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Resumo Identificar tendências do fenómeno do recasamento em Portugal, nas
duas últimas décadas, constitui o objectivo principal deste artigo. Para essa
identificação contribuiu o conhecimento da amplitude do próprio fenómeno, isto é, 
a percentagem de recasamentos no total dos casamentos em Portugal, e ainda um
conjunto de variáveis que permitiu conhecer a caracterização social dos
protagonistas do recasamento, por um lado, e delinear a diversidade dos seus
trajectos conjugais após um divórcio, por outro. Trata-se de variáveis tais como: a
idade, a escolaridade, a profissão, o estado civil anterior ao recasamento, a duração 
do primeiro casamento, as coabitações, os filhos comuns e não comuns.

Palavras-chave Recasamento, divórcio, casamento.

O re ca sa men to é o tri un fo da es pe ran ça atra vés da ex pe riên cia
(Sa mu el John son, séc. XVIII)

Este ar ti go é uma so ci o gra fia so bre um tipo es pe cí fi co de ca sa men to — o re ca sa -
men to. Tra ta-se de uma aná li se de da dos so bre as le gi ti ma ções, por via do di re i to,
das uniões a se guir a um di vór cio.

Este tipo de ca sa men to, com uma lon ga exis tên cia nas so ci e da des oci den ta is,
re co bre hoje di men sões mais di rec ta men te re la ci o na das com o di vór cio do que com 
si tu a ções de vi u vez, como acon te cia no pas sa do.1 Até ao sé cu lo XIX os re ca sa men -
tos de vi ú vos eram pro por ci o nal men te tão nu me ro sos quan to o são hoje em dia os
ca sa men tos de di vor ci a dos — o di vór cio veio subs ti tu ir a vi u vez pre co ce dos sé cu -
los pas sa dos (Lobo, 1995).

O re ca sa men to, en ten di do como o ca sa men to de in di ví du os que pas sa ram
por uma an te ri or re la ção — ter mi na da por mo ti vo de vi u vez ou de di vór cio —
apre sen ta-se como uma prá ti ca com re du zi da ex pres são no pa no ra ma ge ral do ca -
sa men to, mas com ma i or sig ni fi ca do no âm bi to do di vór cio em Por tu gal.2 Na ver -
da de, a gran de ma i o ria dos ca sa men tos são pri me i ras uniões para am bos os côn ju -
ges, mas o re ca sa men to tem vin do a fa zer o seu per cur so cada vez com ma i or vi si bi -
li da de no es pa ço das prá ti cas con ju ga is da po pu la ção por tu gue sa. Este mo vi men to 
de su bi da dos re ca sa men tos, do au men to do nú me ro de di vór ci os, e da des ci da da
nup ci a li da de in se re-se num con jun to mais vas to de in di ca do res de mo grá fi cos re -
ve la do res das pro fun das trans for ma ções re gis ta das, des de a dé ca da de 1970, na
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1 Nos EUA, “(…) em 1900, ape nas 3% de to dos os no i vos eram di vor ci a dos; em 1930 a per cen ta -
gem su biu para 9%; e em 1978, 28% eram di vor ci a dos (Cher lin, 1981).

2 Se gun do da dos do INE, em 2001 ocor re ram 19.000 di vór ci os e à vol ta de 10.000 re ca sa men tos.



fa mí lia em Por tu gal. O au men to do nú me ro de re ca sa men tos no to tal dos ca sa men -
tos anda a par com o que se pas sa nos pa í ses da Eu ro pa do Cen tro e do Nor te, ape -
sar de este va lor ser aqui mais ba i xo do que os dos ou tros pa í ses eu ro pe us. À se me -
lhan ça do mo vi men to de su bi da do número de re ca sa men tos, tam bém os nas ci -
men tos fora do ca sa men to, os gru pos do més ti cos de “pes so as sós” e a co a bi ta ção
re ve lam que as di nâ mi cas de mo der ni da de con ti nu am a im pri mir mu dan ças nas
es tru tu ras fa mi li a res da so ci e da de por tu gue sa (Alme i da e ou tros, 1998).

Em 2000, o nú me ro de ca sa men tos en vol ven do pelo me nos um côn ju ge não
sol te i ro foi de 8.428, o que sig ni fi ca 13% do to tal de ca sa men tos re gis ta dos em Por -
tu gal (qua dro A1). Impor ta re fe rir que este va lor in di ca um li ge i ro, mas con tí nuo,
au men to face ao ve ri fi ca do ao lon go das úl ti mas dé ca das.3 Ain da no mes mo qua -
dro, ve ri fi ca-se que se tra ta de ca sa men tos que en vol vem ma i o ri ta ri a men te um sol -
te i ro e um não sol te i ro — di vor ci a do ou vi ú vo. Mas tam bém que o nú me ro e o peso
re la ti vo dos ca sa men tos de dois in di ví du os ca sa dos an te ri or men te ten de a au men -
tar a um rit mo li ge i ra men te su pe ri or, re pre sen tan do em 2000 cer ca de 4% do to tal
de ca sa men tos — em 1981 o peso re la ti vo se ria de 2,7%. Este qua dro A1 vem tam -
bém mos trar como o re ca sa men to, em Por tu gal, con ti nua a ser vi vi do prin ci pal -
men te por um côn ju ge sol te i ro e um não sol te i ro — cer ca de 66,6% em 2000.

É in te res san te no tar como as di fe ren ças de com por ta men tos ma tri mo ni a is
en tre ho mens e mu lhe res após um di vór cio ou uma vi u vez têm per du ra do, pelo
me nos ao lon go das duas dé ca das em aná li se, ape sar de no caso das mu lhe res se re -
gis tar um ma i or cres ci men to do nú me ro e peso re la ti vos dos re ca sa men tos, como
se pode ve ri fi car no qua dro A4.4 Impor ta su bli nhar que se man tém esta ten dên cia
para per cur sos di fe ren ci a dos após um di vór cio, se gun do o gé ne ro, de vi do ao fac to
de as mu lhe res per ma ne ce rem mais tem po sós ou acom pa nha das dos fi lhos — em
si tu a ção de mo no pa ren ta li da de — do que os ho mens, que re ca sam mu i to mais de -
pres sa a se guir à dis so lu ção de um ca sa men to.
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3 Ape sar des te mo vi men to de au men to dos re ca sa men tos em Por tu gal, o seu nú me ro está lon ge
dos va lo res atin gi dos nou tros pa í ses. Em fi na is dos anos 80 me ta de de to dos os ca sa men tos
ocor ri dos nos EUA en vol vi am pelo me nos um côn ju ge não sol te i ro (Bum pass, 1990). No Re i no
Uni do o nú me ro de ca sa men tos en vol ven do pelo me nos um côn ju ge di vor ci a do su biu de 34.000
em 1961 para 151.000 em 1989. Nes te úl ti mo ano, dos que se re ca sa ram, 96.000 ho mens e 93.700
mu lhe res eram di vor ci a do(a)s ou vi ú vo(a)s (Ro bin son e Smith, 1993). Na dé ca da de 1980, a per -
cen ta gem de re ca sa men tos para um ou os dois côn ju ges, no to tal dos ca sa men tos, es ta bi li zou
nos 35% tam bém no Re i no Uni do (Ro bin son, 1993: 19).

4 Des de 1981 que L. Rous sel cha ma va a aten ção para es tas di fe ren ças, do pon to de vis ta dos com -
por ta men tos ma tri mo ni a is após um di vór cio, en tre ho mens e mu lhe res. Mas iden ti fi cou, tam -
bém, ou tros fac to res, no me a da men te: a ida de na al tu ra do di vór cio (o nú me ro de re ca sa men tos
será tan to mais ele va do quan to o di vór cio ocor rer mais cedo na tra jec tó ria con ju gal); ní vel de
ins tru ção (o re ca sa men to é mais raro nos di vor ci a dos com um ní vel su pe ri or ou mé dio de ha bi li -
ta ções); a ma nu ten ção após o di vór cio do re la ci o na men to com os ex-côn ju ges; a au to no mia eco -
nó mi ca das mu lhe res; o nas ci men to de uma cri an ça; as po lí ti cas so ci a is (Mar tin, 1997: 99).



