tempo nao pode ser analisado neste 

quadro na medida em que os numeros que nele 
figuram resultam de dados referentes a todos os 
primeiros, todos os segundos e todos os terceiros, 
cobrindo assim nao s6 0 tempo recente como tam
bem 0 passado distante. Esta e mais uma razao 
porque os numeros traduzem uma subavalia~ao 
em compara~ao com a situa~ao actual. 

Tendo em considera~ao 0 nascimento mais re
cente (ou gravidez actual) e ordenando as utili
zadoras segundo a paridade antes do nascimento, 
esclarecem-se· melhor as afirma~5es feitas. 

Pode ver-se agora que apesar de 19 % de todas 
as mulheres terem usado um metodo de contra
cep~ao antes do primeiro filho, 31 % fizeram~no 
se 0 primeiro filho e tambem 0 ultimo, sugerindo 
assim um acrescimo consideravel de uso contra
ceptivo durante 0 primeiro intervalo, ao longo do 
tempo. De facto, os numeros referentes ao inter-
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QUADRO LXXXII 

PerOOlltagem das mulheres que usaJ.'am urn nletodo 
contraceptivo a.lltes do, nascimento do ultimo filho 

segumlo a paridacle antes <leste llascimento 

4.5.11 

Pal'idade antes do ultimo 
nascimento Percentagem de utilizadoras 

1 2 

o ....... , .. """'"""""".,,,,. 31 

1 """"'"'''''''''''''''''''''''' 57 
2 "'"'''''''''''''''''''''''''''''' 59 
3 .. " ..... " .. "."""." ... ",,... 53 
4 .. "."."." .... "."".""".,,. 44 
5 e Inais .",.",,'"'''''''''''' 39 

valo mais recente sao mesmo maiores do que os 
sugeridos uma vez que das mulheres expostas ao 
risco de gravidez que a data do inquerito tinham 
zero filhos vivos, 48 % estavam a usar um metodo 
de contracep~ao. Das que tinham 1 filho vivo 78% 
estao a usar e das com 2 filhos vivos 81 % usam. 
As contraceptoras bem sucedidas estao incluidas 
nestes ultimos resultados e isso podera explicar 
os acrescimos comparando-os com 0 planeamento 
antes do ultimo nascimento. 

A ideia do efeito do tempo e da paridade pode 
ser posta em evidencia, mais claramente, classi~ 
ficando duplamente 0 uso durante os intervalos 
por numero de gravidezes ferteis (ver Quadro 
LXXXIII). Neste quadro e claramente aparente 
o efeito consideravel da paridade no uso da con
tracep~ao comparando 0 uso durante 0 primeiro 
e 0 segundo intervalos dentro de cada categoria 
de gravidezes ferteis. Por exemplo, 25% das 
mulheres que s6 tiveram duas gravidezes ferteis 
usaram antes do primeiro nascimento e 59 % 
antes do segundo. Do mesmo modo nas mulheres 
com 3 gravidezes ferteis essas percentagens sao 
de 20 '% e 44 %, respectivamente, e 57 % antes 
do terceiro nascimento. No conjunto, e dentro de 
cada categoria de gravidezes ferteis, as mulheres 
que usaram no segundo intervalo sao cerca do 
dobro das que usaram no primeiro. 

A influencia do tempo nao pode ser determi
nada com precisao a partir dos elementos que 
figuram neste quadro mas, se se aceitar que no 
conjunto as mulheres com poucas gravidezes fer
teis sao mais novas do que as mulheres com mui
tas, pode ver-se que houve uma influencia mar
cada do decorrer do tempo, embora se desconhe~a 
a escala da medida do tempo. Cerca do dobro das 



QUADRO LXXXIII 

Percentagem das mulheres que U8aram um m6todo 
contraooptivo segundo a ordem (10 intervalo e 0 niimero 

de gravidezes ferteis 

Numero de gravidezes ferteis 

Ol'dem do Intervalo 

0 1 2 3 4 5 Total 
e mals 

------
1 2 3 4 5 6 7 8 

------
Primeil'o ............ - 31 25 20 21 17 25 
Segundo ............. - - 59 44 41 22 52 
Mais recente(') .. , - 30 57 57 54 42 47 

(1) Elste grupo Inclui 0 intervalo atE'} a gravidez actual, 0 que 
dO. origem a uma pequena diferenca entre 0 segundo e 0 mala 
recente i'ntervalo para as mulheres com apenas duas gravldezes 
ferteis. 

mulheres com apenas uma gravidez fertil usaram 
um metodo antes do primeiro nascimento (32 %) 
comparadas com as que tiveram 5 ou mais 
(17%). Do mesmo modo no segundo intervalo 
com apenas 2 gravidezes ferteis usaram em 59 % 
dos casos enquarnto que entre as mulheres com 
5 ou mais s6 22 % 0 fizeram nesse mesmo inter
valo. 

Outra maneira de obter informa~ao sobre 0 

mecanismo do uso contraceptivo consiste em com
parar 0 uso por paridade antes do ultimo nasci
mento com 0 usa actual por mulheres da mesma 
paridade, e comparar 0 usa no intervalo antes do 
nascimento com 0 uso durante 0 tempo depois 
do nascimento. 0 quadro LXXXIV apresenta 
esses numeros. 

Se olharmos para este quadro no sentido de 
avaliar 0 comportamento por cohortes podemos 
notar altera~oes no uso contraceptivo que vao 
alem das que ressaltam do Quadro LXXXm. Por 

QUADRO LXXXIV 

Pel'oontagem <1e mulheres u8a.n<10 contraeep!,lll.o segwldo 
o interva.lo de na.scimenVos e peroontagem das usando 

lWtua.lmen.te pOl' paridade 

4.4.5; 4.5.11 

Paridade antes 
Percentagem Pal'ldade Percentagem do ultimo 

casamento de usadoras actual de usadoras 

1 2 3 4 

0 ................. 31 0 .. ............ 48 
1 ................. 57 1 . ............. 78 
2 ................. 59 2 .. ............ 81 
3 ................. 53 3 .............. 80 
4 ................. 44 4 .. ............ 76 
5 e mais ...... 39 5 e mais ... 63 
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exemplo, das mulheres que tem apenas 2 f1lhos 
57 % usaram contracep~ao antes do nascimento 
do segundo filho, mas agora 81 % delas esUio a 
usar um metodo. Isto sugere que depois do pri
meiro nascimento ha um acrescimo mais impor
tante do que 0 Quadro LXXXIII faria preyer, cuja 
causa se encontra no facto de asactuais utilizado
ras incluirem as mulheres que aplicam a con
cepQao tao eficientemente que nao vern a ter 
outro filho, e 0 possivel efeito de um acrescimo 
no uso de contraceptivos com 0 tempo. 

A forma como 0 crescente uso de contracepti
vos com 0 acrescimo da paridade pode ser vista 
no Quadro LXXXV. 

QUADRO LXXXV 

Peroontagem da.s mulheres que usaram U1ll metodo 
contraceptivo por dimensao do local de resid&tcia e 
il~terva.lo entre IlRsclmentos lImita.do a mulheres com dullS 

gravidezes ferteis 

Tabulagao especial 

Dimensao do local 
Percentagem de utllizadoras 

de resid~ncia 
Prlmelro Intel'Valo Segundo Intervalo 

1 2 3 

Lisboa .................. 31 59 
Porto ..... , .............. 30 63 
Mais de 20000 hab. 29 70 
De 10000 a 20 000 '" 29 58 
Menos de 10000 '" 23 56 

4.5.5.2 - Falhas no uso de contraooptivos 

o efeito resultante do usa de contraceptivos 
sobre a fecundidade vira a ser determinado pela 
eficacia com que as mulheres os utilizam. 0 in
querito forneceu uma visao detalhada sobre estes 
aspectos por meio dos dados sobre as mulheres 
que declararam ter ficado gravidas enqua-nto usa
yam um metodo contraceptivo. 

o Quadro LXXXVI da a percentagem de utili
zadoras de um metodo que ficaram gravidas por 
ordem da gravidez a que se refere· a falha. 

Como mostram os numeros a partir da se
gunda gravidez a maior parte das utilizadoras 
ficaram gravidas enquanto usavam um metodo 
contraceptivo. Tambem aqui os resultados in
cluem tanto 0 periodo recente como 0 passado 
dista-nte e qualquer aumento na eficiencia com 
que as mulheres usam um metodo contraceptivo 



QUADRO LXXXVI 

PerC~llta,gem (Ie utilizadores (Ie oolltI'acep~'O que ficaram 
gravIdas enquanto usavam urn metodo pOl' or(lern (la 

gravidez 

Ordem da gravidez Numero Pel'centagem 
de utillzadol'us 

de utilizadoras que ficaram gravidas 

1 2 3 

1 .................... 1008 36 
2 .................... 1664 56 
3 .................... 962 73 
4 .................... 552 77 
5 .................... 304 82 
6 .................... 198 88 
7 .................... 116 87 
8 .................... 74 89 
9 .................... 51 88 
10 .................. 35 91 

nao pode daqui deduzir-se. Considerando apenas 
OS nascimentos mais recentes podera por-se em 
destaque eventuais altera~oes que se tenham veri
ficado com 0 decorrer do tempo. 

QUADRO LXXXVII 

Percentagern de utiliza<loras que fiCRl'arn g'rRvldas en
quanto usa,varn COlltraceP!liLo pOl' ordern (Ie nascirnento 

e nfunero (Ie gravldezes ferteis 

Tabulagiio especial 

Gravldezes ferteis 
Intervalo 

1 2 3 4 5 e Total mals ------------
1 2 3 4 5 6 7 ----------

Prirneil'o ..................... 23 28 40 38 35 28 
Segundo ................... - 51 64 71 77 54 
Mais recen te (' ) ............ 23 47 68 76 80 58 

(1) Incilli a gravidez actual. 

Os numeros que figuram no Quadro LXXXVII 
sugerem que, mesmo para as mulheres que tive
ram ate agora um numero baixo de gravidezes, 
quanta mais alta a ordem do intervalo de nas
cimento mais mulheres ficaram gravidas en
quanta usavam um metodo contraceptivo. Hit 
contudo indica~ao de que 0 uso efectivo tem me
Ihorado ao longo do tempo, no sentido de que 
quanta mais baixo 0 numero total de gravidezes 
ferteis, mais baixa e a percentagem de mulheres 
que ficaram gravidas enquanto usavam um me
todo. Isto verifica-se em todos os intervalos. 

139 

Muito provavelmente este efeito nao e especial. 
mente devido a mais eficaz uso do mesmo metodo, 
mas sim porque as mulheres mais novas tendem 
a recorrer a metodos mais eficientes numa fase 
mais inicial da sua vida reprodutiva do que as 
mulheres mais velhas. 

Quando se tratou do uso de contraceptivos 
viu-se que de entre as utilizadoras de menos de 
25 anos 46 % recorreu it pilula e que esta percen
tagem diminui com a idade para no grupo de 
45 a 49 essa ser apenas de 11 %. Mais geralmente, 
a uso de um metodo eficiente corresponde a 54 % 
das mulheres de menos de 25 anos e a 20 % das 
de 45 a 49 anos. 

E interessante notar que 8 % de todos os pri
meiros nascimentos se devem a falhas de metodo 
e que est a percentagem sobe para 28 % de todos 
os segundos nascimentos e 29 % de nascimentos 
mais recentes (ver Quadros 4.5.10; 4.5.12; 4.5.13 
do Anexo Estatistico) . :ill claro que 0 facto de uma 
mulher ficar gravida enquanto usa um meta do 
de contracep~ao e parcialmente relacionado com 
persistencia com que ela usa esse metodo. Por
tanto, pode-se pensar que quanto mais longo a 
periodo de uso de um metodo maior sera a pro
babilidade que uma mulher fique gravida en
quanta 0 usa. 

Nao se dispoe de informa~ao sobre a dura~ao 
do uso con,traceptivo nos intervalos entre gravi
dezes, mas a percentagem de utilizadoras que sus
penderam 0 uso antes de ficarem gravidas pode 
ser considerada como indicador da medida do 
interesse das mulheres em evitar ou adiar 0 nas
cimento; 0 que por sua vez, admitindo que nao ha 
diferen~a no grau deeficiencia com .queas mu
lheres usam os metodos, poderia ser tom ado como 
indicador da dura~ao do uso. 

QUADRO Lxxxvm 

Percelltagern diu; utilizadoras de oolltraceptiV'Os que sus· 
penderam 0 uso antes de fiear gn\vidas segumlo a oroem 
do iutervalo do nascirnellto e (} nfunero de gravidezes 

f6l'tels 

Tabulagiio es~cial 

Gravldezes fertels 
Ordem do intervalo 

1 2 3 4 5 e Total mals 
----------

1 2 3 4 5 6 7 ----------
Pl'imeiro ..................... 77 72 60 62 65 72 
Segundo .... , ... , ............ - 49 36 29 23 46 
Mais recente(') .... , ....... 77 53 32 24 20 53 

(1) Inclui a gravidez actual. 



Dos numeros no Quadro LXXXVIII parece 
que quanta mais elevada for a ordem do intervalo 
mais provavel e encontrar mulheres que usam 
contracepQao durante tanto tempo que acabam 
por ficar gravidas enquanto a usam (ou evitar 
totalmente a gravidez, obviamente). 

o efeito da pratica contraceptiva na extensao 
dos intervalos entre nascimentos consta do Qua
dro LXXXIX onde se ve que as utilizadoras de 
contracepQao tem sistematicamente intervalos de 
maior duraQao do que as nao utilizadoras, 0 que 
de resto nao admira, mas tambem que as mulhe-

controlar a fecundidade. Cerca de 16 % de todas 
as gravidezes em Portugal terminam num nasci
mento nao-vivo; tal leva a· admitir um elevado 
numero de abortos provocados. 

4.5.6 - Gravidezes perdidas 

o nivel de abortos pode ainda ser avaliado 
por alguns numeros referentes a nascimentos nao
-vivos (gravidezes perdidas). A proporQao de 
gravidezes perdidas no total de gravidezes au
menta com a idade da mulher, e, mais significan-

QUADRO LXXXIX 

Dural;ao media do ultimo illtervalo entre llascimentos pOl' parida(le no inicio' (10 intel'valo e 0 uso de contracel)~o 
durante esse illtervalo 

Uso de cOl1tracepQao 

0 1 

1 2 3 

Nao usou ...................... , .... 22,4 45,1 
Usou ........................ , .......... 32,1 52,5 
Ficou gravida enquanto usava 28,9 46,4 
Suspendeu antes da gravidez 33,4 58,2 

Total .................................. 25,4 49,3 

res que suspenderam 0 uso de contracepgao tem 
interval os mais longos do que as mulheres que 
ficaram gravidas enquanto usavam. Para 0 inter
valo mais recente as utilizadoras tem duraQao 
cere a de 12 meses maior do que as nao utiliza
doras. As que suspenderam 0 uso tem interva
los de duraQao aproximadamente 4,5· meses mais 
longos do que as mulheres que ficaram gravidas 
enquanto usavam. 

o que mais admira, contudo, e que mesmo as 
nao utilizadoras tem intervalos de duraQao media 
de cerca de 3 anos, e, para alem da paridade 0) 
um intervalo de quase 4 anos. Tais duraQoes pare
cem excessivas uma vez que 0 periodo de ama
mentaQao e geralmente curto. Uma possivel expli
caQao e que tenha havido uma importante omissao 
de casos de pratica anticoncepcional nos . inter
valos devido a faIt a de declaraQao. Outra possi
bilidade sera 0 recurso ao aborto como meio de 

4;6.7 

Paridade no inicio do intervalo 

2 3 4 5 e mais Total 

4 5 6 7 8 

50,3 44,8 41,4 38,3 35,6 
52,8 52,5 49,6 ·40,4 47,7 

50,6 49,2 49,0 39,3 45,6 
58,3 62,9 52,8 46,0 50,0 

51,8 48,9 45,0 39,1 41,3 
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temente aumenta dramaticamente com 0 numero 
total de gravidezes (ver Quadro XC). 

QUADRO xc 

Perceni;agem de gravidezes terminando num nascimellto 
nao-vivo por numero total de gravidezes e dimensao do 

local <1e residencia 

Dlmensiio do local 
Nl1mero total de gravldezes 

de resldllncfa 
1 2 3 4 5 e Total 

mais 
-- --------

1 2 3 4 5 6 7 
-- --------

Lisboa ........................ 5,3 13,5 22,6 27,7· 63,2 27;6 
Porto ........................... 2,7 4,5 9,5 22,4 20,9 13,4 
Mals de 20000 habitantes 2,0 6,7 21,0 32,1 63,1 25,2 
De 10 000 a 20 000 ...... 4,0 7,2 20,5 22,9 45,3 20,8 
Menos de 10000 ......... 2,4 5,5 11,0 13,3 22,4 12,8 

Total ....................... 2,8 6,4 13,7 17,7 29,5 16,0 



Recordemos que 0 uso do contraceptivo cresce 
com a paridade ate um certo valor desta, decres
cendo depois atingindo valores baixos nas pari
dades elevadas. As mulheres de paridades eleva
das sao assim as que menos usam contraceptivos 
e sao tambem as que mais provavelmente ficam 
gravidas enquanto usam um metodo contracep
tivo. A dimensao das diferenQas em gravidezes 
perdidas e tremenda como se ve do facto de que 
entre as mulheres que s6 tiveram uma gravidez 
apenas 2,8 % dessas gravidezes resultaram em 
gravidezes perdidas ao pas so que nas mulheres 
com 5 e mais gravidezes essa percentagem sobe 
a 29 %. Havera certamente urn efeito de idade 
nesses numeros e para se chegar a uma conclusao 
mais firme e necessaria uma analise mais deta
lhada. As diferenQas segundo a dimensao do local 
de residencia sao tambem enormes, com excepQao 
da cidade do Porto, as localidades de mais de 
20 000 habitantes apresentam quase 0 triplo no 
valor da taxa de gravidezes perdidas em compa
raQao com as pequenas localidades de menos de 
10 000 habitantes. 

o panorama que ressalta destes niimeros nao 
e surpreendente dado que na generalidade nas 
pequenas localidades as mulheres usam metodos 
ineficientes de contracepQao, especialmente as de 
mais elevada paridade. Se 0 usa de contracepQao 
resulta da decisao de evitar uma gravidez, nao 
admira que se apesar disso a gravidez ocorre, 

muitas mulheres recorrem ao aborto. De facto, 
seria muito pouco provavel que os numeros sobre 
gravidezes perdidas reflectissem a realidade. 
Sabe-se que e muito dificil obter informaQao sobre 
o aborto provocado por meio de um inquerito e 
se estes numeros representam alguma coisa e 
provavelmente uma subavaliaQao da realidade. 

4.5.7 - Recurso aos sel'vi9Qs de planeameuto 
familiar 

De entre as perguntas formuladas as mulhe
res havia uma que procurava saber se tinha 
procurado orientaQao ou ajuda no dominio do 
planeamento familiar e, na afirmativa, se 0 

tinham procurado nos ultimos 12 meses e onde. 
No Quadro XCI ve-se que a maior parte das 

mulheres (86 %) nunca procuraram orientaQao 
ou ajuda sobre planeamento familiar, e s6 7 % 
o fizeram nos ultimos 12 meses. As mulheres que 
usavam um metodo eficiente de contracepQao sao 
as que mais procuram informaQao ou ajuda visto 
que 25 % delas 0 fizeram e 14 % nos ultimos 12 
meses. No total 0 hospital ou 0 centro de saude 
sao os locais mais procurados pelas mulheres nos 
ultimos 12 meses, embora s6 5% 0 tenham feito. 

Esta percentagem sobe para 9 % nas mulhe
res que estao a usar um metodo eficiente de 
contracepQao. 

QUADRO XCI 

Distrlbui!;il.o percentual (10 recUl'SO a servi90s de planeam ento familial' pOl' tipo de uso actual de contracell9Ro e 
idade da mulher 

Recorreram nos tlltimos 12 meses 

Nunca Nao recorreram 
Tipo de uso actual e idade recorreram nos ulUmos Centro 12 meses Medico de Saude particular Outro 

ou Hospital 

1 2 3 4 5 6 

~lpo de uso 

Nao usando ............................... 91 3 4 1 1 

Usando um metodo 

Ineficiente .............................. 90 5 3 1 1 
Eficiente .............. , ................. 75 11 9 3 2 

Nao expostas ............................ 90 5 3 1 1 

Idade 

Menos de 25 anos ..................... 78 6 11 3 2 
25-34 ......................................... 82 8 7 2 1 
35-44 ...................... , ................. 89 6 3 1 1 
45 e mais ................................. 93 5 1 0 1 

Total ..................................... 86 7 5 1 1 
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Ha alguns indicios de que se produziu alte
ra~ao no recurso a servi~os de planeamento fami
liar na medida em que as mulheres mais novas 
procuraram mais frequentemente os servi~os de 
apoio. Assim, 22 % das mulheres com menos de 
25 anos procuraram esses servi~os contra apenas 
7 % das mulheres de 45 e mais anos e os restantes 
grupos etarios em percentagem entre esses valo
res. De modo semelhante 16 % das mulheres com 
menos de 25 anos visitaram esses servi~os nos 
ultimos 12 meses contra 3 % das muIheres de 45 
e mais anos. 

Este esquema nao e surpreendente dados os 
dois metodos contraceptivos mais usados em Por
tugal. Metodos como 0 coito interrompido e 0 

ritmo nao carecem de fornecimento de acess6rios 
ou de informa~ao especial. 

Parece, portanto, que na generalidade as mu
lheres recorrem a contracep~ao sem se socorrer 
de institui~5es medicas ou de outras pessoas, 
embora pare~a que ha uma certa melhoria desta 
situa~ao na medida em que as mulheres mais 
novas procuram os servi~os de apoio, mais do 
que as mais velhas. Mais uma vez isto esta pro
vavelmente relacionado com a tendencia para um 
uso de metodos mais eficientes pelas mulheres 
mais novas. 

4.5.8 - Influel1cia da pratica roUgiosa 110 uso 
de contraooptivos 

No quadro XCII, que resume 0 Quadro 4.4.5 
do Anexo Estatistico,e 0 uso efectivo da contra
cep~ao que se procura avaliar. Para isso foram 
as mulheres divididas em do is grupos: sem filhos 
e com 2 ou 3 filhos, e, dentro de um deles, em 
grupos de acordo com a idade. Em cada subgrupo 
se apresenta a percentagem de mulheres casadas 
expostas ao risco de gravidez a usar contra
cep~ao, destacando 0 efeito da assistencia a actos 
religiosos e a religiao. Ainda aqui a diminui~ao 
da intensidade de assistencia a actos religiosos 
faz aumentar a percentagem de usadoras de urn 
anticoncepcional. 

De notar que, ao passo que no grupo das mu
lheres sem filhos, a intensidade da assistencia a 
actos religiosos faz passar a percentagem de uso 
contraceptivo de 68,2 nas que nunc a assistiram 
a actos dessa natureza, a 33,0 nas que assistem 
uma e mais vezes por semana. No grupo das com 
2 e 3 filhos essas percentagens sao de 87,4 e 
71,4, respectivamente, apresentando uma menor 
amplitude em parte explicada pelo seu mais alto 
valor. 

Finalmente, 0 Quadro XCIII, resultante do 
Quadro 4.5.5 do Anexo Estatistico, procura ava-

QUADRO XCII 

Pel'centagem de llmlheres actua,lmente casadas eXllostas a'O risco de gTavid~, a usa·r actuabnente contracep!\iio, 011 

esterilizru:las, de acordo com 0 ~liunero (Ie filhos vivos e a assisWncia a act<ls l'eligiosos e a l'eligi1io 

4.4.5 

Percentagem de mulheres expostas ao risco de 
ou esterllizadas 

grav!dez, usando contracepgii:o, 

Assistencia a aetos l'eligiosos Sem mhos Com 2 ou 8 filhos 
e religiiio 

Com 6+ Total Menos 
25-84 Menos 

25-34 35-44 
fLlhos 

de Total de Total 
25 anos anos 25 an os anos anos 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 

Ass is tenc;ia 

1 ou mais vezes POl' semana ... 44,8 26,7 33,0 62,1 76,8 71,4 73,2 53,1 67,0 
2 e 3 vezes pOl' m~s ............... (75,0) (20,0) 40,7 73,9 75,7 76,5 75,7 69,2 74,0 
Em ocasioes especiais ............ 56,7 50,0 49,3 89,3 89,9 89,0 89,0 65,1 82,9 
Nunca .................................... 79,2 62,5 68,2 81,5 90,3 87,4 85,3 64,3 83,1 

ReligU'io 

Cat6lica ................................. 62,1 39,5 46,0 75,8 83,3 79,6 80,5 59,9 75,6 
Outra .................................... (25,0) (100,0) (33,3) (100,0) 86,4 (86,6) 83,7 (100,0) 76,3 
Nenhuma ................................ (68,8) (70,0) 64,5 (87,5) 92,5 95,4 91,1 (80,0) 85,3 

Total ................................... 1 61,7 43,5 47,9 77,4 83,4 80,5 81,1 59,7 76,3 
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liar as diferengas de padrao de uso contraceptivo 
consoante a intensidade da assistencia a actos 
religiosos. 0 grupo aqui analisado e constituido 
pelas mulheres que tenham est ado casadas. 

A percentagem de tais mulheres que nunca 
usaram contracepgao diminui com a frequencia 
de assistencia a aetos religiosos em todos os gru
pos etarios considerados e, portanto, no total, 
mas 0 nivel a que se situa cresce com a idade, 
isto e, a percentagem de mulheres que nunca 
usaram contracepgao cresce com a idade a partir 
dos 25 anos. 0 grupo de menos de 25 anos apre
senta sempre valores bastante mais elevados do 
que 0 de 25 a 34 anos, fazendo crer que 0 recurso 

Na uLtima coluna do quadro figuram as per
centagens das mulheres que alguma vez usaram 
contracepgao. Ai se ve que a intensidade de assis
tencia a actos religiosos faz passar a percentagem 
de 84,7 % a 68,9 %,0 que, sendo uma baixa apre
ciavel, mantem um elevado valor para essa gran
deza. 

4.5.9 - Pratica de amamenta~o 

Sabendo-se que 0 perfodo de amamentagao 
influi no espa!;lamento de gravidezes e que e por 
vezes ampliado apenas com essa finalidade, inte
ressa neste inquerito, pOl' assim dizer como intro-

QUADRO XCIII 

Percelltagem de mulheres que tenha.tn estado oasadas, oonforme usaram ou 11M contraceP9iW e a assistimcia. a. actos 
religiosos, e a religiiio 

Pel'centagem de 

Assist~ncia a aetos Nunea usaram contracepgiio 
religiosos e religiao 

< 25 25-34 
allos 

35-44 45 e + 
------------

1 2 3 4 5 
---------

A88i8t~~cia 

1 ou mais vezet;j pOl' semana 38,5 24,7 29,2 40,7 
2 e 3 vezes POl' m& ......... 25,3 21,2 21,6 32,1 
Em ocasioes especiais ...... 21,2 9,9 15,0 25,7 
Nunca ...................... , .... 14,9 10,3 15,6 30,2 

Religiiio 

Cat6lica ........................ 25,9 16,6 22,5 33,8 
Outra .... ,., ..................... 33,3 3,0 6,·5 20,0 
Nenhuma .. , .... , ............... 14,8 9,0 6,6 22,9 

Total .......................... 25,0 15,8 21,4 33,2 

a contracep!;lao e fruto de uma decisao que apa
rece depois de certa idade, talvez em liga!;lao com 
o numero de fUhos havidos, que nao transparece 
neste quadro. A percentagem de mulheres a usaI' 
eontraeep!;lao cresee ate cerea de 34 anos, dimi
nuindo em seguida. Esta diminuigao pode resultar 
de varios factores, entre os quais 0 aumento da 
percentagem de villVas e divorciadas ou separa
das no grupo. 

Mesmo 0 valor mais baixo encontrado para a 
percentagem de mulheres actualmente usando 
contracep!;lao, 54,2%, independentemente da idade, 
correspondente a assistencia a actos religiosos 

. uma e mais vezes pOl' semana, e bastante elevado. 

4.5.5 

mulhel'es segundo Usal'am ou nao con tl'acepgiio 

A USa!' actualmente contl'aeep~ao 
Usa- Usa-

l'amno ram al-

Total < 25 
pas- gumas 

25-84 35-44 45 e + Total sado vezes allos 
------------------------

6 7 8 9 10 11 12 13 
------------------------

31,1 47,1 62,5 58,0 31,7 54,2 14,7 68,9 
24,1 60,0 65,0 64,8 46,5 60,4 15,4 75,8 
15,5 61,1 75,7 74,6 54,0 70,0 14,5 84,5 
15,3 68,6 79,4 69,4 45,3 70,0 14,7 84,7 

23,0 58,3 70,4 65,3 44,9 62,5 14,5 77,0 
11,0 41,7 75,8 67,7 46,7 63,7 25,3 89,0 
10,9 70,5 76,9 71,4 48,6 71,0 18,1 89,1 

22,0 59,2 71,0 65,6 45,1 63,0 14,9 77,9 

dugao a pratica contraceptiva, analisar 0 compor
tamento das mulheres referente a amamentaQao. 
A isso se destinam os Quadros 4.1.1 a 4.1.6 do 
Anexo Estatistico. Naturalmente que, dada a sua 
natureza, esta observagao tera de ser limitada a 
um grupo do total de mulheres observadas e que 
e constituido pelas mulheres nao solteiras com 
pelo menos dois filhos vivos havidos e incide no 
intervalo entre os dois ultimos nascimentos, po
dendo 0 ultimo nascimento ser substituido pela 
gravidez em cur so se for caso disso. 

o valor medio observado do periodo de am a
mentagao foi de 5,4 meses variando com a idade 
da mulher . 
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1 dade da mulhel' . 

Menos de 25 anos 
25 a 34 
35 a 44 
45 a 49 

Total 

Dm'af}iio . metUa da al1wmentaf}iio 
(meses) 

2,4 
3,6 
5,9 
7,8 

5,4 

Cresce, pois, com a idade da mulher e 0 valor 
mais frequentemente observado foi 0 de menos 
de 5 meses, 67,2,%, incluindo 25,4 % das mulheres 
que nao amamentaram 0 seu penultimo filho. 

As mulheres mais jovens mostram uma nitida 
tendencia para um menor periodo de amamenta
~ao em parte resultando de uma maior percenta
gem del as nao terem amamentado 0 penultimo 
filho. Note-se que a limita~ao da analise ao inter
valo entre 0 penultimo e ultimo nascimentos dimi
nui 0 efeito tempo na compara~ao dos resultados 
segundo a idade, e as conclusoes a que se chega 
nao sao unicamente aplicaveis ao intervalo assim 
definido, embora se admit a que 0 facto de ser 0 

ultimo intervalo ate agora possa reflectir em 
excesso caracteristicas efectivamente associadas 
aos intervalos que atem de serem 0 ultimo ate 
agora foram tamMm de facto 0 ultimo. 

QUADRO XCIV 

Percentag'em de mulheres que amamentlM'am 0 seu pen-ul
timo filho segundo a. <lura!ll'io de ama,menta!;!ao, e a Made 

das mulheres 

Dura~ao de amamenta~ao 

Idade das Total 
de mu-mulheres lheres Zero Menos Menos 18 e 

de 3 de 6 mais meses meses meses meses 

1 2 3 4 5 6 

Menos de 25 
anos ......... 162 32,1 70,4 86,4 1,8 

25-34 ............ 1030 29,2 61,1 79,0 5,5 
35-44 ............ 1427 24,2 44,7 63,6 10,0 
45-49 ............ 681 20,6 36,9 52,3 15,2 

Total ............ 3300 25,4 49,5 67,2 9,3 

Ainda dentro do aspecto geral do pro cedi
mento analisamos 0 resultado da classifica~ao 

segundo a ordem de nascimento. 
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QUADRO xcv 

DurR!:lio, da amamellt~o segundo a ~rdem de II.aScimeuto 
do pellultlmo filho e 0 numero <Ie filhos havidos 

Ordem de nascimento 
do penultimo filho 

1 

1 ........................ .. 
2 ........................ .. 

3 
4+ ...................... . 

Total ................... .. 

Filhos ja 
havidos(a) 

2 

2 
3 
4 
5+ 

DuraQB.o media 
da amamentagao 

3 

4,5 
5,3 
6,8 
7,6 

5,4 

(a) Inclui a g,ravidez em curso se for caso disso. 

