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Introdução
1. As últimas seis décadas têm sido um período notável para a humanidade. A urbanização e o crescimento
económico tiraram milhões de pessoas da pobreza e melhoraram as condições de vida em todo o mundo.
Entre 1950 e 2014, a mortalidade infantil caiu drasticamente, a alfabetização de adultos cresceu acima de
88% e o acesso a água potável está agora disponível para mais de 90% das pessoas que vivem em cidades,
embora com grande variação de qualidade. A descentralização política deu, a grande parte de humanidade,
a capacidade de participar nos seus governos e de fazer ouvir a sua voz. Enquanto as taxas de pobreza caíram
dramaticamente, a alta desigualdade e as crescentes diferenças nas condições de vida tornaram-se
inaceitáveis para grandes partes da população (Kanbur, 2010).
2. As próximas décadas são mais incertas. Até 2050, espera-se um novo influxo de emigração para as cidades
na ordem de 2.5 mil milhões de pessoas. A maioria, nos países asiáticos e africanos. As exigências em
infraestrutura, habitação, serviços sociais são colossais, numa altura em mais de mil milhões de pessoas ainda
vivem em condições muito pobres. Na frente económica, o crescimento vai cada vez mais assentar na
evolução tecnológica, conhecimento, inteligência artificial, e inovação financeira. São setores exigentes em
conhecimento e criatividade, remunerando os melhores formados e capazes de descobrir as soluções que a
humanidade necessita urgentemente. O revés da medalha é a crescente desigualdade de rendimento e
oportunidades, combinada com a mudança climática e vulnerabilidade macroeconómica. Conflitos políticos
e consequente migração involuntária são preocupações adicionais que vão testar os governos locais e a sua
capacidade de integrar os recém-chegados. Se não o fizerem, aumentará o risco de radicalismo e violência
(Saunders, 2010). As cidades são hoje chave de integração social, ambiental e económica (Fórum Económico
Mundial, 2016).
3. O sentimento de insegurança é alimentado pela perceção de que a sociedade é desigual e o crescimento
é assimétrico, beneficiando proporcionalmente mais os que já estão em faixas superiores de rendimento ou
riqueza. O fosso entre os 10% no topo e os 10% na base não cessa de alargar, trazendo perigos de insatisfação
social, rutura, ceticismo, desconfiança, e populismo. Estima-se que 1% dos mais ricos controle mais de
metade da riqueza financeira, e que 10% receba 30% a 40% do rendimento nacional. Esta desigualdade
acontece em paralelo com a caída da pobreza. Entre 1983 e 2013, a percentagem de pessoas abaixo dos
níveis de pobreza absoluta caiu dramaticamente, por exemplo no México (de 47% para 11%), nas Filipinas
(de 61% para 38%), na Índia (de 50% para 21%), Brasil (de 41% para 9%). No entanto, a concentração do
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rendimento 23 aumentou em todos os casos. As crescentes disparidades de renda são uma preocupação
política. Na China, apesar do crescimento e da redução da pobreza, a atenção das políticas está a voltar-se
para nos crescentes protestos populares, tanto no interior como nas cidades costeiras. México, Gana, África
do Sul e Índia contam histórias semelhantes. O progresso na redução da pobreza e na melhoria da prestação
de serviços parece ter perdido valor na opinião pública pelo aumento da desigualdade.
4. A combinação de pobreza e desigualdade afeta sobremaneira as crianças, sobretudo entre 0 e seis anos.
Estima-se que mais de 500 milhões de crianças nunca alcançarão o seu potencial por falta de condições de
saúde e nutricionais, por stress e depressão maternas, por falta de estímulo e afeto à nascença e durante os
primeiros anos de vida (The Lancet, 2011). Esses fatores amplificam-se em condições de violência doméstica
ou conflito armado, em situações desfavoráveis de saúde para os pais (e.g. SIDA), e em situações de pobreza
ou abandono. Sem ações dirigidas para proteger este grupo de crianças em risco, o ciclo da pobreza
continuará já que elas continuarão na cauda da distribuição de rendimento e de oportunidades, tal como os
pais e os avós antes deles.