Recasamento de viúvos e divorciados

Para o cres ci men to do re ca sa men to tem con tri bu í do, es sen ci al men te, o au men to
sig ni fi ca ti vo dos ca sa men tos en vol ven do côn ju ges cu jas an te ri o res re la ções con ju -
ga is ter mi na ram sob a for ma de di vór cio. Em con tra par ti da, re gis ta-se que o ca sa -
men to de vi ú vos e de vi ú vas tem vin do em que da acen tu a da nas duas úl ti mas dé -
ca das, quer em ter mos ab so lu tos, quer em ter mos re la ti vos. Os ca sa men tos pro ta -
go ni za dos por vi ú vos re pre sen ta ram, em 1999 e 2000, pou co mais de 1% do to tal de
ca sa men tos ce le bra dos, sen do esse va lor ain da in fe ri or no caso das mu lhe res (qua -
dro A2).5

Este mes mo qua dro A2 re ve la tam bém que os ho mens di vor ci a dos que vol -
tam a ca sar re pre sen ta vam qua se 8% dos in di ví du os do sexo mas cu li no que con tra -
í ram ca sa men to em 1999, sen do cer ca de 6% as mu lhe res em igual si tu a ção. A mes -
ma ten dên cia con ti nua a ve ri fi car-se no ano a se guir (2000), mas com um li ge i ro au -
men to dos va lo res per cen tu a is — 8,4% e 6,7% res pec ti va men te. Obser van do ago ra
a evo lu ção des tes va lo res, ve ri fi ca mos con tu do que, em bo ra se man te nha um ma i -
or peso re la ti vo dos ho mens face às mu lhe res no caso do re ca sa men to de di vor ci a -
dos, é en tre as mu lhe res que se re gis tam ma i o res ta xas de cres ci men to. Assim, o nú -
me ro de mu lhe res que con tra em um novo ma tri mó nio após um pro ces so de di vór -
cio cres ceu qua se 100% de 1981 para 2000, um rit mo de cres ci men to que re pre sen ta
cer ca do do bro do ve ri fi ca do no caso dos ho mens di vor ci a dos.

Em 2000, con tra í ram ca sa men to 6.353 in di ví du os do sexo mas cu li no vi ú vos
ou di vor ci a dos, sen do de 4.891 o nú me ro de mu lhe res em igual si tu a ção. Em ter -
mos de nú me ros ab so lu tos são, pre ci sa men te, os ho mens que mais pro ta go ni zam
este tipo de ca sa men to — o re ca sa men to (qua dro A2).

A dis tri bu i ção dos ca sa men tos se gun do o es ta do ci vil an te ri or de am bos os
côn ju ges é apre sen ta da no qua dro A3. Tal como se ria de es pe rar, ten do em con ta o
ele va do nú me ro de pri me i ros ca sa men tos re gis ta dos em Por tu gal, a gran de ma i o -
ria dos ca sa men tos dão-se en tre in di ví du os sol te i ros. Mas, se ana li sar mos em par ti -
cu lar as es co lhas dos côn ju ges que ex pe ri men ta ram pelo me nos uma si tu a ção de
di vór cio, ve ri fi ca mos al gu mas al te ra ções sig ni fi ca ti vas no que diz res pe i to ao es ta -
do ci vil an te ri or dos seus par ce i ros.

Des de logo, e numa pers pec ti va de con ti nu i da de, é de sa li en tar uma for te in -
ci dên cia, en tre os ca sa men tos en vol ven do ho mens di vor ci a dos, de uniões com mu -
lhe res sol te i ras. Em 1991, do to tal de ho mens di vor ci a dos (6.121), 63% ca sa ram com 
uma mu lher sol te i ra, 5% com uma vi ú va e 32% com uma mu lher di vor ci a da.6 Já no
ano 2000 os ca sa men tos de ho mens di vor ci a dos com mu lhe res ce li ba tá ri as re pre -
sen ta ram cer ca de 58% do to tal dos ca sa men tos dos ho mens di vor ci a dos. Con tu do,
o peso re la ti vo des te tipo de uniões tem vin do a de cres cer for te men te nos úl ti mos
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5 Se gun do P. Festy, em 1984, 42% dos ho mens e 40% das mu lhe res ca sa ram-se após um di vór cio,
mas ape nas 8% eram vi ú vos e 3% eram vi ú vas (Festy, 1987, ci ta do em Mar tin, 1997: 99).

6 No mes mo ano (1991) em Fran ça, do to tal de ho mens di vor ci a dos (42.879), 50% ca sa ram com
uma mu lher sol te i ra, 4% com uma vi ú va, 46% com uma mu lher di vor ci a da (Mar tin, 1997: 99).



anos — em 1981 a per cen ta gem era de 71%. Este de crés ci mo fica a de ver-se ao au -
men to das uniões ce le bra das en tre mu lhe res e ho mens que pas sa ram am bos por si -
tu a ções de di vór cio. Em 1981, en tre os ho mens di vor ci a dos que con tra í ram ma tri -
mó nio, ape nas 21% o fez com mu lhe res na mes ma si tu a ção; no iní cio da dé ca da de
1990 essa per cen ta gem ha via su bi do para os 32%, atin gin do os 38% em 1999.

Ao ana li sar o es ta do ci vil an te ri or dos in di ví du os que ca sam com mu lhe res
di vor ci a das, ve ri fi ca-se que o ca sa men to des tas com ho mens sol te i ros sem pre foi
me nos sig ni fi ca ti vo. No iní cio da dé ca da de 1980, es tas si tu a ções re pre sen ta vam
cer ca de 48% dos ca sa men tos ce le bra dos por mu lhe res di vor ci a das, ten do tal per -
cen ta gem des ci do para os 43% no fi nal da dé ca da de 1990 e 44% no ano 2000. Mais
uma vez, tal de ver-se-á, fun da men tal men te, ao re ca sa men to com ho mens tam bém
eles numa si tu a ção de di vór cio. Fi nal men te, é de re fe rir o fac to de se re gis tar al gu -
ma ten dên cia, ain da que de cres cen te, para o ca sa men to en tre côn ju ges que se en -
con tram em si tu a ção de vi u vez, mu i to em par ti cu lar das mu lhe res. Se, no caso dos
ho mens vi ú vos é ain da fre quen te o ca sa men to com sol te i ras, já no caso das mu lhe -
res sem pre se re gis tou uma for te in ci dên cia do re ca sa men to com ho mens de igual
con di ção, só mais re cen te men te ate nu a da (qua dro A3).

As idades do recasamento

Obser van do a in ci dên cia do re ca sa men to nos di ver sos es ca lões etá ri os, cons ta ta-se
que este ten de a ter lu gar, ma i o ri ta ri a men te, en tre os trin ta e os qua ren ta anos, prin -
ci pal men te quan do se tra ta de uniões pos te ri o res a di vór ci os, tan to nos ho mens
como nas mu lhe res. Cer ca de 41% das mu lhe res di vor ci a das que con tra í ram um
novo ca sa men to em 2000 en con tra va-se nes se es ca lão etá rio, sen do este peso re la ti -
vo de cer ca de 36% no caso dos ho mens em si tu a ção si mi lar (qua dro A4). As jo vens
di vor ci a das até aos 30 anos ten dem a re ca sar mais de pres sa do que os jo vens do
sexo mas cu li no tam bém da mes ma ida de.7 Esta ten dên cia tem con tu do vin do a es -
ba ter-se li ge i ra men te, no caso das mu lhe res, se com pa rar mos os da dos ac tu a is com 
os re la ti vos ao iní cio da dé ca da de 1980 — no ano de 1981, cer ca de 23% das mu lhe -
res di vor ci a das que ca sa ram nes se ano ti nham ain da me nos de 30 anos de ida de,
per cen ta gem que des ceu para 18% em 2000.

