3 de maio de 2013

DIA DA MÃE - 5 de maio
Por ocasião da data em que se celebra o Dia do Mãe, a Direção Regional de Estatística dá a conhecer alguns dos
traços que definem o Perfil da Mãe que vive com os filhos, na Região Autónoma da Madeira.
Este retrato estatístico é pela primeira vez publicado, devido à recente disponibilidade dos resultados definitivos
dos Censos 2011, única fonte dos dados contidos no presente Em Foco.
Estrutura Familiar da Mãe
Segundo os resultados definitivos dos Censos 2011, residem na Madeira 141 517 mulheres, das quais 55 544 são
Mães que vivem com os filhos, nas seguintes estruturas familiares:

 Núcleos de casais de direito (36 784)
 Núcleos de casais em união facto (2 959)
 Núcleos monoparentais (13 415)
 Núcleos de "casais reconstituídos" (2 386)

Mãe, segundo a estrutura familiar, 2011
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Grande parte das Mães (71,6%) vive em núcleos familiares de casal só com os filhos em comum (pai, mãe e filhos
em comum), sendo que desta, 92,6% vive em “Casal de direito” e 7,4% em “União de facto”.

 A Mãe em Núcleos de Casais com Filhos
As Mães que vivem em núcleos de casais de direito, em média, são mais velhas (45 anos) do que as que estão
integradas em núcleos de união de facto (34,2 anos).

Mãe, segundo tipo de casal e grupo etário, 2011
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Nos casais em união de facto, as Mães com menos de 30 anos representam 32,8%; nos casais de direito, o peso
desta faixa etária fica-se nos 6,5%. No grupo etário dos 60 e mais anos, as posições invertem-se, ou seja, a
proporção de mulheres a viver em casais de direito é superior (11,1%) à que vive em união de facto (0,3%).
As Mães em casal de direito vivem, em média, com 1,7 filhos, enquanto as Mães em união de facto vivem com
menor número de filhos (1,4).
As Mães em casais de direito a viver com um só filho representam 29,6%, sendo que nas Mães em união de facto
esse valor ascende a 48,1%.
A maioria dos filhos que vive com ambos os pais tem menos de 15 anos e representam 51,1% do total de filhos
dos núcleos familiares de casais; os filhos com 25 e mais anos apenas representam 17,4% do total.
O nível de ensino completo das Mães que vivem com os filhos carateriza-se da seguinte forma: 10,2% não
completaram nenhum nível; 61,1% completaram o ensino básico e 15,1% o ensino secundário e pós-secundário;
13,7% concluíram o ensino médio/superior (11,2%, com licenciatura).
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Mãe segundo o nível de ensino completo, 2011
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 A Mãe em Núcleos Monoparentais
As Mães a viverem em núcleos monoparentais (núcleo familiar que integra apenas um dos progenitores, pai ou
mãe, com filhos) são 13 415 (24,2%) e têm, em média, 53,6 anos. O estado civil “viúva” é o que prevalece neste
tipo de mães, representado 44,5%. As divorciadas representam 27,2%.
Na RAM existem 19 691 filhos (23,1%) a viverem com a Mãe em núcleo monoparental, dos quais 42,5% tem 25 e
mais anos.
Quanto à situação perante a atividade económica, 44,0% do total de Mães em núcleos monoparentais são
empregadas, 8,2% desempregadas e 47,8% sem atividade económica.

Mãe em núcleo monoparental, segundo atividade económica, 2011
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 A Mãe em Núcleos “Reconstituídos”
O núcleo familiar “reconstituído” consiste num casal "de direito" ou "de facto" com um ou mais filhos naturais ou
adotados, sendo, pelo menos, um deles, filho, apenas, de um dos membros do casal.
Em 2011 havia na RAM 2 386 Mães a viver neste tipo de núcleos, das quais 1 131 têm pelo menos um filho
comum.
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