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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

núcleos familiares monoparentais

Evolução 1991 - 2001

Breve caracterização demográfica, segundo os Censos 2001

conceitos …

núcleos familiares monoparentais e filhos dependentes

Breve caracterização demográfica segundo os Censos 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Núcleos familiares monoparentais
Percentagem no total de núcleos familiares, Portugal e NUTS II, 1991 e 2001
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Mãe com Filhos Pai com Filhos Núcleos monoparentais em Portugal

Norte Centro Lisboa e 
Vale do Tejo

Alentejo Algarve R.A.
Açores

R.A.
Madeira

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Entre 1991 e 2001 verificou-se um aumento dos núcleos familiares
monoparentais ...

Tanto em valores absolutos como em proporção do total de núcleos
familiares

Transversal a todas as regiões (NUTS II 2001)

Mais significativo, em valores absolutos, em Lisboa e Vale do Tejo
e no Norte

Os aumentos de maior valor do seu peso relativo registaram-se no 
Algarve e em Lisboa e Vale do Tejo

A Madeira manteve-se como a região com maior valor relativo

Em 2001, o Centro detinha o menor valor proporcional (em 1991 
esta posição era ocupada pelo Alentejo)
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual, por tipo de família
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Mãe com filho(s), 
fam. c/ 2 ou + 
núcleos, sem 

outras pessoas
10,7%

Mãe com filho(s), 
fam. c/ 2 ou + 
núcleos, com 

outras pessoas
2,0%

Pai com filho(s),
sem outras 

pessoas
9,7%

Pai com filho(s),
com outras 

pessoas
1,7%

Pai com filhos, 
fam. c/ 2 ou + 

núcleos, s/outras 
pessoas

1,9%Pai com filho(s), 
fam. c/ 2 ou + 
núcleos, com 

outras pessoas
0,3%

Mãe com filho(s), 
com outras 

pessoas
11,5%

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001

Mãe com filhos
sem outras pessoas

62,2%



A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Os núcleos familiares monoparentais

Concentravam-se sobretudo em famílias de 1 só núcleo

Eram maioritariamente constituídos por mães com filhos
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual, segundo o estado civil e grupo etário do progenitor

Pai com filho(s)                     Mãe com filho(s)
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Pai com filho(s)                       Mãe com filho(s)

10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

<20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 +

empregado(a) desempregado(a) sem actividade económica

Distribuição percentual, segundo a CPT e grupo etário do progenitor
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Estes pais e mães

concentravam-se sobretudo nas idades mais elevadas

eram maioritariante viúvo(a)s

e sem actividade económica
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual em cada tipo de núcleo segundo o número de filhos
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

20,7

6,2

73,1

26,4

8,5

65,0

todos menores de 15
anos

pelo menos 1 c/-15
anos e pelo menos 1

c/15 ou + anos  

todos com 15 ou +
anos

Mãe com filho(s)
Pai com filho(s)

Distribuição percentual em cada tipo de núcleo segundo o escalão etário dos 
filhos

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual, segundo os grupos etários do filho mais novo e do 
progenitor
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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Assim ...

A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Os núcleos familiares monoparentais

Concentravam-se sobretudo em famílias de 1 só núcleo

Eram maioritariamente constituídos por mães com filhos

Em ambos os casos viviam maioritariamente com 1 filho

Estes pais e mães

concentravam-se sobretudo nas idades mais elevadas

eram maioritariante viúvo(a)s

e sem actividade económica

Os filhos

Concentravam-se sobretudo acima dos 15 anos de idade

Verificando-se forte coincidência nas elevadas percentagens de pais mais
idosos com filhos com 25 ou mais anos de idade
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Os filhos

Concentravam-se sobretudo acima dos 15 anos de idade

Verificando-se forte coincidência nas elevadas percentagens de pais mais
idosos com filhos com 25 ou mais anos de idade

mães ou pais a viver com filhos dependentesfilhos solteiros menores de 15 anos de idadeou menores de 25 anos de idade se economicamente inactivos
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual, total de núcleos monoparentais e núcleos
monoparentais com filhos dependentes, por tipo de família
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2,0
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13,8
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2,1
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pai com filhos com outras pessoas

pai com filhos em famílias com 2 ou
mais núcleos

mãe com filhos sem outras pessoas

mãe com filhos com outras pessoas

mãe com filhos em famílias com 2 ou
mais núcleos

total monoparentais

monoparentais com
filhos dependentes

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

71,9

22,3

5,8

65,7

26,9

7,3

com 1 filho dependente

com 2 filhos
dependentes

com 3 ou mais filhos
dependentes

mãe com filho(s) dependente(s)
pai com filho(s) dependente(s)

Distribuição percentual em cada tipo de núcleo segundo o número de filhos

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Nos núcleos familiares monoparentais, com filhos dependentes, mantêm-se...

a concentração em famílias de 1 só núcleo

maioritariamente constituídos por mães com filhos

maior proporção de núcleos com 1 filho

aumenta ligeiramente a percentagem de mães que vivem com outras
pessoas, ou em famílias com mais de um núcleo (famílias alargadas…
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual, segundo o estado civil e grupo etário do progenitor
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Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Distribuição percentual, segundo a CPT e grupo etário do progenitor
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Empregado(a) Desempregado(a) Doméstico(a) Reformado(a) Outros casos

Pai com filho(s) dependente(s)       Mãe com filho(s) dependente(s)

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Estes pais e mães, a viver com filho(s) dependente(s)

concentravam-se sobretudo nas idades compreendidas entre os 35 
e os 54 anos de idade (média etária das mães inferior à dos pais)

eram maioritariante separado(a)s ou divorciado(a)s

e empregado(a)s
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A Monoparentalidade em Portugal - Breve caracterização através dos Censos

Seminário> Família: realidades e desafios

em síntese...

realidades distintas

12% do total de núcleos familiares
74% em famílias de 1 núcleo

dos quais 62% de mães com filhos
mais de metade destes pais/mães

tinham mais de 50 anos
48% eram viúvo(a)s

25% não tinham actividade económica
25% viviam com filhos 25 ou mais anos

núcleos ia ce
om filmonop

nsitári
hos

arentais
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mãe ou pai c

núcleos mono
conce parenta
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6% do total de núcleos familiares
64% em famílias de 1 núcleo

dos quais 56% de mães com filhos
comparativamente, aumenta

a percentagem que vive com outras pessoas
ou em famílias alargadas

80% destes pais/mães tinham menos de 50 anos
50% estavam divorciado(a)s
76% estavam empregados
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