O re ca sa men to de pes so as que en fren ta ram an te ri or men te uma si tu a ção de
vi u vez as su me, nes te as pec to, con tor nos bas tan te di fe ren tes, ocor ren do numa fase
mais avan ça da da vida. Tal é es pe ci al men te no tó rio en tre os vi ú vos do sexo mas cu -
li no, cu jos re ca sa men tos to mam lu gar ma i o ri ta ri a men te após os 60 anos de ida de.
Já em 1981 se re gis ta ra que cer ca de 44% dos pro ta go nis tas des tes re ca sa men tos
atin gi ra aque la fa i xa etá ria. No fi nal da dé ca da de 1990 essa si tu a ção tor nou-se

144 Cristina Lobo e Cristina Palma Conceição

7 As mu lhe res mais jo vens (até aos 30 anos), que re ca sam mais de pres sa do que os ho mens da
mes ma ida de, ha bi tu al men te não têm cri an ças do ca sa men to an te ri or (Mar tin, 1997: 101).



ain da mais fre quen te (en vol ven do sen si vel men te 56% dos re ca sa men tos de vi ú -
vos). No caso das mu lhe res, a ocor rên cia de um novo ca sa men to após uma vi u vez
ten de a es tar me nos con cen tra da numa úni ca fa i xa etá ria, ain da que na ma i o ria dos
ca sos es tes ca sa men tos to mem tam bém lu gar após os 60 anos de ida de. Con tu do, o
peso re la ti vo des tes ca sa men tos tar di os tem vin do, ao con trá rio do que acon te ce
en tre os vi ú vos do sexo mas cu li no, a di mi nu ir.

O qua dro A5 mos tra que, à se me lhan ça do que acon te ce en tre os pri me i ros ca -
sa men tos, tam bém en tre os re ca sa men tos se re gis ta al gu ma ten dên cia para que as
ida des dos côn ju ges se apro xi mem, com ma i or in ci dên cia no caso das vi ú vas —
88% das vi ú vas com 60 ou mais anos ca sa ram com ho mens da mes ma ida de, e só
9% ca sa ram com ho mens mais no vos, en tre os 50 e os 59 anos.8 Ao mes mo tem po
que cer ca de 40% dos vi ú vos com 60 ou mais anos ca sa ram com mu lhe res da mes -
ma ida de, e per to de 30% ca sa ram com mu lhe res en tre os 50 e os 59 anos. Esta evi -
dên cia do ca sa men to de ho mens com mu lhe res mais no vas é tam bém par ti cu lar -
men te no tó ria en tre os di vor ci a dos, o gru po em que mes mo as sim se nota uma ma i -
or dis per são no que toca à ida de da mu lher. Dos ho mens di vor ci a dos en tre os 40 e
os 49 anos, cer ca de 50% ca sa ram com mu lhe res en tre os 30 e os 39 anos de ida de.
Dos 50 aos 59 anos, 45% ca sa ram com mu lhe res en tre os 40 e os 49 anos. No caso das
mu lhe res nota-se, pelo seu tur no, al gu ma ten dên cia para es co lhe rem ho mens ou
na mes ma fa i xa etá ria ou li ge i ra men te mais ve lhos. Das mu lhe res di vor ci a das en -
tre os 30 e os 39 anos, cer ca de 50% ca sa ram com ho mens da mes ma ida de. Das mu -
lhe res di vor ci a das en tre os 40 e os 49 anos, 43% ca sa ram com ho mens tam bém da
mes ma ida de. Estas ten dên ci as têm-se man ti do cons tan tes ao lon go do pe río do
ana li sa do, su ge rin do que o mer ca do ma tri mo ni al, no que toca à ida de, con ti nua
mais fa vo rá vel para os ho mens do que para as mu lhe res, a se guir a um di vór cio.

Tempos entre casamento e recasamento

Os qua dros A6 e A7 per mi tem ana li sar o tem po de cor ri do após a dis so lu ção do úl -
ti mo ca sa men to e, em si mul tâ neo, iden ti fi car uma di ver si da de de tra jec tos a se guir
a um di vór cio.

Uma par te sig ni fi ca ti va de re ca sa men tos dá-se me nos de dois anos de po is de
ter mi na do o ca sa men to an te ri or, em es pe ci al no caso dos ho mens e, mu i to em par ti -
cu lar, dos di vor ci a dos.

Entre as mu lhe res vi ú vas e di vor ci a das há a re gis tar, nes se pon to, al gu mas di -
fe ren ças, por exem plo: as vi ú vas ten dem a es pe rar mais tem po an tes de ini ci ar um
novo ca sa men to — 6 a 10 ou 11 a 20 anos. Em con tra par ti da, as di vor ci a das ten dem
a es pe rar me nos tem po, mas não vol tam a ca sar tão ra pi da men te quan to os
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8 Esta base de da dos so bre o ca sa men to na dé ca da de 1990 foi gen til men te ce di da pelo INE, ao
abri go de um pro to co lo as si na do en tre esta ins ti tu i ção e o Obser va tó rio da Ciên cia.



ho mens. Em 1995 e 1999, cer ca de 29% das di vor ci a das e 40% dos di vor ci a dos le gi ti -
ma ram uma nova re la ção an tes dos dois anos após a dis so lu ção do an te ri or ca sa -
men to. Não há dú vi da que mu i ta co i sa se joga na vida afec ti va dos di vor ci a dos e
das di vor ci a das, nos pri me i ros anos a se guir ao di vór cio.

O tem po de cor ri do após a dis so lu ção do úl ti mo ca sa men to não pa re ce ter,
tan to no caso dos vi ú vos como no dos di vor ci a dos, qual quer re la ção di rec ta com a
es co la ri da de ou a pro fis são.

A escolaridade dos recasados

Obser van do ago ra a va riá vel es co la ri da de, no qua dro A8, ve ri fi ca-se que, no iní cio
dos anos 90, cer ca de me ta de dos re ca sa dos, tan to os vi ú vos e as vi ú vas como os di -
vor ci a dos e as di vor ci a das, não ti nham ul tra pas sa do o 1.º ci clo do en si no bá si co. É
cla ro que são os vi ú vos e as vi ú vas que en gros sam esse con tin gen te dos me nos es -
co la ri za dos — 63% em cada gru po — pelo fac to de per ten ce rem a uma ge ra ção com 
60 e mais anos de ida de.9 Esta si tu a ção tem vin do a al te rar-se, sen do cada vez me -
nos os vi ú vos e vi ú vas a pro ta go ni za rem os re ca sa men tos, e os que o fa zem são já
mais es co la ri za dos.

No caso dos di vor ci a dos, a dis per são por di ver sos gra us de en si no sem pre é
ma i or. Ain da as sim, em 1991, 45% dos ho mens e 48% das mu lhe res di vor ci a das ti -
nham ain da ape nas o 1.º ci clo de en si no. Em 1999 a si tu a ção era di fe ren te, sen do
cer ca de 21% os di vor ci a dos e 20,0% as di vor ci a das de ten to res do ní vel se cun dá rio
de es co la ri da de, e 16% e 13% res pec ti va men te com ha bi li ta ções su pe ri o res.

É im por tan te re fe rir que este mo vi men to re flec te o que se pas sa, na so ci e da de
por tu gue sa, a res pe i to dos ní ve is de es co la ri za ção da po pu la ção. Nos fi na is dos
anos 90, per to de 80% dos ho mens e das mu lhe res, en tre os 25 e os 64 anos, com -
pletaram o en si no bá si co. “As frac ções que pos su em uma for ma ção de ní vel se cun -
dá rio e de ní vel su pe ri or não che gam, para cada um des ses gra us, a 10%. ” (Alme i -
da e ou tros, 2000: 40).

