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Os prós e as contas
de ter um bebé
OpçõesNa canção de Simone de Oliveira

quem faz um filho fá lo por gosto e decerto esse será

sempre o primeiro motivo para quem pondera o
assunto Mas num momento em que todas as

perspetivas económicas e de mobilidade social estão

no negro e com a natalidade do País a pique o DN
quis saber os prós e os contras da decisão Dois casais
já com bebé a caminho e dois que sonham com isso
contam nos as suas contas

Quem faz um filho fá lo porquê
Na canção de Simone de Oliveira a respos

ta era por gosto e decerto esse será sempre
o primeiro motivo para quem pondera o as
sunto Mas num momento em que todas as
perspetivas económicas e de mobilidade so
cial estão no negro e com a natalidade do País
a pique o DN quis saber os prós e os contras

da decisão Dois casais já com o primeiro
bebé a caminho e dois que sonham com o se

gundo filho contam nos as suas contas

Não é como se dissesse temos aqui uma
folga no orçamento vamoster um filho Não
funciona assim diz Ricardo Carvalho

36 anos Aliás aganhar abaixo de 1000 euros
líquidos o mesmo que a mulher Paula Fer
nandes da mesma idade e já com um filho
de cinco certifica de que precisam de ser
muito orientados com as despesas Criá
mos o João Rafael com ajudas de todo o lado
Usou roupa emprestada de colegas da minha
mulher esteve num infantário da Santa Casa
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anos já que os preocupa a idade Hoje em
dia há pais e mães para além dos 40 mas se
fosse antes era melhor Uma urgência que
de resto Ricardo tinha mesmo quando de
sempregado Nos quatro meses em que es
tive pela primeira vez sem emprego achei
que devíamos ter um filho e que é mais
dele do que de Paula Ela procura ter as con
dições ideais Por exemplo a nossa casa só
tem dois quartos e ela gostava de ter um para
cada miúdo Anossa vendia se bem mas

comprar outra nesta altura é muito compli
cado os bancos estão com spreadsloucos

Portanto o mais certo é os miúdos terem de
partilhar o quarto

Ricardo trabalha há um ano

numa empresa que faz projetos
para candidaturas a fundos co
munitários Paula com quem ca

ano

sou em 2007 é com o 12 °
coordenadora naVodafone e está
efetiva desde 1998 Já ele ficou

sem emprego duas vezes desde
que entrou no mercado de traba
lho em 2000 após o curso de Di

reito Têm uma casa em Marvila

da Misericórdia lado a lado
commiúdos desfavorecidos e

comprada a uma cooperativa de

blico Não temos mais emprés

do momento pagam 250 eu

agora está no pré escolar pú

habitação a um preço simpático
pela qual com os juros baixos

timos anão ser o da casa E não

ros mês um carro e uma moto

recebendo ajuda monetária da
família temos uma fantástica

que é o facto de os meus pais
terem uma terra na região cen

tro concelho de Tábua e nos

mandarem legumes azeite
ovos Faz muita diferença em
última análise representa me
tade do orçamento de alimen

tação só compramos carne e
peixe Quanto atempos livres
Gostamos muito de viajar ir a
um restaurante uma vez por
semana de 15 em 15 dias são

coisas que continuamos a fa

zer mas tendo em conta o

ajustamento ri Uso a Net
parapesquisar as melhores ofertas de
viagem e com os restaurantes temos muito
mais cuidado

Contas feitas consideram ter margem

para um segundo filho nos próximos dois

pela qual ele trocou o carro que

tinha para poder levar e trazer o

filho ao infantário que ficava do
outro lado da cidade

E se aba

lançam a ter o segundo filho ten
cionam ficar por aí Até porque
em termos de organização social
sentem que há muito pouco
apoio à parentalidade Estamos
a quilómetros de distância das
melhores práticas europeias
Quando tive o João Rafael tenho

a ideia de que os pais só tinham
direito a 15 dias de licença a lei
ainda não tinha esta coisa de en

corajar a divisão da licença com a
mãe para ter mais um mês de sub
sídio por inteiro E entretanto baixaram

o valor do subsídio e cortaram o abono de

família Há países da Europa em que os pais
podem estar três anos com os filhos e claro
que acho que isso tem reflexos ao nível da
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natalidade Como o facto de as grandes em

presas não terem infantário É uma coisa que
me faz uma confusão enorme

Como lhe

ção de cozinha Vivemos do que eu ganho e
chega pelo menos parajá explica Elisabete
Mas temos ajuda da família Quando come

pouco mais cedo do trabalho mas para con
seguir chegar a horas tive de vender o meu