Desigualdade de Macro para Micro
5. Tem havido uma considerável discussão sobre o crescimento da desigualdade sobretudo nos países mais
desenvolvidos. Por um lado, existe uma sensação generalizada de que o problema está a atingir proporções
inaceitáveis. Por outro, não há consenso sobre o que fazer para melhorar a situação (Rosanvallon, 2016;
OCDE, 2011). Uma pesquisa recente em França sobre a perceção da desigualdade e injustiça mostrou que
cerca de 90% dos entrevistados acham que as disparidades de renda devem ser reduzidas, uma parcela ainda
maior propondo o acesso universal à educação, alimentação, abrigo e saúde. No entanto, 57% acham que a
desigualdade é inevitável numa economia dinâmica e que as diferenças de rendimento são justificáveis
quando recompensam o mérito individual (Rosanvallon, 2016). Parece que a repulsa pela aberrante diferença
entre fa
-lhe o paradoxo de Bossuet,
uma situação que existe quando as pessoas deploram a situação em geral, mas tacitamente aprovam no
particular.
6. A discussão analítica sobre a desigualdade de rendimento ganhou um novo interesse e visibilidade com o
trabalho de Piketty (2014), Stiglitz (2013) e Kanbur (2010) os quais se debruçaram sobre a convergência (ou
não) de rendimentos durante o processo de desenvolvimento. Segundo Williamson-Kuznets (1965), um certo
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Um dos indicadores para medir a concentração do rendimento é o coeficiente de Gini. Mede a diferença entre a
distribuição do rendimento num determinado período e a distribuição ideal em que todos teriam acesso ao mesmo
rendimento. Por exemplo, 5% da população teria acesso a 5% do rendimento, 10% das pessoas a 10% do rendimento.
Quanto maior for o coeficiente Gini, maior será a concentração da renda.
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grau de desigualdade é inevitável e acontece em paralelo com o crescimento económico, já que os setores
de ponta (em geral indústria e serviços) pagam salários melhores (em linha com níveis de produtividade
superiores) e maior exigência de capital humano e formação. Esta desigualdade cresceria até um ponto
máximo em que a remuneração dos fatores nos diferentes setores económicos convergissem (sobretudo
entre agricultura e indústria) acompanhados pelos ganhos de aglomeração, salários mais altos nas cidades e
fortes ganhos de renda nacional gerados pela tecnologia (Henderson, 2014).
7. A hipótese de Williamson-Kuznets tem sido
objeto de discussão, sobretudo porque não explica
o ressurgimento da desigualdade dos últimos 30
anos (Figura 1). Thomas Piketty (2014) usa dados
para os EUA e da Europa para mostrar que a
desigualdade era a norma no século XIX e início do
século XX. Começou a declinar durante o período
após a Segunda Guerra Mundial, mas voltou a
crescer desde 1980. A Figura 1 ilustra esse
movimento e mede a desigualdade de renda pela
parcela da renda que acumula para os 10% mais
ricos de indivíduos em uma sociedade. A tendência em forma de U é clara e observável em muitos países,
incluindo as economias emergentes tais como Índia, Indonésia, China, África do Sul, Argentina e Colômbia) e
vem aumentando desde a década de 1980 (Piketty 2014).
8. A Figura 2 ilustra a distribuição de rendimento por regiões
em 2015. Na América Latina, os 20% mais ricos controlam 57%
da riqueza, enquanto os mais pobres têm acesso apenas a
2.9%. Em África a situação é pior

os 20% mais afluentes

controlam quase 70% da riqueza; os 20% mais pobres apenas
3%. Estes valores chamam-nos a atenção para o drama social
que se nos depara.
9. A Figura 3 mostra como evolui a distribuição de rendimento
medida como o rácio entre a proporção de rendimento dos 10% mais ricos e a proporção dos 10% mais
pobres. Quanto maior o valor, mais desigual é a distribuição de rendimento. O gráfico inclui alguns países
onde a desigualdade continua muito forte, sobretudo na África do Sul, que viveu até recentemente um
regime de apartheid. Neste país, a riqueza acumulada pelos 20% maios ricos é 60% superior do que os 20%
mais pobres. No caso de Portugal, a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres sobe ligeiramente a
partir de 2009, assim como em França e Espanha. Curiosamente, o Brasil (um dos países com índices mais
elevados de concentração de rendimento), apresenta uma certa melhoria em resultado de políticas de
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redistribuição de rendimento nos últimos 20
anos, com a introdução do Programa Bolsa
Família orientado para famílias de rendimentos
muito baixos e crianças na escola. Contudo, o
programa tem sido alvo de críticas sugerindo
que diminui os incentivos para trabalhar