A es co lha do par ce i ro ocor re ha bi tu al men te em con tex tos de pro xi mi da de so -
ci al. Por isso, como mos tra o qua dro A9, os di vor ci a dos com ha bi li ta ções su pe ri o -
res ca sa ram, em 1999, ma i o ri ta ri a men te com mu lhe res tam bém com o mes mo ní vel 
de es co la ri da de. Tal ten dên cia ve ri fi ca-se em qua se to dos os gra us de es co la ri da de.
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9 Ao ana li sar as fa mí li as mo no pa ren ta is na so ci e da de por tu gue sa, na dé ca da de 1980, iden ti fi -
ca-se um gru po nu me ro so de vi ú vas e vi ú vos (um pou co mais de me ta de do to tal das si tu a ções
de mo no pa ren ta li da de) com mais de 60 anos de ida de, pou co es co la ri za dos e que já não es tão in -
se ri dos no mer ca do de tra ba lho (Wall e Lobo, 1999).



A profissão dos recasados

A re la ção en tre o re ca sa men to e a pro fis são re ve lou que, tan to em 1995 como em
1999, as ten dên ci as eram bas tan te se me lhan tes. Assim, para o ano de 1999, re ca sa -
ram mais os vi ú vos ope rá ri os in dus tri a is (35%), e os di vor ci a dos tam bém do ope ra -
ri a do in dus tri al (25%), dos ser vi ços e ven das (16%), di ri gen tes e qua dros su pe ri o -
res da ad mi nis tra ção e das em pre sas (12%), e es pe ci a lis tas das pro fis sões in te lec tu -
a is e ci en tí fi cas (13%). No mes mo ano, re gis ta ram-se al gu mas di fe ren ças no ca sa -
men to das di vor ci a das: des ta cam-se as tra ba lha do ras dos ser vi ços e do co mér cio
(23%), as ad mi nis tra ti vas (21%), as mu lhe res das pro fis sões ci en tí fi cas (12%) e di ri -
gen tes e qua dros su pe ri o res da ad mi nis tra ção pú bli ca e das em pre sas (6,4%) (qua -
dro A10). Ana li san do es tes da dos à luz dos pro ces sos de re com po si ção so ci al da
po pu la ção por tu gue sa, sa li en ta-se o se guin te: des de a dé ca da de 1980 o peso re la ti -
vo dos ope rá ri os in dus tri a is tem vin do a di mi nu ir, ain da que len ta men te, e o dos
em pre ga dos exe cu tan tes dos es cri tó ri os, co mér cio e ser vi ços tem um sig ni fi ca do
bas tan te mais ex pres si vo; por essa ra zão este gru po tem um ele va do pro ta go nis mo
no re ca sa men to. No caso das mu lhe res, a si tu a ção é re la ti va men te se me lhan te; por -
que des de a dé ca da de 1980, en tre os em pre ga dos exe cu tan tes, a taxa de fe mi ni za -
ção é mais ele va da, este gru po de em pre ga das exe cu tan tes di vor ci a das é o que
mais pro ta go ni za o re ca sa men to. No que toca aos di ri gen tes, mais uma vez se re -
flec te o que se pas sa nes te gru po pro fis si o nal na so ci e da de por tu gue sa — é uma ca -
te go ria ain da com um nú me ro não mu i to ele va do de mu lhe res, con fir man do que o
pro ces so de fe mi ni za ção não ocor re com o mes mo peso em to das as es fe ras pro fis -
si o na is,10 ao con trá rio dos pro fis si o na is téc ni cos de en qua dra men to mé dio ou su -
pe ri or, que cons ti tu em uma das categorias mais fe mi ni za das.11

Ao com pa rar os da dos do di vór cio com os do re ca sa men to, e ten do em con ta o 
fac to de se rem as mu lhe res e os ho mens das pro fis sões li be ra is e qua dros mé di os e
su pe ri o res os que mais se di vor ci am, ob ser va-se que es tas ca te go ri as com ca pi ta is
es co la res e, por ve zes tam bém, ca pi ta is eco nó mi cos ele va dos mantêm ofi ci al men te
a si tu a ção de di vor ci a dos, ou por que op tam pela co a bi ta ção nas re la ções se guin tes
ou por que fi cam mais tem po sós, de i xan do para mais tar de a le gi ti ma ção de um
novo ca sa men to. Sem dú vi da que a co a bi ta ção é a ca u sa do es va zi a men to do re ca -
sa men to, par ti cu lar men te no que diz res pe i to a es tes gru pos mais qua li fi ca dos.
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10 No en tan to, no que toca às mu lhe res em pre sá ri as e di ri gen tes é pre ci so no tar que “o fac to de a
per cen ta gem de mu lhe res ser, em 1991, qua se cin co ve zes ma i or do que em 1960 e de só du ran te
a dé ca da de 80 o seu nú me ro ter pra ti ca men te du pli ca do”(Ma cha do e Cos ta, 1998: 36).

11 So bre a re com po si ção so ci o pro fis si o nal da po pu la ção por tu gue sa, ver Alme i da e ou tros (2000).



Distribuição geográfica do recasamento

A dis tri bu i ção re gi o nal do re ca sa men to re flec te as as si me tri as re gi o na is que se en -
con tram sis te ma ti ca men te quan do se ana li sam ou tros in di ca do res de mo grá fi cos,
no me a da men te en tre o Nor te e o Sul do país, como o qua dro A11 mos tra. O re ca sa -
men to, à se me lhan ça do que se pas sa com o di vór cio, as co a bi ta ções e os nas ci men -
tos fora do ca sa men to, tam bém se en con tra con cen tra do na re gião de Lis boa e Vale
do Tejo (em 1999 cer ca de 45% dos re ca sa men tos ocor re ram nes ta zona), as su min do 
ain da es pe ci al im por tân cia na re gião al gar via — no mes mo ano cer ca de 20% dos
ca sa men tos re gis ta dos fo ram re ca sa men tos, o que sig ni fi ca um acrés ci mo face a
anos an te ri o res.12 Em con tra par ti da, no Nor te, e no mes mo ano, 8% dos ca sa men tos 
fo ram re ca sa men tos. Para a con cen tra ção na re gião al gar via con tri bu í ram es sen ci -
al men te os re ca sa men tos de di vor ci a dos e não tan to de vi ú vos.

Na re gião de Lis boa e Vale do Tejo, nota-se que a ida de dos pro ta go nis tas de
re ca sa men tos ten de a ser alar ga da até mais tar de, em es pe ci al no caso dos vi ú vos e
vi ú vas. De re fe rir tam bém que é nes ta re gião que se en con tram os côn ju ges mais es -
co la ri za dos e com in ser ções pro fis si o na is mais qua li fi ca das, quer em ter mos ge ra -
is, quer no que toca ao re ca sa men to.

Coabitação de recasados

Obser van do a ques tão da co a bi ta ção an te ri or ao re ca sa men to, cons ta ta-se, em pri -
me i ro lu gar, a ele va da in ci dên cia de co a bi ta ções pré vi as a este tipo de ca sa men tos
— ten dên cia que se tem vin do a acen tu ar nes tes úl ti mos anos.13 O qua dro A12 mos -
tra com cla re za que, em 1999, 50% dos re ca sa men tos fo ram pre ce di dos de co a bi ta -
ções; em con tra par ti da, ape nas 8% dos ca sa dos co a bi ta ram an tes de ca sa rem. Estas
ten dên ci as já fo ram re fe ri das em aná li ses an te ri o res, isto é, a for ma mais vul gar de
en tra da na con ju ga li da de em Por tu gal, como nos pa í ses da Eu ro pa do Sul, é o ca sa -
men to e não a co a bi ta ção (Tor res, 2002: 56).