Esta classifica~ao reflecte em cada classe a 
influencia da idade mas poe em destaque uma 
menor varia~ao com a ordem de nascimento do 
que com a idade: 4,5 a 7,6 agora, contra 2,4 a 7,8 
obtido na analise segundo a idade. Nao se nota 
agora um acrescimo da percentagem das mulhe
res que nao amamentaram 0 seu penUltimo filho 
parecendo, pois, que a ordem de nascimento nao 
e factor que influa na decisao ou possibilidade 
de amamenta~ao, mas os longos periodos de ama
menta~ao crescendo com a ordem do nascimento 
de forma semelhante ao que se verifica com a 
idade, colocam as duas variaveis em posi~ao serne
lhante e de influencia notavel nas longas dura
~oes de amamenta~ao. Repare-se no baixo valor 
de percentagem das mulheres jovens que arna
menta os seus filhos por mais de 18 meses. 
(V. Quadro XCIV). 

QUADRO XCVI 

Pel'Celltagem das mulheres que alnamentlM'am 0 seu 
pellultlmo filho segundo a <lura!ll'io da amamenta!;)ao e a 

~rdem de nascimento 

Dura~ao da amamentagao 
Ordem do Total 
penultimo de mu-

Menos Menos nascimento lheres Zero 18 e 
de 3 de 6 mais meses meses meses meses 

1 2 3 4 5 6 

1 ............. 1749 25,2 52,9 71,7 6,3 
2 ............. 713 26,4 49,8 66,5 8,7 
3 ............. 346 26,3 41,9 61,0 13,6 
4 ............. 492 24,4 42,3 56,9 17,6 

Total ....... 3300 25,4 49,5 67,2 9,3 
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Naturaimente a observa~ao atras analisada 
inclui os casos em que 0 penultimo filho nascido 
viveu durante pouco tempo e tamMin e influen
ciado pela extensao do intervalo entre esse nas
cimento eo seguinte. 

Por isto os Quadros 4.1.3 e 4.1.4 do Anexo 
Estatistico se referem apen.as ao observado nas 
mulheres em que 0 intervalo em causa excede 32 
meses e 0 penultimo filho viveu pelo menos 2 
anos. 

Os valores achados para 'a dura~ao media do 
periodo de amamenta~ao sao pouco diferentes 

dos anteriores tanto nas classes de idade como 
nas da ordem do nascimento, mas nota-se de uma 
forma geral que os valores achados agora sao 
menores do que os anteriores com excep~ao da 
prime ira classe de idade, menos de 25 anos, e na 
primeira da ordem de nascimento, 1, sobretudo 
no .caso da idade. 

As percentagens de casos em que a am amen
ta~ao foi de 18 e mais meses sao agora tamMm, 
de forma geral, inferiores as anteriores com as 
mesmas excep~oes apontadas. Note-se, porem, que 
o grupo total constituido por 3300 mulheres fica, 

QUADRO XCVII 

Pel'celltugem de mulhel'es que amamental'am 0 seu pell(dtimo filho segundo 0 tempo de amanWllt.a~o e SlUt dlll'a!;,l1io 
media POI' val'hivel e:,q~licativa, limita<lo as muillel'es em que 0 (dtimo intervalo fecllado excede 32 meses e 0 seu 

pelluIt.illl'o fUho viveu pelo menos 2 aJiOS 

Val'i<lvel 

1 

InstrUt,ao 

Sem escolaridade 
Primario incompleto ",""", ........ , .. ,",., .............. . 
Primario completo ""'" ".,., ...... , ... ,', .......... , ....... . 
Secllndario incompleto .. " .. , .......... " ................... . 
Secundario completo ... " .. "., .............................. . 
Superior incompleto ......... , , .............................. . 
Superior completo ............................................ . 

Dimensao do loc(tl (le 1'esidencia 

Lisboa ............................................................ . 
Porto .. " .......................................................... . 
Mals de 20000 habitantes ............................... " 
De 10000 a 20000 .......................... """"""""", 
Menos de 10000 .............................................. .. 

ReligUio 

Cat6lica .......................................................... . 
Outra .............................................................. . 
Nenhuma ........................................................ . 

Ocupaqao do marid<> 

Profissao liberal , .............................................. . 
Administragao superior .................................... . 
Empregado de escrit6rlo ................................... . 
Comerclo ........................................................ . 
Servigos .......................................................... . 
Agricultura e Pesca ......................................... . 
Trabalhador especlalizado """"'''''''''''''''''''''''''' 
Tl'abalhador nao especlalizado .......................... . 

Total ........................................................... . 

Zero 
meses 

2 

17,8 
21,3 
24,9 
29,9 
21,6 
23,2 
33,3 

22,8 
25,0 
26,0 
25,3 
23,0 

23,8 
19,6 
21,7 

23,1 
29,6 
20,9 
26,6 
22,8 
19,9 
24,9 
16,7 

23,6 
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Classes de duracao 

Menos de 
a meses 

3 

32,8 
38,1 
52,7 
63,5 
56,7 
46,4 
73,3 

52,9 
50,0 
54,6 
53,9 
44,7 

47,2 
58,7 
46,7 

51,7 
61,1 
50,1 
54,3 
42,3 
31,0 
50,5 
41,7 

47,5 

Menos de 
6 meses 

4 

46,4 
53,1 
74,8 
83,6 
72,9 
71,4 
93,3 

74,2 
68,3 
77,1 
76,0 
62,0 

65,6 
73,9 
72,8 

75,9 
81,5 
75,6 
69,9 
61,0 
42,8 
69,2 
66,7 

.66,2 

18 e mais 
meses 

5 

18,8 
14,7 

4,6 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 

3,0 
5,0 
4,3 
6,4 

10,5 

8,9 
4,3 
6,6 

2,2 
3,7 
4,4 
5,2 
8,1 

20,2 
7,9 
0,0 

8,7 

DUl'acao 
mMla 

6 

8,5 
7,3 
4,0 
2,7 
3,4 
3,8 
1,4 

3,6 
4,3 
3,8 
4,1 
6,0 

5,4 
5,4 
4,5 

3,9 
2,8 
4,0 
4,5 
5,8 
8,9 
4,9 
5,5 

5,3 



com as restri~oes agora impostas, reduzido a 
1865 e que 0 numero de mulheres de menos de 
25 anos e reduzido a apenas 40. 

Ainda neste contexto se analisa no Quadro 
4.1.5 do Anexo Estatistico 0 efeito das varhlveis 
explicativas sobre a pratica da amamenta~ao 
observada atraves do grupo de mulheres nao sol
teiras que tiveram pelo menos dois filhos vivos 
em que 0 intervalo entre 0 penultimo e 0 ultimo 
nascimento foi de mais de 32 semanas e 0 penill
timo filho viveu pelo menos dois anos. 

Se bem que as variaveis explicativas conside
radas se nao possam considerar inteiramente 
independentes umas das outras 0 que se pode con
cluir e que se verificam grandes diferen~as de 
atitude face it amamenta~ao dos filhos entre os 
diversos grupos considerados. 

o valor medio total achado para a dura~ao da 
amamentaQao, 5,3 meses quando comparado com 
os valores encontrados nas divers as classifica
~oes usadas para as variaveis explicativas re
flecte a composigao do grupo de mulheres obser
vado pois desse valor se conclui que: 

• 0 grupo e dominado pelas mulheres sem 
escolaridade ou com 0 grau primario. 

• Se situa na sua maioria em localidades de 
menos de 20 000 habitantes. 

• A maioria das mulheres declarou seguir 
a religiao cat6lica. 

• A profissao do marido cabe principalmente 
nas actividades dos «Servi~os» e «Traba
lhador especializado». 

Estas diversas caracteristicas podem, para 0 

total das mulheres que constituem a amostra, 
sel' deduzidas directamente da analise que atl'as 
foi feita no inicio deste relat6l'io, mas a forma 
como foram seleccionadas as 1865 mulheres agora 
analisadas quanta it actua~ao face it amamenta
Qao, podera ter introduzido distorgoes. 

Toda esta analise do comportamento quanta 
it amamenta~ao tern sido limitada it observa~ao 
do ultimo intervalo fechado considerando como 
tal 0 decorl'ido entre 0 nascimento dos dois ulti
mos filhos havidos e entre 0 ultimo filho havido 
e a actual gravidez. Ora no sentido de avaliar a 
influencia da dura~ao da amamenta~ao na exten
sao desse intervalo convem classificar 0 tempo 
de dura~ao da amamentagao associada com a 
dura~ao media do ultimo intervalo fechado em 
que a nossa analise incidiu. Socorrendo-nos do 
Quadro 4.1.6 do Anexo Estatistico obtemos os 
resultados seguintes: 

QUADRO XCVIII 

Numero de meses de amamenta~Q e dura!;lao do Ultimo illtervalo fechaclo 

DUl'a~ao cla amamenta<;ao 
(meses) 

1 

o meses ..................................... . 
Menos de 3 ................................ . 
3 a 5 ........................................ .. 
6 ............................................... . 
7 a 8 ......................................... . 
9 a 11 ............... : ...................... . 
12 .......................................... , .... . 
13 a 17 ...................................... . 
18 ............................................... . 
19 a 23 ...................................... . 
24 ................................................ . 
25 e mais ................................... . 

Total ....................................... : .. . 

Total 

N.o de 
DUl'a(;ao mulheres 

2 3 

624 30,7 
588 31,0 
434 31,3 

99 33,1 
90 30,5 

116 29,9 
138 32,9 
101 35,8 

62 35,1 
34 40,0 
65 37,0 
24 41,3 

2375 31,8 

Dura(;ao do ultimo intel'valo fechado 

Nas mulheres que usaram Nas mulheres que nao 
contracep(;ao usa'l'am contracep(;ao 

N.o de 
Dura!)ao 

N.o de 
DUl'a(;ao mulheres mulheres 

4 5 6 7 

323 31,9 301 29,5 
355 34,0 233 26,5 
241 32,8 193 29,3 

52 35,4 47 30,5 
46 30,7 44 30,4 
49 31,3 67 28,8 
54 34,9 84 31,6 
52 35,1 49 36,6 
23 35,2 39 35,0 
105 38,9 19 40,8 
25 37,0 . 40 37,1 
10 44,0 14 39,4 

1245 33,4 1130 30,1 

==-~=============~====~====~======================= 
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Ressalta destes numeros que a diferen~a entre 
as dura~6es do ultimo intervalo fechado e as da 
amamenta~ao tende a diminuir com 0 crescer da 
dura~ao da amamenta~ao. Nota-se tamMm nos 
periodos de amamenta~ao mais curtos uma maior 
dura~ao do intervalo no grupo das mulheres que 
usaram contracep~ao, mas nos periodos de ama
menta~ao maiores 0 uso da contracep~ao esta 
por vezes associado a intervalos menos largos. 
Assim parece existir ligagao entre a duragao do 
periodo de amamentagao e a extensao do inter-

A este respeito podem consultar-se igualmente 
os Graficos aqui anexos n.DS V e VI. 

4.5:10 - Illtervalo entre 0 primeiro casamento 
e oprimeiro nascimento e entre 
outros nascimentos 

Ao analisar a fertilidade inicial foi feita refe
rencia ao intervalo entre 0 primeiro casamento 
e 0 primeiro nascimento e a sua variagao com a 

" . . 

GRAFICQ-Il. 
, 

DIFERENCA ENTRE A DURA<;AO MEDIA DO 
ULTIMO INTERVALO FECHADO E A 

DA AMAMENTA<;AO 

DIFEREN~AS 

emeses) 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
o 1e2 3 as 6 7e8 9al1 12 13 a 17 13 19a2l. 24 

DURAQAO DA AMAHENTN';AO (meses) 

vain entre as gravidezes, mas nao podemos con
cluir por uma relagao de causa e efeito tanto 
mais que, associado ao uso de contracepgao estao 
factores que influem igualmente nessas duas 
grandezas. 
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idade ao primeiro casamento e 0 tempo decorrido 
desde esse casamento. Permitem os Quadros 2.7.2, 
2.8.1, 2.9.1, 2.10.1 e 2.10.2 do Anexo Estatistico 
apreciar alem de sse intervalo, os intervalos entre 
nascimentos de varias ordens 0 seu relaciona-



mento com as variaveis explicativas no .grupo de 
mulheres casadas pelo menos 5 anos (4053 mu
Iheres) . 

A duraQao media do intervalo decorrido desde 
o prim€'~ro casamento ate ao primeiro nascimento 
oscila entre 15 e 21 meses com um valor de 16,9 
meses para 0 grupo total. Parece detectar-se um 
alargamento do intervalo com 0 crescer do grau 

, 

de ensino atingido. A dimensao do local de resi
dencia nao apresenta influencia nitida sobre a 
variavel em analise, mas a ocupaQao do marido 
ja se mostra bast ante influente. De facto os valo
res achados para as «Profissoes liberais» sao 
bast ante mais elevados do que os que correspon
dem it «Agricultura e Pesca» e «Trabalhadores 
nao especializado». 

GRAFI CO-JlI 

INTERVALQ 
(meses) 

44 

42 
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148 

__ HULHERES QUE USARAM 
CONTRACEPC{XO 

___ MULHERES QUE NAO USA 
RAN CONTRACEPC{AO -

19 a. 23 24 25e mais 



QUADRO XCIX 

Intel'valo entre 0 primeiro casamento e 0 llrimeiro nascimellto 

Percelltagem de mulheres com: 

Variuvels 
Dural:ao 

media do 
illtervalo IllteJ'Valo o a 7 mals de 

1 

Escolaridade 

Sem escolaridade ....................................... 
Primario incompleto .................................... 
Primario completo ....................................... 
Seculldario illcomrpleto ................................. 
Seculldario completo .................................... 
Superior incompleto .................................... 
Superior completo ....................................... 

Dimelhsao do local de resid6ncia 

Liaboa ...................................................... " 
Porto ...................................................... '" 
Maia de 20000 habitalltes ........................... 
De 10000 a 20000 ....................................... 
Menos de 10000 .......................................... 

OCll,pagao do marido 

Profissao liberal .......................................... 
Administragao superior ............................... 
Empregado de escrit6rio .............................. 
Comcl'cio ................................................... 
Servigos ..................................................... 
Agricultura e Pesca .................................... 
Trabalhador especializado ............................. 
Trabalho llao especializado ........................... 

Total ............................................................ 

Associando os casos de valores negativos do 
intervalo com os inferiores a 7 meses ter-se-a 
uma ideia mais aproximada da incidencia das 
concepgoes antenupciais, verificando-se que estas 
sao mais correntes nas mulheres com menor grau 
de educagao atingido, encontrando-se nas sem 
escolaridade uma percentagem de cerca de 20 % 
contra apenas 4 % nas mulheres que atingiram 0 

ensino superior completo. 
Ainda nesta caracteristica a dimensao do local 

de residencia nao se mostra muito influente mas 
parece estranho 0 valor achado para 0 Porto, cujo 
comportamento sob outros aspectos se tem apro
ximado mais do encontrado nas localidades de 
menor dimensao, e agora se destaca nitidamente 
do conjunto com 20,6 % de mulheres com filhos 
nascidos antes do casamento ou nos primeiros 
sete meses depois dele. 

2 

17,5 
15,8 
16,9 
18,6 
18,9 
15,2 
20,4 

19,3 
15,8 
17,6 
18,5 
16,4 

18,4 
18,6 
18,0 
16,9 
16,6 
15,8 
16,7 
16,0 

16,9 
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negatlvo meses 36 mesas (3)+(4) 

3 4 5 6 

8,6 11,6 16,8 19,7 
5,3 12,7 13,8 18,0 
3,6 9,8 14,8 13,4 
1,5 6,7 19,8 8,2 
0,0 3,4 17,0 3,4 
2,4 7,3 8,9 9,7 
0,0 4,0 28,1 4,0 

2,5 7,9 21,8 10,4 
6,9 13,7 14,4 20,6 
3,6 9,4 17,6 13,0 
2,3 9,2 19,4 11,5 
4,6 10,3 14,1 14,9 

1,6 5,8 19,0 7,4 
1,7 5,0 15,0 6,7 
2,3 8,0 17,3 10,3 
4,3 9,1 15,3 13,4 
5,7 7,3 16,7 13,0 
7,1 10,6 14,7 17,7 
4,1 11,8 15,0 15,9 
9,1 9,1 13,6 18,2 

4,2 10,0 15,6 14,2 

Tambem a profissao do marido aparece in
fluindo nesta caracteristica do compoitamento 
do grupo pois ao pas so que nas «Profissoes libe
rais» e «Administragao superior» 0 valor achado 

,e de 7,4 % e 6,7'%, na «Agricultura e Pesca» e no 
«Trabalho nao especializado» essa percentagem 
atinge os valores de 15,9 e 18,2 respectivamente. 

Podemos pois concluir pela marcada influen
cia tanto do grau de en sino atingido como da pro
fissao do marido em ambos os indicadores em 
apreciagao - intervalo entre 0 primeiro casa
mento e 0 primeiro nascimento e concepgao ante
nupcial- e que a dimensao do local de residen
cia e de influencia mal definida. 

o intervalo entre 0 primeiro e 0 segundo nas
cimentos foi observado no grupo de 2985 mulheres 
para as quais decorreram pelo menos cinco anos 
desde 0 primeiro nascimento. 0 valor medio 



achado para esse intervalo foi de 41,6 meses com
parado com 16,9 achado para 0 intervalo entre 0 

primeiro casamento e 0 primeiro nascimento. 
A maioria das mulheres apresenta 12 a 23 

meses como valor do segundo intervalo para no 
conjunto 33,0 '0/0 terem um segundo filho 12 a 23 
meses depois do pdmeiro e cerca de 36 % antes 
de dois anos, contudo a percentagem de mulheres 
em que 0 segundo intervalo e 5 e mais anos atinge 
valores bastante elevados. 

As dura~oes medias dos intervalos entre nas
cimentos sucessivos variam, com a ordem do nas
cimehto inicial do intervalo, do modoseguintes: 

Par-idade do primeiro 
nasoimento do intervalo 

Durqgiio media do inter-valo 
(meses), 

0......................................... 21,9 
1......................................... 38,9 
2......................................... 38,9,' 
3 ...................... : . .'................ 38,7' 
4 ..... : ................ :., ................. ' 37,8 
5 e mais ., . . ... .... .. .. . . .. ... .. ... 34,0 

Total .................................. 33,6 ' 

on de se nota claramente a diferenQa entre a dura
~ao do primeiro intervalo, e os seguintes, apon
tando para uma maior interferencia da planifi
ca~ao nos nascimentos de ordem superior a um. 

b Quadro 2.10.1 do Anexo Estatistico apre
senta 0 tempo decorrido ~em que novos nasci
mentos se tenham verificado, para cada ordem 
de nascimento, no grupo de mulheres nao soltei
ras nao actualmente gravidas. Dele se deduzem 
os valores seguintes: 

Tempo deoorr-ido 
d~de esse % das mulheres 

0 
1 
2 

3 
4 
5 

Nt~n~ero de Jilhos 
nasoidos 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
e mais ............... 

Total ............ , .......... 

nasoimooto 
(meses) 

96,1 
94,8 

101,7 
98,6 
96,7 
81,1 

96,7 

com inter'valo de 
48 e mais meses 

51,3 
58,4 
69,8 
70,7 
74,6 
69,1 

65,7 

Nas mulheres observadas 0 tempo decorrido 
desde 0 ultimo nascimento e de 96,6 meses e a 
percentagem daquelas para quem 0 tempo decor
rido excede 47 meses e de cerca de 660/0. 

A variaQao do tempo decorrido desde 0 ultimo 
nascimento com a ordem deste nao aparece muito 
bem definida parecendo' esbo~ar-se uma tendencia 
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decrescente com 0 crescer da ordem de nasci
mento. 

Mais nitida e a evolu~ao da percentagem de 
mulheres cujo ultimo intervalo aberto e de 48 e 
mais meses que cresce com a ordem de nasci
mento. 

Com 0 tempo decorrido desde 0 primeiro casa
mento a duraQao media do intervalo aberto cresce 
de forma muito marcada. 

Tempo deoo1'1'ido 
desde 0 pr'imeiro 

oasamento 

Duragiio media . % de mulheres 
do t'ilUmo oom inte1'valo 

inte')"valo aberto' . {gual 'Ot~ superiol' 

Menos de 10 anos 
10 a 19 
20 e mais 

(meses) a 48 meses 

33,9 
103,4 
179,2 

27;9 . 
82,6 
95;0 

A influencia das variaveis explicativas, que e 
o tema dos Quadros 2.10.2 do Anexo Estatistico, 
resume-se da forma apre.sentada, no Quadro C, 

Dos valores que constituem este quadro res
salta que, embora haja diferenQas de comporta
mento conforme as classes consideradas para cada 
variavel explicativa, 0 elemento dominante na 
duraQao do intervalo aberto e 0 tempo decorrido 
desde 0 ultimo casamento. 

Convem aqui fazer notar que est amos anali
sando a duraQao do ultimo intervalo aberto, isto 
e, 0 tempo decorrido desde 0 ultimo filho havido 
e que portanto este periodo estara ligado ao 
tempo decorrido desde 0 primeiro casamento e 
que, assim, as longas duraQoes se encontrarao na 
classe de 20 ou mais anos decorridos desde 0 

primeiro casamento. 
Com efeito, ao fim de dez anos decorridos 

desde 0 primeiro casamento, a duraQao media do 
intervalo aberto e de 33,9 meses, ao entrar no 
segundo grupo de 10 a 19 anos essas mulheres 
nao tiveram mais filhos e viram 0 intervalo 
aberto acrescido, em media, de metade da ampli
tude do grupo, isto e, de 10 anos passando a 153,9 
meses, ou tiveram urn novo filho e iniciaram urn 
novo intervalo aberto, portanto contribuindo para 
valores baixos, determinando a passagem do va
lor te6rico de 153,9 para 103,4 em media. 

Do mesmo modo achado para a classe de 10 
a 19 anos de tempo decorrido desde 0 primeiro 
casamento 0 valor medio de 103,4 para 0 inter
valo aberto, um raciocinio analogo levaria ao 
valor de 181,4 *. Agora a influencia das que ini-

* 103,4 + 
33.- 20 

2 
X 12 = 103,4 + 78 = 181,4 



QUADIW C 

Dura~ao do ultimo illtel'valo aberto segundo as classes das val'illveis explicativas 

Variaveis 

1 

Esoolaridade 

Sem escolaridade ........................................... . 
Primal'io incompleto ..................................... .. 
Primarlo completo ......................................... . 
Secundario incompleto ................................... . 
Secundario completo ...................................... . 
Superior incompleto ...................................... . 
Superior completo ......................................... . 

Dimensao do looal de residenoia 

Lisboa ......................................................... .. 
Povto .......................................................... .. 
Mais de 20000 habitantes ............................ .. 
De 10 000 a 20 000 ...................................... . 
Menos de 10 000 ......................................... , 

001~par;ao do mal'ido 

Proflssao liberal ............................................ . 
Administragao superior ................................ . 
Empregado de escrit6rio ............................... .. 
Comercio .................................................... .. 
Servigos ....................................................... . 
Agrlcultura e Pesca ..................................... .. 
Trabalhadores pecializado ............................... . 
Trabalhador nao ~specializado ....................... . 
Trabalho nao especificado ............................ .. 

Total ............................................................... . 

ciam novo intervalo aberto e muito menor por se 
tratar de mulheres mais velhas e por isso 0 valor 
te6rico se aproxima mais do encontrado, 179,2. 

4.6 - Mortalidade 

Nao sendo 0 inquerito vocacionado para ava
liar a mortalidade, nao se pode esperar dele infor
maQoes muito uteis sobre este aspecto. Alias a 
mortalidade da populaQao e bastante bem conhe
cida para que se procurasse aqui informaQao su-

'eotal 

2 

135,9 
113,1 

91,5 
7315 
72,9 
71,3 
77,6 

108,7 
105,1 
106,8 
102,5 

92,1 

88,8 
108,1 
100,8 
100,4 
103,6 
108,6 

90,6 
115,2 

(104,3) 

96,3 

Tempo decorrido desde 0 

Menos de 
10 anos 

3 

43,7 
38,4 
35,0 
30,9 
28,2 
33,5 
31,1 

34,2 
30,2 
36,5 
39,3 
33,0 

35,3 
33,9 
36,4 
31,4 
32,0 
33,7 
33,7 

( 46,0) 
(39,5) 

33,9 

primeil'o 

10 a 19 

4 

108,2 
95,0 

105,2 
111,7 
114,4 
103,6 
105,3 

115,5 
116,9 
113,5 
106,3 

98,9 

113,8 
111,9 
107,3 
119,1 
103,3 

96,0 
99,1 

(101,3) 
(86,2) 

103,4 

oasamento 

20 e mais 

5 

161,7 
172,1 
195,9 
199,2 
184,8 
192,4 
189,8 

205,6 
173,2 
197,0 
194,2 
171,0 

197,9 
176,5 
208,6 
198,7 
195,3 
158,4 
175,4 

(162,9) 
(220,7) 

179,2 

plementar. Contudo convem destacar algumas 
indicaQoes que se reflectem no numero medio de 
filhos vivos e que resultaram da comparaQao entre 
o nlimero de filhos havidos e os actualmente 
vivos. 
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Trata-se duma indicaQao muito global natu
ralmente influenciada pela idade das mulheres e 
pelo baixo valor das probabilidades de morte na 
juventude e na adolescencia. Limitamo-nos, por 
isso, a extrair do Quadro 2.3.3 do Anexo Estatis
tico os valores que apresentamos, sem comenta
rios no quadro seguinte: 



QUADRO 01 

Numero medio de filhos aillda vivos segundo a blade actual da mulher e 0 n(unel'o de filhos havidos 

Idade actual da mulher (anos) 
Numero 
de fIlhos 
havidos Mcnos 

25-34 35-44 45-49 Total de 25 

1 2 3 4 5 6 

0 ......................... - - - ~ -
1 ......................... 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 
2 ......................... 1,91 1,96 1,95 1,90 1,94 
3 , ........................ 2,64 2,77 2,81 2,76 2,78 
4 ......................... 4,00 3,M 3,76 3,53 3,66 
5 ......................... - 4,55 4,53 4,59 4,55 
6 .............. , .......... - 5,18 5,43 5,49 5,43 

7 " ....................... - 6,67 6,07 6,22 6,17 
8 ......................... - 8,00 7,07 7,06 7,09 
9 e mais ............... - 7,50 9,08 9,30 9,18 

Total .................... 0,96 1,12 2,51 2,88 2,12 
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ERROS DE AMOSTRAGEM AFECTANDO 

ALGUMAS ESTIMATIV AS 

No paragrafo 1 apresentam-se algumas ideias 
basicas sobre os erros de amostragem; 0 lei tor 
familiarizado com essas ideias pod era passar de 
imediato ao paragrafo 2. 

No paragrafo 3 expae-se a maneira de proce
del' para calculo aproximado dos err os de amos
tragem quando estes nao figurem nos Quadros 
bem como as formulas utilizadas no calculo dos 
erros de amostragem. 

1 - Illtrodu~o 

1.1 -Illterpl'eta~o dos enos de amostl'agem 

A amostra que se obteve para fins do inque
dito a fecundidade e apenas uma de entre as mui
tas amostras probabilisticas que poderiam tel' 
sido obtidas usando 0 plano de amostragem adop
tado. As estimativas deduzidas de amostras dife
rentes certamente difeririam entre si. Contudo, 
a parte os erros nao devidos a amostragem e pos
siveis tendenciosidades, todas as estimativas con
sideradas neste estudo sao aproximadamente cen
tradas, querendo isto dizer que 0 real valor da 
variavel em causa na populaQao e igual a media 
das estimativas derivadas de todas as possiveis 
amostras. Esta media das medias das divers as 
amostras e 0 que se chama 0 «valor esperado». 
o erro de amostragem ou erro padrao duma esti
mativa e uma medida da diferenQa (absoluta) 
entre 0 valor observado na amostra e 0 valor 
esperado da estimativa. Excluindo os erros de 
outras origens, 0 erro padrao no presente con
texto mede a dimensao do desvio (absoluto) espe
rado entre a estimativa deduzida da amostra e 0 

verdadeiro valor dessa mesma variavel na po
pulaQao. 

Um criterio correntemente utilizado com como
didade consiste em aceitar que 0 verdadeiro valor 
se encontra no intervalo definido pOI' duas vezes 
o erro padrao para cada lado do valor deduzido 
da amostra. A extensao do intervalo (valor dedu
zido da amostra ± 2 X erro padrao) e designado 
por intervalo de confianQa a 95 %, e pode dizer-se 
com a probabilidade de 95 % que 0 verdadeiro 
valor cai neste intervalo, is to e, que uma em cada 
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vinte vezes (amostras) caira fora de sse intervalo. 
Se, pOI' exemplo, a media deduzida da amostra 
foi 3,5 e se 0 desvio padrao (numa base de amos
tragem adequada) se estimou em 0,2, entao 0 in
tervalo de confianQa a 95 % e 3,5 ± 2 (0,2), isto 
e, de 3,1 a 3,9, e para efeitos praticos, isto e, com 
uma confianQa de 95 %, afirma-se que ('a parte 
os e1'1'os nao devidos a amostragem) 0 verdadeiro 
valor na populaQao fica no intervalo 3,1 a 3,9. 

1.2 - Calculo dos enos de amostl'agem 

Uma das vantagens da amostragem probabi-
143tica como a que foi us ada no inquerito e de per
mitir 0 calculo dos erros de amostragem a partir 
dos resultados da amostra de que efectivamente 
se dispae. 

o processo de caIculo deve tel' em conside
raQao a real estrutura da amostra e em particular 
que se trata de uma amostra estratificada pOI' 
conglomerados. Os resultados apresentados neste 
Anexo foram obtidos reco1'1'endo ao program a 
do WFS, design ado pOI' CLUSTERS. No para
grafo 3 apresenta-se uma descriQao sumaria do 
metodo de estimar os erros de amostragem. 

1.3 - Erros de amostragem para subclasses 
e diferen~as entre subclasses 

Para que possam ser uteis na interpretaQao 
dos resultados apresentados sob a forma de tabe
las detalhadas de classificaQaes cruzadas, os erros 
de amostragem devem ser calculados com refe
rencia a cada variavel mais importante dentro 
de varias subclasses da amostra. 

POI' subclasses entende-se um subconjunto dos 
casos observados na amostra definidos em termos 
das caracteristicas, como pOl' exemplo, a idade 
individual ou grupos de duraQao do casamento, 
ou pOI' grupos de variaveis explicativas socio-eco
nomicas, etc. Face a pequena dimensao dos grupos 
que constituem algumas subclasses, os erros de 
amostragem para cada subclasse serao evidente
mente maiores do que para uma estimativa ba
seada na amostra total. 



As formulas de caJculo apresentadas no para
grafo 3 aplicam-se igualmente as estimativas 
baseadas numa subclasse da amostra. Os valores 
individuais ou unidades primarias de amostragem 
(PSUs) que nao pertenQam as subclasses sao 
simplesmente ignorados no ca,lculo. A interpre
taQao dos erros padroes em termos de limites de 
confianQa a 95 % dada acima aplica-se tanto a 
amostra total como a qualquer subclasse dessa 
amostra. 

Os erros de amostragem referentes as diferen
Qas entre as medias observadas nas subclasses 
podem revestir-se de particular importancia na 
interpretaQao da diferenQa entre a fertilidade ou 
outras variaveis deduzidas dos resultados do in
querito. Estes determinam a verosimilhanQa de 
uma diferenQa observada ser real e nao mera
mente resultado de variaQoes devidas a amostra
gem. Mesmo para uma amostra relativamente 
«eficiente» tal como a presente, muitas das dife
renQas observadas podem nao ser estatisticamente 
significantes, uma vez que a amostra foi subdi
vidida pela introduQao das variaveis impost as 
pelo controlo. 

Para as diferenQas entre as medias das sub
classes podemos tomar como «estatisticamente 
significante» uma diferenQa observada se a sua 
dimensao nao e inferior a duas vezes 0 seu desvio 
padrao. «Estatisticamente significante», como e 
evidente, nao significa necessariamente substan
cialmente significante ou exprimindo urn facto; 
implica antes que a diferenQa observada e real 
no sentido de que e pouco provavel que tenha 
result ado de variaQoes de amostragem. Se a di
mensae da diferenQa observadae menor do que 
duas vezes 0 desvio padrao podemos toma-Ia como 
estatisticamente nao-significante, implicando que 
nao pode dizer-se que a diferenQa observada nao 
tenha resultado de variaQoes de amostragem. 