eé

também muito dispendioso. Teme-se que não
consiga sobrevier às reformas que se avizinham
no Brasil.
10. A passividade mencionada atrás resulta de uma mudança de valores na nossa sociedade. Como Piketty
os mais ricos sempre com muito mais do que os
mais pobres. Mas durante a primeira metade do século vinte, os governos dos países ocidentais conseguiram
reduzir a desigualdade de uma maneira brutal. Foram orientados por três fatores: medo de revolta e
distúrbios sociais, impacto das duas guerras mundiais, e a uma mudança na crença na responsabilidade
individual sobre o seu próprio destino. Estes fatores estiveram na base de políticas sociais como a segurança
social, o salário mínimo, o estado social, o imposto de rendimento progressivo, instrumentos que ajudaram
os países a serem mais igualitários (Rosanvallon, 2016).
11. Em décadas mais recentes, estes fatores desapareceram, e com eles o suporte de políticas inclusivas. Os
movimentos laborais do século XIX e XX mostraram aos governos que tinham de escolher entre a reforma
fiscal para evitar uma revolução social. Otto von Bismark foi o pioneiro do estado social moderno para evitar
o alastramento dos ideais socialistas mais extremos. O medo da revolução bolchevista em 1918, o desastre
da grande depressão, e o medo do comunismo depois da segunda guerra mundial levaram a um reformismo
de medo (Rosanvallon, 2016) fazendo da igualdade um objetivo de governo. A experiência das guerras trouxe
experiências de laços humanos e de sacrífico pelos outros. A guerra também transformou os EUA dando um
novo perfil de união e visão. Quando os EUA aprovaram a lei do fisco de guerra, a taxa marginal era de 94%.
Por toda a Europa, a noção do homem individualizado e responsável pela sua sorte deu lugar ao conceito de
que a pobreza é consequência (em vez de causa) de problemas da sociedade.
12. No momento presente, os fatores que possibilitaram o conceito de estado social enfraqueceram. O
problema do comunismo não é mais relevante, os estados sociais enfrentam crises fiscais graves, o sucesso
individual reaparece mais forte do que nunca com empresários individuais. Neste contexto, discutir
desigualdade parece que perdeu os alicerces analíticos, embora o problema não pare de crescer. Pierre
Rosanvallon (2011) discute a igualdade e a desigualdade, segundo uma perspetiva nova a desigualdade não
é só aquilo que cada um tem, mas é um jogo de reci

-me igual a ti, se eu sentir que tu me

fora do cenário sentem-se desprotegidas, sentem que as regras não são iguais para eles e para os mais ricos,

18

carapaça de ceticismo, de incerteza, de falta de transparência, justificam-se comportamentos antissociais, e
o aprofundamento do fosso cultural e social.
13. A desigualdade é uma questão de política pública, porque as sociedades altamente desiguais não
funcionam eficientemente, nem são sustentáveis a longo prazo (Stiglitz, 2013). Do ponto de vista da cidade,
a desigualdade reflete-se na segregação social. Os condomínios fechados em Buenos Aires e em S. Paulo, os
guardas privados para proteger os ricos dos pobres a meros metros de distância, a quantidade de pessoas
longe do mercado de trabalho, serviços de menor qualidade, falta de infraestruturas. A nível local, é de
salientar algumas experiências muito interessantes que visam aprender com as classes de rendimentos
menores: princípios de habitação progressiva, ou alocação de terreno para construção de habitação. Em
vários países da América Latina, constroem-se sistemas de transporte para possibilitar os habitantes em
colinas escarpadas aceder ao mercado de trabalho e à escola, testam-se novos paradigmas de planeamento
urbano para promover a coexistência de pessoas de diferentes rendimentos e ocupações à maneira das
cidades europeias. Também experiências como Brasília têm se revelado muito positivas. Brasília, uma cidade
muito desigual muito grande e muito rica, rodeada por cidades menos desenvolvidas. Ao fim de 50 anos, a
mistura entre sociedades diferentes produziu um crescimento notável. Para além disso, não há favelas em
Brasília, mas sim cidades médias. Essa ideia do incluir e de ouvir manifesta-se ao nível do planeamento
urbano, que procura tentar não dividir o comércio, ou habitação, ou ricos ou pobres. Em Portugal disto
observa-se muitos exemplos desta forma de pensar: cidades pequenas nas quais a exclusão é muito pouco
nítida.