çaram afazer os tratamentos para engravidar
alugaram uma casa maior para terem mais
um quarto Ri Afinal são duas vão ter de o
partilhar Como vai ser quando nascerem e
a licença de parentalidade acabar ainda não
está decidido Depende de a Luísa arranjar
emprego ou não Se não arranjarfica a tomar
conta delas Se arranjar já temos uma senho
ra que trabalha para a família há muito tem

cidadeemhoradeponta
escolar maisumóbice Acabaàs
Quanto15 ao30 pré
De

boa que se ocupará delas Fizemos as contas
e como são duas sai mais barato do que pô las

faz confusão que os horários dos infantários
e das escolas estejam tão completamente

desadequados

Só posso dizer bem do in

fantário onde o meu filho esteve não podia
ser tratado melhor Mas tem uma coisa má

a creche fecha às seis da tarde Nos primei
ros meses amãeouopai ainda pode sair um
carro e comprar uma moto para atravessar a

po e viveperto de nós na margem Sulde Lis

pois tem uma componente de apoio à famí
lia que é paga àparte Nós com os nossos sa

num infantário A única discordância até

lários pagamos o máximo 90 euros 40

para alimentação e o resto para o ATL E de
pois claro a escola pública acaba emjunho
É suposto fazermos o quê aos miúdos Ain

da há um mês e tal de ATL mas em agosto
não há nada de nada Como não podemos

tirar 30 dias seguidos de férias e mesmo que

pudéssemos provavelmente não querería

mos temos de arranjar uma solução
De soluções sabem Elisabete e Luísa Fer

reirade apelido comum desde que casaram

há dois anos Elisabete 26 anos está grávida

de gémeas já têm nome Joana e Diana apra
zadas que estão parajulho porviade uma in
seminação efetuada numa clínica espanho

la usando um óvulo de Luísa para que elas
tivessem um pouco de cada uma e também
pela questão legal refere se à ainda existen
te impossibilidade da coadoção para casais
do mesmo sexo porque são mesmo filhas
das duas Desde sempre quiseram ter filhos
e consideraram esta a altura certa até por
causadaidade Elisabete tinhamais uns anos

mas Luísa não e o propósito inicial era engra

vidarem as duas Mas como vamos ter gé

meas se calhar esse projeto tem de ser repen
sado por causa das questões económicas até
porque no nosso caso temos de recorrer a
técnicas de inseminação e sai muito mais
caro diz Elisabete que adianta terem feito
dois tratamentos cada um a 5500 euros e pe
dido paraisso um empréstimo Enfermeira
entrou recentemente para o quadro no hos
pital onde trabalha ganhando pouco mais de
mil euros Luísa que tem uma licenciatura
em Economia está a estudar gestão e produ

agora é sobre a escola propriamente dita A
Luísa é do Porto e lá acho que as pessoas des

de que possam põem osfilhos em escolas pri
vadas Acho que nós cá em Lisboa temos mais
a tendência para a escola pública Mas neste
momento tendo em contaa situação econó

mica acho que vai ter de ser mesma o públi

co Em todo o caso até que Joanae Diana te
nham idade para a escola uns aninhos vão

passar O que vai ser preciso já é fazerface às
despesas normais com umbebé aqui amul
tiplicarporduas Tenhotrês irmãos etrêsso
brinhos portanto muita coisa já nos deram

Abanheirinha muita roupa essas coisas O
carrinho é que vamos ter mesmo de comprar
porque ninguém que conheçamos teve gé
meos Mas como é caríssimo vamos procurar

em segunda mão O apoio familiar não se
restringe ao empréstimo de coisas para bebé

e a ajuda financeira A mãe de Luísa foi àAs

sembleia da República como parte de uma
delegação da Amplos Associação de Mães e
Pais pela Liberdade de Orientação Sexual

que se encontrou com Assunção Esteves e
com os grupos parlamentares na véspera do

debate da coadoção e ade Elisabete obstetra
acompanhou a filha e a nora nas idas à clíni

ca onde levaram a cabo a inseminação O re
ceio da discriminação não terá aliás pesado
na decisão de avançar com a gravidez Claro
que sabemos que a sociedade não está ainda
no ponto em que gostaríamos que estivesse
Mas achamos que está a evoluir e a forma
como elas serão afetadas por isso tem que ver
com a maneira como as educarmos As crian