Em se gun do lu gar, vale a pena su bli nhar o fac to de a co a bi ta ção se guir o mes -
mo mo vi men to que o fe nó me no do re ca sa men to quan do se cru za com as va riá ve is
“es ta do ci vil an te ri or ao ca sa men to”, “ida des”, “es co la ri da de” e “pro fis são”.
Assim, a prá ti ca da co a bi ta ção pré via ao re ca sa men to as su me ain da ma i or ex pres -
são no caso das mu lhe res e dos ho mens cujo an te ri or ca sa men to ter mi nou sob a for -
ma de di vór cio (cer ca de 50%) (qua dro A13).

Nota-se tam bém que são as mu lhe res di vor ci a das en tre os 30 e os 39 anos de
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12 So bre as as si me tri as re gi o na is em re la ção ao di vór cio, ver Tor res (1996).
13 Se gun do Cla u de Mar tin, “é pre ci so ter em con ta que a ma i o ria das no vas uniões após um di vór -

cio são co a bi ta ções, e por tan to não são logo re con ver ti das em re la ções le gi ti ma das. O re cuo da
nup ci a li da de pro va vel men te afec ta em par ti cu lar os re ca sa men tos.” (Mar tin, 1997: 102).



ida de que mais co a bi tam an tes do re ca sa men to (qua dro A14). No en tan to, a co a bi -
ta ção re pre sen ta uma prá ti ca con ju gal de mais de me ta de dos re ca sa dos, tan to vi ú -
vos e vi ú vas como di vor ci a dos e di vor ci a das, com me nos es co la ri da de (bá si co e se -
cun dá rio) e com pro fis sões tam bém me nos qua li fi ca das — ope rá ri os, ven de do res e 
em pre ga dos de co mér cio no caso dos ho mens, e ad mi nis tra ti vas, em pre ga das dos
ser vi ços e ven de do ras no caso das mu lhe res — en quan to que os re ca sa dos com o
mes mo es ta do ci vil an tes do ca sa men to, mas com um ní vel de es co la ri da de su pe ri -
or e com pro fis sões ci en tí fi cas con ti nu am, pro va vel men te, a co a bi tar sem le gi ti ma -
rem as suas no vas re la ções. Esta ten dên cia para a auto-re gu la ção da vida afec ti va
des tes gru pos mais es co la ri za dos, já era vi sí vel no iní cio da dé ca da de 1980, par ti -
cu lar men te em Fran ça (Mar tin, 1997).

Filhos comuns anteriores ao recasamento

Entre os re ca sa men tos, re gis ta-se al gu ma in ci dên cia de fi lhos co muns an te ri o res ao 
ca sa men to — em 1999, cer ca de 19% dos re ca sa men tos ti nham já a pre sen ça de fi -
lhos co muns. Tra ta-se de fi lhos do novo ca sal, nas ci dos an tes do ca sa men to, que
po de rão ilus trar an te ri o res co a bi ta ções ou re la ções não le gi ti ma das. Embo ra o
peso re la ti vo dos re ca sa men tos com fi lhos co muns ve nha a au men tar em ge ral, não 
se pode afir mar que tal evo lu ção seja mu i to ex pres si va (qua dro A15).

A exis tên cia de fi lhos co muns an te ri o res ao ca sa men to é bas tan te mais fre -
quen te nos re ca sa men tos de di vor ci a dos do que nos dos vi ú vos. Tal po de rá não ser
alhe io ao fac to de os di vor ci a dos se rem em ge ral mais jo vens que os vi ú vos (qua dro 
A16).

Filhos não comuns anteriores ao recasamento

Os qua dros A17 e A18 mos tram como os fi lhos não re pre sen tam um im pe di men to
para o re ca sa men to dos pais bi o ló gi cos; no en tan to, os ho mens com fi lhos de re la -
ções an te ri o res re ca sam mais por que ge ral men te não são eles que fi cam com as cri -
an ças à sua guar da mas sim a mãe. Das mu lhe res que re ca sa ram, em 1999, 16% ti -
nham fi lhos de re la ções an te ri o res, en quan to que dos ho mens que re ca sa ram, na
mes ma data, 24% ti nham tam bém fi lhos de an te ri o res re la ci o na men tos.14
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14 É ape nas so bre gru po de mães di vor ci a das que re ca sa ram em 1999 (16%) que se pode afir mar
com con vic ção que elas re pre sen tam um tipo es pe cí fi co de con fi gu ra ção fa mi li ar — fa mí li as re -
com pos tas — no quo ti di a no, se gun do es tes da dos. Isto é, são fa mí li as com pos tas, no mí ni mo,
pe los se guin tes ele men tos: mãe com cri an ças de re la ções an te ri o res à sua guar da e um pa dras to.
Por isso, nem to dos os re ca sa men tos dão ori gem a uma fa mí lia des te tipo.



Ape sar de a exis tên cia de fi lhos de re la ções an te ri o res, por ve zes não fa ci li tar
a to ma da de de ci são das mães em re la ção a um novo ca sa men to, o fac to é que mais
tar de ou mais cedo ele se re a li za.

Assim, como mos tra o qua dro A18, dos re ca sa men tos ce le bra dos en tre 1999 e
2000, à vol ta de 65% tan to das mu lhe res como dos ho mens di vor ci a dos já ti nham fi -
lhos dos ca sa men tos an te ri o res.

Notas finais

Nes te ar ti go re tra tou-se o re ca sa men to por re fe rên cia ao di vór cio e ao ca sa men to.
Isto é, con tem pla ram-se três mo men tos de tran si ção ins cri tos numa tra jec tó ria con -
ju gal de qual quer ho mem ou mu lher que vá le gi ti man do es ses mar cos no seu iti ne -
rá rio de vida afec ti va. Por que é de le gi ti ma ções que se tra ta, e por que são aque las
que os da dos ofi ci a is de i xam ver, es tão ex clu í das à par ti da as se pa ra ções, as re la -
ções e as co a bi ta ções — à ex cep ção das co a bi ta ções an te ri o res ao ca sa men to e ao re -
ca sa men to — per mi tin do ape nas al can çar um lado des te tipo es pe cí fi co de ca sa -
men to — o re ca sa men to, que se tem vin do a afir mar cada vez mais en quan to uma
prá ti ca con ju gal dos por tu gue ses.

Os re ca sa men tos con ti nu am a ser vi vi dos ma i o ri ta ri a men te por ho mens di -
vor ci a dos com mu lhe res mais no vas e sol te i ras. As mu lhe res di vor ci a das têm ten -
dên cia a vol tar a ca sar com ho mens tam bém di vor ci a dos, da mes ma ida de ou mais
ve lhos. No en tan to, são as mu lhe res com me nos de 30 anos que re ca sam ra pi da -
men te a se guir a um di vór cio, e as que não o fa zem nes sa al tu ra per ma ne cem em
mo no pa ren ta li da de até mais tar de. Estes ho mens e mu lhe res que vol tam a ca sar
são em gran de ma i o ria em pre ga dos e em pre ga das exe cu tan tes, por ve zes com ní -
ve is de es co la ri da de ba i xos. Mas, por ou tro lado, ain da que em me nor nú me ro, são
tam bém ho mens di vor ci a dos e mu lhe res di vor ci a das com ní ve is mé di os e su pe ri o -
res de es co la ri da de, com uma for te in ser ção no mer ca do de tra ba lho em pro fis sões
ci en tí fi cas ou qua dros su pe ri o res e di ri gen tes, par ti cu lar men te no caso dos
ho mens.