Se, por exemplo, em duas subclasses da amos
tra em comparaQao, as medias referentes a uma 
dada variavel forem respectivamente 3,0 e 3,5, 
e se para a diferenQa entre duas medias (3,5-
- 3,0 = 0,5) 0 desvio padrao calculado foi de 0,1, 
entao 0 intervalo de confianQa a 95 % referente 
it diferenQa sera de 0,5 ± 2 (0,1), isto e, 0,3 e 0,7. 
Neste exemplo, pode dizer-se que 0 verdadeiro 
valor da diferenQa esta entre 0,3 e 0,7. A dife
renQa observada 0,5 e assim estatisticamente sig
nificante uma vez que determina urn intervalo de 
confianQa a 95 % que nao abrange 0 valor 0,0. 
Isto resulta do facto de a difernQa observada ser 
superior a duas vezes 0 desvio padrao. Se, porem, 
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no exemplo acima 0 desvio padrao da diferenQa 
entre medias fosse 0,4, 0 intervalo de confianQa 
a 95,% para a diferenQa seria 0,5 ± 2 (0,4), isto 
e - 0,3 e 1,3. Neste caso nao pode dizer-se que 
a diferenQa observada seja real e nao apenas cau
sada por variaQoes de amostragem. N ote-se que 
no segundo exemplo a diferenQa observada (0,5) 
e menor do que duas vezes 0 desvio padrao (0,8) 
o que equivale a dizer que 0 intervalo de con
fianQa a 95 % abrange 0 valor zero. 

1.4 - Efeito dos conglomerados da amostra 

Na amostra utilizada, os individuos entrevis
tados estao agrupados em conglomerados consti-

. tuindo areas de amostragem. Comparada com 
uma amostra de individuos seleccionados casual
mente, a formaQao de conglomerados contribui 
para a reduQao da eficiencia da amostra (isto e, 
aumenta os erros de amostragem que the estao 
associados para uma dada dimensao da amostra). 
Resulta isto de naturalmente os individuos de urn 
determinado conglomerado apresentarem caracte
risticas mais uniformes comparadas com indivi
duos na amostra (ou na populaQao) no seu con
junto ou com um grupo de individuos de igual 
dimensao seleccionados casualmente. De certo 
modo, consegue-se menos informaQoes entrevis
tando um dado numero de individuos pertencendo 
a. uma mesma area de amostragem do que de igual 
numero escolhido casual mente da populaQao. 

A medida que permite comparar 0 erro padrao 
de uma estimativa obtida de uma amostra de con
glomerados com 0 que resultaria se a amostra 
tivesse side escolhida casualmente designa-se por 
«factor de delineamento» (design factor) ou 
DEFT, sendo 

DEFT = SEjSR (1) 

onde SE representa 0 erro padrao na amostra 
por conglomerados (calculado pela equaQao (2) 
apresentada no paragrafo 3) e SRe 0 erro padrao 
calculado como se a amostra tivesse side esco
Ihida totalmente ao acaso (equaQao (3) no para
grafo 3). 

Para determinado desenho da amostra, dim en
sao do conglomerado, e variavel, 0 DEFT e a me
dida da perda de precisao da amostra atribuivel 
rL conglomeraQao usada. Os dois principais facto
res de que depende sao, a dimensao media dos 
conglomerados e a relativa homogeneidade (refe-



rente a determinada variavel) dentro dos conglo
merados. Para amostras (ou subclasses dela) com 
conglomerados de pequena dimensao, ou para va
riaveis com pouca homogeneidade intraconglome
rados, pode esperar-se que 0 DEFT tenha urn 
valor proximo da unidade, 0 que implica que 
pouca precisao da amostra se perde por efeito da 
utilizaQao de conglomerados. 

Esta ultima conclusao e de especial impor
tancia no presente contexto em que a principal 
preocupaQao e 0 calculo dos erros de amostragem 
por subclasses da amostra ou de diferenQas entre 
valores observados nas subclasses e nao 0 dos 
referentes a amostra total. A dimensao efectiva 
dos conglomerados em subclasses da amostra e 
especialmente as referentes as suas diferenQas, 
podem ser muito menores do que a dimensao dos 
conglomerados na amostra total, tornando 0 

DEFT menor (mais proximo da unidade), isto e, 
tornando a perda de eficiencia devida a conglo
meraQao geralmente menos importante do que 
teria sido se 0 objectivo principal do inquerito 
consistisse em obter estimativas baseadas na 
amostra total. 

2 -,Discussao dos l'esultados principais 

o programa CLUSTERS do WFS foi utilizado 
no calculo dos erros de amostragem para as varia
veis de maior interesse. Para cada variavel cal
cularam-se erros de amostragem para a amostra 
total bern como para as divers as subclasses e dife
renQas entre pares de subclasses. 

Os erros de amostragem, baseados no questio
nario individual, foram calculados para as se
guintes variaveis: 

1. Idade ao primeiro casamento - Idade me
dia ao primeiro casamento para todas as 
mulheres nao solteiras de 15 a 49 anos. 

2. Idade ao primeiro casamento « 25) -
Idade media ao primeiro casamento para 
mulheres de 25 a 49 anos que casaram 
antes dos 25 anos. 

Nota: Tanto em 1. como em 2. as me
dias foram obtidas a partir dos 
valores individuais da idade ao 
primeiro casamento em anos com
pletos. Para obter 0 resultado em 
anos «exactos» deve adicionar-se 
0,5 a todos os valores apresen
tados. 
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3. DissoluQao do primeiro casamento - Per
centagem das mulheres nao solteiras cujo 
primeiro casamento foi dissolvido. 

4. Tempo vivido em uniao ~ Percentagem do 
tempo vivido em uniao des de 0 primeiro 
casamento. 

5. Presentemente casadas - Percentagem de 
mulheres que estao actualmente casadas. 

6. Nascimentos nos primeiros cinco anos
Numero medio de nascimentos ocorridos 
antes ou durante os primeiros cinco anos 
do primeiro casamento para mulheres que 
casaram ha pelo menos cinco anos. 

7. Nascimentos nos ultimos cinco anos - Nu
mero medio de nascimentos ocorridos du
rante os ultimos cinco anos, para mulhe
res que tenham est ado continuamente no 
estado de casadas nos ultimos cinco anos. 

8. Actualmente gravidas - Percentagem das 
mulheres actualmente casadas que estao 
gravidas. 

9. Filhos havidos - Numero medio de filhos 
havidos por mulher. 

10. Filhos vivos - Numero medio de filhos 
vivos por mulher. 

11. Numero adicional de filhos desejado
Media de filhos adicionais desejados por 
mulheres actualmente casadas e fecundas. 

12. DuraQao da amamentaQao no intervalo 
fechado ~ Numero medio de meses de 
amamentaQao no ultimo intervalo fechado 
entre gravidezes (sao excluidos os casos 
em que a amamentaQao durou ate a crian
Qa morrer). 

13. Nao quer mais filhos - Percentagem das 
mulheres actualmente casadas e fecundas 
que nao querem mais filhos. 

14. Dimensao desejada da familia - Media do 
total de filhos desejados por mulheres 
actualmente casadas. 

15. Conhece metodos contraceptivos - Per
centagem de mulheres que ouviram falar 
de pelo menos urn metodo contraceptivo 
eficiente. 

16. Alguma vez usou contraceptivos - Per
centagem de mulheres que alguma vez 
usaram urn qualquer metodo contracep
tivo. 



17. Alguma vez usou metodos eficientes
Percentagem de mulheres que alguma vez 
usaram urn qualquer metodo contraceptivo 
eficiente. 

18. Actualmente usando (expostas) - Percen
tagem de muIheres fecundas, actualmente 
casadas e nao gravidas ou esterilizadas 
para fins contraceptiv~s que estao a usar 
urn qualquer metodo contraceptivo. 

19. Usando urn metodo eficiente (expostas) 
- Percentagem de mulheres fecundas, 
actualmente casadas e nao gravidas ou 
esterilizadas para fins contraceptivos que 
estao a usar urn metodo contraceptivo efi
ciente. 

20. Nao quer mais filhos e esta a usar metodos 
eficientes (expostas) - Das mulheres fe
cundas nao gravidas actual mente casadas 
ou esterilizadas para fins contraceptivos, 
a percentagem que esta a usar urn qual
quer metodo contraceptiv~ eficiente. 

21. Nunca usou contracepQao - Percentagem 
das mulheres nao solteiras que nunca usa
ram contracep!',lao. 

22. Usou no passado - Percentagem de mu
lheres nao solteiras que usaram contra
cep!',lao no passado. 

23. A usar actualmente - Percentagem de 
mulheres nao solteiras que estao actual
mente a usar contracep!',lao. 

No Quadro IIL1 figuram os erros de amos
tragem que afectam as variaveis calculadas para 
a amostra total a partir dos val ores do questio
nano individual. Para cada variavel apresentam
-se os seguintes valores: 

r - a razao, media, propor!',lao ou percen
tagem estimada a partir da amostra 
total. Note-se que as estimativas apre
sentadas como propor!',laes podem ser 
transformadas em percentagens por 
simples desloca!',lao da virguia duas ca
sas para a direita. Nestes casos, os er
ros padraes apresentados para as pro
porQaes devem ser multiplicados por 
100 para corresponderem as percenta
gens. Do mesmo modo as estimativas 
apresentadas como percentagens podem 
ser transformadas em proporQaes pOl' 
deslocaQao da virgula duas casas para 
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a esquerda. Nestes casos, os erros pa
draes apresentados devem ser divididos 
por 100 para corresponderem a pro
por!',laes. 

SE - erro padrao referente a amostra por 
conglomerados (definido pela equaQao 
(2) que se transcreve mais adiante). 

Int. Conf. 95 % - 0 intervalo de confianQa 
a 95 %, definido anteriormente como 
r ± 2 SE. 

n - a base adequada n~io ponder ada. A 
amostra para Portugal consiste em 5148 
entrevistas individuais completas. Con
tudo, apenas urn numero restrito de va
riaveis se encontram no conjunto das 
5148 mulheres. Muitas das variaveis s6 
tern aplicaQao para subpopula!',laes que 
satisfazem a certos criterios; por exem
plo a variavel «Nascimentos nos ultimos 
cinco anos» s6 se refere as 3873 mulhe
res que tenham estado continuamente 
na situa!',lao de casadas nos ultimos 
cinco anos. 

s - desvio padrao, definido como 

s = SRlv'n 

onde SR e 0 erro padrao calculado na 
hip6tese de ser casual a amostra de in
dividuos. Embora 0 s seja estimado a 
partir dos resultados da amostra, ele e 
uma caracteristica da popula!',lao em es
tudo, e nao de urn esquema de amos
tragem particular ou de determinada 
dimensao da amostra. 

DEFT - 0 Factor de Delineamento, DEFT = 
= SE/SR (como indicado na equa!',lao 
(1) atras apresentada). Mede a efi
ciencia da amostra perdida pelo facto 
de se recorrer a conglomerados. Os 
valores do DEFT proximo da unidade 
significam que pouco se perdeu por 
se terem formado conglomerados de res
pondentes em areas de amostragem. 

b - a dimensao media dos aglomerados, isto 
e, 0 numero medio (nao ponderado) 
de entrevistas pol' PSU (unidade primlt
ria). Para a amostra total 

b = 5148/317 = 16,2 



Este valor sera menor se a variavel nao 
se aplica a todos os individuos na amos
tra. (Note-se que a dimensao media dos 
conglomerados pode sel'. utilizada para 
calcular taxas de homogeneidade - ve
ja-se a equagao (6) adiante). 

Para a amostra total os erros de amostragem 
que afectam as varaveis derivadas dos questiona
rios individuais sao relativamente pequenos
abaixo de 5 % da media ('~). Contudo, os valores 
do DEFT achados sao relativamente elevados. A 
media geral do DEFT situa-se a volta de 1,35, 
implicando que a variancia (0 quadrado do erro 
padrao) seja 1,82, menos do que duas vezes 0 que 
se obteria numa amostra inteiramente casual da 
mesma dimensao. Os valores do DEFT para as 
variaveis referentes a contracepgao sao de certo 
modo maiores do que a media para os outros gru
pos de variaveis. Os valores mais elevados do 
DEFT encontrados referem-se ao numero de fi
lhos havidos e ao numero de filhos vivos. 

3 - Algumas cOllsider~oe.s tecnicas 

3.1 - Formulas de calculo 

Em geral, 0 processo utilizado para estimar 
os erros de amostragem numa amostra pOI' con
glomerados estratificada e 0 seguinte: 

Consideremos a estatistica de razao r = Y Ix 
onde Y e x sao duas variaveis cuja razao se pro
cura estimar. (0 procedimento tambem se aplica 
a outras estimativas tais como medias, propor
goes ou percentagens que podem ser consideradas 
casos especi.ais de l'azoes). Seja 0 sufixo «j» iden
tificador do valor individual, 0 sufixo «i» identifi
cador da PSU (unidade primaria) a que 0 lndivi
duo pertence, 'e 0 sufixo «h» 0 identificador do 
estrato em que se localiza a unidade primaria. 
Assim, 

Yhlj = valor da variavel y referente a indivi
duos j da unidade primaria i no es
trato h 

Whij = a pondel'agao do valor individual 

Yhl = L Whlj . Yhij a soma ponderada dos 

valores de ~ para todos os individuos j da unida
de primaria i do estrato h 
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Yh = L Ylli , a soma dos Yhi para todas as uni
i 

dades primarias i do estrato h 

Y = L Yh, a soma dos Yh para todos os estra
tos h da amostra 

Significados identicos aplicam-se a variavel x 
A variancia (SE2, quadrado do erro padrao) 

da estimativa pOI' razao r = Y Ix 

6 estimada por 

SE2 = val' (1') 

H 
l-f 

2: 
h=l 

(2) X2 

onde 

f = a fracgao total de amostragem, aqui ne
gligivel 

mh = numero de unidades prim arias no es
trato h 

H = numero de estratos na amostra 

r = razao entre os valo1'es dos dois agregados 
na amostra, y e x 

Zh = L Zhi = Yh - r . Xh 
i 

A equagao (2) aplica-se igualmente a estima
tivas derivadas de uma subclasse particular da 
amostra. Valores individuais, unidades primarias, 
ou estratos que nao pertencem a subclasse sao 
simplesmente ignorados no calculo. Os somatorios 
«L» sao extensiveis apenas as unidades que fazem 
parte da subclasse em consideragao. 

o valor de SR, 0 e1'ro padrao duma estimativa 
de razao r correspondente a uma amostra equi
valente seleccionada ao acaso, e necessario para 
estimar 0 DEFT = SE/SR e e dado pOI' 

SR2 = 1- f 
n-l 

onde 

(3) 

Zllij = Yhlj - r . Xhij 

(*) Das vinte e tres variaveis consideradas, 0 erro 
padrao para a amostra total e inferior a 1 pOI' cento da 
media para cinco, entre 1 e 3 pOl' cento para 10, entre 
3 e 5 POI' cento para 6 e acima de 5 pOI' cento para duas. 



e l' e a estimativa de razao 

n e a dimensao da amostra total, e «1:» e 0 soma
torio abrangendo todos os individuos na amostra, 
Como anteriormente, as medias, proporQoes ou 
percentagens sao meramente casos particulares 
das razoes. 

A variancia duma diferenQa entre as medias 
de duas subclasses numa amostra estratificada e 
dada pelas seguintes formulas onde a segunda 
classe do par sera identificada pela plica ('). 

SE~_r' = var (r-r') =var r+var r'-2 coy r r' (4) 

onde var (r) e var (r') sao dadas pela equaQao 
(2) e a covariancia coy r r', e dada por 

COy (r, r') = 

Em geral coy (r, r') e positiva devido a exis
tencia de correlaQao positiva entre os valores in
dividuais em duas subclasses que pertencem ao 
mesmo conglomerado na amostra. 

As taxas de homogeneidade (ROH) que indi
cam em que medida as respostas a uma deter
minada variavel sao mais homogeneas dentro das 
unidades primarias do que na amostra em con
junto, podem ser calculadas a partir da dimensao 
media das unidades primarias e do valor do DEFT 
pela f6rmula 

ROH = DEFT2 - 1 
b-l 

(6) 

on de b e a dimensao media das uniddes primarias. 

3.2 - Estrafus necessarios para 0 Cl:llculo dos 
enos de amostragem 

Antes de se seleccionar uma amostra, a popu
laQao e, em geral, dividida num certo numero de 
partes, chamadas estratos, que se espera sejam 
de certo modo, homogeneas fazendo-se a selecQao 
das unidades primarias dentro de cada estrato 
independentemente. Com a estratificaQao tem-se 
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em vista reduzir os erros de amostragem, e algu
mas vezes permitir alterar 0 desenho da amostra 
ou a taxa de amostragem de estrato para estrato. 
Deve notar-se que os estratos utilizados para 0 

calculo dos erros de amostragem nao tem que ser 
necessariamente os mesmos que foram explicita
mente us ados na selecQao da amostra. A diferenQa 
entre eles pode resultar devido a duas principais 
razoes, 

1. Sempre que as unidades prim arias sao se
leccionadas sistematicamente de uma lista 
ordenada, isto e, selecQao de uma lista com 
inicio escolhido casualmente e a intervalo 
fixo a partir dessa origem, as unidades pri
marias vizinhas devem ser agrupadas duas 
a duas se possivel, tres se nao, dentro de 
cada estrato efectivo com vista a formagao 
de novos estratos «implicitos» mais peque
nos para serem utilizados no calculo dos 
erros de amostragem. 

No caso de um estrato explicito de que 
se tenha seleccionado sistematicamente um 
numero impar de unidades primarias (mais 
do que 3), tera que escolher-se onde, na lista 
ordenada, se devera fazer 0 agrupamento 
de tres. Uma regra simples para este efeito 
e a seguinte: 

Procure-se a unidade primaria mais 
pequena. Se ela se encontra no inicio 
(ou fim) da lista nesse estrato explicito, 
o grupo de tres sera constituido pelos 
tres primeiros (tres ultimos) elementos 
da lista. Se tal nao acontecer, 0 grupo 
de tres sera formado a volta da unidade 
primaria mais pequena e da menor das suas 
duas vizinhas, tendo presente que 0 pri
meiro membro de qualquer grupo (seja de 
dois ou de tres) deve ser um numero im
par contando do inicio da list a nesse es
trato explicito. 

2. 0 calculo dos erros de amostragem exige 
que haja pelo menos duas unidades prima
rias por estrato. Os estratos de que s6 se 
tenha seleccionado uma unidade primaria 
devem ser associ ados para formar os pares 
(ou outros grupos) de unidades primarias, 
TaisassociaQoes devem ser feitas com base 
em caracteristicas da populaQao total dos 
estratos (agrupando os estratos mais se
melhantes) e nao nas caracteristicas das 
unidades primarias seleccionadas. Este pro-



cedimento tende a produzir uma ligeira 
sobreavaliaQao do erro de amostragem. 

No programa CLUSTERS, os estratos 
a definir sao obviamente os que iraQ ser 
usados no caJculo dos erros de amostragem 
e estes estratos sao identificados nas ban
das de registo padrao do WFS. Os estratos 
explicitos originais, se diferirem destes, nao 
interessam para este efeito. 

3.3 - Avalia~ao apI'oximada dos erros pad'l'oes 
quando nao Sao apresentados 

3.3.1- Avali~ao 'dos erros padroes para 
subclasses da amostra 

Na hip6tese de que apenas a dimensao de uma 
subclasse, e nao a sua natureza, afecta 0 erro de 
amostragem, 0 erro padrao numa subclasse de 
qualquer dimensao e satisfatoriamente avaliado 
9, partir dos resultados obtidos do computador, 
referentes it amostra total, do modo seguinte: 
Usando 0 iudice t para referir a amostra total 
(de dimensao nt) e 0 in dice 8 para referir a sub
classe (de dimensao ns), podera usar-se a relaQao 
(empiricamente valida aproximadamente) 

(7) 

onde fs e urn factor determinado semiempirica
mente para 

[n (n) %( )] % fs = n: + n: . DEFT; - 1 
1 

DEFTt 
(8) 

para estimar aproximadamente 0 erro padrao 
para a subclasse. Note-se que fs depende apenas 
dos resultados referentes it amostra total e da 
proporQao da subclasse na amostra, e que as equa
Qoes apresentadas se aplicam separadamente a 
cada uma das variaveis de interesse. Para algu
mas variaveis, por exemplo 0 numero medio de 
filhos havidos, estas equaQoes nao sao adequadas 
para avaliar 0 erro padrao em algumas subclasses 
e os valores que resultam da sua aplicaQao pre
cisam de ser ajustados para os fazer corresponder 
melhor aos resultados efectivamente calculados. 
As variaveis que estejam altamente relacionadas 
com 0 cicIo da vida, isto e, com a idade ao casa
mento ou duragao do casamento, tern urn erro 
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padrao que obviamente esta relacionado com a 
media ou proporgao estimada,· que, por sua vez, 
varia consideravelmente de subclasse para sub
classe. Mesmo assim, tem-se verJficado que nestes 
casos particulares, as subclasses excepcionais 
(com, digamos, valores excepcionalmente baixos 
para a media ou proporgao da variavel) podem 
ser tratadas multiplicando 0 erro padrao por um 
mero factor de ajustamento tal como 0,5. 

3.3.2 - Avali~ao dos enos padroes pal'a 
diferenQas entre subclasses 

o erro padrao para diferengas entre subclas
ses pode avaliar-se aproximadamente supondo 
que 0 erro padrao que afecta a diferenQa fica a 
«meio caminho» entre dois limites: 0 limite supe
rior obtido supondo que a covariancia e nula na 
equagao (4) (na pratica a covariancia e quase 
sempre positiva) e 0 limite inferior obtido su
pondo que a formaQao de conglomerados nao tern 
nenhum efeito. Este procedimento baseia-se na 
hip6tese de que as equaQoes (7) e (8) sao valid as 
tambem para 0 desvio padrao de diferengas entre 
as medias de duas subclasses, se ns - (8) for 
substituido por nd, sendo 

nl n2 nd =~---
n1 !+ n2 

(9) 

isto e, metade da media harm6nica das dimens6es 
das duas subclasses. 

Note-se que os !imites superior e inferior nao 
sao em geral na pratica muito afastados, uma vez 
que nd tende a ser muito menor que ns. 

3.3.3 - VariaQao do DEFT com a dimen
Qio da subclasse 

Na hip6tese de que apenas a dimensao da sub
classe e nao a sua natureza, afecta 0 erro de amos
tragem, as equagoes (7) e (8) equivalem a 

2 

DEFTs -1 

DEFT~ -1 ( ) 

''3 

ns /nt 7 (10) 

Desta equagao se deduz que pequenas subclas
ses, isto e, subclasses de dimensao ns muito 
menor do que nt, 0 DEFT para subclasses tende 



para a unidade. Noutras palavras, a perda em 
precisao devida a conglomeraQao da amostra 
tende a diminuir com a dimensao das subclasses. 
No presente contexto isto significa que quando 
as estimativas do inquerito sao de particular 
interesse para as pequenas subclasses como por 

exemplo a idade ao casamento em grupos quin
quenais, 0 efeito da conglomeraQao da amostra 
tende a ser relativamente menos importante. Por 
exemplo, para uma subclasse onde ns/nt = 0,1 
e 0 DEFTt = 2,0 0 correspondente DEFTs e de 
cerca de 1,5. 
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Quadro III.l - Erros de amostragem relativos a amostra total 

-------------------------------------------------------------------------------

Media ou Media ou 
Media ou per cent per cent 

Nome de variavel per cent SE -2SE +2SE n s DEFT b 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Idade ao primeiro casamento 21.99 .07 21.86 22.12 5148 3.98 1.18 16.2 
Idade ao primeiro casamento «25) 20.67 .04 20.58 20.76 3371 2.38 1.05 10.6 
Dissolucao do primeiro casamento 7.15 .43 6.28 8.02 5148 25.77 1.21 16.2 
Tempo vivido em uniao 97.09 .22 96.65 97.54 5148 14.35 loll 16.2 
Actualmente casadas 95.05 .35 94.35 95.74 5148 21.70 1.15 16.2 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.54 .02 1.50 1.58 4150 .88 1.52 13.1 
Nascimentos nas ultimos 5 anos .38 .01 .36 .41 3873 .65 1.25 12.2 

J-L Actualmente gravidas 4.58 .31 3.95 5.20 4893 20.90 1.05 15.4 
~ Filhos havidos 2.26 .04 2.17 2.35 5148 1.86 1.68 16.2 
"" FiThos vivos 2.12 .04- 2.04 2.19 5148 1.67 1.68 16.2 

Numero adicional fiThos desejado .33 .01 .31 .36 4436 .67 1.13 14.0 
Duracao da amament. no into feeh. 5.40 .17 5.05 5.75 3300 7.25 1.38 10.4 
Nao quere mais fiThos 68.46 .85 66.77 70.15 4477 46.47 1.22 14.1 
Dimensao desejada da familia 2.44 .03 2.39 2.50 4771 1.30 1.44 15.1 
Conheee metodos contracept. efic. 96.21 .41 95.40 97.03 5148 19.09 1.53 16.2 
Alguma vez usou contraceptivos 77.97 .89' 76.19 79.76 5148 41.45 1.54 16.2 
Alguma vez usou rnetodos eficientes 42.521 1.13 40.27 44.77 5148 49.44 1.63 16.2 
Actualmente usan90 (expostas) 76.25 .93 74.38 78.12 4253 42.56 1.43 13.4 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 37.71 1.08 35.56 39.87 4253 48.47 1.45 13.4 
Nao quere mais fiThos usa efic. 38.44 1.15 36.14 40.75 2950 48.65 1.29 9.3 
Nunca usou contracepcao 22.03 .89 20.24 23.81 5148 41.45 1.54 16.2 
Usou no passado 14.94 .55 13.83 16.04 5148 35.65 loll 16.2 
A usar actualmente 63.03 .93 61.17 64.90 5148 48.28 1.39 16.2 

------------------------------------------- --------------------------



Quadro III.2a - Erros de arrostragem por idade actual 

:::20 20-24 25-29 30-34 
------------------ ------------------ ------------------------ ------------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou 
None de variavel per cent SE n DEFl' per cent SE n DEFl' per cent SE n DEFT per cent SE n DEFl' 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " 

ldade ao primeiro casamento 16.82 .14 89 .88 19.21 .09 548 1.04 21.11 .11 823 1.11 21.94 .12 924 1.07 
ldade ao primeiro casamento «25) .00 .00 0 .00 .00 .00 0 .00 20.59 .09 741 1.05 20.67 .09 730 1.00 
Disso1ucao do primeiro casamento 5.62 2.40 89 .98 3.47 .80 548 1.03 4.25 .67 823 .95 6.60 .90 924 1.10 
Tempo vivido em uniao 98.42 .85 89 .99 98.59 .44 548 1.02 98.19 .37 823 1.00 97.58 .40 924 1.06 
Actualmente casadas 95.51 2.15 89 .97 97.08 .78 548 1.09 97.57 .51 823 .96 95.78 .67 924 1.01 
Nascimentos nas primeiros 5 anos .00 .00 0 .00 1.54 .07 83 .93 1.39 .03 496 1.06 1.51 .03 845 1.11 ,.... 
Nascimentos nas u1tiroos 5 anos .00 .00 0 .00 1.23 .09 77 1.07 .89 .04 469 1.09 .60 .03 797 1.06 ~ ,... Actualmente gravidas 18.82 4.50 85 1.06 15.60 1.66 532 1.06 8.72 1.00 803 1.00 3.05 .60 885 1.04 
Filhos havidos .57 .06 89 .93 1.06 .04 548 1.04 1.49 .04 823 1.21 2.08 .04 924 1.06 
Filhos vivos .56 .06 89 .94 1.03 .04 548 1.04 1.43 .04 823 1.16 1.97 .04 924 1.05 
Numero adiciona1 filhos desejado 1.23 .08 84 .95 .94 .03 521 .84 .61 .04 783 1.28 .27 .02 862 1.03 
Duracao da arnarnent. no into fech. 1.75 1.01 8 .94 2.45 .36 154 1.10 3.19 .27 391 .94 3.87 .23 639 .98 
Nao quere mais filhos 12.94 3.68 85 1.00 28.54 1.98 529 1.01 44.39 1.88 793 1.06 70.93 1.60 867 1.04 
Dimensao desejada da familia 1.99 .08 84 .99 2.24 .04 524 .97 2.30 .04 789 1.04 2.32 .03 869 .98 
Conhece metodos contracept. efic. 98.88 1.12 89 1.00 97.63 .61 548 .94 97.57 .61 823 1.13 '97.51 .43 924 .85 
Alguma vez usou contraceptivos 69.66 5.18 89 1.06 75.91 1.83 548 1.00 83.72 1.65 823 1.28 84.63 1.27 924 1.01 
Alguma vez usou metodos eficientes 56.18 5.63 89 1.06 "54.01 2.40 548 1.13 56.26 2.12 823 1.22 55.19 1.82 924 1.11 
Actualmente usando (expostas) 76.81 5.19 69 1.01 72.65 2.27 446 1.07 77.18 1.84 723 1.18 81.19 1.38 840 1.02 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 60.87 6.08 69 1.03 48.65 2.62 446 1.11 46.47 2.07 723 1.12 46.55 1.86 840 1.08 
Nao quere mais filhos usa efic. 87.50 11.69 8 .94 53.28 4.70 122 1.04 55.52 3.36 308 1.19 52.52 2.19 596 1.07 
Nunca usou contracepcao 30.34 5.18 89 1.06 24.09 1.83 548 1.00 16.28 1.65 823 1.28 15.37 1.27 924 1.07 
Usou no passado 10.11 3.15 89 .98 16.79 1.71 548 1.07 15.92 1.22 823 .96 10.82 1.08 924 1.06 
A usar actualmente 59.55 5.77 89 1.10 59.12 2.28 548 1.08 67.80 1.88 823 1.15 73.81 1.38 924 .95 



------------ -------------------- -- --------------------- - -----------------------

Quadro III.2a - Erros de amostragern por idade actual (cont.) 