ças são discriminadas por mil coisas o impor
tante é conseguirmos dar lhes autoestima
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para lidarem com isso No emprego diz
nunca teve problemas apesar de saber que
há quem não concorde Não que mo te
nham dito diretamente houve quem nos
contasse Mas a maioria das pessoas reagiu
bem mesmo a nível da chefia

Ana Oliveira e o marido Filipe Ferreira am
boscom39 anos e casados vai fazer 11 têm
em comum com Elisabete e Luisa o facto de

precisarem de recorrer a ajuda técnica para
terem bebés Já com uma menina de cinco

anos a Inês que por acaso veio natural

mente sem o recurso a procriação assistida
anseiam dar lhe um irmão Ana gostava
mesmo que fosse um rapaz mas o elevado

custo dos tratamentos é um contra São os

dois engenheiros ela sócia gerente de uma

empresa de consultoria financeira e técnica

na área dos transportes na qualjá teve de fa
zer mudanças devido à situação do mercado
ele diretor de produção numa empresa de
geotecnia e fundações especiais um cargo
que implica ausências mais ou menos pro
longadas muitas vezes no estrangeiro Com
uma casa espaçosa em Telheiras e a situação
laborai de Filipe segura Apesar da crise não
se está a dar mal porque a empresa dele in
ternacionalizou se já a minha está a aguen

tar se não posso garantir que daqui a um ano
vou conseguir mantê la a filha num infan
tário privado e sem grandes sufocos conside

mais flexibilidade até por a empresa ser mi
nha sou eu mas acaba por ser muito cansa

tivo Aquando do nascimento de Inês foi

ram terboas condições económicas para um
segundo filho Mas há outros receios Um se

Ana que gozou a licença Filipe nem os 15dias

nartudo dizAna Eaprincipalpreocupação

ainda muito a diferenciação negativa em re
lação à mulher neste aspeto da maternidade
Dá se o ridículo de nas entrevistas de empre

gundo pequenino vem outra vez revolucio

que tenho hoje em dia é que recaia tudo sobre
mim Até por causa deoFilipe terde estar fora

muito frequentemente é normal não dormir
em casa pelo menos duas noites Quem tem

iniciais tirou No mercado de trabalho noto

go perguntarem às mulheres se tencionam

engravidar E muito poucos homens utilizam
a licença Conheço um que o fez e ouvi co
mentários

hor

ríveis do género Olha este está se a aprovei
tar para tirar umas férias Ana suspira E há

uma pressão social enorme sobre as mulhe

res no sentido de as culpabilizarno seu papel
de mães que não existe com os pais Toda a
gente acha normal um homem não se ocupar
dos filhos não os levar ao médico não os ir

buscar à escola não ficar em casa quando es

tão doentes Já as mulheres E também não

sei a que ponto as próprias mulheres não de

sajudam Contra mim falo Assumo um boca

do o papel do burro de carga e acho que me

sentiria culpada se o não fizesse O decrésci

mo da natalidade em Portugal que a impres
siona muito Eu e o Filipe falamos
disso também é uma preocupação
nossa

pode estar reconhece

também relacionado com

esse peso que é qua
se exclusiva

mente assente nas mulheres que num dos
países europeus com maior taxa de trabalho
feminino talvez estejam a fartar se de serem
os proverbiais burros de carga