Ape sar des tas re gu la ri da des, o gru po dos que pas sam por um ca sa men to, por 
um di vór cio e um re ca sa men to, en cer ra uma plu ra li da de de si tu a ções que mu i tas
ve zes não são com pa rá ve is en tre si, a não ser por o fac to de o re ca sa men to re pre sen -
tar a es pe ran ça de uma vida afec ti va me lhor, mes mo que isso seja al can ça do atra -
vés da ex pe riên cia.15
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15 Como re fe re Jes sie Ber nard, “As di fe ren ças en con tra das en tre os re ca sa men tos e en tre os re ca sa -
dos são, por ve zes, ma i o res do que as di fe ren ças en tre re ca sa men tos e pri me i ros ca sa men tos”
(1971: 4).



Anexo

Quadro A1 Casamentos e recasamentos segundo o estado civil anterior, 1981,1991, 1999 e 2000 (em valores 
absolutos e percentagens)

Estado
civil

Casamentos Recasamentos(1) Recasamentos(2)

Ambos solteiros P/ menos um não
solteiro

Total Um não
solteiro

Ambos
solteiros

Um não
solteiro

Ambos
solteiros

Ano % N % N % N % % % %

1981 90,2 68779 9,8 7504 100,0 76283 7,1 2,7 72,1 27,9
1991 89,4 64165 10,6 7643 100,0 71808 7,2 3,5 67,5 32,5
1999 87,7 60258 12,3 8452 100,0 68710 8,2 4,1 66,5 33,5
2000 86,8 55324 13,2 8428 100,0 63752 8,8 4,4 66,6 33,4

Nota: 1) em percentagem no total de casamentos; 2) em percentagem no total de recasamentos.
Fonte: Estatísticas Demográficas, INE, 1981,1991,1999 e 2000.

Quadro A2 Casamentos e recasamentos segundo o estado civil anterior dos homens e das mulheres,
1981,1991, 1999 e 2000 (em percentagens)

Ano Sexo

Casamentos Recasamentos(1) Recasamentos(2)

TotalEstado civil anterior Estado civil anterior Estado civil anterior

Solteiros Não solteiros Viúvos Divorciados Viúvos Divorciados

1981 H 92,0 8,0 3,2 4,8 39,9 60,1 100,0
M 95,4 4,6 1,8 2,8 39,4 60,6 100,0

1991 H 91,5 8,5 2,2 6,3 26,4 73,6 100,0
M 94,4 5,6 1,3 4,3 23,2 76,8 100,0

1999 H 90,6 9,4 1,5 7,8 16,4 83,6 100,0
M 92,9 7,1 0,9 6,1 13,4 86,6 100,0

2000 H 90,0 10,0 1,6 8,4 15,9 84,1 100,0
M 92,3 7,7 0,9 6,7 12,2 87,8 100,0

Nota: 1) em percentagem no total de casamentos; 2) em percentagem no total de recasamentos.
Fonte: Estatísticas Demográficas, INE, 1981,1991,1999 e 2000.
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Quadro A3 Relação entre o estado civil anterior do homem e da mulher, 1981, 1991, 1999 e 2000 (em
percentagens)

Ano
Estado civil
anterior da
mulher

%
Estado civil anterior do homem

Solteiros Viúvos Divorciados Total

1981 solteiras linha 94,5 1,9 3,6 100,0
coluna 98,0 56,8 71,4 95,4

viúvas linha 29,5 51,1 19,3 100,0
coluna 0,6 29,4 7,4 1,8

divorciadas linha 48,0 15,7 36,3 100,0
coluna 1,5 13,8 21,3 2,8

Total linha 92,0 3,2 4,8 100,0
coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

1991 solteiras linha 94,6 1,2 4,2 100,0
coluna 97,7 50,0 62,8 94,4

viúvas linha 27,0 48,3 24,7 100,0
coluna 0,4 27,8 5,1 1,3

divorciadas linha 41,4 11,6 47,0 100,0
coluna 1,9 22,2 32,1 4,3

Total linha 91,5 2,2 6,3 100,0
coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

1999 solteiras linha 94,4 0,8 4,9 100,0
coluna 96,8 45,4 58,1 92,9

viúvas linha 31,8 35,5 32,7 100,0
coluna 0,3 21,8 3,9 0,9

divorciadas linha 43,2 8,3 48,6 100,0
coluna 2,9 32,9 38,0 6,1

Total linha 90,6 1,5 7,8 100,0
coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

2000 solteiras linha 94,0 0,8 5,2 100,0
coluna 96,4 44,9 57,7 92,3

viúvas linha 33,3 35,2 31,5 100,0
coluna 0,3 20,8 3,5 0,9

divorciadas linha 43,7 8,1 48,2 100,0
coluna 3,3 34,3 38,8 6,7

Total linha 90,0 1,6 8,4 100,0
coluna 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Estatísticas Demográficas, INE, 1981, 1991, 1999 e 2000.

Quadro A4 Recasamentos por escalão etário, segundo o estado civil anterior dos homens e das mulheres,
1981, 1991, 1999 e 2000 

Ano Sexo

Estado civil 
anterior

Escalão etário Total

Até 30
anos

30-39
anos

40-49
anos

50-59
anos

60 ou +
anos

% N

1981 H viúvo 3,8 9,6 15,9 26,3 44,4 100,0 2422
divorciado 14,4 35,7 21,9 17,3 10,7 100,0 3645

M viúva 9,7 15,5 21,1 26,4 27,4 100,0 1391
divorciada 23,0 31,7 23,9 15,8 5,6 100,0 2136

1991 H viúvo 3,2 9,5 14,8 22,4 50,2 100,0 1613
divorciado 10,1 39,7 26,7 13,9 9,6 100,0 4508

M viúva 10,6 19,8 18,0 23,2 28,4 100,0 927
divorciada 19,9 43,1 21,9 10,4 4,7 100,0 3076

1999 H viúvo 0,9 10,3 14,7 17,9 56,2 100,0 1056
divorciado 9,1 35,2 29,7 16,6 9,4 100,0 5376

M viúva 8,6 22,1 23,0 21,0 25,3 100,0 648
divorciada 16,0 41,8 25,7 12,1 4,4 100,0 4203

2000 H viúvo 1,5 7,1 15,6 18,4 57,4 100,0 1011
divorciado 9,3 35,7 29,5 16,3 9,3 100,0 5342

M viúva 6,9 20,3 25,8 19,1 28,0 100,0 597
divorciada 17,7 40,6 25,6 11,6 4,5 100,0 4294

Nota: em percentagem no total dos recasamentos de homens e mulheres, viúvos e divorciados.
Fonte: Estatísticas Demográficas, INE, 1981, 1991, 1999 e 2000.
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Quadro A5 Relação entre a idade dos cônjuges segundo o estado civil anterior ao recasamento dos homens e
das mulheres, 1999 (em percentagem)

Sexo
Estado civil
anterior

Escalão etário

Escalão etário Total

Até 30
anos

30-39
anos

40-49
anos

50-59
anos

60 e +
anos

% N

H viúvo até 30 anos a a — a — a a
30-39 anos 45,0 46,8 8,3 — — 100,0 109
40-49 anos 11,6 39,4 43,9 4,5 0,6 100,0 155
50-59 anos 4,2 13,2 43,9 33,3 5,3 100,0 189
60 e + anos 1,5 4,6 19,7 33,2 41,0 100,0 593

divorciado Até 30 anos 80,7 18,3 0,6 — 0,4 100,0 491
30-39 anos 46,0 46,6 6,8 0,5 0,1 100,0 1890
40-49 anos 15,4 48,7 30,8 4,9 0,3 100,0 1598
50-59 anos 4,7 25,1 44,9 23,0 2,2 100,0 891
60 e + anos 2,8 9,1 21,7 34,6 31,8 100,0 506

M viúva até 30 anos a a a — a a a
30-39 anos 16,8 44,1 30,8 5,6 2,8 100,0 143
40-49 anos 2,7 16,1 34,9 33,6 12,8 100,0 149
50-59 anos — 2,2 8,1 33,1 56,6 100,0 136
60 e + anos — 0,6 2,4 9,1 87,8 100,0 164

divorciada Até 30 anos 56,5 33,9 7,0 2,1 0,4 100,0 672
30-39 anos 18,4 48,7 26,3 5,6 1,0 100,0 1756
40-49 anos 3,3 18,4 42,5 25,5 10,2 100,0 1079
50-59 anos 1,4 4,7 18,7 36,3 38,9 100,0 509
60 e + anos — 1,1 3,7 13,9 81,3 100,0 187

Nota: a) O reduzido número de casos não assegura níveis de confiança estatisticamente admissíveis.
Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.