Desigualdade, Pobreza e Crianças em Risco
"Investir em crianças desfavorecidas é uma iniciativa de política pública singular. Promove justiça e justiça social,
aumentando ao mesmo tempo, a produtividade na economia e na sociedade em geral. Estas intervenções têm um
retorno maior do que outras intervenções educacionais e judiciais. (UNICEF,2010).

14. Dos 7 mil milhões de habitantes no mundo, 2.2 mil milhões são crianças entre 0 e 18 anos. Cento e
cinquenta milhões são órfãos que perderam os pais por falta de cuidados de saúde ou violência; 560 milhões
vivem abaixo do nível de pobreza absoluta; 220 milhões ou 10% da população infantil em geral precisa de
apoio externo. Crianças em risco enfrentam múltiplos problemas: pobreza, falta de saúde, descriminação
ligada à emigração, divórcio dos pais, género, gravidez adolescente, etnicidade, deficiência física ou mental;
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ou violência incluindo abuso psicológico, físico, sexual e abandono 24 e conflitos armados que levam à
separação da família e os convertem em crianças-soldados (UNICEF, 2016).
15. Para países de renda média, incluindo os países da União Europeia e OECD, dois elementos influenciam
as políticas públicas dirigidas a crianças em risco. O primeiro é a importância crescente das creches e
infantários no cuidado das crianças. O segundo é a pesquisa neurocientífica que demonstra que o
relacionamento afetivo, estável, seguro e estimulante com pessoas que os rodeiam nos primeiros meses e
anos de vida são críticos para todos os aspetos do desenvolvimento da criança. Em conjunto, estes dois
desenvolvimentos confrontam o público e as políticas nos países da OCDE com questões urgentes.
16. Em 2007, The Lancet estimava que mais de 200 milhões de crianças de menos de 5 anos não estavam a
atingir o seu desenvolvimento potencial devido a pobreza, deficiências nutritivas e falta de oportunidades.
Fatores biológicos e psicológicos associados a situações de pobreza conduzem a desigualdades no
desenvolvimento infantil, limitando o sucesso escolar e a produtividade adulta, e perpetuando assim o ciclo
da pobreza. As desigualdades no desenvolvimento da criança começam a nível pré-natal e nos primeiros anos
de vida. No passado, consideravam-se sobretudo os casos de falta de estímulo (associados a falta de energia,
depressão) e anemia. Presentemente, outros fatores foram identificados como o crescimento intrauterino,
exposição ao chumbo, HIV, depressão materna, exposição a violência social, enquanto se aponta a educação
materna como fator positivo. Com a exposição acumulada a vários riscos, as disparidades aumentam.
17. As intervenções dirigidas às crianças mais pobres têm enormes retornos do investimento. Programas de
apoio aos pais e crianças com ajuda da comunidade são particularmente efetivos para promover o
desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, especialmente quando estão integrados com outros
profissionais de saúde e nutrição. A falta de recursos materiais limita as alternativas de melhoria. De acordo
com o Banco Mundial e a OECD, a média de países gasta cerca de 1.6% do PIB com serviços infantis e préescolares para crianças de 0 a 6 anos. E 0.43% do PIB para jardins infantis. Em comparação, países pobres
como o Nepal e o Quénia gastam apenas 0.1% do PIB; a Nicarágua e o Senegal gastam menos de 0.02%.
Portugal gasta cerca de 0.4% do PIB, um quarto do que os países da OECD gastam.
18. O segundo aspeto é a importância crescente dos cuidados infantis e pré-escolar no mundo atual e a
oportunidade que as novas instituições oferecem para atender a problemas de desigualdade real ou
potencial. Nos países da OECD, a geração presente é a primeira em que a maioria passa grande parte de sua
primeira infância fora de casa (UNICEF, 2013) - em média, cerca de 80% das crianças de 3 a 6 anos de idade
estão em alguma forma de educação infantil. Para aqueles com menos de três anos, cerca de 25%.
19. A expansão do atendimento infantil é consequência de vários fatores, nomeadamente a participação
maior das mulheres no mercado de trabalho (dois terços das mulheres em idade ativa) e a necessidade
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Na Venezuela, 70% crianças servidas por serviços comunitários, sofrem maus tratos e violência; na Europa de Leste,
o valor sobre a 88%, 75% na Croácia, 55% na Lituânia.
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económica de ter dois ordenados para sustentar a família. Em França, Itália e Espanha, 100% das crianças de
4 anos de idade estão matriculados. Na Dinamarca e Islândia, o grupo de 3 anos de idade tem índices de
atendimento de 60%. Os governos também encorajam a participação na força de trabalho como fonte de
crescimento e receita tributária.
20. A noção de que a economia está cada vez mais fundamentada no conhecimento ajuda os governos e pais
a ver a necessidade da educação pré-escolar como um investimento essencial para o sucesso académico
futuro. Por outro lado, os países da OCDE veem a assistência à infância como uma forma de compensar o
declínio demográfico (UE, 2005). A atração e necessidade de trabalhar leva os casais a adiar a idade de ter
filhos por dez anos em média. A disponibilidade de serviços e cuidados infantis oferece uma alternativa aos
jovens casais que queiram começar uma família sem abdicar do trabalho remunerado.
21. Na concetualização de serviços de apoio à criança, citam-se quatro princípios originados a partir de
décadas de pesquisas independentes na área da economia, neurociência e psicologia do desenvolvimento.