---------------------------------------------------

35-39 40-44 45-49 
----------------------- ---------------------- ------------------

Media ou Media ou Media ou 
Nome de Variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 

Idade ao primeiro casamento 22.59 .14 907 1.04 23.12 .14 950 .98 23.23 .16 907 1.04 
ldade ao primeiro casamento «25) 20.59 .10 640 1.11 20.74 .10 652 1.06 20.78 .10 608 1.04 
Dissolucao do primeiro casamento 5.84 .84 907 1.07 9.89 1.03 950 1.06 11.14 1.07 907 1.02 
Tempo vivido ern uniao 98.31 .33 907 1.11 96.33 .50 950 1.07 96.39 .42 907 .98 
Actualmente casadas 95.81 .70 907 1.05 92.84 .82 950 .98 92.28 .96 907 1.09 
Nascimentos nas primeiros 5 anos .1.57 .03 882 1.09 1.60 .04 941 1.27 1.57 .04 903 1.13 

J-l Nascimentos nas ultimos 5 anos , .36 .02 839 1.03 .17 .02 865 1.07 .06 .01 826 1.02 
~ 
01 Actualmente gravidas 2.19 .50 869 1.01 1.02 .34 882 .99 .00 .00 837 .00 

Fd.lhos havidos 2.54 .07 907 1.19 2.83 .09 950 1.39 3.16 .11 907 1.28 
Filhos vivos 2.40 .06 907 1.14 2.62 .09 950 1.43 2.88 .09 907 1.24 
Nurnero adicional filhos desejado .15 .02 812 1.07 .06 .01 787 1.12 .01 .00 587 1.00 
Duracao da amament. no into fech. 5.25 .30 705 1.15 6.48 .35 722 1.21 7.83 .37 681 1.15 
Nao quere rnais filhos 81.51 1.33 822 .98 89.39 1.24 792 1.14 94.74 .99 589 1.08 
Dimensao desejada da familia 2.48 .05 843 1.06 2.54 ' .06 855 1.20 2.74 .08 807 1.28 
Conhece metodos contracept. efic. 96.80 .54 907 .93 94.32 .84 950 1.12 93.94 .88 907 1.10 
Alguma vez usou contraceptivos 81.15 1.41 907 1.08 76.11 1.59 950 1.15 66.81 1.67 907 1.07 
Alguma vez usou rnetodos eficientes 41.35 1.93 907 1.18 32.63 1.74 950 1.14 20.40 1.50 907 1.12 
Actualmente usando (expostas) 77.46 1.60 803 1.09 75.99 1.71 783 1.12 69.44 1.86 589 .98 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 34.87 1.88 803 1.12 30.14 1.89 783 1.15 17.32 1.66 589 1.07 
Nao quere rnais filhos usa efic. 38.20 2.15 657 1.14 32.24 1.99 701 1.13 18.10 1.66 558 1.02 
Nunca usou contracepcao 18.85 1.41 907 1.08 23.89 1.59 950 1.15 33.19 1.67 907 1.07 
Usou no passado 12.46 1.17 907 1.07 13.37 1.05 950 .95 21.72 1.42 907 1.04 
A usar actualmente 68.69 1.57 907 1.02 62.74 1.70 950 1.08 45.09 1.67 907 1.01 



Quadro III.2a - Erros de amostragem por idade actual (conL) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<25 25-34 35-44 45-49 
------------------ ------------------- --------------------- ---------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou 
Nome de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFI' per cent SE n DEFI' per cent SE n DEFI' 
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
ldade ao primeiro casamento 18.87 .09 637 1.04 21.55 .08 1747 1.11 22.86 .10 1857 1.01 23.23 .16 907 1.04 
ldade ao primeiro casamento «25) .00 .00 0 .00 20.63 .06 1471 1.02 20.67 .07 1292 1.08 20.78 .10 608 1.04 
Dissolucao do primeiro casamento 3.77 .77 637 1.03 5.50 .59 1747 1.09 7.92 .70 1857 1.12 11.14 1.07 907 1.02 
Tempo vivido em uniao 98.58 .42 637 1.02 97.79 .32 1747 1.13 97.16 .33 1857 1.12 96.39 .42 907 .98 
Actualmente casadas 96.86 .74 637 1.08 96.62 .44 1747 1.02 94.29 .57 1857 1.07 92.28 .96 907 1.09 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.54 .07 83 .93 1.47 .02 1341 1.14 1.58 .03 1823 1.29 1.57 .04 903 1.13 

J-I. Nascimentos nas ultimos 5 anos 1.23 .Q9 77 1.07 .71 .02 1266 1.06 .26 .02 1704 1.12 .06 .01 826 1.02 
0:> Actualmente gravidas 16.05 1.59 617 1.08 5.75 .57 1688 1.00 1.60 .31 1751 1.02 .00 .00 837 .00 
0:> Filhos havidos 1.00 .03 637 1.04 1.80 .03 1747 1.26 2.69 .06 1857 1.46 3.16 .11 907 1.28 

Filhos vivos .96 .03 637 1.04 1.72 .03 1747 1.26 2.51 .06 1857 1.48 2.88 .09 907 1.24 
Numero adicional filhos desejado .98 .03 605 .89 .43 .02 1645 1.31 .11 .01 1599 1.09 .01 .00 587 1.00 
Duracao da amarnent. no into fech. 2.41 .35 162 1.10 3.61 .18 1030 1.00 5.87 .25 1427 1.27 7.83 .37 681 1.15 
Nao quere mais filhos 26.38 1.82 614 1.02 58.25 1.42 1660 1.17 85.38 .95 1614 1.08 94.74 .99 589 1.08 
Dimensao desejada da familia 2.20 .03 608 .94 2.31 .03 1658 1.05 2.51 .04 1698 1.22 2.74 .08 807 1.28 
Conhece metodos contracept. efic. 97.80 .55 637 .95 97.54 .45 1747 1.21 95.53 .56 1857 L18 93.94 .88 907 1.10 
Alguma vez usou contraceptivos 75.04 1.75 637 1.02 84.20 1.21 1747 1.39 78.57 1.16 1857 1.22 66.81 1.67 907 1.07 
Alguma vez usou metodos eficientes 54.32 2.24 637 1.13 55.70 1.57 1747 1.32 36.89 1.40 1857 1.25 20.40 1.50 907 1.12 
Actualmente usando (expostas) 73.20 2.03 515 1.04 79.33 1.32 1563 1.29 76.73 1.29 1586 1.21 69.44 1.86 589 .98 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 50.29 2.51 51.5- 1.14 46.51 1.45 1563 1.15 32.53 1.41 1586 1.19 17.32 1.66 589 1.07 
Nao quere mais filhos usa efic. 55.38 4.54 130 1.04 53.54 1.81 904 1.09 35.13 1.53 1358 1.18 18.10 1.66 558 1.02 
Nunca usou contracepcao 24.96 1.75 637 1.02 15.80 1.21 1747 1.39 21.43 1.16 1857 1.22 33.19 1.67 907 1.07 
Usou no passado 15.86 1.57 637 1.08 13.22 .84 1747 1.04 12.92 .79 1857 1.02 21. 72 1.42 907 1.04 
A usar actualmente 59.18 2.01 637 1.03 70.98 1.28 1747 1.18 65.64 1.26 1857 1.14 45.09 1.67 907 1.01 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quadro III.3a - Erros de amostragem par anos decorridos desde 0 primeiro casamento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<5 5-9 10-14 15-19 
------------------------- ------------------------- ---------------------- ------------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou· 
None de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ldade ao primeiro casamento 21.90 .15 998 1.08 22.53 .14 996 1.05 22.80 .13 998 1.00 22.28 .13 951 1.09 
ldade ao primeiro casamento «25) 22.52 .08 245 1.04 21.10 .07 668 .95 20.60 .10 688 1.08 20.53 .10 691 1.08 
Dissolucao do primeiro casamento 2.51 .50 998 1.01 5.02 .66 996 .96 6.41 .85 998 1.10 8.41 1.04 951 1.15 
Tempo vivido em uniao 98.88 .28 998· .98 98.07 .34 996 1.00 97.92 .33 998 1.02 97.48 .40 951 1.16 
Actualmente casadas 97.80 .51 998 1.10 96.08 .65 996 1.05 95.59 .71 998 1.10 94.64 .76 951 1.04 
Nascimentos nas primeiros 5 anos .00 .00 0 .00 1.44 .03 996 1.05 1.51 .03 998 1.11 1.60 .Q4 951 1.15 

f-L Nascimentos nas ultimos 5 anos .00 .00 0 .00 .88 .03 948 1.10 .40 .02 941 1.13 .19 .02 889 1.12 0:-
~ Actualmente gravidas 14.65 1115 976 1.01 5.75 .70 957 .93 1.05 .33 954 1.00 1.67 .48 900 1.13 

Filhos havidos .95 .03 998 1.04 1. 75 .03 996 1.14 2.29 .05 998 1.27 2.75 .08 951 1.39 
Filhos vivos .92 .03 998 1.06 1.68 :03 996 1.12 2.19 .05 998 1.25 2.56 .07 951 1.38 
Numero adicional filhos desejado 1.00 .03 957 1.05 .33 .02 922 1.04 .16 .02 901 1.00 .07 .01 804 .1.03 
Duracao da amament. no into fech. 2.71 .37 223 1.20 2.93 .21 610 1.04 4.32 .24 751 1.07 6.28 .35 755 1.24 
Nao quere mais filhos 24.20 1.50 971 1.09 62.02 1.66 932 1.04 79.47 1.39 911 1.04 89.74 1.09 809 1.02 
Dimensao desejada da familia 2.22 .03 955 1.01 2.28 .03 937 1.14 2.43 .04 936 1.13 2.56 .05 877 1.11 
Conhece metodos contracept. efic. 97.49 .54 998 1.09 97.59 .59 996 1.21 96.89 .62 998 1.13 95.69 .73 951 1.10 
Alguma vez usou contraceptivos 74.35 1.52 998 1.10 84.04 1.30 996 1.12 83.47 1.31 998 1.11 78.86 1.48 951 1.11 
Alguma vez usou metodos eficientes 51. 40 1.90 998 1.20 55.12 1.74 996 1.10 48-.40 1.78 998 1.13 37.01 1.77 951 1.13 
Actualmente usando (expostas) 70.29 1.76 828 1.11 80.62 1.44 877 1.08 80.47 1.48 901 1.12 78.34 1.62 79i! 1.11 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 46.26 2.03 828 1.17 45.72 1.84 877 1.09 42.06 1.93 901 1.17 31.86 1.78 794 1.08 
Nao quere mais filhos usa efic. 53.04 4.22 181 1.13 52.23 2.59 538 1.20 46.15 2.03 715 1.09 33.85 1.92 715 1.08 
Nunca usou contracepcao 25.65 1.52 998 1.10 15.96 1.30 996 1.12 16.53 1.31 998 1.11 21.14 1.48 951 1.11 
Usou no passado 16.03 1.23 998 1.06 13.05 .1.00 996 .94 10.72 1.12 998 1.14 13.35 1.07 951 .97 
A usar actualmente 58.32 1.71 998 1.09 70.98 1.49 996 1.03 72.75 1.53 998 1.09 65.51 1.66 951 1.08 



Quadro III.3a - Erros de amostragem per anos decorridos desde 0 primeiro casamento (cont.) 

------------------------ --------------------------- --------------------------

20-24 25-29 30+ 
------------------ ------------------------- --------

Media ou Media ou Media ou 
Nome de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
-----,-------------- ----------------------------------------------------------------
Idade ao primeiro casamento 21.66 .12 753 1.09 19.51 .11 396 1.03 16.59 .24 56 1.04 
Idade ao primeiro casamento «25) 20.81 .10 627 1.03 19.51 .11 396 1.03 16.59 .24 56 1.04 
Dissolucao do primeiro casamento 12.48 1.35 753 1.12 10.61 1.48 396 .96 23.21 5.55 56 .98 
Tempo vi vido em uniao 96.36 .52 753 1.12 96.24 .72 396 1.07 92.79 2.28 56 .96 
Actualmente casadas 91.63 1.15 .753 1.14 92.68 1.23 396 .94 87.50 4.32 56 .97 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.62 .04 753 1.12 1.61 .05 396 loll 1.52 .14 56 1.05 

I-' 
Nascimentos nas ultimos 5 anos .12 .02 682 1.09 .07 .02 366 1.01 .13 .05 47 1.00 

~ Actualmente gravidas .14 .14 690 1.00 .00 .00 367 .00 .00 .00 49 .00 
00 Filhos havidos 3.08 .11 753 1.31 3.70 .16 396 1.09 4.61 .46 56 1.05 

Filhos vivos 2.82 .10 . 753 1.31 3.34 .14 396 1.09 4.02 .40 56 1.05 
Numero adicional filhos desejado .03 .01 559 1.02 .00 .00 260 .00 .06 .06 33 .99 
Duracao da amament. no into fech. 6.96 .35 597 1.10 8.59 .47 313 .98 11.53 1.58 51 .98 
Nao.quere rnais filhos 93.57 1.12 560 1.08 95.40 1.41 261 1.08 87.88 5.75 33. 1.00 
Dimensao desejada da familia 2.65 .08 668 1.13 2.79 .11 351 1.04 2.70 .22 47 1.00 
Conhece metodos contracept. efic. 94.42 .80 753 .96 92.68 1.40 396 1.07 94.64 3.02 56 .99 
Alguma vez usou contraceptivos 72.51 1.77 753 1.09 68.43 2.49 396 1.06 62.50 6.28 56 .96 
Algurna vez usou rnetodos eficientes 26.83 1.56 753 .97 19.95 2.03 396 1.01 19.64 4.90 56 .92 
Actualmente usando (expostas) 72.99 2.01 559 1.07 68.97 2.50 261 .87 57.58 8.43 I 33 .97 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 23.79 1.94 559 1.08 18.39 2.48 261 1.03 21.21 6.73 : 33 .93 
Nao quere rnais filhos usa efic. 25.05 2.00 523 1.05 18.88 2.53 249 1.02 24.14 7.47 29 .92 
Nunca USOU oontracepcao 27.49 1.77 753 1.09 31.57 2.49 396 1.06 37.50 6.28 56 .96 
Usou no passado 18.33 1.44 753 1.02 22.98 2.11 396 1.00 28.57 5.73 56 .94 
A usar actualmente 54.18 2.00 753 1.10 45.45 2.35 396 .94 33.93 6.01 56 .94 
------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quadro III.4a - Erros de amostragem por nurnero de filhos vivos 

--------------- ---------------------------------------------

0 1 2 3 
----------------- ---------------- ---------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou 
Name de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFl' per cent SE n DEFT 
------------------------------------------- ------------------------------------------------
ldade ao primeiro casamento 23.31 .22 464 .88 22.20 .12 1542 1.15 21.92 .09 1777 1.02 21.57 .15 647 1.08 
Idade ao primeiro casamento «25) 21.19 .20 139 .93 21.15 .07 851 .90 20.73 .07 1305 1.02 20.34 .12 494 1.07 
Dissolucao do primeiro casamento 7.76 1.20 464 .96 7.72 .80 1542 1.17 4.78 .55 1777 1.09 7.88 1.12 647 1.06 
Tempo vivido em uniao 94.45 1.26 464 1.01 95.72 .58 1542 1.11 97.86 .29 1777 .98 97.75 .40 647 .96 
Actualmente casadas 94.40 1.12 464 1.05 94.16 .66 1542 1.11 96.74 .45 1777 1.07 94.59 .92 647 1.03 
Nascimentos nas primeiros 5 anos .05 .02 184 1.03 .94 .01 989 .96 1.49 .01 1632 .92 2.01 .03 6~5 1.07 

f-l. Nascimentos nas ultimos 5 anos .01 .01 157 1.00 .22 .02 899 1.14 .39 .02 1563 1.02 .50 .04 595 1.11 
~ 
~ Actwlmente gravidas 20.78 1.97 438 1.01 5.72 .58 1452 .96 1.51 .31 1719 1.04 1.63 .49 612 .96 

Filhos havidos .05 .02 464 .96 1.08 .01 1542 1.01 2.10 .01 1777 .98 3.19 .03 647 1.22 
Filhos vivos , .00 .00 464 .00 1.00 .00 1542 .00 2.00 .00 1777 .00 3.00 .00 64T .00 
Nurnero adicional filhos desejado 1.50 .05 349 .88 .52 .02 1353 1.03 .09 .01 1601 1.14 .07 .02 553 1.09 
Duracao da amament. no into fech. 1.33 1.09 3 .82 2.68 .35 182 .97 4.68 .17 . 1754 1.12 5.83 .38 647 1.29 
Nao quere rnais filhos 13.56 1.72 354 .94 46.04 1.52 1364 1.12 85.24 1.06 1613 1.20 88.87 1.52 557 1.14 
Dimensao desejada da familia 2.13 .04 427 .85 2.02 .02 1425 1.06 2.32 .03 1688 1.09 2.84 .05 600 .96 
Conhece metodos contracept. efic. 96.77 .89 464 1.09 97.34 .36 1542 .87 97.36 .44 1777 1.15 95.05 .85 647 .99 
Alguma vez usou contraceptivos 45.47 2.48 464 1.07 80.87 1.19 1542 1.19 85.20 .98 1777 1.17 83.46 1.61 647 1.10 
Alguma vez usou rnetodos eficientes 31.90 2.37 464 1.10 45.78 1.57 1542 1.24 45.86 1.44 1777 1.22 42.66 2.28 647 1.17 
Actualmente usando (expostas) 47.91 3.10 263 1.00 77.52 1.38 1281 1.19 81.41 1.09 1587 1.12 80.26 1.90 547 1.12 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 34.22 2.81 263 .96 40.12 1.63 1281 1.19 38.88 1.48 1587 1.21 38.03 2.36 547 1.14 
Nao quere rnais filhos usa efic. 34.21 7.49 38 .96 39.43 1.98 563 .96 40.06 1.58 1353 1.18 38.93 2.53 488 1.14 
Nunca usou contracepcao 54.53 2.48 464 1.07 19.13 1.19 1542 1.19 14.80 .98 1777 1.17 16.54 1.61 647 1.10 
Usou no passado 18.32 1.91 464 1.06 16.47 1.05 1542 1.11 12.44 .82 1777 1.04 15.46 1.42 647 1.00 
A usar actualmente 27.16 2.15 464 1.04 64.40 1.42 1542 1.16 . 72.76 1.16 1777 1.10 68.01 1.95 647 1.06 



Quadro III.4a - Erros de arnostragem par nurnero de filhos vivos (cont.) 

------ -------------------------------------------------------------------------------------

4 5 6 7+ 
--------------------- ------------------------- ------------------ ----------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou 
Nome de variavel ~r cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 

------------------------------------------------------------------------------------------
ldade ao primeiro casamento 21.56 .23 316 1.12 20.91 .29 156 .95 21.32 .32 97 .96 20.79 .31 149 .98 
Idade ao primeiro casamento «25) 20.28 .17 245 1.04 19.56 .23 127 .92 20.17 .22 80 .87 19.73 .22 130 1.08 
Dissolucao do primeiro casamento 11.08 1.79 316 1.01 11.54 2.43 156 .95 8.25 2.43 97 .87 10.74 2.76 149 1.08 
Tempo vivido em uniao 96.67 .66 316 .93 97.48 .79 156 .94 98.22 '.71 97 .98 97.80 .74 149 1.05 
Actualmente casadas 93.04 1.52 316 1.06 94.87 1.66 156 .94 96.91 1.80 97 1.02 91.28 2.40 149 1.03 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 2.34 .04 310 .92 2.35 .08 156 1.00 2.67 .10 97 .97 2.71 .08 147 .98 

I-" Nascimentos nas ultirros 5 anos .46 .05 286 1.12 .50 .06 145 .96 .55 .10 94 1.12 .90 .07 l34 .77 
-1 Actualmente gravidas 1.70 .89 294 1.18 .00 .00 148 .00 2.13 1.53 94 1.02 5.15 1.80 136 .95 
0 

Filhos havidos 4.29 .. 05 316 1.01 5.38 .05 156 .98 6.49 .09 97 1.06 8.95 .18 149 1.06 
Filhos vivos 4.00 .00 316 .00 5.00 .00 156 .00 6.00 .00 97 .00 8.24 .15 149 1.10 
Nurnero adiciona1 filhos desejado .12 .04 256 1.23 .06 _03 133 .99 .00 .00 77 .00 .18 .08 114 .94 
Duracao da amament. no into fech. 6.88 .50 314 1.06 8.45 .79 156 1.06 7.24 1.06 95 1.07 7.93 .75 149 1.06 
Nao quere mais filhos 89.58 2.36 259 1.24 89.63 2.95 135 1.12 92.50 2.60 80 .88 80.00 3.49 115 . .93 
Dimensao desejada da familia 3.01 .10 276 1.07 3.32 .14 142 1.02 3.94 .27 90 1.17 4.73 .33 123 1.14 
Conhece metodos contracept. efic. 93.99 1.41 316 1.05 91.03 2.23 156 .97 87.63 3.38 97 1.01 89.93 2.91 149 1.18 
A1guma vez usou contraceptivos 78.16 2.41 316 1.04 69.23 3.92 156 1.06 62.89 5.04 97 1.02 57.72 4.73 149 1.16 
A1guma vez usou rnetodos eficientes 39.56 2.65 316 .96 30.77 3.52 156 .95 37.11 5.35 97 1.08 23.49 4.17 149 1.20 
Actualmente usando (expostas) 75.59 2.93 254 1.09 6.6.67 4.16 135 1.02 62.82 6.04 78 1.10 57.41 5.33 108 1.11 
usando urn metodo eficiente (exp.) 34.25 3.30 254 1.11 24.44 3.65 135 .98 35.90 6.32 78 1.16 25.00 5.00 108 1.19 
Nao quere rnais filhos usa efic. 36.56 3.41 227 1.07 25.62 3.89 121 .98 37.50 6.50 72 1.13 29.55 5.71 88 1.17 
Nunca usou contracepcao 21.84 2.41 316 1.04 30~77 3.92 156 1.06 37.11 5.04 97 1.02 42.28 4.73 149 1.16 
Usou no passado 17.41 2.03 316 .95 11.54 2.76 156 1.08 12.37 2.83 97 .84 16.11 2.90 149 .96 
A usar actualmente 60.76 2.95 316 1.07 57.69 3.96 156 1.00 50.52 5.92 97 1.16 41.61 4.40 149 1.09 
---------------------------- _______________________________________________________________________________ 10-__________ 



Quadro III.4b - Erros de amostragem para diferencas entre as subclasses de nurnero de filhos vivos 

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ). - ( 4 ) 
------ -------------- ------------------------- ---------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou 
Nane de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
--------------------------------------------- ----_":-_--------------------------------------------- -------
Idade ao primeiro casamento 1.12 .24 713 .89 .28 .14 1651 1.04 .35 .17 948 1.01 .01 .26 424 1.07 
ldade ao primeiro casamento «25) .04 .20 238 .91 .43 .10 1030 .98 .39 .13 716 1.03 .06 .20 327 1.03 
Dissolucao do primeiro casamento .04 1.46 713 1.03 2.93 .93 1651 1.10 -3.10 1.21 948 1.03 -3.19 2.01 424 .98 
Tempo vivido em uniao -1.27 1.39 713 1.03 -2.14 .57 1651 .96 .11 .50 948 .96 1.08 .75 424 .91 
Actualmente casadas .23 1.36 713 1.11 -2.57 - .72 1651- .99 2.15 .98 948 .99 1.55 1.76 424 1.04 
Nascimentos nas primeiros 5 anos -.90 .02 310 .87 -.54 '.02 1231 .93 -.53 .03 914 1.02 -.32 .05 416 .96 

..... Nascimentos nas ultimos 5 anos -.21 .02 267 1.07 -.17 .02 1141 1.09 -.11 .04 861 1.05 .04 .06 386 1.04 
-.:j ..... ActualIDente gravidas 15.06 2.04 672 1.00 4.20 .65 1574 .97 -.12 .57 902 .97 -.07 .97 397 1.06 

Filhos havidos -1.02 .02 713 .96 -1.02 .01 1651 .95 -1.09 .03 948 1.15 -1.10 .05 424 1.02 
Filhos vivos -1.00 .00 713 .00 -1.00 .00 1651 .00 -1.00 .00 948 .00 -1.00 .00 424 .00 
Nurnero adicional filhos desejado .97 .05 554 .83 .43 .02 1466 1.00 .02 .02 822 1.07 -.04 .03 349 1.01 
Duracao da amament. no into fech. -1.35 1.16 5 .84 -2.00 .39 329 1.00 -1.15 .39 945 1.17 -1.05 .60 422 1.07 
Nao guere mais filhos -32.48 2.25 562 .99 -39.20 1.66 1478 1.03 -3.62 1.76 828 1.10 -:-.71 2.47 353 1.06 
Dimensao desejada da familia .10 .05. 657 .92 -.29 .03 1545 .99 -.52 .06 885 .95 -.18 .10 378 .98 
Conhece metodos rontracept. efic. -.57 .91 713 .99 -.01 .47 1651 .83 2.30 .82 948 .88 1.07 1.50 424 .95 
Alguma vez usou rontraceptivos -35.39" 2.57 713 1.02 -;-4.33 1.32 1651 1.01 1. 74 1.71 948 1.01 5.30 2.58 424 .94 
Alguma vez usou metodos eficientes-13.89 2.54 713 1.01 -.08 1.81 1651 1.05 3.21 2.26 948 .99 3.10 3.28 424 .97 
Actualmente usando (expostas) -29.61 3.21 436 .97 -3.89 1.59 1417 1.05 1.16 1.94 813 .99 4.67 3.34 346 1.05 
usando urn metodo eficiente (exp.) -5.90 3.32 436 1.03 1.25 1.95 1417 1.06 .85 2.50 813 1.04 3.77 3.95 346 1.09 
Nao guere mais filhos usa efic. -5.22 7.89 71 .98 -.63 2.43 795 .99 1.12 2.74 I 717 1.06 2.37 4.20 309 1.08 
Nunca usou contracepcao 35.39 2.57 713 1.02 4.33 1.32 1651 1.01 -1.74 1.71: 948 1.01 -5.30 2.58 424 .94 
Usou no passado 1.85 2.27 713 1.12 4.04 1.28 1651 1.05 -3.02 1.60 948 .98 -1.95 2.58 424 1.01 
A usar actualmente -37.24 2.43 713 1.01 -8.37 1.64 1651 1.02 4.76 2.09 948 .99 7.25 3.45 424 1.04 



Quadro III.4b - Erros de amostragem para diferencas entre as subclasses de numero de filhos vivos (cont.) 

------------------------------ -----------------
( 4 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 7+) 

-------
Media ou Media ou Media ou 

Name de variave1 per cent SE n DEFT percent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
"""'----------------------- -------------

Idade ao primeiro casamento .65. .34 208 .92 -.41 .41 119 .88 .53 .42 117 .90 
ldade ao primeiro casamento «25) .72 .27 167 .91 -.62 .30 98 .84 .44 .33 99 1.00 
Disso1ucao do primeiro casamento -.46 3.07 208 .99 3.29 3.51 119 .92 -2.49 3.69 117 .97 
Tempo vivido em uniao -.82 1.05 208 .95 -.74 1.09 119 .99 .42 1.04 117 1.03 
Actualmente casadas -1.83 2.25 208 .99 -2.04 2.55 119 1.02 5.63 3.03 117 1.04 
Nascimentos nas primeiros 5 anos -.01 .08 207 .92 -.32 .13 119 1.03 -.04 .13 116 1.04 

I-' Nascimentos nas ultimos 5 anos -.04 .08 192 1.00 -.06 .11 114 1.05 -.35 .11 110 .93 
-1 Actualmente gravidas 1. 70 .89 196 1.18 -2.13 1.53 114 1.02 -3.02 2.30 111 .95 
t-:I Filhos havidos -1.09 .07 208 .93 -1.11 .11 119 1.05 -2.46 .18 117 .96 

Filhos vivos -1.00 .00 208 .00 -1.00 .00 119 .00 -2.24 .15 117 1.10 
Numero adicional filhos desejado :06 .05 175 1.08 .06 .03 97 .99 -.18 .08 91 .94 
Duracao da amament. no into fech. -l~57 .83 208 .94 1.21 1.34 118 1.08 -.68 1.21 116 .99 
Nao quere mais filhos -.05 3.39 177 1.04 -2.87 4.11 100 1.04 12.50 4.10 94 .86 
Dimensao desejada da familia -.31 .16 187 .98 -.63 .28 110 1.03 -.79 .44 103 1.17 
Conhece metodos contracept. efic. 2.96 2.61 208 .98 3.40 3.74 119 .92 -2.30 4.19 117 1.00 
Alguma vez usou contraceptivos 8.93 4.36 208 1.00 6.34 5.76 119 .93 5.17 6.33 117 .99 
A1guma vez usou rnetodos eficientes 8.79 4.47 208 .97 -6.34 5.27 119 .85 13.62 5.63 117 .93 
Actualmente usando (expostas) 8.92 4.50 176 .92 3.85 6.26 98 .91 5.41 7.18 90 .98 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 9.81 4.97 176 1.04 -11.45 6.50 98 .98 10.90 6.40 90 .93 
Nao quere rnais filhos usa efic. 10.94 5.11 157 1.00 -11.88 6.95 90 .99 7.95 6.77 79 .90 
Nunca usou contracepcao -8.93 4.36 208 1.00 -6.34 5.76 119 .93 -5.17 6.33 117 .99 
Usou nopassado 5.87 3.29 208 .99 -.83 3.88 119 .92 -3.74 4.09 117 .91 
A usar actualmente 3.07 4.5~ 208 .95 7.18 6.43 119 .99 8.90 6.14 117 .94 

-------------------------------------------



Quadro III.5a - Erros de amostragem par grau de instruccao da mulher 

------------

Nao frequentou a esoola < Priroario Primario oompletado < Secondario 
-----

Medlia ou Media ou Media ou Media au 
Name de.variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT percent SE n DEFT 
---------- ------------------------------------- --------------------
ldade ao prirneiro casamento 22.35 .20 494 .94 22.17 .14 1240 1.15 21.59 .09 2070 1.09 21. 79 .14 908 1.11 
Idade ao prirneiro casamento «25) 20.20 .13 357 .90 20.56 .09 888 1.11 20.56 .06 1433 1.02 21.04 .10 471 .96 
Dissolucao do prirneiro casamento 11.34 1.43 494 1.00 7.18 .86 1240 1.17 5.99 .57 2070 1.10 7.49 .92 908 1.05 
Tempo vivido em uniao 96.33 .63 494 1.01 97.64 .34 1240 1.09 97.21 .35 2070 1.05 96.32 .72 908 1.13 
Actualmente casadas 92.91 1.16 494 1.00 95.08 .69 1240 1.12 96.09 .41 2070 .96 93.83 .85 908 1.07 
Nascirnentos nas prirneiros 5 anos 1. 70 .• 06 487. 1.24 1.71 .03 1153 1.05 1.43 .02 1656 1.09 1.37 .05 559 1.45 

I-' Nascirnentos nas ultirnos 5 anos .26 .03 . 445 1.13 .37 .02 1089 1.13 .42 .02 1558 1.12 .40 .03 511 1.04 -:j 
~ Actualmente gravidas 2.40 .82 459 1.14 2.21 .47 1179 1.11 4.68 .51 1989 1.08 8.33 .91 852 .96 

Filhos havidos 3.71 .17 494 1.34 3.01 .07 1240 1.08 1.90 .03 2070 1.08 1.52 .07 908 1.62 
Filhos vivos 3.32 .14 494 1.29 2.79 .06 1240 1.10 1.80 .03 2070 1.08 1.45 .06 908 1.70 
Numero adicional filhos desejado .07 .02 366 1.06 .19 .02 1027 1.04 .35 .02 1838 1.24 .49 .03 815 1.01 
Duracao da. amament. no into fech. 9.40 .56 405 1.17 7.08 .27 983 1.08 4.27 .19 1268 1.07 2.41 .17 419 1.02 
Nao quere mais filhos 85.41 1.91 370 1.04 78.69 1.38 1042 1.09 66.97 1.46 1856 1.34 56.85 2.05 818 '1.18 
Dirnensao desejada da familia 2.81 .13 435 1.29 2.63 .04 1132 1.03 2.31 .03 1948 1.19 2.29 .05 845 1.19 
Conhece metodos contracept. efic. 89.68 1.64 494 1.20 92.66 .97 1240 1.31 97.49 .40 2070 1.16 99.89 .11 908 1.00 
Alguma vez usou contraceptivos 62.15 2.54 494 1.16 70.00 1.75 1240 1.34 80.68 1.07 2070 1.23 85.13 1.29 908 1.09 
Alguma vez usou metodos eficientes 16.19 1.77 494 1.07 25.00 1.73 1240 1.40 44.78 1.44 2070 1.32 63.88 1.86 908 1.16 
Actualmente usando (expostas) 64.62 2.71 359 1.07 68.60 1.82 1016 1.25 78.62 1.16 1763 1.19 83.00 1.55 747 1.13 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 15.32 2.11 359 1.11 23.03 1.83 1016 1.38 38.80 1.52 1763 1.31 55.56 1.93 747 1.06 
Nao quere mais filhos usa efic. 17.21 2.28 308 1.06 24.78 1.98 803 1.30 42.36 1.76 1197 1.23 57.24 2.39 435 1.01 
Nunca usou contracepcao 37.85 2.54 .494 1.16 30.00 1.75 1240 1.34 19.32 1.07 2070 1~23 14.87 1.29 908 1.09 
Usou no passado 15.18 1.59 494 .99 13.71 1.12 1240 1.14 13.67 .82 2070 1.09 16.85 1.25 908 1.00 
A usar actualmente 46.96 2.54 494 1.13 56.29 1.78 1240 1.26 67.00 1.17 2070 1.13 68.28 1.61 908 1.04 



Quadro III.5a - Erros de amostragem por grav de instruccao da mulher (cont.) 