Quadro A6 Recasamentos por tempo decorrido após a dissolução do último casamento, segundo o estado civil 
anterior dos homens e das mulheres, 1995, 1999

Ano Sexo
Estado civil
anterior

Tempo decorrido Total

Até 2
anos

2-3 
anos

4-5 
anos

6-10
anos

11-20
anos

+ 20
anos

% N

1995 H viúvo 30,3 24,4 13,8 16,8 10,1 4,7 100,0 1289
divorciado 39,5 24,0 12,0 14,9 8,8 0,8 100,0 4747

M viúva 9,4 17,6 15,2 22,5 23,2 12,1 100,0 693
divorciada 28,0 25,1 13,6 18,4 13,4 1,6 100,0 3456

1999 H viúvo 28,8 22,4 15,2 18,8 10,8 4,0 100,0 1056
divorciado 38,8 21,6 12,2 15,6 10,1 1,7 100,0 5376

M viúva 8,5 15,6 13,6 29,3 20,8 12,2 100,0 648
divorciada 29,4 22,8 13,4 18,2 13,2 3,0 100,0 4203

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.
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Quadro A7 Recasamentos por escalão etário, segundo o estado civil anterior dos homens e das mulheres e o
tempo decorrido após a dissolução do último casamento, 1999 (em percentagem)

Sexo
Estado civil
anterior

Tempo
decorrido

Escalão etário Total

Até 30
anos

30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60 e + anos % N

H viúvo até 2 anos 0,7 11,2 14,1 17,8 56,3 100,0 304
2-3 anos 2,5 11,0 17,3 16,5 52,7 100,0 237
4-5 anos 0,6 16,3 13,1 20,6 49,4 100,0 160
6-10 anos 0,5 8,5 16,6 17,6 56,8 100,0 199
11-20 anos — 5,3 13,2 20,2 61,4 100,0 114
+ de 20 anos — — a a a a a

divorciado até 2 anos 16,4 38,7 25,4 12,5 6,9 100,0 2087
2-3 anos 8,8 44,8 28,5 12,8 5,2 100,0 1163
4-5 anos 5,0 42,9 29,3 15,4 7,3 100,0 655
6-10 anos 1,4 29,0 37,9 20,9 10,8 100,0 837
11-20 anos — 5,5 39,7 32,0 22,7 100,0 541
+ de 20 anos 1,1 7,5 12,9 34,4 44,1 100,0 93

M viúva até 2 anos 23,6 20,0 21,8 16,4 18,2 100,0 55
2-3 anos 16,8 29,7 17,8 20,8 14,9 100,0 101
4-5 anos 10,2 34,1 22,7 15,9 17,0 100,0 88
6-10 anos 7,9 25,8 28,4 18,9 18,9 100,0 190
11-20 anos 1,5 16,3 24,4 28,1 29,6 100,0 135
+ de 20 anos — 1,3 15,2 22,8 60,8 100,0 79

divorciada até 2 anos 30,0 42,1 18,8 6,6 2,6 100,0 1236
2-3 anos 19,5 51,5 20,9 6,2 2,0 100,0 958
4-5 anos 12,3 52,0 24,9 8,7 2,1 100,0 563
6-10 anos 5,2 45,3 31,3 13,5 4,7 100,0 764
11-20 anos 0,5 18,0 45,1 27,5 8,8 100,0 556
+ de 20 anos 1,6 3,2 13,5 50,8 31,0 100,0 126

Nota: a) O reduzido número de casos não assegura níveis de confiança estatisticamente admissíveis.
Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.

Quadro A8 Recasamentos por grau de escolaridade, segundo o estado civil anterior dos homens e das
mulheres, 1991, 1995, 1999

Ano Sexo
Estado civil 
anterior

Grau de escolaridade Total

Sem escol. Básico
1

Básico
2 e 3

Secund. Superior % N

1991 H viúvo 15,9 62,9 14,9 6,1 0,2 100,0 1613
divorciado 3,7 45,0 36,4 14,5 0,3 100,0 4508

M viúva 23,3 62,9 10,9 2,7 0,2 100,0 927
divorciada 6,9 48,4 35,3 9,1 0,3 100,0 3076

1995 H viúvo 15,3 49,4 24,1 6,7 4,5 100,0 1289
divorciado 2,8 28,7 34,9 18,2 15,4 100,0 4747

M viúva 18,3 44,9 27,1 6,8 2,9 100,0 693
divorciada 4,8 30,7 34,5 18,6 11,4 100,0 3456

1999 H viúvo 9,9 49,0 27,1 7,1 6,9 100,0 1056
divorciado 2,0 24,1 37,1 20,9 15,8 100,0 5376

M viúva 12,5 44,0 27,6 10,8 5,1 100,0 648
divorciada 3,6 26,2 36,6 20,0 13,4 100,0 4203

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.
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Quadro A9 Relação entre o grau de escolaridade dos cônjuges, segundo o estado civil anterior dos homens e
das mulheres, 1999 (em percentagens)

Sexo
Estado civil
anterior

Grau de
escolaridade

Grau de escolaridade Total

Sem
escolarid.

Básico
1

Básico
2 e 3

Secun. Superior % N

H viúvo s/ escolarid. 58,1 38,1 3,8 — — 100,0 105

básico 1 10,1 72,0 14,5 2,5 1,0 100,0 517
básico 2 e 3 4,5 19,2 64,3 7,0 4,9 100,0 286
secundário — 10,7 29,3 44,0 16,0 100,0 75
superior 1,4 11,0 16,4 21,9 49,3 100,0 73

divorciado s/ escolarid. 67,3 20,9 8,2 1,8 1,8 100,0 110
básico 1 5,0 61,7 27,1 5,1 1,2 100,0 1296
básico 2 e 3 0,9 13,2 62,0 15,6 8,2 100,0 1994
secundário 0,1 4,5 18,2 54,6 22,6 100,0 1125
superior 0,1 2,5 9,9 22,1 65,5 100,0 851

M viúva s/ escolarid. 51,9 37,0 11,1 — — 100,0 81
básico 1 5,6 73,3 15,4 3,5 2,1 100,0 285
básico 2 e 3 1,1 23,5 59,8 11,7 3,9 100,0 179
secundário — 4,3 21,4 52,9 21,4 100,0 70
superior a a a 18,2 57,6 a 33

divorciada s/ escolarid. 58,8 31,4 7,8 2,0 — 100,0 153
básico 1 3,9 67,9 22,5 3,9 1,8 100,0 1103
básico 2 e 3 0,5 16,7 65,0 12,3 5,5 100,0 1540
secundário 0,1 5,6 21,6 52,9 19,8 100,0 842
superior 0,2 1,9 14,3 22,8 60,7 100,0 565

Nota: a) O reduzido número de casos não assegura níveis de confiança estatisticamente admissíveis.
Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.