Alguns dos conceitos-chave que começam a ser citados nessa pesquisa incluem: a sequência de "períodos
sensíveis" no desenvolvimento do cérebro; a importância da interação com os professores; o papel do afeto
como fundamento para o desenvolvimento intelectual e emocional; a promoção do crescente sentimento
independência e controle da criança; as maneiras como a arquitetura do cérebro em desenvolvimento pode
ser interrompida pelo stress; e a importância crítica das interações precoces com os membros da família e
cuidadores no desenvolvimento de sistemas de gestão do stress (UNICEF, 2016).
22. O ponto principal destas descobertas é que a interação precoce da criança com os outros, em particular
com a família e com os que a rodeiam, estabelece padrões de conexões neurais e balanços químicos que vão
influenciar a sua personalidade e capacidades adultas. No contexto do potencial e da herança genética, as
experiências iniciais são como o arquiteto do cérebro humano, colocando os alicerces e os andaimes para o
futuro desenvolvimento. Todos os aspetos do capital humano adulto, desde as capacidades de trabalho até
ao comportamento cooperativo e legal, dependem das capacidades desenvolvidas durante a infância
(Conselho Científico Nacional dos EUA, 2010).
23. A assistência à infância pode ajudar a criança a beneficiar da interação com outras crianças e com os
profissionais de cuidados infantis. O desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social pode ser
melhorado, e os efeitos parecem ser duradouros. Para as crianças imigrantes e de "segunda língua", o
cuidado de boa qualidade pode ajudar na integração e nas competências linguísticas e reduzir as
desvantagens na entrada no sistema de educação formal.
24. Há dificuldades evidentes em pôr em prática este potencial de remediar as situações mais ingratas da
desigualdade a nível da infância. A influência da casa e da família são a influência mais forte no
desenvolvimento de uma criança. E mesmo a melhor intervenção pré-escolar nunca conseguirá compensar
totalmente os efeitos de pobreza ou do fraco apoio dos pais. De qualquer modo, podem criar a oportunidade
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de mitigar os efeitos da desigualdade no futuro de milhões de crianças. É um investimento de alto retorno.
A análise custo-benefício das intervenções na primeira infância mostra, em diferentes contextos, retornos
na ordem de 8 dólares por cada um dólar investido (Heckman, 2006). O aumento das taxas de matrícula préescolar para 25% poderia render uma estimativa de 10.6 bilhões de dólares através de um maior
desempenho educacional, enquanto um aumento de 50% poderia gerar 33.7 bilhões de dólares.
25. No quadro da OECD, um programa de metas foi estabelecido para ajudar os países a monitorizar a
qualidade e cobertura dos cuidados infantis e garantir que crianças das famílias mais marginalizadas são
atingidas. O anexo 1 indica quais são as dez metas. As mais importantes incluem (a) uma taxa de mortalidade
infantil de menos de 4 por 1.000 nascidos vivos, (b) uma taxa de baixo peso ao nascer de menos de 6% (c)
uma taxa de imunização de mais de 95 por cento para 12 a 23 meses; (d) pobreza infantil abaixo dos 10%.
Considera-se que os países que cumprem dois destes três critérios mínimos cumpriram o ponto de referência
10. Atualmente, apenas 8 dos 25 países o fazem (Anexo 1) - Finlândia e Suécia (que cumprem os três critérios
de sensibilização), mais Bélgica (Flandres) Islândia, Japão, Noruega, República da Coreia e Eslovênia).
Muito antes de uma criança entrar na sala de aula, as desigualdades podem criar uma marca duradoura na
arquitetura do cérebro. Pesquisas recentes sobre o desenvolvimento do cérebro lançam nova luz sobre a
influência formativa da experiência da primeira infância. Nos primeiros anos de vida, o cérebro de uma
criança cria de 700 a 1.000 novas conexões neurais a cada segundo, um ritmo que depois diminui. Essas
conexões iniciais estabelecem as bases sobre as quais as conexões posteriores serão construídas. A nova
pesquisa mostra que nutrição, cuidados de saúde e interação entre crianças e o que as rodeiam tem
influência no desenvolvimento do cérebro na primeira infância. A conversação, a repetição e a conexão de
palavras em contextos significativos, assim como a exposição precoce à alfabetização através da leitura e do
brincar, estão positivamente associadas à capacidade linguística. Violência pode afetar as crianças
prejudicando neurónios em áreas usadas na aprendizagem e no desenvolvimento emocional. Em outras
palavras, essas privações afetam como o cérebro se desenvolve. Experiências negativas na vida de uma
criança muitas vezes manifestam-se mais tarde como dificuldades com a aprendizagem, o desenvolvimento
emocional e a gestão das ansiedades.
Fonte: UNICEF (2007)
27. A UNICEF sugere cinco maneiras de compensar os impactos da desigualdade nas crianças com base no
que se aprendeu nos últimos 25 anos: (a) obter informação sobre as crianças que ficam para trás; (b) integrar
esforços em todos os setores para resolver as privações múltiplas que afetam as crianças em risco; (c) investir
na equidade e procurar novas maneiras de financiamento, (d) envolver todos os agentes começando com as
comunidades locais, empresas. Apesar das circunstâncias atuais que podem levar a continuação de
- uma
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oportunidade justa para cada criança, para todas as crianças - é também uma escolha. Uma escolha que
podemos f