-------------------------------- --------- -----------------------

Secundario oomp1etado < Superior Superior oomp1etado 
-----

Media ou Media ou Media ou 
Nane de variave1 per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
--------------- ---------------------------------------------------------

Idade ao primeiro casamento 22.77 .30 146 .96 23.33 .25 179 .95 24.22 .27 110 .96 
ldade ao primeiro casamento «25) 21.48 .22 67 1.01 21.96 .17 104 .97 21. 76 .28 50 1.00 
Disso1ucao do primeiro casamento 6.85 1.94 146 .93 6.15 1.74 179 .97 9.09 2.76 110 1.00 
Tempovivido em uniao 97.92 .78 146 .96 96.63 1.34 179 .96 96.52 1.56 110 1.02 
Actualmente casadas 95.89 1.36 146 .83 94.97 1.54 179 .94 93.64 2.46 110 1.05 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.49 .11 91 1.18 1.65 .08 126 1.15 1.52 .12 77 1.26 

f-' Nascimentos nas u1timos 5 anos .35 .07 83 1.14 .44 .06 116 1.04 .59 .10 70 1.13 
~ Actualmente gravidas 5.711 1.91 140 .97 5.88 1.96 170 1.08 4.85 2.12 103 1.00 
~ 

Filhos havidos 1.51 .15 146 1.27 1.82 .12 179 1.26 1.88 .21 110 1.44 
Filhos vivos 1.47 .15 146 1.25 1. 77 .11 179 1.26 1.85 .20 110 1.42 
Numero adiciona1 filhos desejado .58 .07 129 1.00 .50 .06 163 .88 .58 .11 97 1.23 
Duracao da amament. no into fech. 3.36 .54 59 1.08 3.15 .36 106 .99 1.63 .26 59 .98 
Nao quere rnais filhos 55.38 4.50 130 1.03 57.06 3.66 163 .94 56.70 5.81 97 1.15 
Dimensao desejada da familia 2.32 .09 138 .96 2.52 .09 170 1.07 2.70 .16 102 1.21 
Conhece metodos contracept. efic. 100.00 .00 146 .00 100.00 .00 179 .00 100.00 .01 110 .00 
A1guma vez usou contraceptivos 89.73 2.68 146 1.06 92.74 1.98 179 1.02 90.00 3.30 110 1.15 
Alguma vez usou rnetodos eficientes 65.75 4.09 146 1.04 65.36 3.37 179 .94 71.82 4.17 110 .97 
Actualmente usando (expostas) 82.79 3.47 122 1.01 84.31 2.98 153 1.01 84.78 3.43 92 .91 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 59.84 4.70 122 1.05 _ 51.63 3.78 153 .93 69.57 4.34 92 .90 
Nao quere rnais filhos usa efic. 61. 76 6.07 68 1.02 50.59 4.95 85 .91 77.36 5.31 53 .92 
Nunca usou contracepcao 10.27 2.68 146 1.06 7.26 1.98 179 1.02 10.00 3.30 110 1.15 
Usou no passado 20.55 3.36 ·146 1.00 20.67 3.20 179 1.05 19.09 2.90 110 .77 
A usar actualrnente 69.18 3.76 146 .98 72.07 3.88 179 1.15 70.91 4.48 110 1.03 
------------------------- ---------------------------------------------------



Quadro III.6a - Erros de amostragem por padrao da actividade da Imllher 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somente antes Somente depois, nao agora Antes & depois, nao agora 
------------------ ------------------ -------------------

Media ou Media ou Media ou 
Nome de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ldade ao primeiro casamento 22.58 .17 480 .91 20.14 .39 83 1.03 21.72 .16 637 .99 
ldade ao primeiro casamento «25) 21.16 .12 273 .91 19.70 .38 60 1.06 20.36 .11 451 .98 
Dissolucao do primeiro casamento 4.17 .98 480 1.07 6.02 2.66 83 1.01 8.63 1.16 637 1.04 
Tenpo vivido em uniao 98.50 .56 480 1.10 97.39 1.31 83 .98 97.39 .49 637 1.00 
Actualmente casadas 96.88 .93 480 1.17 96.39 2.11 83 1.02 95.29 .85 637 1.02 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.59 .05 364 1.12 1.21 .10 68 .91 1.52 .04 570 1.08 

..... Nascimentos nas ultimos 5 anos .47 .04 352 1.04 .30 .07 64 .88 .35 .03 537 .97 
-1 Actualmente gravidas 5.38 1.06 465 1.02 7.50 2.86 80 .97 3.46 .72 607 .97 01 

Filhos havidos 2.09 .08 480 1.12 2.11 .25 83 .98 2.43 ,08 637 1.16 
Filhos vivos 1.99 .08 480 1.15 1.90 .21 83 1.02 2.25 .07 637 1.15 
Nurnero adicional filhos desejado .34 .03 427 1.06 .19 .05 73 .99 .18 .02 533 1.05 
Duracao da arnarnent. no into fech. 4.02 .39 290 1.10 5.15 .91 48 .86 5.14 .32 449 .91 
Nao quere rnais filhos 68.30 2.36 429 1.05 73.97 4.81 73 .93 81.09 1.82 534 1.07 
Dimensao desejada da familia 2.32 .07 460 1.22 2.20 .12 79 .98 2.42 .06 598 .98 
Conhece metodos contracept. efic. 98.33 .57 480 .97 100.00 .00 83 .00 97.80 .54 637 .93 
Algurna vez usou contraceptivos 80.63 1.87 480 1.04 72.29 5.18 83 1.05 85.?! 1.45 637 1.04 
Algurna vez usou metodos eficientes 47.08 2.33 480 1.02 43.37 4.96 83 .91 44.58 j.98 637 1.00 
Actualmente usando (expostas) 79.21 2.27 404 1.12 68.66 5.41 67 .95 83.82 1.64 513 1.01 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 43.32 2.52 404 1.02 35.82 5.36 67 .91 40.74 2.07 513 .95 
Nao quere rnais filhos usa efic. 47.14 2.96 280 .99 32.69 5.83 52 .89 39.90 2.33 421 .97 
Nunca usou· contracepcao 19.38 1.87 4'80 1.04 27.71 5.18 83 1.05 14.29 1.45 637 1.04 
Usou nc;:> passado 13.75 1.72 480 1.09 16.87 3.97 83 .96 18.21 1.48 637 .97 
A usar actualmente 66.88 2.51 480 1.17 55.42 5.42 83 .99 67.50 1.82 637 .98 



Quadro III.6a - Erros de amostragern por padrao da actividade da mulher (cont.) 

-------

Depois & ,agora Antes, depois & agora Nunca trabalhou 
----------- -------------------- ---------------------

Media ou Media ou Media ou 
Nome de variavel per cent SE n DEFr per cent SE n DEFr per cent SE n DEFr 
----- ------- -------------
ldade ao primeiro casamento 20.89 .16 326 .87 22.35 .09 2731 1.16 21.33 .14 891 1.06 
ldade ao primeirocasamento «25) 20.15 .16 232 .99 20.84 .05 1769 .97 20.48 .11 586 1.07 
Dissolucao do primeiro casamento 15.95 1.75 326 .86 7.32 .59 2731 1.18 4.04 .67 891 1.02 
Tempo vivido ern uniao 92.56 1.26 326 .97 96.90 .32 2731 1.16 98.45 .36 891 1.00 
Actualmente casadas 88.96 1.62 326 .93 94.65 .49 2731 1.14 97.19 .58 891 1.05 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.48 .06 274 1.16 L54 .03 2183 1.32 1.59 :04 691 1.15 

f-l Nascllnentos nas ult:i1ros 5 anos .41 .05 233 1.07 .39 .02 2022 1.15 .34 .03 665 1.07 
-:j Actualmente gravidas 2.76 .94 290 .98 4.87 .43 2585 1.02 4.39 .70 866 1.00 <:r.l 

Filhos havidos 2.03 .09 326 1.06 2.27 .06 2731 1.53 2.30 .07 891 1.08 
Filhos vivos 1.93 .08 326 1.07 2.12 .05 2731 1.53 2.16 .06 891 1.04 
Numero adicional filhosdesejado .33 .04 266 .94 .37 .02 2351 1.12 .35 .02 786 .95 
Duracao da amarnent. no into fech. 4.80 .44 207 .98 6.03 .25 1718 1.37 4.65 .~8 588 1..D7 
Nao quere mais filhos 69.17 2.81 266 .99 65.56 1.21 2384 1.24 68.02 1.70 791 1.02 
Dimensao desejada da familia 2.39 .08 288 1.08 2.49 .03 2492 1.19 2.42 .05 854 loll 
Conhece rnetodos contracept. efic. 98.47 .69 326 1.01 94~95 .65 2731 1.56 96.63 .66 891 1.09 
Alguma vez usou contraceptivos 84.36 1.82 326 ~90 , 75.36 ,1.35 2731 1.64 77.22 1.59 891 1.13 
Alguma vez usou rnetodos eficientes 55.21 2.73 326 .99 39.44 1.59 2731 1.70 43.32 1.91 891 1.15 
Actualmente usando (expostas) 84.11 2.42 258 1.06 73.78 1.41 2258 1.52 74.90 1.58 753 1.00 
Usando urn rnetodo eficiente (exp.) 53.10 3.11 258 1.00 34.46 1.48 2258 1.48 37.32 1.82 753 1.03 
Nao quere mais filhos usa efic. 52.81 3.71 178 .99 35.84 1.60 1501 1.29 35.71 2.19 518 1.04 
Nunca usou contracepcao 15.64 1.82 326 .90 24.64 1.35 2731 1.64 22.78 1.59' 891 1.13 
Usou no passado 17.79 1.89 326 .89 14.32 .70 2731 1.05 13.92 1.19 891 1.03 
A usar actualmente 66.56 2.22 326 .85 61.04 1.34 2731 1.44 63.30 1.74 891 1.07 
------------------------------------------------ ------------------------------------------



Q,ladro III. 7a - Erros de aIrostragern per ocupacao do marido 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profissional Administracao superior Empregados de escritorio Commercio & vendas 
------- ------------------- ------------------

Media ou Media ou Media ou Media ou 
Nome de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 

------- --------------------------------------------------------------------------
ldade ao primeiro casamento 23.24 .22 347 1.09 23.04 .30 139 1.04 22.24 .14 718 1.02 22.20 .16 478 .93 
Idade ao primeiro casamento «25) 21.32 .15 194 .95 21.25 .23 91 1.07 20.87 .10 475 .99 20~96 .13 309 .98 
Dissolucao do prirneiro casamento 11.53 1.52 347 .88 9.35 2.32 139 .94 5.15 .80 718 .96 6.49 1.17 478 1.04 
Tempo vivido ern uniao 94.76 1.12 347 1.06 97.39 .80 139 .92 97.27 .55 718 .96 97.75 .66 478 1.14 
Actualmente casadas 91.35 1.57 347 1.04 93.53 2.07 139 .99 96.10 .72 718 1.00 95.19 1.01 478 1.03 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.44 .06 256 1.25 1.61 .10 124 1.41 1.44 .04 574 1.10 1.47 .04 380 1.01 

..... Nascimentos nas ul tim:::>s 5 anos .40 .04 222 .96 .23 .05 115 1.12 .33 .03 544 1.04 .31 .03 359 .86 
-.:J 
-'l Actualmente gravidas 5.99 1.29 317 .97 1.54 1.09 130 1.01 5.07 .71 690 .85 4.18 .95 455 1.01 

Filhos havidos 1. 75 .11 347 1.32 2.41 .22 139 1.50 1.82 .06 718 1.17 1.87 .06 478 .98 
Filhos vivos 1.69 .10 347 1.33 2.28 .20 139 1.50 1. 76 .06 718 1.23 1.77 .05 478 .98 
Numero adicional filhos desejado .50 .05 297 1.08 .19 .05 120 1.03 .32 .03 641 1.12 .30 .03 417 1.07 
Duracao da amament. no into fech. 3.25 .32 183 .88 2.55 .36 95 .99 3.90 .26 402 1.05 4.52 .39 293 1.05 
Nao quere rnais filhos 61.62 3.01 297 1.07 77.69 4.02 121 1.06 66.56 2.06 643 loll 71. 77 2.35 418 1.07 
Dimensao desejada da familia 2.53 .08 315 1.06 2.68 .17 129 1.50 2.31 .04 680 1.08 2.26 .05 450 1.02 
Conhece metodos contracept. efic. 100.00 .00 347 .00 99.28 .72 139 1.00 99.30 .31 718 1.01 98.54 .55 478 1.00 
Alguma vez usou contraceptiv05 87.61 1.76 347 1.00 92.09 1.89 139 .82 85.38 1.51 718 1.14 82.22 . 1.80 478 1.03 
Alguma vez usou metodos eficientes 62.82 2.79 347 1.07 59.71 4.30 139 1.03 57.80 2.24 718 1.21 48.33 2.39 478 1.04 
Actualmente usando (expostas) 80.22 2.57 278 1.08 87.39 2.64 119 .86 84.05 1~80 608 1.21 80.20 2.13 399 1.07 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 53.60 3.09 278 1.03 50.42 4.21 119 .92 52.63 2~36 608 1.16 41.60 2.43 399 .98 
Nao quere rnais filhos usa efic. 57.89 3.72 171 .98 52.13 4.67 94 .90 51.10 2.69 409 1.09 39.31 2.91 290 1.01 
Nunca usou contracepcao 12.39 1.76 347 1.00 7.91 1.89 139 .8i 14.62 1.51 718 1.14 17.78 1.80 478 1.03 
Usou no passado 23.34 2.06 347 .91 17.27 2.66 139 .83 14.21 1.25 718 .96 15.27 1.59 478 .96 
A usar actualmente 64.27 2.60 347 1.01 74.82 3.00 139 .81 71.17 1.91 718 1.13 ,66.95 2.10 478 .97 



.-----~---.. ---------

Quadro III.7a - Erros de anostragem por ocupacao do narido (cont.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Servicos Agrictultura & pesca Trabalho especializado 
--------------- ---------------- -------

Media ou Media ou Media ou 
Nane de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
------------- -----------------------------------------------------

ldade ao primeiro casamento 22.02 .25 305 1.04 21.91 .20 707 1.19 21.65 .09 2402 1.15 
Idade ao primeiro casamento «25) 20.44 .17 205 1.05 20.27 .11 493 1.00 20.60 .07 1578 1.11 
Dissolucao do primeiro casamento 8.20 1.56 305 .99 6.08 .92 707 1.02 6.87 .62 2402 1.19 
Tempo vivido em uniao 96.72 .88 305 1.03 97.76 .48 707 1.04 97.22 .29 2402 1.03 
Actualmente casadas 94.75 1.44 305 1.13 95.90 .78 707 1.04 95.55 .46 2402 1.10 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.40 .05 252 1.00 1.69 .05 631 1.22 1.56 .02 1894 1.20 

..... Nascimentos nas ultirnos 5 anos .39 .04 234 .88 .40 .03 599 1.21 .42 .02 1773 1.25 
-::] Actualmente gravidas 2.08 .85 289 1.01 3.69 .79 678 1.09 4.92 .49 2295 1.08 00 

Filhos havidos 2.07 .09 305 .93 3.15 .12 707 1.28 2.29 .05 2402 1.26 
Filhos vivos 1.94 .08 305 .95 2.88 .10 707 1.22 2.13 .04 2402 1.31 
Numero adicional filhos desejado .29 .04 265 1.01 .30 .03 568 1.06 .34 .02 2092 1.06 
Duracao da amarnent. no into fech. 5.49 .51 188 1.05 8.81 .48 536 1.25 5.17 .22 1567 1.19 
Nao quere nais filhos 71.32 2.88 265 1.03 70.12 2.42 579 1.27 68.01 1.11 2116 1.10 
Dimensao desejada da familia 2.39 .08 284 1.04 2.80 .08 642 1.19 2.39 .04 2235 1.43 
Conhece metodos contracept. efic. 96.39 1.16 305 1.09 87.27 1.91 707 1.52 96.88 .35 2402 .98 
Alguna vez usou contraceptivos 78.36 2.65 305 1.12 59.83 2.63 707 1.43 78.31 1.08 2402 1.28 
Algurna vez usou rnetodos eficientes 42.30 3.10 305 1.09 14.29 1.57 707 1.19 41.47 1.41 2402 1.41 
Actualmente usando (expostas) 79.15 2.68 259 1.06 59.57 2.51 554 1.20 76.39 1.21 2003 1.28 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 39.38 3.19 259 1.05 12.64 1.44 554 1.02 36.45 1.43 2003 1.33 
Nao quere nais filhos usa efic. 39.36 3.93 188 1.10 13.10 1.83 397 1.08 38.66 1.58 1376 1.20 
Nunca usou contracepcao 21.64 2.65 305 1.12 40.17 2.63 707 1.43 21.69 1.08 2402 1.28 
Usou no passado 10.82 1.81 305 1.02 13.15 1.52 707 1.19 14.61 .87 2402 1.21 
A usar actualmente 67.54 3.09 305 1.15 46.68 2.42 707 1.29 63.70 1.23 2402 1.25 

-----------------------------------------------



Quadro III.8a - Erros de amostragern par tipa do lugar de residencia 

-----------------------------------------------

Lisboa Porto 
----------------- -------------------------

Media ou Media ou 
Nome de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
-------------------------------------------------------------------------------------
Idade ao primeiro casamento 22.33 .24 470 1.27 22.45 .23 160 .77 
ldade ao primeiro casamento «25) 20.91 .18 296 1.27 20.70 .16 103 .65 
Dissolucao do primeiro casamento 16.17 2.24 470 1.32 6.88 1.82 160 .90 
Terrpo vivido em uniao 92.51 1.51 470 1.40 97.22 .96 160 .92 
Actualmente casadas 88.72 .2.08 470 1.43 95.00 1.65 160 .95 
Nascimentos nas primeiros 5 anos 1.31 .04 375 .96 1.65 .06 133 .78 

f-l Nascirnentos nas ultimos 5 anos .35 .04 318 1.29 .27 .03 125 .64 
-:t Actualmente gravidas 4.08 1.35 417 1.39 3.95 .62 152 .39 ~ 

Filhos havidos 1.71 .10 470 1.55 2.29 .18 160 1.36 
Filhos vivos 1.63 .08 470 1.49 2.14 .14 160 1.21 
Numero adicional filhos desejado .31 .02 378 .61 .24 .05 137 1.12 
Duracao da amament. no into fech. 3.80 .39 230 1.05 4.58 .59 109 .88 
Nao quere mais filhos 71.16 2.42 378 1.04 76.81 3.60 138 1.00 
Dirnensao desejada da familia 2.33 .06 407 .97 2.40 .21 151 1.70 
Conhece metodos contracept. efic. 99.15 .67 470 1.58 98.75 .77 160 .87 
Alguma vez usou contraceptivos 83.83 2.49 470 1.46 84.38 3.13 160 1.09 
Alguma vez usou metodos eficientes 56.60 3.91 470 1.71 60.00 5.12 160 1.32 
Actualmente usando (expostas) 83.93 2.62 361 1.35 83.33 4.95 132 1.52 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 52.35 3.36 361 1.28 55.30 4.93 132 1.14 
Nao quere mais filbos usa efic. 48.46 3.10 260 1.00 54.81 4.96 104 1.01 
Nunca usou contracepcao -16.17 2.49 470 1.46 15.63 3.13 160 1.09 
Usou no passado 19.36 1.73 470 .95 15.63 3.88 160 1.35 
A usar actualmente 64.47 3.17 470 1.43 68.75 6.03 160 1.64 



Quadro III.8a - Erros de amostragem por tipo do lugar de residencia (cont.) 

-------------------------------------- ----------------------------

+20000 +10000 - 20000 -10000 
---- ------------------------- ------------------------

Media ou Media ou Media ou 
Nane de var iavel per cent. SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT 
---------------------------------------------------------------------------------------------

ldade ao primeiro casamento 22.19 .23 583 1.36 22.06 .25 433 1.23 21.88 .08 3502 1.17 
Idade ao primeiro casamento «25) 20.71 .13 384 1.09 20.50 .17 290 1.22 20.65 .05 2298 1.01 
Dissolucao do primeiro casamento 7.38 1.35 583 1.25 9.47 1.63 433 1.16 5.63 .50 3502 1.28 
Tempo vivido em uniao 97.49 .52 583 1.05 95.53 .81 433 .86 97.83 .22 3502 1.07 
Actualmente casadas 95.88 .90 583 1.09 94.00 .96 433 .84 95.89 .40 3502 1.19 
Nascimentos nas pr imeiros 5 anos 1.33 .05 479 1.42 1.43 .06 364 1.36 1.62 .03 2799 1.66 

I-' Nascimentos nas ultimos 5 anos .25 .02 445 .97 .32 .05 334 1.43 .42 .02 2651 1.27 
00 Actualmente gravidas 3.04 .79 559 1.09 3.44 1.12 407 1.24 5.06 .38 3358 1.00 
0 Filhos havidos 1282 .08 583 1.46 2.02 .11 433 1.58 2.44 .06 3502 1.79 

Filhos vivos 1.73 .07 583 1.45 1.94 .10 433 1.59 2.27 .05 3502 1.79 
Numero adicional filhos desejado .27 .03 513 .99 .19 .02 377 .74 .37 .02 3031 1.17 
Duracao da amarnent. no into fech. 3.87 .23 346 .72 4.23 .52 278 1.35 5.96 .22 2337 1.43 
Nao quere mais fiThos 75.15 1.87 515 .98 77.98 1.77 377 .83 65.46 1.12 3069 1.30 
Dimensao desejada da familia 2.1& .05 559 .92 2.18 .06 403 1.03 2.53 .04 3251 1.55 
Conhece metodos contracept. efic. 99.83 .17 583 .97 100.00 .00 433 .00 94.63 .59 3502 1.55 
Alguma vez usou contraceptivos 89.02 .94 583 .72 87.30 2.40 433 1.50 73.90 1.26 3502 1.70 
Alguma vez usou metodos eficientes 54.89 2.64 583 1.28 54.50 2.60 433 1.09 36.29 1.47 3502 1.80 
Actualmente usando (expostas) 87.15 1.21 498 .81 84.57 1.99 363 1.05 72.06 1.27 2899 1.52 
Usando urn metodo eficiente (exp.) 47.99 2.89 498 1.29 47.11 2.51 363 .96 32.15 1.37 2899 1.58 
Nao quere mais fiThos usa efic. 45.89 3.10 '377 1.21 48 • .07 2.87 285 .97 33.32 1.58 1924 1.47 
Nunca usou contracepcao 10.98 .94 583 .72 12.70 2.40 433 1.50 26.10 1.26 3502 1.70 
Usou no passado 14.58 1.22 583 .83 16.40 2.16 433 1.21 14.19 .69 3502 1.18 
A usar actualmente 74.44 1.74 . 583 .96 70.90 2.72 433 1.25 59.71 1.21 3502 1.47 
------ --------------------------------------------------------



Quadro III.8b - Erros de amostragem para diferencas entre subclasses do tipo de 1ugar de residencia 

------------------------------- ------------------------------

(Lisboa) - (Porto) (Lisboa) - (+20000) (Porto) - (+20000) 
------------------------- ---------------------- ----------

Media ou Media ou Media ou 
None de variave1 per cent SE n DEFT per cent SE n DEFT per cent SE n DEFl' 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Idade ao primeiro casamento -.12 .33 238 .94 .14 .33 520 1.31 .26 .32 251 .95 
ldade ao primeiro casamento «25) .21 .24 152 .85 .19 .22 334 1.20 -.01 .20 162 .75 
Disso1ucao do primeiro casamento 9.30 2.89 238 1.10 8.79 2.62 520 1.30 -.50 2.26 251 .99 
Tempo vivido em uniao -4.71 1.79 238 1.19 -4.98 1.59 520 1.34 -.27 1.10 251 .95 
Actualmente casadas -6.28 2.65 238 1.17 -7.16 2.27( 520 1.35 -.88 1.87 251 .98 
Nascimentos nas primeiros 5 anos -.33 .08 196 .82 -.02 .07 420 1.17 .31 .08 208 .92 

f-L Nascimentos nas u1timos 5 anos .08 .05 179 .92 .10 .05 370 1.19 .02 .04 195 .73 00 
f-L Actualmente gravidas .13 1.48 222 .80 1.04 1.57 477 1.29 .91 1.00 239 .58 

FiThos havidos -.58 .20 238 1.40 -.11 .12 520 1.51 .47 .19 251 1.38 
Filhos vivos -.51 .17 238 1.27 -.10 .11 520 1.47 .41 .16 251 1.25 
Nurnero adiciona1 filhos desejado .07 .06 201 1.00 .04 .03 435 .79 -.03 .06 216 1.09 
Duracao da arnament. no into fech. -.77 .70 147 .92 -.07 .45 276 .92 .71 .63 165 .86 
Nao queremais fiThos -5.65 4.34 202 1.01 -3.98 3.05 435 1.01 1.67 4.06 217 1.00 
Dimensao desejada da familia -.07 .22 220 1.58 .15 .08 471 .95 .23 .21 237 1.61 
Conhece rnetodos contracept. efic. .40 1.02 238 1.04 -.68 .69 520 1.51 -1.08 .79 251 .88 
A1guma vez usou contraceptives -.55 4.00 238 1.19 -5.19, 2.66 520 1.24 -4.65 3.26 251 1.03 
A1guma vez usou rnetodos eficientes -3.40 6.44 238 1.43 1.71 4.72 520 1.53 5.11 5.76 251 1.31 
Actualmente usando (expostas) .60 5.60 193 1.48 -3.22 2.89 418 1.18 -3.82 5.10 208 1.42 
Usando urn rnetodo eficiente (exp.) -2.95 5.97 193 1.18 4.36 4.42 418 1.28 7.31 5.72 208 1.17 
Nao quere mais fiThos usa efic. -6.35 5.84 148 1.01 2.57 4.34 307 1.08 8.92 5.84 163 1.06 
Nunca usou contracepcao .55 4.00 238 1.19 5.19 2.66 520 1.24 4.65 3.26 251 1.03 
Usou no passado 3.74 4.25 238 1.25 4.78 2.12 520 .91 1.05 4.06 251 1.26 
A usar actualrnente -4.28 6.81 238 1.59 -9.97 3.62 520 1.27 -5.69 6.27 251 1.53 



Quadro III.8b - Erros de amostragem para diferencas entre subclasses do tipo de lugar de residencia (cont.) 

----------------------------------------------------,--------------------------

(+20000) - (+10000-20000) (+10000-20000 ) - (-10000) 
------------------------- -------------------------

Media ou Media ou 
None de variavel per cent SE n DEFT per cent SE n DEET 
------------------------------------------------------------------------------------
Idade ao primeiro casamento .13 .34 496 1.27 .19 .27 770 1.26 
Idade ao primeiro casamento «25) .22 .21 330 1.15 -.16 .18 515 1.20 
Dissolucao do primeiro casamento -2.09 2.15 496 1.21 3.84 1.79 770 1.22 
Tempo vivido em uniao 1.96 .96 496 .91 -2.30 .87 770 .91 
Actualmente casadas 1.89 1.33 496 .94 -1.89 1.09 770 .92 
Nascimentos nas primeiros 5 anos -.10 .08 413 1.36 -.18 .06 644 1.40 

I-' Nascimentos nas ultimos 5 anos -.07 .05 381 1.28 -.10 .05 593 1.42 
00 Actualmente gravidas -.40 1.35 471 1.17 -1.62 1.17 726 1.20 
t-:) 

Filhos havidos -.20 .13 496 1.54 -.42 .12 770 1.62 
FiThos vivos -.21 .12 496 1.55 -.33 .11 770 1.63 
Nurnero adicional filhos desejado .08 .03 434 .88 -.18 .02 670 .88 
Duracao da amament. no into fech. -.36 .57 308 1.15 -1.72 .57 496 1.37 
Nao quere rnai~ fi1hos -2.84 2.60 435 .91 12.52 2.10 671 .91 
Dimensao desejada da familia -.00 .08 468 .99 -.35 .07 717 1.12 
Conhece metodos contracept. efic. -.17 .17 496 .97 5.37 .59 770 1.55 
Algurna vez usou contraceptivos 1.72 2.53 496 1.23 13.40 2.79 770 1.58 
Algurna vez usou rnetodos eficientes .39 3.81 496 1.21 18.21 3.01 770 1.19 
Actualmente usando (expostas) 2.58 2.29 419 .95 12.51 2.44 645 1.17 
Usando urn metoda eficiente (exp.) .88 4.04 419 1.17 14.96 2.96 645 1.07 
Nao quere rnais fiThos usa efic. -2.18 4.44 324 1.13 14.75 3.40 496 1.08 
Nunca usou contracepcao -1. 72 2.53 496 1.23 -13.40 2.79 770 1.58 
Usou no passado -1.82 2.45 496 1.06 2.21 2.33 770 1.24 
A usar actualmente 3.54 3.13 496 1.10 11.19 3.04 770 1.30 
------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO II 

QUESTIONARIOS 





QUESTIONA.RIO DE AGREGADO FAMILIAR 





[nstrumento de noto9cio do Sistemll Esta
:istico Nacional (Decreta n~ 428/73, de 
~5 de Aqoslo, art',' 86? n r

,' 1. alinea a)) 
Je resposta obrigat6ria, registado no 
[.N.E. sob 0 n: 6379. 

Valido ate 31/12/80 

CONFIDENCIAL 
Informa~ao estritamente reservada a 
investiga~ao 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA 

INQU[RITO A FECUNDIDADE 

QUEST10NARIO DO AGREGADO FAMILIAR L 

Identifica~ao do agregado 

DISTRITO CONCELHO I I I I FREGUESIA LUGAR N9 SEGMENTO __ 1 3 
Rua N9 _ Andar __ N9 U.A. N9 Agreg. __ Q=I;J D 
NOME DO RESPONSAVEL DA FAl''1lL1A 7 

OJ OJ 
Visi tas da entrevistadora l~ 2~ 3~ 

8 10 

DATAS I / / / / / OJ OJ 
12 14 

NOME DA ENTREV1STADORA OJ 
16 

RESULTADO", - D 0 D 
11'> 19 20 

* CGDIGOS DE 
RESULTADO 1. Questionario cornpleto 6. Alojarnento desocupado 

2. Ausencia de inforrnador 7. Morada nao cor responde 
cornpetente a alojarnento 

3. Entrevista adiada 8. Morada nao encontrada 

4. Entrevista recusada ou inacessivel 

9· Outro: 
5. Ques ti onari 0 incornple to (ESPECIFIQUE) 

CARACTERIST1CAS DO ALOJAMENTO OJ 
21 

S1M NAO S1M NAO 0 
1. Tern 23 agua corrente ern 

~ [J GJ W D D casa? 5. Tern televisao? 
24 25 

2. Tern liga~ao - rede a 
[D D D de esgotos? [i] [IJ 6. Tern telefone? IT] 

26 27 

3. Tern retrete? [IJ [J 7. Tern electricidade? IT] IT] D D 
28 29 

4. Tern banheira ou duche? UJ W 0 
30 

Mod. I.N.E. 45 - 53 



01 

0:2 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Of) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Gostariamos de obter algumas informac;6es sobre as pessoas que normalml'nt [' \"i \"cm nesta casa ou que estao aloj ados aqui neste momento: 

1ND1VIDUOS DE 15 E MA1S ANOS 

NOME PARENTESCO RES IDENCIA SEXO ID.;[1E I:\STRUCAO (Indi vi duos de 70u mois 

anos) 

ESTADO CIVIL ELEG1BILIDADE 
O/A _____ ________ 

(NOME) ENTREVISTADORA: A1C:JUma vez ENTREVISTADORA: : 
ENREV1STADO- Que idade ten)? 

~lqllma vez ,NTREVISTADORA:AS-

Por favor. pode dizer .. me os Se ~. pergunte: SE "SIM" PERGUNTE: 
RA: OBTENHA Vive no roO ;.lasru 1 i no este\'e ca- SINALE COM " X " 

Dormiu ca a Qual 0 grQl 
Ester agora: caso-

nomes das pessoas que vivem 0 GRAU DE PA malmente Anos c o:~: Menos de 
frpquentou mais alto Qual 0 ano ao/a, (e), V1UYO/0 TODA AS MULHRES 

RENTESCO FA-
aqui? nesta coso? 

mLIAR 

1 2 3 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

:-;E FOHE\l 'iECbSAHI ..'1.:-;, AU:\l Dl:>TA, 

)lAI:::i FOLHA:-; DO Qu:-;nO\ .. \HIO IXl .\

GREGADO ';lARQn: AQl'I 0 

noite 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

N S 

011 

passada? 
pIe t os 2 an as 

f~>rninino ? a escola? 
(2 e mois 

anos) 
!Meses) 

4 5 6 7 

N M F S N 

:\ M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

'i M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

N M F S N 

que frequ".r mnis odlan- soda/a o\! 

tou prima-
!.l.s:(P)~ tode que junto/a? 
dario (S) au completou? 
uper i Or S))? 

8 9 

S N 

S :\ 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

(v). divorciado/a 

(d).separado/a (5 ) 

ou junto/a (j ) ? 

10 

t:LEcivEIS PARA A E" 

TREVISTA INDI-
'/I DUAL 

II 

01 

0 ') 
" 

0 .. 

