


         



ii 



37 

quererem ter filhos 
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Resumo

aos 49 anos que ainda pensa vir a ter filhos e apresentamos alguns motivos que 
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quererem ainda ter filhos ou vir a ter mais filhos parece-nos muito importante para 

identificam-se perfis de motivos e grupos de pessoas que correspondem aos perfis 
identificados. 

2 Metodologia 

15 de abril de 2013. A amostra foi selecionada utilizando um esquema de 

i, i n, da amostra foi fornecido o peso final de amostragem ( ) 

  
O ponderador 

(Lohr, 2010, p. 382).  

 da amostra o peso , i n

Percentagem total da variabilidade explicada. Tendo em conta as categorias mais 

consideradas, foram identificados alguns perfis. Posteriormente, para identificar 
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K-means para formar os grupos. 
software R e SPSS.  

3 Resultados 

49 anos, sendo mais de metade delas mulheres (69,3%).  
Estima-se que a maioria dos residentes em Portugal com idade entre os 40 aos 

maior entre as mulheres (87,4%, IC95%: [85,6%; 89,1%]) do que entre os homens 
(82,2%, IC95%

ter filhos (4,6%, IC95%: [3,5%; 5,6%]) relativamente aos homens (15,7%, IC95%: 
[13,3%; 18,1%]). 

  

Figura 1 

vs.
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Figura 2 

Figura 3 
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Figura 4 

mencionaram o facto de querem ter uma filha. 
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Figura 5 

1. Relacionamentos (pessoais e conjugais); 
2.
3.

Tabela 1 

Motivos 1 2  3  

,236 ,132 ,107 

Ver os filhos crescerem e desenvolverem-se ,118 ,421 ,032 

,388 ,013 ,055 

,348 ,081 ,116 
,008 ,303 ,489 

,252 ,180 ,147 

com idade entre os 40 e os 49 anos (Figura 6).
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Figura 6 vs. segunda b) segunda vs.

Grupo 1 (43% dos residentes): desvalorizam os relacionamentos e suportam a 

o casal; 
Grupo 2 (32% dos residentes): preservam todos os valores tradicionalmente 

escolaridade. 
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ainda temos alguma expectativa de que se venham a recuperar nascimentos 

reprodutivo.  
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