Notas sobre a Situação em Portugal
28. A situação descrita acima tem um reflexo em Portugal. A necessidade de participação no mercado de
trabalho e a limitada existência de alternativas de cuidados infantis tem resultado numa queda acentuada
das taxas de fertilidade em Portugal (ver Figura 4). Apenas Coreia do Sul tem uma taxa de fecundidade mais
baixa do que Portugal. A fertilidade sustentável é importante para garantir que os rácios não ameaçam os
sistemas de bem-estar de Portugal e a produtividade futura. As taxas de fertilidade total são sensíveis a
choques de renda, como a crise financeira global. Um novo declínio da fertilidade é evidente em Portugal
desde o início da crise financeira. Casais em Portugal tendem a ter só um filho, em vez de dois, afetando a
capacidade de manter a estrutura demográfica e etária. Um dos fatores é a alta participação da mulher no
mercado de trabalho. Em 2012, 60% de crianças tinham os dois pais a trabalhar.

Figura 4. Comparação de taxa de fertilidade em Portugal e OECD

29. As famílias portuguesas fazem uso de serviços e cuidados infantis, ao nível da OECD e União Europeia:
60% das crianças de 3 anos de idade
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mais elevado. O investimento nos serviços iniciais é essencial para permitir que as famílias floresçam, é
essencial para a futura sustentabilidade do estado de bem-estar e para o crescimento económico.
30. Nos gastos com cuidados infantis, Portugal gasta menos de metade do custo médio na OCDE

11.500

euros por criança, em comparação com 24.900 euros. Os gastos com a infância média e tardia ficam atrás
dos níveis da OCDE em cerca de um terço e um quarto, respetivamente, o que pode significar uma qualidade
menor ou uma concentração dos estabelecimentos de melhor qualidade nas crianças com poder de pagar.
31. Há fatores nitidamente positivos. Por exemplo, as matrículas infantis e pré-escolares subiram muito.
Portugal tem 65% da população etária 0-6 na escolaridade infantil, superior aos 54% da OECD. A qualidade
da educação pré-primária varia muito e as populações mais carentes não conseguem colocar os seus filhos
em bons centros de atendimento infantil e pré-escolar. Portugal deve reforçar o seu apoio à guarda de
crianças para famílias de baixa renda, por exemplo através de pagamentos diretos aos pais ligados à utilização
de estruturas de acolhimento de crianças de boa qualidade.
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Anexo 1 - Serviços de Primeira Infância

O quadro mostra quais os países que estão a cumprir as metas sugeridas nos 10 indicadores e
tenta comparar os serviços de primeira infância nos 25 países da OECD
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