05 

Ofi 

Oil 

10 

1 

l~ 

I 3 

H 

I 

IE 

Sf) para ter a certeza qUl' ali sta do agregado familiar csti compl eta: 

1. Hi mais algumas possoas, como, l'xempIo: crianc:as ou 1l0b(;s quo nao pu
somos na lista? 

S1\10 

2. Hi mais algumas pessoas que nao sejam membros fla sua familia, como, 
por exemplo, empregados domesticos, amigos ou h6spedes que normalmC'n

te vi vern aqui? 

S1M 0 NAoD 
3. Tern alguns conyidados ou yisitas a viver aqui temporariamente ou que 

tivessem donnido ca a noite passada? 
c..:T\1 II ", j, ~ I I i/)/1! \}{J n 



QUESTIONARIO INDIVIDUAL 





CONFIDENCIAL 
Instrumento de notayoo do Sistema Esta

tistico Nacional (Decreto n? 428/73. de 
2S de Agosto. art? 86? n? 1. alinea a)) 
de resposta obrigat6ria. registado no 
I.N.E. sob 0 n? 6378. 

Valido ate 31/12/80 

Informa~ao estritamente reservada 

a investiga~ao 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATlSTICA 

INQuERITO ~ FECUNOIOAOt 

QUESTIONARIO INDIVIDUAL 

Identificac;ao 

DISTRITO ___________________ CONCELHO ________________ __ 

FREGUESIA ____________ LUGAR ______ N9 SEGMENTO __ 

Rua--________ N9 __ Andar __ N9 U.A. ___ N9 Agreg._ 

NUMERO DA LINHA DE INSCRI9AO DA MULHER 
NO QUESTIONARIODO AGREGADO 

Visitas da entrevistadora 1~ 

DATAS: / / 

.NOME Dl}. ENTREVISTADORA 

HORA DO INICIO DA ENTRE VISTA 

HORA EM QUE TERMINOU 

DURA9AO DA ENTREVISTA 

RESULTADO* 

PROXIMA VISITA: 
DATA L L 
HORA 

* CODIGO DE 1. Questionario completo 

RESULTADOS: 
~ Aus~nr:i3. da mulher a 

inquirir 

3. Entrevista adiada 

VERIFICADO 0 REENTREVISTADO c=J CRITICAOO 
OU REVERIFICAOO 

NOME: NOME: NOME 

DATA: I.. I.. DATA: I.. I.. DATA: I.. I.. 

Mod. I.N.E.- 4552 

2~ 3~ 

/ / / / 

L L L L 

4. Entrevista recusada 

5. Questiomtrio incom-

pleto 

9,. Outro: 
( ESPECIFIgJEJ 

D CODIFICADO 0, 

NOME: 

DATA: I.. I.. 

I 'I 1 
3 

o 
4 6 ,7 

CD [ITIJ 
8 to 

CD OJ 
1"2 14 

IT] 
16 

I I I I 
18 20 

DOD 
21 22 23 



SECCAO 1. CARACTERIZACTO DA INQUIRIDA 

101. Viveu sempre em ? 

(NOME DO LUGAR) 

SIMW 

(PASSE A 106) 

102. Ha quantos anos vive em ______________ ? 

(NOME DO LUGAR) (ANOS) 

103. Onde nasceu? 

PORTUGAL IT] OUTRO ____________ ~ 

(HSPECIFIQUE) 1 
104. Ha quantos anos Vlve em Portugal? ______ __ 

(ANOS) 

1 
105. Ate cerca dos seus 12 anos onde passou a malor parte do tempo: num 

meio rural, numa vila ou numa cidade? 

RURAL m 
(PASSE A 107) 

VILA [2J 
(PASSE A 107) 

CIDADE W 
(PASSE A 107) 

106. Acha que _________________________ quando a senhora era crian~a, ate cer-

(NOME DO LUGAR) 

ca dos seus 12 anos, era urn meio rural, uma vila ou uma cidade? 

RURAL IT] VILA 0 CIDADE QJ 

107. Que idade tem? ______________ ___ 

(ANOS COMPLETOS) 

(MES) 

3 

4 7 

rn [ill] 
s 10 

0 
12 

0 
13 

IT] 
14 

o 
16 

IT] 
17 

o 
19 

o 
20 

OJ 
21 

OJ [JJ 
23 25 



109. Frequentou a esco1a? 

SIMW 

1 
NAoW 

(PASSE A 113) 

110. Qual foi 0 grau de ensino mais alto que frequentou: primario, secun

dario ou superior? 

PRlMARIO IT] SECUNDARIO [II 

SUPERIORW OUTRO ____________________ _ 

(ESPECIFIQUE) 

111. Qual foi 0 ano/c1asse mais adiantado que comp1etou? 

112. ENTREVISTADORA: MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

PRIMARIO 

OU MENOS 1 

\ 

SECUNDARIO 
IT] OU MAIS 

(PASSE A 114) 

113. E capaz de ler, por exemp10, urn jorna1 ou uma revista? 

SIM [IJ NAO [I] 

114. Pode dizer-me qual - religiao? e a sua 

CATOLICAW OUTRA IT] NENHUMAW 

1 1 (PASSE A 201) 

115. Quantas vezes assiste a servi~os religiosos? 

1 VEZ OU MAIS/SEMANA [IJ 1 A 3 VEZES/MES []J 

EM OCASIOES ESPECIAIS QJ NUNC A [!] 

o 
27 

o 
28 

D 
29 

o 
30 

D 
31 

D 
32 

o 
33 



- 4 -

SEcCAo 2. HISTORICO oi GRAVIOEZ 

201. Nos gostariamos de ter um registo de todos os filhos .que cada mulher te

ve em toda a iua vida. Tem alguns filhos a viver consigo agora? 

NAo[lJ 
(PASSE A 203) 

202. Quantos vivem consigo? ______________ _ 

203. Tem alguns filhos que 
~ 

nao vivam consigo agora? 

SIMITJ NAOITJ 

1 (PASSE A 205) 

204. Quantos nao ,vivem consigo? 

205. Teve algum filho que ja tenha morrido, ainda que tenha morrido muito no- I 

VO, mesmo que so com algumas horas de vida? 

206. Quantos ja morreram? 

NAoQJ 
(PASSE A 207) 

207. ENTREVISTADORA: SOME AS RESPOSTAS A 202, 204 e 206 e escreva aqui 0 

TOTAL ______________ _ 

~ 

AGORA PERGUNTE: So para ter a certeza de que nao me enganei, a senhora 

teve filhos nascidos vivos. Esta certo? 
(TOTAL) 

SIMIIJ NAOIT] 

l (INVESTIGUE E CORRIJA SE NECESSARIa) 
SE "NENHUM NASCIDO VIVO" PASSE A 214 

SE "UM s6 NASCIDO' VIVO" PASSE A 208. NAO SENDO ASSIM DIGA: 

Agora vou fazer-lhe algumas perguntas acerca de cada um dos seus filhos, 

come~ando pelo primeiro que teve. 
(TOTAL) 

PERGUNTE DA 208 A 213 PARA CADA NASCIDO VIVO, COME~ANDO PELO PRIMEIRO. INSCR! 

VA A INFORMA~AO NAS LINHAS MARCADAS COM (X) NO QUADRO DO HISTORICO DA GRAVIDEZ 

(SE HaUVER GEMEOS REPITA AS PERGUNTAS PARA CADA UM) DEPOIS PROSSIGA COM A 214. 

o 
34 

OJ 
35 

D 
37 

CD 
38 

o 
40 

CD 
41 

OJ 
43 



- 5 -

224. SE 7 PARA CADA NASCIDO VIVO 209. E NENHUMA MORTE DECLARADA: 
OU + "IESEB 

225. SE I I 
Nume-

208. Em que mes e anD nas-
Foi 210. QuaID nome dele/a? Essa cri- "SIM 

223. Quantos me anc; a cho- 3 
ceu 0 seu (1? 2~ ... ) Era 

um rou ou 1'0 fi I ho ? E ALGUMA MORTE DECLARADA: ses durou 
mostrou rapa, 

rapaz 211. Estii vivo/a? 
de PARA OUTRAS GRAVIDEZES eStSa gravi qual quer ou 4 7 

ou 
dcz? 

Dutro si rapa-
222. Em que mos e an() ter- SE NAG: pal cle v~ CD 01'- uma riga? a a 

Qual e 213. Em que mes da de[JOl minou a sua (1.. ~.) 212. 

clem graYiclcz dcslas? 
rapa- o 1.ll no e anD mOl· de nas- e 
ri l'a? me? 

- reu? cer? 

MES ANO 

- M 0 CBI] 

OJ 19 
7 ou mais S1~ D~ 10 

G NAO 0 F 0 

LLJ llJ LLJ LJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

MO 

OJ 7 ou mais SUI O~ FD 19 0+ NAO 0 

W l1J LLJ ~ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

X MD SIM [il-~ MES 

OJ FO 
NOME _____ 

ANO 19 19 NAO [il--

LJ W ~ LJ U U ~ ~ 
12 14 15 17 19 20 21 23 

-
Meses MD 

OJ 7 ou mais 
SUI 0-> FD 19 meses D~ 
NAO 0 

U ~ LJ LJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

OJ 
Meses MD 
7 ou mais SUI O~ FD 19 meses eft NAO 0 

Ul3J ~ LJ U u U 
12 14 15 17 19 20 21 
X MD SIM ~ MES 

OJ FD 
NOME ____ 

19 NAO w----- ANO .19 

wl!J LLJ LJ U U ~ 
12 Ii. 15 17 19 20 23 

Meses MO 

OJ 7 ou mais 
S1M 0-> F 0, l'i meses [} 
NAO 0 

LJl?J LLJ Lt-J U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

OJ 
Meses MD 
7 ou mais SIM 0-> FD 19 meses G NAO 0 

1LJ LJ U U U 
15 17 19 20 21 

MD SIM CTI-t MES 
FD NOME-_ - -

19 NAO @- ANO 19 

'u L!J ~ LJ u U LJ ~ 
! 12 14 15 17 19 20 21 23 



- 5 -

224. SE 7 
PARA CADA NASCIDO VIVO 209. E NENHUMA MORTE DECLARADA: 

OU+ ,IESES 
225. SE I I I 

Nume-
208. Em que mes e ana nas- Foi 210. Qual 0 nome dele/a? Essa cri- "SUI 

223. Quantos me an<; a C11O- 3 
ceu a seu (l?, 2 ~J ... ) Era 

ro um 
E ALGUMA olORTE DECLARADA: rou au I I filho ? sos durou rapa, llIostrou l'apaz 211. Esta vivo/a? 

de PARA OUTRAS GRAVI DEZES cssa gru\,i qual quer au 4 7 
ou 

dez? 
outro si rapa-

or- 222. Em que mes e ano tc)'- E SUI: SE NAO' nal de \.~ rn a a uma riga? 
minou a su a (1., :2.) 212. Qual e 213. Em que mes cla de[Joi 

clem gruviclez destas? 
r ut) a- o 1.0 no e ana mal" de nas - B 

l'j ga? me? 
- reu? cor? 

MES ANO 

- M 0 [IE] 

OJ 19 
7 au mais SIM 0----'> 10 

G NAO 0 F 0 

~ l1J LLJ LLJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

MO 

CD 7 au mais SIM O~ FD 19 D~ 
NAO 0 

w llJ LLJ ~ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

X MD SIM W-~ MES 

CD FO 
NOME _____ 

19 NAO [1}-- ANO 19 

UW ~ ~ U U ~ ~ 
12 14 15 17 19 20 21 23 

-
Meses M 0 

OJ 7 au mais s1.\ID-> 0 19 meses D~ 
NAO 0 

F 

ltJl3J GJ ~ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

OJ 
Meses MD 
7 au mais SH! O~ FO 19 meses G NAO 0 

GJ!2J GJ LJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 
X MO SIM ~ MES 

CD FO 
NOME ____ 

19 NAO G--- ANO 19 

wW ~ LLJ U LtJ ~ 
12 14 15 17 19 21 23 

Meses MO 

CD 7 au mais 
SIM 0-> FO 19 meses G NAO 0 

U~ ~ l.LJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

CD 
Meses MO 
7 au mais SIM 0--) 

FO 19 meses G NAO 0 

W !2J ~ ~ U U 
12 14 17 19 20 

X MO SIM ~ MES 

CD FO NOME-- - -
19 NAO 0- ANO 19 

U~ LJ LJ u U lLJ LJ 
12 14 15 17 19 20 21 23 



- ::> -

224. SE 7 PARA CADA NASCIDO VIVO 209. E NENHUMA MORTE DECLARADA: 225. SE 
I I OU+ ,IESES 

Niime-
208. Em que mes e ana nas-

Foi 210. Qual 0 nome dele/a? Essa cri- "SIM 
223. Quanlos me ane; a clm- 3 

ceu 0 seu (l;l I 2;) ... ) Era 
1'0 

llill 
E ALGU~IA MaRTE DECLARADA: rou au 

filha ? ses dural! 
mostrOl! rapa; 

rapaz 211. Esta vivo/a? 
de PARA OUTRAS GRAV1DEZES essa gravi qual quer au 4 7 

ou 
dez? 

outro si rapa-
01'- 222. Em [llle ml'S (' ano tl'r- E SlM: SE NAQ' nal de vi IT] a a uma riga? 

minoll a sua (1. '. :!. ) 212. Qual e 213. Emqllern2S da depoi 

dem graYi dez (\l'st as? 
rapa- o l,ll no 'e anomOl" de nas- 8 

ri ga? me? 
-

reu? cer? 

MES ANO 

- 0 [ili] 

OJ M 

19 
7 ou mais slM 0-> 10 

G NAG 0 F 0 

LLJ W LLJ LLJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

M 0 

OJ 7 ou mais SIM 0-+ FD 19 0+ NAG 0 

WW LLJ ~ U U 
12 14 15 17 19 20 

X MD SIM [il-. MES 

OJ FO 
NOME _____ 

19 NAO w----.- ANO 19 

U W ~ LJ U U ~ ~ 
12 14 15 17 19 20 21 23 

-
Meses MD 

OJ 7 ou mais 
S])I 0-> FD 19 meses D~ 
NAG 0 

W l3J ~ ~ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

OJ 
Meses MD 
7 ou mais SHI D~ FO 19 meses G NAG 0 

W~ lLJ LJ U u U 
12 14 15 17 19 20 21 
X MO SIM ~ MES 

OJ FO 
NOME ____ 

19 NAO U}- ANO 19 

wW LLJ LLJ U W ~ 
12 1f.. 15 17 20 21 23 

Meses MO 

OJ 7 ou ma~s 
SIM 0-'> FO 19 meses G NAG 0 

LJ~ LJ Lt-J U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

OJ 
Meses MD 
7 ou mais SIM O-!> 

FD 19 meses [} NAG 0 

W ~ lLJ ~ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

X MO SIM CD-j MES 

OJ FO NOME __ - -
19 NAO 0-- ANO 19 

W ~ L-J LJ u U LJ ~ 
12 14 15 17 19 20 21 23 



- 5 -

224. SE 7 
PARA CADA NASCIDO VIVO 209. E NENHUMA MORTE DECLARADA: 

OU+ "IESES 
225. SE [ I I I 

Nume-
208. Eln que mes e ano nas- Poi 210. QuaID nome dele/a? Essa cri- "SIM 

223. QuanLos me ane; a cho- 3 
ceu 0 seu (1?, 2? ... ) Era 

1'0 
urn 

E ALGUMA MORTE DECLARADA: rou ou I I fUho ? ses (lurou rapa, mostrou ral1az 211. Esta vivo/a? 
de PARA OUTRAS GRAVIDEZES e~sa gravi qual quer ou 4 7 

ou 
dez? 

Dutro si rapa-
01'- 222. Em que ITIes e anD ter- SE NAO' nal de vi CD a a uma riga? 

minou a sua (1., ~.) Qual e 213. Em querres da depoi 

dem gravidez destas? 
rapa- o I." no e anD mOl" de nas- 8 

ri I'. a? me? - reu? cer? 

MES ANO .." M 0 [ill] rn 7 au mais SI~ 0-> 10 
19 G NAO 0 F 0 

LLJ W LLJ LLJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

MD 

CD 7 au mais SIM D~ F 0 19 D~ 
NAO 0 

W l1J LLJ ~ U U U 
\2 14 15 17 19 20 21 
X MD SIM llJ-. MES 

OJ FO 
NOME _____ 

19 NAO CD--+- ANO 19 

Lt.Jl!J ~ LJ U U ~ ~ 
12 14 15 17 19 20 21 23 

-
Meses MD rn 7 au mais sHID-> F 0 19 meses D~ 

NAo 0 
LJ~ ~ LJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

rn Meses MD 
7 au mais SHI O~ FD 19 meses G NAO 0 

wl3J ~ LJ U U 
12 14 15 17 19 20 
X MD SIM 0-t MES rn FD 

NOME ____ 
19 NAO W- ANO 19 

LJW LLJ W U U W 
12 If. 15 17 19 20 21 

Meses MD 

OJ 7 au mais SIM 0-> FD 19 meses fY NAO 0 

LJ~ LLJ ~ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

OJ 
Meses MD' 

7 au mais SIM D~ 
FD 19 G NAO 0 

Lt-Jl3J Lt.J LJ U U U 
12 14 15 17 19 20 21 

X MD SIM eDt MES 

OJ FD NOME ___ -
19 NAO ill-- ANO 19 

LtJ L!J LJ LJ u U It.-J lLJ 
12 14 15 17 19 20 21 23 



- 5 -

PARA CADA NASCIDO VIVO 209. E NENHUMA MORTE DECLARADA: 
224. SE 7 

OU + "IESES 225. SE 

Nlime- 208. EIIl que mes e ano Ilas- Poi 210. Qual 0 nome dele/a? Essa cri-
223. Quantos me aile; a cl1o-

"81M 

ceu 0 seu (1 ~, 2 ~ ... ) 
1'0 Hll10 ? 

UIIl 

rapaz 
de PARA OUTRAS GRAV1DEZES 

ou 

01'- 222. Em quo Illes c allO ter-
a a uma 

minou a sua (1., ~.) 

clem gral'idcz destas? 
rapa-

ME8 ANO 

OJ 19 
'-=======-1::=====:=...V 

LLJ W LLJ LLJ 
12 14 15 17 

OJ 19 

wW LLJ LJ 
12 14 15 17 

x 
OJ 19 

UW GJ ~ U 
12 14 15 17 19 

OJ 19 
L=====l:=======-!::/ 

Ul3J ~ ~ 
12 14 15 17 

OJ 19 

w~~ LJ 
12 14 15 17 
x 

OJ 19 

\w W LLJ 
12 1L. 15 

LLJ 
17 

\rn L=====l..:1==9 ~ 
LJ ~ LLJ GJ 
112 14 15 17 

19 

I~ l3J ~ P 14 15 
~ 
17 

Ix rn 19 

LJ 
17 

MD 

FD 

U 
19 

E ALGUMA ~lORTE DECLARADA: 

211. Esta vivo/a? 

8E NAO' 

212. Qual e 213. Em que mes 

o I." no 
me? 

e ano mOl
reu? 

ses durou 1'OU ou 
mostrou 

essa gravi qual quer 

dez? 
outro si 
,nal cle "1 
cia depol 
cle nas
cer? 

7 au rnais SIM 0---:> 
G NAa 0 

U U 
19 20 

Era 

ou 

rapa

riga? 

M D 

F 0 

U 
21 

MO 
7 au rnais S1M D~ F 0 

0+ NAo 0 

U U U 
19 20 21 

SIM [il-t MES __ --r/ 
NOME ____ _ 

NAO [1J--+- ANO 19 

U LJ LLJ 
20 21 23 

___ /L..--~e~:s-rnai---,--sD7 SHI D---I---J-> ; ~ 
. meses. NAo 0 

U U U 
19 20 21 

Meses M 0 
7 au mais SHI 0-+ F 0 
meses G NAo 0 

u U U 
19 20 21 

S I M ITl--t MES ---t: 
NOME ___ _ 

N AO [iJ---..- AN 0 19 

Meses __ _ 

7 au rnaisn . S1M 0-> 
meses L...P NAO 0 FD 

U U U 
19 20 21 

Meses-__ MD 
7 au rnais SIM D~ 
meses [} NAa 0 FD 

u U U 
19 20 21 

S 1M CTIt MES ---v'/-' 
NOME-- - -

NAO ill- ANO 19 

U lLJ ~ 
20 21 23 

I I I I 
3 

4 7 

IT] 
8 

[ill] 
10 



214. A senhora esta gravida? 
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NAOW 

(PASSE A 217) 

215. Para quando espera 0 bebe? _________ , 19 __ __ 

(MES) (ANO) 

216. Prefere urn rapaz ou uma rapariga? 

RAPAZW RAPARIGA IT] INDIFERENTE [JJ 

OUTRA RESPOSTA ____________________________ __ 

(ESPECIFIQUE) 

z17 ENTREVISTADORA: VEJA 207, 214 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

NENHUM FILHO 
NASCIDO VIVO [JJ 

1 
218. Mas (para a1em desta sua gra

videz) ja a1guma vez esteve 
gravida? Quero dizer, ja te
ve a1gum nascido morto ou te
ve a1guma gravidez mesmo que 
tenha durado so algumas sema
nas ou so alguns meses? 

SIMITJ 

219. Quantas vezes 

(NUMERO) 
I 
t 

PARA CADA GRAVIDEZ 

NAOW 
(PASSE A 301) 

esteve gravida? 

DESTE TIPO PER-

GUNTE 222-L25. INSCREVA A INFORMA-

9AO NO QUADRO NAS LINHAS NAO MARC~ 

DAS COM (x) 

DEPOIS NUMERE AS GRAVIDEZES POR OR 

DEM CRONOL6GICA E PASSE PARA 301. 

1 OU MAIS FILHOS 
NASCIDOS VIVOS [1J 

1 
220. Para a1em da(s) vez(es) de que 

me fa10u, houve algumas outras 
vezes que tenha es tado gr avida? 
Quero dizer, ja teve a1gum nas 
cido morto ou teve a1guma gra~ 
videz, mesmo que tenha durado 
so algumas semanas ou so a1gurn 
meses? 

SIMW NA00 
(NUMERE, POR ORDEM CRONO
LOGICA A(S) GRAVIDEZ(ES) 
INSCRITA(S) NO QUADRO E 
PASSE if Q26) 

221. Quantas gravidezes destas teve? 

(NUMERO) 
I 

PARA CADA GRAVIDEZ DESTE TIPO PERGUNTE 

222-225. INSCREVA A INFORMAQAO NAS LI~ 

NHAS NAO MARCADAS COM (X), DE FORMA A 

ELABORAR UMA LISTA DE GRAVIDEZES ORDE

NADA CRONOLOGICAMENTE. 

DEPOIS NUMERE AS GRAVIDEZES E PASSE PA -
RA 226. 

D 
45 

[I] [[] 
46 ~8 

D 
'50 

o 
51 

D 
52 

IT] 
53 
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SE "NENHUM NASCIDO VIVO" PASSE A SEC9AO 3 t CASO CONTURIO PERGUNTE 226 

226. Amamentou o/a ____________________ ? 

SIM IT] 

1 

(NOME DO ULTIMO FILHO) 

NAO~ 
(PASSE A 228) 

227. Durante quantos meses o/a amamentou? 

(MESES) 
AINDA AMAMENTA 0 

228. ENTREVISTADORA: VEJA 202 E 204, SOME, E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

1 FILHO 

NASCIDO VIVO [i] 
(PASSE A 301) 

2 au MAIS FILHOS 

NASCIDOS VIVOS [1J 

1 
229. E amamentou o/a ? 

SIM IT] 

1 

(NOME DO PENOLTIMO FILHO) 

NAO CD 
(PASSE A 301) 

230. Durante quantos meses .o/a amamentou? 

(MESES) 

o 
55 

CD 
56 

o 
58 

o 
59 

IT] 
60 
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SEC~Ao 3. CONHECIMENTO CONTRACEPTIVO 

301. Agora gostava de fa1ar de urn assunto urn tanto diferente. Como ta1vez sai -
ba ha varios metodos ou maneiras de urn casal adiar uma gravidez ou evi

tar uma gravidez: A isto se chama contracep~ao. Sabe, ou ja ouviu fa1ar 

de a1gum metoda de contracep~ao? 

(SE NECESSARIO ACRESCENTE: QueY'o dizel' .. sabe au ja auviu falal' de manei
l'as de urn casal adial' ou evital' uma gl'avidez~ 

81M OJ 
1 (PASSE A INSTRU9AO ANTES DA 303) 

302. Que maneiras ou metodos conhece? __________________________________ _ 

Sabe de mais alguns? ____________________________________________ __ 

ENTREVISTADORA: REG1STE AS RESPOSTAS ABREVIADAMENTE E EM SEGUIDA MARQUE 

NA COL. 1 0(8) QUADRADO(S) CORRESPONDENTE(S) AO(S) METODO(S) MENCIONA

DO(8). 

AGORA FAQA AS PERGUNTAS DA 303 A 312 SALTANDO AS CORRESPONDENTES AOS ME 

TODOS QUE JA FORAM MARCADOS NA COL. 1. 

r---------~ ANTES DE FAZER A8 PERGUNTAS D1GA: So para me certi 
COL. 1 

PILULA 

(PL) 

DIU 
(DI) 

DUCHE 

(DCH) 

ficar, deixe-me descrever alguns (outros) metodo; 
para ver se ja ouviu fa1ar de1es? 

303. Uma maneira de uma mu1her poder adiar uma 
gravidez ou evitar ficar gravida, e tomar 
uma pilula todos os dias. Ja alguma vez ou
viu fa1ar dest~ metodo? (1) 

(MARQUE A RESPOSTA NA COL. 2) 

304. Outra maneira, e a mulher usar urn aparelho de 
plastico ou de metal, chamado DIU, quer dizer 
dispositivo intrauterino, e que e colocado pe 
10 medico ou enfermeira e fica la dentro no 
utero. Ja alguma vez ouviu falar deste metodo?(2 

305. A1gumas'mu1heres para nao ficarem gravidas,fa 
zem lavagens com agua ou as vezes comoutro -
liquido proprio logo a seguir a terem rela~Oes. 
Ja alguma vez ouviu fa1ar deste metodo? (3) 

COL. 2 
OUVIU 
FALAR 

SIM [JJ 

NAO [IJ 

SIM IT] 

NAO 0 

SIM IT] 

NAO [1J 

-

I I I I 
1 '3 

I I I I I 
4 7 

rn 
B 

[I[I] 
10 

o 
12 

o 
13 

D 
14 

D 
15 

o 
16 



COL. 1 

[Q] 
RITMO 

(RT) 

[Q] 
PUTROS ME-
~ODOS FEM! 

NINOS 
(OMF) 

[QJ 
PERSERVA-

TIVO 
(PRS) 

@] 
COITO IN

~ERROMPIDO 
(CI) 

ESTERILIZA 
~AO FEMINA 

(EF) 

306. 

307. 

308. 

- 9 -

Alguns casais evitam ter relac;oes em certos 
dias do mes, quand,o e mais f1icil a mulher fi 
car gravida. Sao os "dias seguros" e e cham~ 
do 0 metodo do calendario ou das temperatu~ 
ras. Ja alguma vez ouviu falar deste metodo? (4) 

As mulheres tambem usam outros metodos para 
evitar ficarem gravidas. Por exemplo, poem, 
elas proprias, dentro de si urn diafragma, ou 
esponja, ou cremes, ou espumas, antes de te
rem relac;oes. JR alguma vez ouviu falar des
tes metodos? (5) 

ha tambem alguns metodos que os homens usam 
para a mulher nao ficar gravida. Alguns usam 
urn preservativo ou"camisa" durante as relac;oes 
Ja alguma vez ouviu falar deste metodo? (6) 

309. Alguns homens tern cuidado e retiram-se antes 
do fim. Ja alguma vez ouviu falar deste met~ 
do? (7) 

310. Algumas mulheres fazem uma operac;ao para nun 
ca ma~s terem filhos, isto e, sao esteriliza 
das. Ja alguma vez ouviu falar deste metodo?(8) 

[QJ 311. Alguns homens fazem uma operaC;ao para a mu -
ESTERILIZA lher nao ter filhos, isto e, sao esteriliza-
~AO MASCU= dos. Ja alguma vez ouviu falar deste metodo?(9) 

LINA (EM) 

312. 

OUTRO 

Ja alguma vez ouviu falar de quaiquer outros 
metodos que as mulheres ou os homens usem p~ 
ra evitar a gravidez? 

1) 
SE "SIM" (ESPECIFIQUE) 2)------

(0) 
(11) 

313. ENTREVISTADORA: MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

PRESEN~A DE OUTROS NESTA SEC~AO DO QUESTIONARIO 

(MARQUE TUDO 0 QUE FOR CASO DISSO) 

'NENHUMA PESSOA [QJ 

CRIAN~AS COM MENOS DE 10 ANOS IT] 
MARIDO m 
OUTROS HOMENS GJ 
OUTRAS MULHERES 0 

COL. 2 

OUVIU FALAR 

SIM [I] 

NAO [2] 

SIM [!J 

NAO CD 

SIMW 

NA00 

SIM II] 

NAO [I] 

SIMO] 

NAO II] 

SIMITJ 

o 
17 

o 
18 

o 
19 

D 
20 

o 
21 

o 
22 

o 
23 

g=J 
QJ 

OJ 
28 
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SEc~AO 4. REGULA~AO ANTERIOR DA FECUNDIDADE 
401. ENTREVISTADORA: 

VEJA QUADRO DO HISTORICO DA 
GRAVIDEZ (PAG._) E MARQUE 
NUMERO DE GRAVIDEZES 

VEJA 214 E SE 
GRAVIDA ACTUALMENTE 

MARQUE 1 
SOME 

+ 
E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

TOTAL 0 

IT] 
(PASSE A 501) 

TOTAL 1 

IT] 
(fAt;:A AS PERGUNTAS 
402. 403. 404. 405 
406 e 407 PARA 0 II! 

TERI'ALO ANTES DA 

GRA I'IDEZ) 

--I 
TOTAL 2 OU MAIS 

[l] 
(fAt;:A AS PERGUNTAS 402. 403. 404. 405. 
406 e 407 PARA 0 INTERVALO ANTES DA P. 
GRAVIDEZ E 402-A. 403. 404. 405. 406 e 
407 PARA CADA UM DOS INTERVALOS SEGUIN 
TES) 

REGISTE AS RESPOSTAS NO QUADRO SEGUINTE. NO CASO DE A MULHER TER TIDO MAIS DO QUE 8 
GRAVIDEZES, USE FOLHAS ADICIONAIS. 

IDENTIFIQUE CADA GRAVIDEZ PELO NOME DA CRIAN~A OU PELA DATA DO TERMO DA GRAVIDEZ. 

403 -104 405 406 407 1-------+.- -- -. :..c.: ___ +--__ =..:...:.. __ +-_--=c::..::-_--+ ___ :..::..-'. __ -j 

va108 

Inter- QUl' m6todo u- Ficou gravida Recordando 0 Nunca mais quQ.. 
,coOll'? enquanto esta tempo antes. . 
L-' ParCllte dC'ixUlI det-)ttl gravi- rIa ~er_ fllho::.) 
(SE MMS DO \'~ a usar au 
QU'E U,II INSCRC.-I tlnha delXado doz. queri a mes au S[) nao que-

, d t de usar? 100 ficar gru-- 1'18 naquela al 
VA 0 ULTIMO) I' d: ~~~~ra~r~~ vida nessa al tura? 

vida? tura? 
A I B leD E F' G 

~----------~~----~----~-~-~-~----~--~------~ 

ANTES 

DA 1" 

GRA-

VIDEZ 

-

00 FBI 

a 
DA ]. 

AO INf 

CIO DA 

-

3 

00 F'IM 

DA 2~ 

AO IN! 

CIO DA 

3~ 

Tente recordar () tPII1PO an

tes de tel' fiead" gr"Yida 

rela 1~ I'cz. Nessa altura 

algulJl de y():-; !~1 sl'lil/"l"l.l 1/' 

() Sl'1l lI/l(n-ll ' I tentou elf' al 

guma manci ru adi a1' au ['vi

tal' Que ficassl' gravida'? 