Até porque nem tudo é bom na chegada

de um bebé O não dormir é horrível E de

pois tratar de um bebé toma se uma coisa

muito repetitiva Confesso que a certa altura
estava desejosa de trabalhar até voltei ao tra

balho antes do fim dos quatro meses Quan
to ao que se gasta com aquele ser minús
culo acha que ela e Filipe aprenderam a

conter os impulsos de pais estreantes Gas
tam se mundos e fundos nos primeiros tem

pos sobretudo no primeiro filha Não só por

que há um grande investimento inicial com
carrinhos e coisas assim tenho imensa coi

sa emprestada agora tenho de lembrar me
aquem mas também porque
há aquele entusiasmo de
coisas só
porque são giras
sem ter a no
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ção de que em 15 dias vão deixar de servir
Uma coisa mais barata serve muito bem A

roupa de bebé é aliás a coisa mais disparata
da em que gastar dinheiro Até andava aí com
uma ideia de um negócio o de alguém que
inventasse roupa que evoluísse com a crian
ça Mas tudo somado as saudades muitas
de ter um bebé desfazem todas as dúvidas

e reservas Os primeiros sorrisos os primei

ros passos que dão É maravilhoso

César Grilo nunca teve um mas concor

da O grande pró é o ficar apaixonado com
pletamente Tenho a noção de que quando
ele nascer vou ficar a babar derretido Com

36 anos é funcionário público assistente
técnico há 11 e está a tirar Estudos Artísti

cos depois de ter frequentado o curso de Ci
nema a namorada é assim que lhe chama

Rute Batista de 30 é licenciada em Ciência

Política e Relações Internacionais e está
como técnica superior num ministério há
quatro e de cinco meses A gravidez acon
teceu vivem juntos há dois anos e era um
projeto para daqui a uns tempos mas aco
lheram na com alegria apesar de não se
considerarem no momento certo primei
ro foram os cortes nos salários agora é o au
mentodeimpostosea ameaça de mais cor
tes e até de despedimentos Um panorama
assustador e muito confuso a acolher a

chegada de David Já lhe chamámos as
sim para a qual vão ter de fazer obras no T2

que partilham e comprar um carro maior É
uma grande transformação na nossa vida

mete um bocado de medo confessa César

Por exemplo temos o hábito de dormir até

tarde ao fim de semana somos os dois dor

minhocos vai custar um bocado Acho que
é uma questão de hábito porém que remé
dio E o pior é ao princípio com aquela coi
sa de mamar de três em três horas Toda a es

perança está depositada em mim porque a
minha mãe diz que eu era um bebé tranqui
líssimo Certo é que a investigação que Cé
sar anda a fazer na Torre do Tombo sobre um
tio avô antifascista com ficha na PIDE e o

hábito de Rute de dar passeios pela Baixa à
saída do trabalho para espairecer terão de
dar lugar ao império de David como as via
gens que tanto gostavam de planear e as saí
das de vez em quando Quando a gente se
conheceu ainda dava para fazer alguma coi

sa Fomos aos EUA o ano passado tivemos
essafelicidade Masacriseeconómicajános
estava a empurrar Iraocaféecomerumbolo
é quase um luxo lamenta César secundado
por Rute A própria expressão de grande
mudança navida é um pouco assustado
ra Admitindo ter os receios normais

em relação a um bebé O que ele
quer quando chora por exemplo
não vem com um ma

nual

de

instruções Rute diz que a conjuntura eco
nómica pesou muito na decisão de avançar
com a gravidez Avancei mais por causa da
família porque temos muito apoio mesmo
económico se forpreciso Se não fosse assim
não sei se avançaria A questão de trocar de
carro por exemplo Provavelmente terão de
ser os meus pais a ajudar A creche é outra
dor de cabeça Neste momento temos ren
dimentos que são demasiado elevados por
incrível que pareça com oCésaraganhar800
e poucos euros e eu mil e cem para pôr o
David numa creche pública mas a privada é
caríssima Temos uma aqui perto em Benfi
ca onde andou a família toda do César que

depende dos rendimentos mas mesmo a nós

fica à volta de 400 euros é um balúr
dio E há todas as ou

tras despesas com a criança que sei que são

muitas E também convém comermos não

é Ri Tinha pensado ter um filho entre os
30 e os O

ideal era termos uma casa maior

mais estabilidade mais fôlego financeiro ter
aquela poupança para preparar as coisas
Mas é um bocado uma ilusão se calhar nun

cahá condições ideais E estaquestão dacri
se Tento não pensar muito nisso porque
iria ficar maluca Até porque se pensar mui

to não haveria razão para ter um filho Da

maneira como está o mundo os desafios da

educação Os miúdos são muito diferentes
do que era a minha geração Mas por outro
lado talvez os miúdos não precisem tanto de
tanta coisa E posso sempre ter um filho que
seja primeiroministro e altere o
mundo não é
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