402-A 

Agora tente recordar a e". 

pa<;a de tempo entre a fim 

cia sua 1~ gra\,idez e (} in1 

cia cia ::~..a. Nc!:)se i nt erra-

10 algum de 1'0S (el scll/i,,

rll ll:1 u sC:l Ifldrl\..{t1 I tentou 

de alguma maneira adiar au 

eyit ar que fieasse gniYida? 

40~-A 

NOI\IC OU D.-\T.-\ DO TERMO DA GRAnDEe 

SIll 

[)] E"Q~~~~~ [) v~ /~~ SIM oill I 
PASSE)r 402-A SEV ~ '/ / (PASSE A 40.-..1 Sl'INUNCA 
MAIS I.vrrRl'AroS) '/ /IIAIS INTERVALOS) 

MAIS[l] 

TINHA 
11J~ 

PARA f1CAH Q] 
GRAVIDA 

(PASSE ,\ 402-A S£ 
IIAIS INJTIlI'ALOS. 

NAO 

NA() :-IA· 

N.S. QUELA 

DEIXADO (PASSE A 402-;\SE ALTUHA 

~.s. ITI~ 

OUTRA 
HAZAO [1J~ NAO 

.ill-H---------+---------r--------*' 
NOlIE: OU DATA 00 TER)IO llA GIIAVIDEZ 

IIAIS IliTERI'ALOS) 

N.S. CiJ 

SHI ENQUA~:TO ITl ~~~~~ SDI OJ 
USA\·A V~ /~(P;\SSEA402-ASENUNCA 

1------~p.Assr A 402-;\ Sf: '/' ~'IIAIS INTERI'AWS) 

/ l' I 

-
MAIS INTERVALCS PARA nCAR r:l 

GR.~ \'l DA Ll.J 
PASSE A 402-H SI' 

TI:-IHA [j]~ IAIS INTERI'AWS) 
DF:I:,ADO 

:;.s. [2]~ 
OUT~A [1]7 
RAZAO NAD 

~~--------------r-----------~--------~ 

NOliE OU DATA 00 TERMO DA GRAVIDEZ 

SIll 

I\AO [Q~ 
NAO NA· 

N.S. QUELA 

IIAIS INT£RVAWS 

N.S. [l] 

Agora tente recordar a es OJ 
pa<;o de tempo entre 0 fim 

EI\Q~:~~~ [il ~(PA~SE ;1:~2~SE NUNCA )fAIS m 
PASSE A 402-A SE ~ IIAIS INTERI'ALCB) 

MAIS INTERVAWSj 

da sua 2ft gravidez eo ini . 

cia da 3~. Nesse interya-

10 al gum de 1'6s (cl SCI Iii, ,-

nl ou () st?u ll/:.1n ... -it1 I tento 

de al guma maneira adinr OL 

evit ar que ficasse gnlvtda? -
TINHA 

DEIXAro 

PARA ~ICAR UJ 
GRAVIDA 

(PASSE A 402-..1 S 

NAO ~ 
NAO NA· 

MAISINTERVALCB N.S. [1] QUELA 

UJ~ fA SSE A 402-A SE ALTURA 

IIAIS INTERVALOS) 

N.S. CD+ 
OUTRA 101. 
RAZAO L1r NAO 

[il-h--------+-------~------~ 

N.S. 

_____ ~ ______________ ~ __ ~~ ________ L_ ________ L_ ________ ~ ________ ~ ________ ~ 

[]J 
30 

o 
32 

D o:J 
33 34 

DO 
36 37 

DO 
3 S 39 

o o:J 
40 41 

DO 
43 44 

DO 
45 ·46 

D IT] 
47 461 

DO 
50 51 

DO 
52 53 
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I I I I 

1 3 
~03 ~o~ ~O;' ~Of, ~07 

FiC'()u :~l' ,\ r i riLL Itl'cordando Inler 0 

I I I I I ~l1l' 1l1(;tOt\[) u- L'nqUtmlo est a- t L'!1lPU ontes des- NUllC'[l mais que-- sou 
POl'qUL' dl'i:;(1u a graridez, qu~ ria tel' filho~' \ a a usaI' (lU 4 7 IS£ .\;;US DO 

t inh'l til'i xadn 'in illt'S!J}O fi- Ull s{) nt10 Cjue-valos ,1LT 1".11 I.\SCllf- dl' llsar 
ll' INU' antes ele fi- 'ar g r(lviclL\ l1l'~ ria naquelu al-n 0 (L TIXO ear gravida nl lura tura ['a 

OJ A B C D E F' G 
B 

~O~-A i\mllc 0[' ll.U.-\ DO TERllO lJA GRAVIDEZ 

SIll L., ~',l\'rc [il - Sl\: OJ 10 16 11 I " (PASSE.1 ·102 -,I SE ,,[':>;C,\ \\.\IS [j] 
Agora tpl1tL' l't'('orriur II L':+ OJ S£ 11.11 5 I.\T£Rr.1WS 10 12 

DO F])I 1'.11 s l.\T[I'I'.'lllSl 
pac:u (ll' tempo l'1l11'l' 0 till: 

:3:' P.\H;\ OJ (1,1,0 ill~ 0 [I] da gruyid('z (' II ini cio 
::1/1 DA 3~1 

/1. rPAS~[ ~02-.\ SF: N~O NA· 14 da Nl'SS(' in L c'l'Yalo al 
11M S ETERLlIDS I 13 

N.S. [1] QUELA m ,10 INl - gUll] dr' y(')s .1 '-"('I,",\'r.1 " T1:-1H,\ m .. 

-
D[1:\AL'O PASSE .1 ~02-A Sf ALTUR1\ D 0 .~'t "l //,,-!I"/J,1 It'll L()u d(' a1- \iUS IS TER l'.1LQ;1 

CIO DA 
guma mall('ira adiar ('ri- m .... 16 17 Oll \. :~ . 

-1:1 ( ar qUl' I icass(' ~l'(l\"i ela :--; ,s. [l] 0 0 :-11.0 Cll:TRA RAZAO [Z]7 
CD 18 19 

:i 
-IO~- A :;o\IL OC lJ-\T.-\ DO TERIIO D.-\ G1nnlJf:z 

DO 1''j)J ..-\g()l'i.1 It 'll t l' !'l'('orelar () l':+ SIll ;:\ ,'C'.\\':') [J] - S]:: OJ 
0 [I] L'o,)'"l iFISSI' .1 ./02-·\ Sl.· U] [iJ \I :'C\ \L\ I ~ 

pact) (ic' tl'mp() ('Ill!'i' () Lilli ,p L~.sr .~ 40:;-.-i Sf .1:.11:-: I.\Tl:HU(Q; 20 21 4~1 .J:' I .:\b I.YTflll'.HUS DA da gru\ itil'/. 
" 

0 illicill 
":.f/I _<.l l ' .'1. ! ~. \ ,\'i OJ da ,) .. N(l:-'S(l ill t ('l'yal () a1 

:;'\0 [J> 0 0 AO INf - \.:'\ll ~.\ . gUlII tiP \'(')s .1 ,('I, 1-.1 , . 

• 
P .\SSI: . 1402-\ .';1' 

G-? X·l}:::; J'\7'fR L1l0.") \.s. [i] [J 23 24 
DA .--:t', ( //drIJ,l t l'l1tOU d(' a1- C:'l \~i:\ I!I·I:I.\ CIO 

I'l:1\:\I\i I:P.'SSE .~ -i02··\ 51: 
gLiIIlH lJlat1t'ira aeliar ()1I i'\" i- MAlS 1.\ "}Tfi\'.Wli I .\1,':'\':1.\ 

_" \.:-:. [2] .. D 0 ;1. tar qUl' ri('[l;;S(' I-',I'.i\" ida NAO 
H.\.'.1.\.1~ 

II 
()\ ":"F.\ 

121 [1J >~ . S . 25 26 

~O~-A ':;0\11-: Ol' llXLl DO TERIIO D,l GR.·\IIDE7. 
fj 

-DO FIll Ag()ra tl'llt(l J'l'(,()l'dar () l':-1- Sr. .. ] !\ [j] 
"I OJ~1 0 CD --- --- l.·S.l" .. \ <P.·\SSL .\ ·J02·A Sf.' ~I',( ,\ :.:'\I:i OJ pa(:() d,' tl'm]lo (llltl'l' (I fim II] -<1 (P.lSSi'.1 .jO.'>1 Sf: ':.11 S 1.\,[,[III'.1/.OS. DA ,1. _il 

------- 27 28 da .1. gl'<l\'idl ' /. (' () inici() /\ .\.'.-1 Is 1.\Ti.IiI·.\WS 

AO INI - da ('a (.il'SSl' int ('l'\,alo a1- i''\H~RI;~~~ OJ 
~AO I]} D 

1 •• 

D 'PASSI:.~ ·W2-·\ SI. ~AO ,,\. gum dl' \'(is .1 "t '1/ ',( ·U .' 

-CIO D.-\ \~.-l.l s 1,\ ;:'R i':IWS) :;. s. UI ~ 30 31 :<c' //!clJ"lj,l lentou de a1- :[\[1.\ ',LGU 
[3 (PASSe .\ W2~.i Sf 

f:l gllm~t IlJalll'i l'a adiar ()ll t'\'i-
~\!·l ~::\r\U 

,HiS IXTEIl\'AIOS I ,\LTURA 

tar CjlH' t i(,~lSSl' gnisida "t~O 
\.::, Q} 

P.-\lAO@? [1] D 0 .It··~,H.\ 
~.s. 

32 33 Q] 

~O~-A :;Oll£ Ol' 11.-\T.-\ DO TEHllO D.-\ GR,\\'lDEZ .. 

• SIll :=\',,,l'.\\":-O UJ SI~I CO D [I] DO FIll Agora tl'l1tt' l'P('ordar (l ('S-
I P.-1SSE.\ 402-.1 SE :\U:~C:\ :.:,\15 m :'S.;':.\ 

pac.:() dl' t ('mpo ('Ilt l'C' () filII CD I P.~.s~f .:'1 40;:-.)., SE \:.U S IXTE1l\'.J.l.Os, 34 35 
DA ea 

1· I:.u s J.\lTHL1LOS) ria rj ~l gl'a\'icll~z L' (I inl('io ". /( l<),R .. \ OJ AO INl- (la ~a Nl'ssl' ini('rndo al NAO ~ D D / .. 
:"t'I/\'1:1 

( PASSE.\ 402-.-\ Sf :-lAO ,,1\. 
glllll dl' \'(is ~I ,'I \ - '(US l.\T[Rr.1WS) 37 38 CIG D.-\ :;.s. m llJ Sl'.', IIl,lr,J, t l'ntou dt' a1- ~ i>~H.~_ (,l'[L.-I 

ClEIXADU G}7 IPASS£ ,1402'.' Sf. a gUIlIa mallei I'll atiial' ou l'ri- I:.u S I.\TLJi\·.,WS .\LTCHA 

0 D ,. 
~ tal' lllll' ficassl' f.!r~irida CiAO 

:\.S. 
H.J,/.'i.08 rn (Jl'~H,\ \.S. 39 40 QJ 

3 
~O~-.-\ :;o)1E OL' D.n.-\ DO ERIIO DA GRAnDt:Z 

DO FIll S1\1 E\.;C:· W1 (j [!J - SI:.: CD 
D IT] A~()l'a t l'ntl' l'L'Clll'dnr u l'~ .OJ iP.~_)Sr: -,.-\ SE' (PASSE ." 402',1 Sf 

DA 
~a \1<.1(0 (lp t t'lllPO L'nt rL' () fim I.'.H S l.\TE Ii \., LOS Y.US I.\TL·H\·AWS .\l'.\C.; .',; .. ~ IS ill 41 42 I. 

da I' ~l j..'.l'uyidez l' (1 illicio /1 P.'\il~R~]('·1.8 OJ 
AD INl ria Sil. ~(,SSl' int l'l'\'alo a1- :.AO [II-? 

\AO D D 

• 
rp.-\ssr.=1 -102 ',-1 Sf :< .. \. 

gum dl' r(')s ,/ Sl'/I'"lr./ " I:.HS ETER\,'-\WS [1] 44 45 CIO D'-\ 
-:-: \l-L\ C} \.s. I)CEL\ Gl -,,'(',( /I,~I ri .i(' t L'l1tllU rll' al-
~;.\~ t') _JL (P..lSSL·.~ ~1J2·.' SE 

a gUll\u IllUIlPil'U adiur ()ll l'ri- .\:.us I.\TERI'AJ.oS) ,\L~Ti1.'\ 0 0 8. 
:;~O [Th tal' qUL' ticaSSL' ~ruridn \ .:-:. 

::;!:;o[3} \.S. [] Cll·~:-' .. ~ 46 47 CD > 



Inter 

valos 

A 

DO FDI 

OA 3~l 

110 INI-

CIO 011 

DO ,'1.\1 

AO IN!-

CIO DA 

DO FIll 

AO IN!-

CIO OA 

DO F'UI 

OA 6:' 

AO INf-

ClO DA 

a 
7. 

8 

DO FUI 

DA 7~1 

AO IN! 

CIO DA 

a 
8, 

B 

,..\gOl'<l LPlll (' }'('C'(Jl'dal' () l':i

PU(;O cit' t ('milo l'!lt1'(\ () fiJI, 

da 3:1 gnl\'i<1('/ (' {l inlcio 

da .f~t. NL'S:-'C' intc'l'\'alo al 

gum dl' ,'()s ,/ "-('!:,,,' r-' 

,'::'("/ //:,I.,-i--l, \ tl'l1t()ll til' al-

guma ttWI1!'il'<l adiar {)U ('\"i

t Hl' qUl' t iC<lSSl' gn'lYida 
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408. ENTREVISTADORA: VEJA 0 QUADRO ANTERIOR (COLUNA B) E MARQUE 0 QUp~RADO A

DEQUADO CORRESPONDENTE AO ULTIMO INTERVALO. 

USOU CONTRACEP~AO IT] 

1 
NAO USOU CONTRACEP~AO ~ 

(PASSE A 501) 

- -'-'-

409. Durante quantos meses usou ___________________ neste ultimo inter 

(METODO - VEJA COL. C) 
va-lo? 

(MESES) 

410. ENTREVISTADORA: VEJA A COLUNA D E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO COR 

'RESPONDENTE AO ULTIMO INTERVALO 

TINHA DEIXADO 0 ENQUANTO USAVA III 
ou N.S. ~ 

(PASSE A 501) 

411. Depois de ter deixado de usar __________ ___ 

(METODO) 
quantos meses passaram ate ter ficado gravi 

da? _______________ _ 

(MESES) 

o 
54 

55 57 

o 
58 

I I I 
59 61 
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SEC~Ao 5. HISTORICO DO CASAMENTO 

501. Vamos agora fa1ar de outro assunto. A senhora agora esta casada, esta 
junta, e viuva, divorciada ou separada? 

CASADA [I] JUNTA IT] vrUVA g;J DIVORCIADA ~ SEPARADA ~ 
~casou so uma vez, ou mais do que uma 

I M vez7 
. 1 VEZ [i] MAIS DO QUE 1 VEZ [}] 

(PASSE AO QUADRO "CA 
SAMENTOS ANTERIOREST! 
PERGUNTE A 509, MAR-
QUE 0 QUADRADO ADE -
QUADO NA 510 E CONTI 
lIVE COM A 511 OU 5i2 
CONFORME 0 CASO) 

503. Em que mes e ano a senhora e 0 seu 0ctuaV marido come~aram a viver 
urn corn 0 outro? 

------- , 19 __ 
(ANO) (MES) 

504. 0 seu marido Vlve habitualmente consigo? 

SIMQ] 

l 

NAO IJJ 
1 

505. Ele fica fora so por a1gum tempo ou deixaram 
mesmo de viver urn com 0 outro? 

s6 paR AL 
GUM TEMPO W 

DEIXARAM DE VIVER ~ 
UM COM a OUTRO L£J 

1 
506. Em que mes e ano deix~ 

ram de viver urn com 0 

outro? 

_______ , 19 __ 

(MES) (ANO) 

I 

I 
"'-507. Esteve casada malS de que uma vez? 

SIMW 

1 
NAO [D 

(PASSE A 513) 

508. Quantas vezes ao to do esteve casada7 _______ _ 

(NUMERO DE VEZES) 

I I I I 
1 3 

I I I I I 
4 7 

IT] 
8 

[IT?] 
10 

0 
12 

o 
13 

CD CD 
14 16 

D 
18 

D 
19 

OJ [I] 
20 22 

D 
24 

o 
25 
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ENTREVISTADORA: PARA CADA CASAMENTO ANTERIOR PERGUNTE DA 509 A 512 (SE ESTA 

ACTUALMENTE CASADA 0 NUMERO DE RESPOSTAS A INSCREVER SERA 0 

NUMERO DA RESPOSTA A 508 MENOS UM) 

511 . SE "DIVORCIO 
509. . Em que 

... 
510. Como acabou ou "SEPARA- 512 . SE MORTE: mes e 

ano comec;;ou 0 o casamento? ~~O".Em que Em que mes e 
seu (19, 29 mes e ano dei ana morreu 0 

... ) casamen xaram de vi- seu marido? 
to? vet urn 

outro 
com 0 

MES MORTE IT] 
? MES 

ANO 19._ 
ANO 19_ DIVORCIO IT] MES 

SEPARA<;:AO W ANO 19 __ 

MES MORTE [J 

0 2 DIVORCIO MES ANO 19_ 
SEPARA<;AO W ANO 19 __ 

MES MORTE [] 
3 m 

ANO 19_ DIVORCIO MES 

SEPARA<;AO []] ANO 19_ 

MES MORTE IT] 
4 

DIVORCIO [iJ MES 
ANO 19_ 

SEPARA<;AO []] ANO 19_ 

513. Na altura do seu (primeiro) casamento tinha a1guma ideia sobre 0 numero de 
fi1hos que queria ter? 

SIMW 

1 
NAOm 

(PASSE A 519) 

N.S.W 
(PASSE A 519) 

514. Quantos fi1hos queria nessa a1tura? ____________ __ 

(NUMERO. ACEITE INTERVALO. SE 0 PASSE A 51 

a 515. Quando se casou (pela 1. vez) queria ter 0 seu primeiro fi1ho logo a se 
guir, ou queria deixar passar a1gum tempo? 

LOGO A SEGUIR IT] DEPOIS DE ALGUM TEMPO ~ 

516. Quanto tempo queria que 
passasse ate ficar gra-
vida? ____ _ 

(MESES) 

1 

INDIFERENTE UJ OUTRA \]] 

517. Na altura do seu (primeiro) casamento, conversou alguma vez com 0 seu 
marido sobre 0 nlimero de filhos que queriam? 

SIM IT] 

1 
NAOOJ 

(PASSE A 519) 
N.S.[l] 

(PASSE A 519) 

518. Nessa altura, quantos fi1hos pensa que 0 seu (19) marido queria? 

(NOMERO - ACEITE INTERVALO) 

L-______________________________ "' ________________________ -II 

OJ CD 
26 28 

D CD rn 
30 31 33 

IT] CD 
35 37 

D CD rn 
39 40 42 

rn rn 
44 46 

D OJ CD 
48 49 51 

IT] IT] 
53 55 

0 rn CD 
57 58 60 

o 
62 

CD 
63 

o 
65 

[IIJ 
66 68 

o 
69 

IT] 
70 
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519. Se pudesse escolher agora exactamente 0 numero de filhos a ter em toda a 

sua vida, quantos seriam? __ -----:-___ . SE A RESPOSTA FOR 'b"PASSE A 521 
(Nv.mero) 

520. Se nao pudesse ter exactamente 0 numero de filhos que disse, preferia urn 

a mais ou urn a menos? 

1 MAISO] 1 MENOS [IJ 

521. Qual e 0 numero de filhos que considera ideal, para uma famllia portugu~ 

sa actual? _______ _ 
(Nv.mero) 

N.s.D 

522. Poderia dar-me a sua opiniao sobre qual 0 numero ideal de filhos para 

urn casal como 0 seu? _______ _ 
(Nv.mero) 

N.s.D 

IT] 
72 

o 
74 

OJ 
75 

IT] 
77 
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SEC~J'iO 6. REGULA~AO ACTUAL DA FECUNDIDADE 

601. ENTREVISTADORA: VEJA 214 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

NAO GRAVIDA ACTUALMENTE QJ GRAVIDA ACTUALMEl'1TE Q 
(PASSE A 627) 1 

602. ENTREVISTADORA: VEJA 501, 504 e 505 E HARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

VIVENDO COM 0 MARIDO [TI OUTRA, SITUA~AO [2J 

1 (PASSE A 640) 

~-----------------------------~------------------------------------------, 

603. A senhora ou 0 seu marido estao a usar algum metodo para evitar que fi

que gravida? 

SIMW 

1 
604. Que metodo estao a usar? 

(METODO) 

NAOW 

(PASSE A 606) 

SE MENCIONOU ESTERILIZA~AO EM 604 PER

GUNTE: 

"A senhora ou 0 seu marido"? 

MULHERW 
(PASSE A 641) 

HARIDOW 

(PASSE A 646) 

ENTREVISTADORA: VEJA 401 E PROSSIGA DE ACORDO 

605. SE NUNCA ESTEVE GRAVIDA: 

Durante quantos meses no 
total usaram este metodo 
desde que faz vida de ca 
sada? 

SE ESTEVE GRAVIDA PELO MENOS 1 VEZ: 

Durante quantos meses no total usa
ram este metodo des de a sua ultima 
gravidez? 

ENTREVISTADORA: SOME OS PERloDOS SEPARADOS SE FOR CASO DISSO 

(MESES) (PASSE A 607) 

606. Tanto quanta sabe, a senhora e 0 seu marido poderiam ainda ter urn filho 

se quisessem? 

SIMW 

1 
NAO~ 

(PASSE A 640) 

N.S.m 

1 
607. ENTREVISTADORA: VEJA 202 e 204, SOME E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

NENHUM FILHO VIVO OJ 1 OU MAIS FILHOS VIVOS W 

FORMULE AS PERGUNTAS SEGUINTES CONFORME 0 CASO 

3 

4 7 

CD 
8 

[ill] 
10 

o 
12 

o 
13 

o 
14 

CD 
15 

I I 
17 19 

o 
2{) 

o 
21 
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608. Vou agora fazer-1he algumas perguntas sobre 0 que pensa que vai acontecer 
e 0 que quer que aconte~a. Antes de mais, pensa vir-a-ter (mais) a1gum fi 
1ho? 

SIN OJ NAO [IJ N.S. [JJ 

609. E quer vir a ter (mais) a1gum fi1ho? 

SIN IT! -r 
610. bNTREVISTADORA: VEJA 202, 204,SO 

I'!E, E NARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO. 

o OU 1 
FILHO VIVO OJ 2 OU HAIS 

FILHOS VIVOS [] 

(PASSE A 618) 

611. A senhora ja tern fi1hos (VI 
(N(/fJE1RO) -

VOS).Pode dizer-me por que razao 
quer ter mais? 
(REGISTE TUDO QUE FOR MENCIONADO) 

'[] QUER UH RAPAZ (1) 

[J QUER UMA RAPARIGA (2) 

[J GOSTA DE CRIAN~AS (3) 

o FILHOS SAO VANTAGEH ECON6MICA (4) 

o E BOM PARA CRIAN(,:AS TER IRMAOS(S) 

[] E VONTADE DE DEUS (6) 

[J PArS PRECISA MAIS GENTE (7) 

o OUTRA (8) 

612. Qual dessas razoes e para Sl a 
mais importante? ______________ ___ 

(PASSE A 618) 

NAO [1J INDECISA W 

, 

613. Por que razao nao quer ter 
(mais) nenhum fi1ho? 

(REGISTE TUDO QUE FOR MENCIONADO) 

o PROBLENAS DE SAUDE (1) 

o HUITO VELHA PARA TER FILHOS (2) 

[] QUERER TRABALHAR FORA (3) 

[] PREOCUPA~OES ECONONICAS (4) 

[J CASA INPROPRIA (S) 

[J TRABALHOS DOMESTICOS EXCES
SIVOS (6) 

[] FALTA DE INFANTARIOS, CRE
CHES, ETC. (7 ) 

[] DES~JO I'~IS INSTRU~AO/FORHA
~AO PROFISSIONAL (8) 

[] EXCESSO DE POPULA~AO (9) 

[] OUTRA (10) 
- ~ 614. Qual dessas razoes e para si a 

mais importante? ____________ _ 

61S. Ha algumas condi~oes que a possam fazer 
mudar de ideias? 

SIH IT] NAO f2l 
(PASSE H18) 

N.S. ~ 
(PASSE A 618) 

616. Quais seriam? 

(REGISTE TUDO QUE FOR MENCIONADO) 

NAO PRECISAR TRABALHAR FORA 

POSSBILIDADE TRABALHO MEIO-TEMPO 

HELHORIA SALARIO MARIDO 

MELHORIA SALARIO MULHER 

HELHORES ABONOS FAM!LIA 

NELHORES CONDI~OES HABITA~AO 

EXISTENCIA INFANTARIOS, CRECHES ,ETC. 

[l] 
[IJ 

W 
[[I 

~ 
[§J 
[I] 

OUTRA __________________________________ _ 

617. Qual dessas condi~oes e para si a 
mais importante? 

D 
22 

o 
23 

o 
24 

250 
26 0 
270 
280 
29 0 
30 0 
31 0 
320 

330 

340 

OJ 
35 

o 
37 

380 
39[J 
L,°D 
41 0 
42 0 
430 
440 

450 
460 
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618. ENTREVISTADORA: VEJA 608 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

PENSA TER (MAIS) FILHOS W 
i 

PENSA NAO TER MAIS FILHOS ITT 
(PASSE it 622) 

N.s.0 
(PASSE A 622) 

619. Quantos filhos ao todo pensa vir a ter? ________________ _ 
(NUMERO) 

620. Em que ana preferiria que 0 seu proximo filho nascesse? 

19 __ 
(ANO) 

LOGO QUE POSSIVEL c=J 

621. Preferiria que 0 seu proximo filho fosse urn rapaz ou uma rapariga? 

RAPAZ OJ RAP ARI GA [I; INDIFERENTE OJ 
OUTRA RESPOSTA __________________ _ 

(ESPECIFIQUE) 

QUADRADO ADEQUADO 622. ENTREVISTADORA: VEJA 603 E MARQUE 0 

USANDO UM METODO W NAO USANDO UM ME TO DO W 
(PASSE- A 656) 

1 
ENTREVISTADORA: VEJA 401 E PROSSIGA DE ACORDO: 

PELO MENDS ~A v~ 623. SE NUNCA ESTEVE GRAVIDA: 

Desde que faz vida de casada a 
senhora ou 0 seu marido usaram 
algum metodo para nao Hcar gm 
vida? -

SIM QJ 

SE ESTEVE GRAVIDA 

Desde a sua ul tima. gravidez a se
nhora ou 0 seu marido usaram algum 
metodo para nao ficar gravida? 

NAO [}] 
(PASSE A 656) 

624. Qual foi 0 ultimo - 1 metodo que usaram? ____________________________ __ 

625. Durante quantos meses usaram esse metodo? 

(MESES) 

(ENTREVISTADORA: SOME OS PERioDOS SEPARADOS SE 

FOR CASO DISSO) 

626. Porque deixaram de usar? ________________________________________ ___ 

INSISTA: Ha mais qualquer outra razao? ____________________________ _ 

(PASSE A 656) 

[J 
47 

CO 
48 

CO 
50 

o 
52 

o 
53 

D 
54 

OJ 
55 

LLLJ 
57 59 

o 
60 

o 
61 
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n27. Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre 0 que pensa que aconte~a e 0 que 
quer que aconte~a. Antes de mais, para alem daquele que agora espera, 
pensa vir a ter outro filho algum dia? 

SIM [I] NAO 

628. E quer ter outro filho depois desse 

SIM l4J 
629. ENTREVISTADORA: VEJA 202, 204,SO 

JvlE A ESSES NUMEROS 0 FILHO QUE A 
INQUIRIDA ESPERA E INSCREVA 0 R~ 
SULTADO AQUI __ ~ ____________ _ 

(NUMERO) 
AGORA MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO: 

TERA 1 TERA 2 OU 
FILHO ill MAIS FILHOS CD 

(PASSE A 637) t 
630. lncluindo 0 filho que espera a se 

nhora passara a ter __ filhos. Por 
(NOMERO) 

que razao quer ter outro filho? 
(REGISTE TUDO QUE FOR MENCIONADO) 

o QUER UM RAPAZ (1) 

o QUER UMA RAPARIGA (2) 

o GOSTA DE CRIAN~AS (3) 

o FILHOS SAO VANTAGEM ECON6MICA(4) 

o E. BOM P ARA CRIAN~AS TER IRMAOS (5 ) 

o E VONTADE DE DEUS (6) 

[J PAlS PRECISA MAIS GENTE (7) 

[TI N.S. [IJ 
que esta a espera? 

NAO f2l INDECISA 3 

, 
- -632. Por que razao nao quer ter 

mais nenhum filho? 

(REGISTE TUDO QUE FOR MENCIONADO) 

o PROBLEMAS DE SAUDE (1) 

o MUlTO VELHA PARA TER FILHOS(2) 

U QUERER TRABALHAR FORA (3) 

[] PREOCUPA~6ES ECON6MICAS (4) 

[] CASA IMPR6PRIA (5) 

D TRABALHOS DOMESTICOSEXCESSIVOS (6) 

[] FALTA DE INFANTARIOS, CRECHES, 
ETC. (7) 

o OUT~ _________ (8) I I ~I DESEJO INSTRU~AO/FORMA~AO PROF .(8) 

[] EXCESSO DE POPULA~AO (9) 

o OUTRA (10) 
- ~ 631. Qual dessas razoes e para si a 633. Qual dessas raz~es e para si a 

mais importante? ______________ _ mais importante? __________ _ 
(PASSE A 637) 

634. Ha algumas condi~oes que a possam fazer 
mudar de ideias? 

SIM W 
J, 

NAO m 
(PASSE A637) 

635. Quais seriam? 

N.S. QJ 
(PASSE A 637) 

(REGISTE TUDO QUE FOR MENCIONADO) 

NAO PRECISAR TRABALHAR FORA 

POSSIBILIDADE TRABALHO MEIO-TEMPO 

MELHORIA SALARIO MARIDO 

MELHORIA SALARIO MULHER 

MELHORES ABONOS FAM1LIA 

MELHORES CONDI~6ES HABITA~AO 

EXISTENCIA INFANTARIOS, CRECHES, ETC. 

[] 
[J 
o 
[IJ 
[TI 
[§J 
II] 

OUTRA __________________________________ __ 

636. Qual dessas condi~~es e para si a 
mais importante? ____________________ _ 

I I 
1 

I I I 
{, 

OJ 
8 

~I 
10-

0 
12 

0 
13 

D 
14 

15 0 
160 
170 
18 0 
19 0 
20 D 
21 0 
22 0 
23 0 
2L. 0 

OJ 
25 

0 
27 

28 D 
29 0 
30 0 
31 0 
32 0 
33 D 
34 D 
350 

36 0 

I 
3 

7 
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637. ENTREVISTADORA: VEJA 627 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

PENSA TER 
HAIS FILHOS IT] 

1 
PENSA NAO TER 
HAIS FILHOS [3J 

(PASSE A 656) 

N.S. [l] 
(PASSE A C56) 

638. Quantos fi1hos malS pensa ter, nao contando com 0 fi1ho que agora 
espera? __ ~ ______ __ 

(LV VivIE RG ) 

639. Que diferen~a de idade gostava qUi' houvesse entre 0 fi1ho que agora 
espera e 0 seguinte? 

(ANGS) -(PASSE A 656) 

640. Fez a1guma opera~ao que a impossibilite de ter filhos? 

S1M IT] 

1 
NAO [2] 

(PASSE! 611) 

641. Em que mes e ana fez essa opera~ao? 
(MES) 

,19 ____ _ 
(AlVG) 

642. Uma das razoes dessa opera~ao foi evitar ter (mais) fi1hos? 

S1M [JJ N.S. W 

643. Que tipo de opera~ao foi? 

H1STERECTOM1A 

(PASSE! 647) 

L1GA~AO DAS TROHPAS 

(PASSE )i 647) 

OUTRA __________________________ __ 

(ESPECIFIQUE) (PASSE A 647) 

644. ENTREVISTADORA: VEJA 501, 504, 505 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

V1VENDO COM 
o MAR1DO Q] 

1 
OUTRA r;;l 
SITUA~AO L2J 
(PASSE A 647) 

645. 0 seu marido fez a1guma opera~ao que 0 impossibi1ite de ter fi1hos? 

S1M [I] NAO 0 1 (PASSE A 647) 

646. Em que mes e ana foi essa opera~ao?------------, 19 ______ _ 

(MES) (ANG) 

o 
37 

OJ 
38 

OJ 
40 

D 
42 

OJ OJ 
43 45 

o 
47 

U 
48 

II 
49 

o 
50 

OJ CD 
51 53 
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647. ENTREVISTADORA: VEJA 401 E l'1ARQllE 0 QUADRADO ADEQUADO 

NUNCA ESTEVE GRAVIDA OJ ESTEVE GRAVIDA 1 OU MAIS VEZES 

(PASSE A 652) 1 
648. A senhora ou 0 seu marido alguma vez usaram qualquer metodo para a 

senhora nao Hcar gravida? (SE l'lECESSARIO ACRESCENTE: Sem falar cia 
esteY'i lizar;;ao?) 

SIM UJ NAo0 

1 (PASSF if l~ 51 ) 

649. Qual foi 0 ultimo metodo que usaram? 

650. Durante quantos meses usaram esse metodo? 

(MESES) (E,VTREVISTADORA: SOME OS rERlODOs SEPARADOS 
SE FOR CASO DISSO) 

651. Desde que faz vida de casada, alguma vez quis ter filhos? 

SIM QJ NAO IT] INDECISAW 

(PAD."E l 856') (PASSE / e it') 

652. A senhora ou 0 seu marido alguma vez usaram qualquer metoda para a se
nhora nao ficar gravida, depois da sua ultima gravidez? 

(SE NECESSARIO ACRESCENTE: Sem falar da eSi.31'i lizagao?) 

NAO 0 
(PASSE / c 55) 

653. Qual foi 0 ultimo metodo que usaram? 

654. Durante quantos meses usaram esse metodo? 

(lJESES) (ENTREVISTADORA: SOME OS PERioDOS SEPARADOS 
SE FOR CASO DISSO) 

655. Algllma vez depois da sua ultima gravidez, cluis ter (mais) filhos? 

sn:OJ H7DECISA W 

[] 
55 

D 
56 

OJ 
57 

I I I I 
59 61 

o 
62 

D 
63 

II] 
61. 

I I I I 
6G 68 

o 
69 
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656. Ja alguma vez pediu conselho ou ajuda sobre planeamento familiar? 

SIM OJ 

657. Foi nestes ultimos 12 meses? 

SIMOJ 

1 
658. Onde foi? 

CENTRO DE SAlJDE DJ 

MEDICO PARTICULAR GJ 

NAO [l] 
(PASSE A 659) 

f2l NAO L.::J 

(PASSE A 701) 

HOSPITAL [}] 

PARTEIRA [IJ 

(PASSE Ii. 701) 

FARMACIAW 

OUTRA ----

(ESPECIFIQUE) 

659. Onde poderia ir-para se aconselhar sobre planeamento familiar? 

CENTRO DE SAUDE OJ HOSPITAL [II FARMACIA W 

MEDICO PARTICULAR Q PARTEIRA CD N.S. ill 
OUTRA ________________ ___ 

(ESPECIFIQUE) 

o 
70 

o 
71 

o 
72 

o 
73 
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SEC~hO 7. HISTORICO DO'TRABALHO 

701. Como sabe, algumas mulheres tern empregos, outras, vend em coisas ou tern 

urn pequeno comercio, ou entao trabalham no campo, as vezes em terras da 

familia. Ja alguma vez teve urn emprego ou alguns destes trabalhos? 

S1M IT] 

1 
NAO[] 

(PASSE A 723) 

702. E antes de ser casada (pela prime ira vez) teve algum emprego ou algum 
destes trabalhos? 

S1M [i] NAO [}] 

703. ~ depois de ser casada (pela prime ira vez) trabalhou alguma vez? 

SIMCIJ 
I 

.,y 

NAo0 
(PASSE A 714) 

ENTREV1STADORA: VEJA 401 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

NUNCA ESTEVE 3 OU MA1S 

GRAVIDA OJ 1 GkAVIDEZ [I1 2 GRAV1DEZES W GRAVIDEZES 1 
(PASSE A 711) 1 1 

7 OLI. Trabalhou depois de ser casada e antes da sua (primeira) gravidez? 

S1M IT] NAOW OUTRO IlJ 

ENTREV1STADORA: MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

s5 1 GRAVIDEZ IT] 

1 
2 OU MA1S GRAV1DEZES 

(PASSE A 707) 

705. Trabalhou depois da sua gravidez? 

SIM~ 

'" 

NAO [TI 
(PASSE A 711) 

706. Quanto tempo pas sou ate ir trabalhar? 

(MESES) (ANDS) 

(PASSE A 711) 

3 

" 7 

CD 
8 

ITliJ 
10 

o 
12 

o 
13 

o 
14 

o 
15 

D 
16 

D 
17 

o 
18 

CD CD 
19 21 
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707. Trabalhou no intervalo entre a sua primeira e a sua segunda gravidez? 

SIM QJ NA00 

1 
708. Quanto tempo pas sou ate ir trabalhar? 

(MESES) ( ANDS) 

1 
ENTREVISTADORA: MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

2 GRAVIDEZES W 
(PASSE A 711) 

3 OU MAIS GRAVIDEZES I}] 

1 
709. Trabalhou no intervalo entre as suas duas ultimas gravidezes? 

SIM CJJ 

710. Quanto tempo passou ate lr trabalhar? 

(MESES) (ANDS) 

NAO 0 
(PASSE A 711) 

711. Ao todo quantos anos trabalhou des de que faz vida de casada? ________ _ 
(ANDS) 

712. 

713. 

714. 

~sta a trabalhar actualmente? 

SIM [l] NAOW 

(PASSE A 715) 1 
Trabalhou nos ultimos 12 meses? 

SIM OJ NAO OJ 
(PASSE a 715) 1 

Em que ana traba1hou pe1a ultima vez? 

19_ 
(AND) (PASSE jj 716) 

715. Nos u1timos 12 meses quantos meses traba1hou? 

(MESES) 

(ENTREVISTADDRA: DEVE INCLUIR FERIAS PAGAS) 

o 
23 

rn rn 
24 26 

o 
2B 

o 
29 

rn rn 
30 32 

rn 
34 

o 
36 

o 
37 

rn 
38 

IT] 
40 
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716. Agora gostava de fazer-lhe algumas perguntas sobre 0 seu (actuaZ~ ~Zti

mo) emprego. Que especie de trabalho faz (fazia)? 

(DESCREVA) __ --____________________________________________ ___ 

717. Onde trabalha (trabaZhava)? _______________________________________ _ 

IT] 
42 

(SE NAO FOR EVIDENTE~ PERGUNTE:) - Qual e a principal actividade do estabele- ~I--,-I--,---, 

mento onde trabalha (trabaZhava)? ______________________________________ __ 

718. Trabalha (trabaZhava) por sua conta, ou para alguem da famIlia, ou por 
conta de outrem, ou como membro duma cooperativa de produ~ao? 

SUA 111 
CONTA ~ 

PARA r::Jl 
FAMiLIA ~ 

CONTA DE r;-] 
OUTREM L2J 

(PASSE A 721) 

MEMBRO DE 
COOPERATIVA [IJ 

1 1 (PASSE A 721) 

719. Tern (tinha) empregados 720. t: (era) paga por esse trabalho 
por sua conta? 

SIMOJ NAO I2J SIMW NAo[IJ 

(PASSE A 721) (CONTINUE COM 721) 

721. ENTREVISTADORA: VEJA 712 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

TRABALHANDO ACTUAUiENTE OJ 

1 
NAO TRABALHANDO ACTUALMENTE IT] 

(PASSE A 723) 

722. Pode dar-me ideia de quanta ganha ern media por mes pelo seu trabalho? 

RENDIMENTO MEN SAL $00 

(PASSE A 801) 

723. Qual das seguintes situa~oes des creve melhor aquela ern que se encontra 
agora? Estudante desempregada, reformada, dona de casa ou outra? 

ESTUDANTE [JJ DESEMPREGADA QJ REFORMADAW 

DONA DE CASA G OUTRA [}] ______ _ 

(ESPECIFIQUE) 

44 46 

o 
47 

0 
48 

o 
49 

50 52 

o 
53 
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724. Pensa (voltar a) traba1har a1guma vez no futuro 

SIM OJ NA00 N.S. QJ 0 
1 (PASSE A 801) (PASSE A 801) 51, 

725. Quando pensa poueo mais ou menos (voltar a) lr traba1har? 

IT] 
55 

(SE NAO FOR EVIDENTE~ PERGUN'l'E:) 

726. ~m que ano sera? 

19_ 

(ANO- ACEITE INTERVALO) 
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SECCAo 8. CARACTERIZAC~O DO MARIDO 

801. ENTREVISTADORA: VEJA 502, 507 E MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

ESTEVE CASADA~ 
s6 1 VEZ LlJ 

j 
ENTREVISTADORA: FA~A AS 
PERGUNTAS SEGUINTESSO
BRE 0 MARIDO DA INQUIR! 
DA. 

ESTEVE CASADA 
HAIS QUE 1 VEZ- CP 

802. ~NTREVISTADORA: VEJA~50l. 505E ~~RQUE QUAD~ 
DO ADEQUADO. 

VIVENDO COH 0 HARIDO qJ OUTRA SITUA~AO qJ 
,-________________ ~I~ I 
ENTREVISTADORA: FA~A AS ~NTREVISTADORA: FA~A AS 
PERGUNTAS SEGUINTES SO- PERGUNTAS SEGUINTES SO
BRE 0 MARIDO ACTUAL DA BRE 0 ULTIHO ~~RIDO DA 
INQUIRIDA. INQUIRIDA. 

803. Em que mes e ana nasceu 0 seu (actual~ ultimo) marido? 

--__ , .1L 
(MES) (ANO) 

804. 0 seu marido (actual~ ultimo) frequentou a escola? 

SIH ill 
1 

NAO [TI 
(PASSE A 808) 

805. Qual foi 0 grau de ensino mais alto que ele frequentou, primario, s~ 
cundario ou superior? 

PRIl:1ARIOOJ SECUNDARIO IT] SUPERIOR [TI 
OUTRO _______________ __ 

(ESPECIFIQUE) 

806. Qual foi 0 ano mais adiantado que ele completou? ________ ___ 

807. ENTREVI STADORA: ~fARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

PRHti\RIO QJ SECUNDARIO OU MAIS 0 
(PASSE A 809) 

808. Ele e capaz de ler, por exemplo, urn jornal ou uma revista? 

sm QJ NAO I2J 

809. ENTREVISTADORA: VEJA 501 E 505 MARQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

VIVENDO COH I.:l 
o MARIDO LlJ 

(PASSE;: 810) 

OUTRA 
SITUA~AO W 

1 
PASSE PARA 814 E PERGUNTE SOBRE 

A OCUPA9AO DO ULTIMO MARIDO 

I I I I 
1 3 

I I I I I 
4 7 

OJ OJJJ 
8 10 

0 
12 

0 
13 

ITJ ITJ 
14 16 

o 
18 

o 
19 

o 
20 

o 
21 

o 
22 

o 
23 
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810. 0 seu marido trabalha agora? 

SIMCTI NAOW 

1 
811. Ele trabalhou nos ultimos 12 meses? 

SIMill NAoW 
t 

812. Esta desempregado, reformado, e estu 

dante ou tern outra situa~ao? 

DESEMPREGADO ill REFORMADO 0 
ESTUDANTE []] OUTRO D 

1 
(ESPECIFIQUE) 

813. Alguma vez trabalhou anteriormente? 

SIM IT] NAO [2] 
(ACABE A ENTREVISTA) 

ENTREVISTADORA: SE "SIM" A 810 PERGUNTE SOBRE 0 TRABALHO ACTUAL DO MARIDO 

SE "SIM"i\ 811 ou 813 PERGUNTE SOBRE 0 TRABALHO MAIS RECEN

TE DO MARIDO 

814. Agora eu gostava de fazer algumas perguntas sobre 0 trabalho (presente~ 

mais recente) do seu (actual~ ultimo) marido. Que especie de trabalho 

faz (fazia) ele? 

DESCREVA: ________________________________________________________ __ 

815. Onde e que ele trabalha (trabalhava)? 

(SE' NAO FOR EVIDENTE~ PERGUNTE:) Qual e a princi 

pal actividade do estabelecimento onde ele tra-

balha (trabalhava)? ________________________ ___ 

D 
24 

D 
25 

o 
26 

o 
27 

OJ 
28 

30 32 



- 31 -

816. Ele traba1ha {trahalhava} por sua conta, ou para a1guem da familia, ou 

por conta de outrem, ou como membro de uma cooperativa de produ~ao? 

SUA cp PARA CONTA DEQ] MEMBRO DE 
CONTA 1 FAMILIA r OUTREM 3 COOPERATIVA GJ 

v (PASSE A 819) (PASSE A 819) 

817. E1e tern (tinha) empre- 818. E1e e (era) pago por esse 

gados por sua conta? traoa1ho? 

S1M [IJ NAO ill S1M[JJ NAO [I] 

1 I 
819. LNTREV1STADORA: VEJA 501 E 505 E ~~RQUE 0 QUADRADO ADEQUADO 

OUTRA 
S1TUA~AO [2] 

(ACABE A ENTREVISTA) 

820. Pode dar-me uma ideia de quanta ganha (ganhava) 0 seu marido em me

dia por m~s? 

REND1MENTO MEN SAL $00 

(ACABE A ENTREVISTA) 

0 
33 

0 
34 

o 
31) 

I I 
36 38 
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OBSERVA~OES DA ENTREVISTADORA 

(PREENCHER UMA VEZ COMPLETADA A ENTREVISTA) 

GRAU DE COOPERAQAO: 
MAU ••.••••• OJ 
REGULAR.. .. [D 
BOM ........ [I] 
MUlTO BOM .. GJ 

COMENTARlOS DA ENTREVlSTADORA: 

Sabre a inquirida: ________________________________________ __ 

Sabre as perguntas: ______________________________________ ___ 

Outras aspectos:, __________________________________________ _ 

NOME DA ENTRE V ISTADORA : __________________________________ _ 

DATA: _1_1_ 

OBSERVA~uES DA SUPERVISORA 

OBSERVA~OES DO CONTROLADOR 

o 
39 



ANEXO III 

FORMACAo E CONTROLO 
.) 





PROGRAMA DO CURSO DE FORMACAO 
-' 





PROGRAMA DO CURSO DE FORMACAO CALENDA.RIO DE ACTIVIDADES ., 

Dia 1.° 

Apresentagao 

Inquerito a Fecundidade - seus aspectos internacionais e beneficio para 0 pais. Definigao dos 

objectivos do inquerito. 
Importitncia do estudo da fecundidade - Aspectos mais relevantes da demografia portuguesa. 

Condigoes de trabalho - Natureza e objectivo do curso de formagao. 

Dia 2.° 

Distribuigao de material 
Apresentagao sumaria do «Manual da Entrevistadora». 

Apresentagao e explicagao da estrutura dos Questionarios. 
Analise detalhada do questionario de agregado. 

Dia 3.° 

Exercicios. 
Entrevistas simuladas. 
Analise detalhada das secgoes 1 e 2 do Questionario individual. 

Dia 4.° 

Estudo do «Manual da Entrevistadora». 
Analise da secgao 3 do Questionario individual. 
Exercicios. 

Dia 5.° 

Tecnicas da entrevista. 
Entrevistas simuladas. 
Exercicios. 

Dia 6.° 

Analise detalhada da secgao 4 do Questionario individual. 

Exercicios. 
Entrevistas simuladas. 

Estudo do «Manual da Entrevistadora». 

231 



Dia 7.° 

Varill,veis socio-culturais afectando a fecundidade. 

Exercicios. 

Revisao geral. 

Dia 8.° 

Analise detalhada das secQoes 5 e 6 do Questionario individual. 

Exercicios. 

Entrevistas simuladas. 

Dia 9.° 

o que e um inquerito por amostragem. 

Analise das folhas de listagem. Procedimentos para encontrar no terreno as moradas seleccionadas. 

Principais dificuldades. 

Exercicios. 

Entrevistas simuladas. 

Dia 10.° 

Analise detalhada das secQoes 7 e 8 do Questionario individual. 

Exercicios. 

Entrevistas simuladas. 

Fisiologia da reproduQao e metodos contraceptivos. 

Dia 11.° 

Entrevistas simuladas. 

Exercicios. 0 que e um pre-teste - FunQoes. Objectivos. Tarefas das entrevistadoras. 

Revisao geral. 

Dia 12.° 

Planeamento e preparaQao do trabalho de campo. 

Pratica de entrevistas. 

Exercicios. 

Dia 13.° 

Pratica de entrevistas. 

Dia 14.° 

Pratica de entrevistas. 

Dia 15.° 

VerificaQao e avaliaQao dos resultados do trabalho de campo. 
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FOLHAS DE INFORMA~AO DO PRE.TESTE 





INQU~RITO A FECUND1PADE 

PR~-TESTE FOLHA DE INFORMA~AO - 1 

ENTREVISTADORA: 

Apos cada Questionario do agregado, e imediatamente 

a seguir, deve pre~ncher uma folha de informa~ao 1. 

Lembre-se de preencher completamente a IDENTIFICA~AO 

abaixo indicada. 

RESULTADOS: 

1~ Visita 

2~ Visita 

3~ Visita 

1DENT1F1CA~AO: Freguesia __________________________ ~S~e~g~9~n~9~ __________ __ 

Morada ---------------------------------------------------------
Agregado n9 ---------------------------------------------------
Entrevistadora Data 

--------------------------~--- -----------

1. A Localiza~ao do agregado foi: 

Facil 0 Dificil 0 
Comentarios: (sobretudo quanta a "adequa~ao!' das moradas e refe

rencias fornecidas e problemas de transporte) 

Sugestoes para melhoramentos: --------------------------------------------

2. A sua apresenta~ao: 

Foi aceite espontaneamente 

Apresenta~ao formal foi suficiente 

Foi necessario explica~ao adicional 

Usou a credencial? S1M 

o 
o 
o 
o NAO o 



3. Encontrou informador competente parra preencher 0 

Questionario do agregado na sua 1~ visita? SIM 

Razao 

o NAO 

-------------------

4. Condi~oes de trabalho 

eondi~oes convenientes para escrever 

Po de sentar-se 

Luz suficiente 

SIM 0 
SIM 0 
SIM 0 

NAO 0 
NAO 0 
NAO 0 

5. Dura~ao da entrevista (excluindo 0 tempo 

de apresenta~ao) (Horas) (Min.) 
-------~-

-6. Grau de coopera~ao MAU 0 Razoave 11] 
BOM o Mt9 BOM 0 

o informante hesitou ou recusou dar alguma informa~ao? 

SIM NAO o 
Espec'ifique: ---------------------------------------------------------

7. Descreva as dificuldades encontradas em verguntas especificas do 

Questionario (quer da sua parte quer da parte da entrevistada) e 

comente ou sugira modos de as evitar. 

Pergunta Dificuldades Comentarios 

0 
"'d 
«I 
bD 
<ll 
1-4 
bD 

< 

8. Quaisquer outras observa~oes: 



INQUERITO A FECUNDIDADE 

PRE-TESTE FOLHA DE INFORMA~AO - 2 

ENTREVISTADORA: PARA CADA ENTREVISTA INDIVIDUAL DEVE PREENCHER UMA 

FOLHA ~E INFORMA~AO 2, IMEDIATAMENTE A SEGUIR A EN 

TREVISTA, ENQUANTO AINDA TEM OS DETALHES FRESCOS NA 

SUA MEMORIA. PREENCHA COMPLETAMENTE A IDENTIFICA~AO 

ABAIXO INDICADA. 

RESULTADOS: 

1~ Visita 

2~ Visita 

3~ Visita 

LEMBRE-SE UE DURANTE A ENTREVISTA DEVE ANOTAR TO

DAS AS PERGUNTAS KM QUK TEVE QUK INSISTIR (IS) OU 

REFORMULAR (RF). DEPOIS COMENTE-AS CUIDADOSAMENTE 

NOS LOCAlS APROPRIADOS DESTA FOLHA DE 

- (8; 9~ 10; 11 e 12) 

INFORMA~AO 

IDE NT I F I CAc;(AO: F reg u e s i a. ____________ S_e...:;:;,..9_n_O_. _______ _ 

Morada _________________________ __ 

Agregado n9 n9 da linha da M. -------- ---------
Entrevistadora Data ----------------- --------

l. Amulher elegivel encontrava-se no agregado quando 

se dispos a fazer a entrevista? SIM 0 NAO 0 
Se ""NAO" 

- estava? SIM NAO Perguntou porque nao 

~ 0 
Raza 



2. No caso de ter encontrado a M. elegivel el~ respondeu 

a entrevista nesse momento? 

se "NAO": 

Porque nao pode realizar a entrevista nesse 

momento? 

SIM 

Foi necessaria a autoriza~ao do ma~ido ou de 3 • 
qualquer outra pessoa antes de falar a en 

trevistada? 

4. Privacidade durante a entrevista: 

Privacidade completa 

Alguem na divisao maSnao muito-perto 

Alguem presente podendo ouvir a conver

sa durante parte da entrevista, 

SIM 

Alguem presente durante toda a entrevista 

5 • Qualquer interferencia do marido SIM 

Qualquer interferencia durante a entrevis

ta SIM 

Se "SIM" especifique: 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

NAO 

NAO 

NAO 

o 

o 
o 

--~~--~--~--~~--------------------------------

6 . 

7 . 

8. 

Condi~oes de trabalho 

Condi~oes convenientes, pa~a escrever SIM 0 NAO 0 
Pode sentar-s~ SIM 0 NAO 0 
Luz suficiente SIM 0 NAO 0 

Dura~ao da entrevista (excluindo '0 tempo 

de apresenta~ao) (Horas) (Min. ) 

Grau de cooperac;ao da entrevistada MAU o Razoavel 0 
BOM o Mt9 BOM 

Comentarios (Se 

A entrevistada hesitou ou recusou dar alguma informac;ao? 

(Se "SIM" especifique) 

0, 

---------------------------------------------------



9. A entrevistada rnostrou ernbara~o ou resistencia ao responder as perguntas da: 

10. 

.-f 

· (J 

<II 
en 

N 

· (J 

<II 
en 

(V) 

· (J 

<II 
en 

-:t 

· (J 

<II 
en 

If) 

· (J 

<II 
en 

\D 

· (J 

<II 
(j) 

r--

· (J 
<lI-

en 

00 

· (J 

<II 
(j) 

Sec~ao 3? SIM 0 NAO 0 
Sec<;ao 4? SIM 0 NAO 0 

Descreva as dificu1dades encontradas ern perguntas especificas do Questionario 

(quer da sua parte quer da parte da entrevistada) e cornente ou sugira rno 

dos de as evitar. 

Pergunta Dificu1dades Cornentarios 

~ 
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11 
Como foi obtida a informa~ao sobre datas? . 

obtidas de obtidas -teve que recurso a nao se 

imediato com verificar outra obteve 

hesita<;ao e corrigir fonte 

Idade da 

Entrevistada 

Datas nascimento 

Filhos 

Datas morte 

Filhos 

Datas outras 

Gravidezes 

Datas de 

Casamento 

Datas do historibo 

do 'frabalho 

12. Quaisquer outras observa~oes: 



FOLHAS DE CONTROLO DO TRABALHO DE CAMPO 





Distrito, __ ~ ______________________ __ Concelho __ . __________________________ __ J?regues i a _____________ 0 Lugar _____________ _ 

Nome da entrevistadora' I N9 s egmento 

Atribuic;:ao Entrevistas do agregado Entrevistas individuals 

N? da li. 
N? de N? de Data de 

nha de 
Data 

Data 
Resul. mulhe. devolu. 

Resul. de de. OBSLHVA';:OES agrega. inscri .. 
da N? da volu· 

Morada dos no tado res "ao a "ao da tado ( indique 
rao a se 

.0 t r 1- U.A. mulher no 
aloja. final elegi. super. final supe r .. houve gra· 

buic;:a o visora 
ques tion .. O: 

v 1 so r..a vac;:50) 
mento veis 

rio do a· 

* ** gregado 

1 .2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 

, 

* As:;inal e com urn asteri:;co (*) na coluna I, a entreYlsta j ii atribuida a outra EntreYlstadora, que the foi reatribuida a si 

** Escreva na col una, 4 0 n? de agregados que encontrou na U. A .. Por exemplo: se encontrou 2 agregados escreva "2". Nestes casos de mais de urn agregado na mesma U. A.. r{?gi:;te 
os dados de 1 deles na respectiva linha e 0:; dados dos outros no fim da lista. Para estes ultimos, a coluna 4 ficarii em branco, mas a morada da U. A. deve :;er tepeticia na 
cululfa 3. 

C6digo de resul tados para a coluna 5 

- 1. Que:;tioniirio completo 
'::!. Ausencia de informador competente 
3. Entrevi:;ta adiada 
:t. EllLrevista recu:;aqa 

- 5. 
-6. 
-7. 
_8. 
-9. 

Quest10nii,rid incompleto 
Aloj amento desocupado 
Morada niio corresponde a 
Morada nao'encontrada ou 

_1-
- 2. 

aloj amento - 3. 
inacessivel - 4. 

outro: -"'-:-;==:T'M"""'=,--------
(ESPECIFIQUEj 

C6digo de resultados para a coluna 9 
Questioniirio completo 
Ausencia da mulher a inquirir 
Entrevista adiada 
Entrevista recusada 

, 
5. Questioniirio incompleto 

_ 9. outro,~~~~~~ ______ __ 
(ESPECIFIQUE) 



FOLHA DO ANDAMENTO DO TRABALHO DE CADA ENTREVISTADORA 

Entrevistadora __________________________________________________ ___ Supervisora 

Id~ntifica1Tao Entrevistas de agregado Entr~vistas individuals 

Nt Entrevistos de Total de entrevistos de Entrevistaa individuals Total de entreVifi.tCll't 

N! do 
egregado no agregado ate ~ data individuaLs ~ data de no segmento ate 

CnncE"lho Freguesia 
segmento 

or- segmen Daa incom- Das incom Total Com- Incom Total Total Das incon,pletas Com- IncoT - Total Das inromplptas 
dem pI!': 

plete. 
de in-

pletas 
dE' com- ~" pie- de com- pl,,- incom-

to t:odia t6d.H C6digo ~yd:i fi- pl,,- 6d igo ·od. Ii Codiao Corl. fi-tas taa H~al n~~ 3&- pletas" compl€>tas final ou taB final nal 3- pip taN pletas fino"1 tos nal&3 Oil e 4 2 au 4 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 15 

, 



DISTRIBUI~l.O DO TRABALHO E RESULTADOS (OTR) 
Concelho,~ ____________________ ___ Freguesia ______________________________ ___ Lugar ________________________ __ N9 Segmento _____ _ 

Nome da supervisora ____________________________ __ 

Atribui9ao Entrevistas de agregado EntrevistQs indiv~duais Controle qualiduue 

N~ do 
Data 

N~ de Data Hoho 
N~ do Duta Anote: 

N? Data ResuItouo da de ins- Hesultodo da 
mulhe- d"vo- !crio;:co devo- do ve Co.ntrol" pon. 

OBSERVA<;:OES da agre- de cada - tual 
~a 

de coda: 
da Morada at r i ... gado res e- uC;c o mu- luo;:c o r if i ... ,Nome da entrevistadora visita Iher no Reentrevista 

a suo, visita 
11 bui- legi- questi._ su- cayco Gravll'C;oo na U. A. pervi- nario' pervi-qeo U.A. veis sora do agr. Acompanhamentc 

sora 
:I: 1 2 3 gado 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I 

1. Questiollario, (;ompl eto 
fodl go de reslll t<1(los para a coluna 6 COdlgO de resultados para a col un;!.....lQ. 

2. Aus~llcia de informador competente 
5. Questionario incompleto 
6. Aloj amento desocupado 

3. Entrevista adiada 7. Morada nao corresponde, a aloj amento 
- 4 .. Ellt revi sta recusada 8. Morada nao encontrada au inacessivel 

9. Outro: •• ____________ ~ __________ .. 

(ESPECIFIQUE) 

_1. 
_ 2. 
- 3. 
- 4. 

Questinario completo 
Ausencia da mulher a inquirir 
Entrevista adiada 
Entrevista recusada 

5. Qucs1.ionario incolllpl eto 
- 9. Outr0±e-

--(~E~~~E~C~I~P~T(~~~E~)-----

* Se houver mais que um agregado numa U. A. indicar 1 deles na linha do alojamento e os outros na folha suplementar (deixando em branco a coluna (5) [lara e::;tes ulti"'os) 



RESUMO DOS RESULTADOS OBT1DOS NO SEGMENTO 

NQ,segmento Freguesia Conce1ho 
--------~------------- ------------

Supervisora NQ entrevistadoras na equipa _____ _ 

NQ moradas da amostra no segmento~ ------------------
Data do ftm do Traba1ho Data do inicio do Traba1ho ------- -------,.,r=---

~ota: As inscri~oes da folha suplementar nao dev.em. ser inclu1das nas linhas (1) a (5) 
Os codigos de resultados 6, 7 e 8 n~o podem aparecer na folha suplementar (DTR) 

(1) N9 de moradas seleccionadas no segmento (Le. n9 i·nscri~oes na folha DTR) 

(2) 

(3) 

(4) 

N9 moradas nao encontradas ou inacessiveis 
(codigo final 8, col. 6) 

N9 moradas que nao cotrespondem a alojamentos 
(codigo final 7, col. 6) 

N9 de alojamentos desocupados ou demolidos 
(codigo final 6. col. 6) 

TOTAL = (2) + (3) + (4) 

(5) N9 de alojamentos ocupados [(1) - Total] 

Nota: As inscri~oes da folha suplementar devem figurar nas Hnbas (7) a (10). 

N9 Total de agregados nos alojamentos ocupados 
(6) (Some os n9s da col. 5 - Note que nao ha col. 5 na folha suplementar 

(7) 
N9 de entrevistas de agregado completas 
(codigo final 1, col.6) 

(8) 
N9 de agregados sem informador competente 
(codigofinal 2. col. 6) 

( 9) 
N9de entrevistas de agregado adiadas ou recusadas 
(codigo final 3 ou 4, col. 6) 

N9 de entrevista,s de agregado incompleta~ por outras -
(10) 

razoes 
(codigo finalS ou 9, col. 6) 

(11 Total de entrevistas de agregado incompletas [(8) + (9) + (10)] 

Nota: As inscri~oes da folha suplementar devem figurar nas linhas 12 a 17 

(12) N9 Total de mulheres elegiveis 
(Some. os n9s da col. 7) 

(13 ) N9 de entrevistas individuais completas 
(codigo final 1, col. 10) 

( 14 
N9 de entrevistas incompletas por ausencia da inquirida 
(codigo final 2, col. 10) 

(15 ) 
N9 de entrevistas individuais adiadas ou recusadas 
(codigo final 3 ou 4, col. 10) 

N9 de entrevistas individuais incompletas por outras -
( 16 ) 

razoes 
(~odigo finalS ou 9, col. 10) 

( 17) Total de entrevistas individuais incolT'pletas [(14) + (15) + (16)] 

D 

o 

D 
D 

-

D 

D 
0 

D 



Nota: Inscri~oes provenientes da col. 13 

( 18) N9 de entrevistas de agregado: 

(19 ) N9 de entrevistas individuais: 

Verificadas • • • • • 

Submetidas a controle pontual __________ _ 

Submetidas a reentrevista 

Gravadas 

Acompanhadas 

Verificadas • • • • • 

Submetidas a controle pontual 

Submetidas a reentrevista • • 

Gravadas 

Acompanliadas 

(20) Controles (marque 0 quadrado adequado) 

(a) 0 n9 indicado na linha (1) e identico ao n9 de 
moradas'da amostra no segrnento ? 

(b) 0 n9 indicado na linha (6) + 0 total indicado 
a seguir a linha (4) e igual ao total de ins
cri~oes da folha (incluindo a folha suplemen
tar) ? 

(c) 0 total de (7) + (11) da (6) ? 

(d) 0 total de (13) + (17) da (12) ? 

Sim D 
Nao 0----7) verifique 

Sim D 
Nao o------=;.> verifique 

Sim 0 
'Nao D----~) verifique 

Sim 0 
Nao o----~) verifique 

(21) Observa~oes: Problemas encontrados e modo como forarn resolvidos. 

-
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