Quadro A10 Recasamentos dos homens e das mulheres por estado civil anterior, segundo a profissão, 1995 e
1999 (em percentagem)

Profissão(1)

Recasamentos

1995 1999

Homem Mulher Homem Mulher

Viúvo Divorciado Viúva Divorciada Viúvo Divorciado Viúva Divorciada

Dirigentes 13,3 14,7 11,3 7,5 13,7 11,9 8,1 6,4
Intelectuais 3,8 12,4 3,3 11,6 7,5 13,2 6,4 13,4
Intermédio 5,0 8,8 9,1 14,1 6,6 9,7 10,2 11,5
Administrativos 5,9 9,8 13,5 22,8 4,5 9,9 14,9 21,3
Serv. e vendas 9,2 15,0 21,9 23,4 11,2 16,0 24,1 23,4
Agrícolas 7,8 a a a 7,3 a a a
Industriais 34,1 24,5 17,5 8,3 35,4 25,8 16,6 9,9
Operadores 12,4 8,8 a a 9,6 8,2 a a
N/ qualificados 8,5 4,2 19,7 10,5 4,3 3,6 18,3 12,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
742 4289 274 2261 520 4763 295 2948

Notas: 1) Grupos profissionais (ISCO 88) — quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros
superiores de empresas; especialistas das profissões intelectuais e científicas; técnicos e profissionais de nível
intermédio; pessoal administrativo e similares; pessoal dos serviços e vendedores; agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura e pescas; operários, artífices e trabalhadores similares; operadores de instalações e
máquinas e trabalhadores de montagem; trabalhadores não qualificados. Não inclui as forças armadas. a) O
reduzido número de casos não assegura níveis de confiança estatisticamente admissíveis.
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Quadro A11 Distribuição geográfica dos recasamentos no total dos casamentos, 1991, 1995 e 1999 (em
percentagens)

Região
NUT II

%
1991 1995 1999

Recasam. Total casam. Recasam. Total casam. Recasam. Total casam.

Norte linha 6,2 100,0 7,0 100,0 8,0 100,0
coluna 24,2 41,2 24,5 40,7 25,8 39,7

Centro linha 8,4 100,0 10,2 100,0 10,7 100,0
coluna 13,4 16,9 14,7 16,7 13,8 15,9

Lisboa V T linha 17,9 100,0 18,2 100,0 17,5 100,0
coluna 49,9 29,7 47,5 30,4 45,4 31,9

Alentejo linha 9,4 100,0 12,1 100,0 12,1 100,0
coluna 3,9 4,4 4,3 4,1 3,9 4,0

Algarve linha 16,1 100,0 16,2 100,0 20,8 100,0
coluna 4,0 2,6 3,8 2,7 5,2 3,1

Açores linha 9,0 100,0 10,3 100,0 12,6 100,0
coluna 2,2 2,6 2,3 2,6 2,8 2,8

Madeira linha 10,5 100,0 12,3 100,0 13,6 100,0
coluna 2,5 2,5 2,9 2,8 3,0 2,7

Total linha 10,6 100,0 11,6 100,0 12,3 100,0
coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7643 71808 7661 65776 8452 68710

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1991, 1995 e 1999.

Quadro A12 Coabitação anterior dos cônjuges segundo o tipo de casamento, 1995 e 1999 (em percentagem)

Tipo de
casamento

1995 1999

Coabitação
anterior

Total Coabitação
anterior

Total

% % N % % N

Casamento 6,4 100,0 58115 7,8 100,0 60258
Recasamento 44,4 100,0 7661 48,5 100,0 8452

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1995 e 1999.

Quadro A13 Coabitação segundo o estado civil anterior ao recasamento dos homens e das mulheres, 1995,
1999 e 2000 (em percentagem)

Ano Sexo Estado civil anterior
Coabitação antes do 

casamento

Total

% N

1995 H Viúvo 32,9 100,0 1289
Divorciado 47,2 100,0 4747

M Viúva 36,8 100,0 693

Divorciada 53,0 100,0 3456

1999 H Viúvo 36,6 100,0 1056
Divorciado 50,6 100,0 5376

M Viúva 42,0 100,0 648
Divorciada 55,5 100,0 4203

2000 H Viúvo 39,3 100,0 1011
Divorciado 51,2 100,0 5342

M Viúva 44,6 100,0 597
Divorciada 55,0 100,0 4294

Fonte: Estatísticas Demográficas, INE, 1995, 1999 e 2000.
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Quadro A14 Coabitação por estado civil anterior ao recasamento dos homens e das mulheres, segundo o
escalão etário, o grau de escolaridade e a profissão, 1999 (em percentagem)

Indicadores de
caracterização

Coabitação antes do recasamento

H M

Viúvo Divorciado Viúva Divorciada

Com coabit. Sem coabit. Com coabit. Sem coabit. Com coabit. Sem coabit. Com coabit. Sem coabit.

Escalão etário
até 30 anos 0,8 1,0 6,1 12,3 6,6 10,1 14,2 18,2
30-39 anos 6,5 12,5 29,7 40,7 21,7 22,3 40,8 43,0
40-49 anos 15,0 14,5 32,4 27,0 23,3 22,9 27,5 23,4
50-59 anos 16,3 18,8 19,6 13,5 20,6 21,3 12,7 11,3
60 ou + anos 61,4 53,1 12,2 6,6 27,9 23,4 4,8 4,0

Grau de escolaridade
s/ escolaridade 13,2 8,1 2,8 1,3 16,9 9,3 4,5 2,6
básico 75,4 76,4 66,2 56,1 71,7 71,5 67,0 57,8
secundário 6,5 7,5 19,0 22,9 7,7 13,0 18,7 21,7
superior 4,9 8,1 12,0 19,7 3,7 6,1 9,8 17,9

Profissão(1)
Dirigentes 12,6 14,2 12,0 11,8 8,7 7,9 6,2 6,8
Intelectuais 5,1 8,7 10,4 15,9 4,8 7,3 10,0 17,1
Intermédio 6,9 6,4 8,2 11,0 8,7 11,0 11,9 11,2
Administrativos 3,4 4,9 10,1 9,6 16,3 14,1 21,4 21,0
Serviços e vendas 10,9 11,3 15,7 16,3 26,0 23,0 23,7 23,0
Agrícolas 5,1 8,4 a a a a a
Industriais 39,4 33,4 27,3 24,5 13,5 18,3 10,3 9,4
Operadores 10,9 9,0 9,5 7,1 a a a
Não qualificados 5,7 3,5 4,7 2,5 19,2 17,8 14,6 10,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Notas: 1) Grupos profissionais (ISCO 88) — quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros
superiores de empresas; especialistas das profissões intelectuais e científicas; técnicos e profissionais de nível
intermédio; pessoal administrativo e similares; pessoal dos serviços e vendedores; agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura e pescas; operários, artífices e trabalhadores similares; operadores de instalações e
máquinas e trabalhadores de montagem; trabalhadores não qualificados. Não inclui as forças armadas.
a) O reduzido número de casos não assegura níveis de confiança estatisticamente admissíveis.
Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.

Quadro A15 Casamentos com filhos comuns no total de casamentos e recasamentos, 1991, 1995, 1999
(em percentagem)

Ano

Casamento Recasamento

Com filhos comuns Total Com filhos comuns Total

% N % N % N % N

1991 2,8 1814 100,0 64165 17,5 1336 100,0 7643
1995 3,0 1720 100,0 58115 18,4 1407 100,0 7661
1999 3,1 1875 100,0 60258 19,0 1604 100,0 8452

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1999.
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Quadro A16 Recasamentos com filhos comuns no total de casamentos segundo o estado civil anterior dos
homens e das mulheres, 1991, 1995, 1999 e 2000 (em percentagem)

Sexo
Estado civil
anterior

Recasamentos

1991 1995 1999 2000

Com
filhos

comuns

Total Com
filhos

comuns

Total Com
filhos

comuns

Total Com
filhos

comuns

Total

% % N % % N % % N % % N

H Viúvo 9,5 100,0 1613 8,3 100,0 1289 7,4 100,0 1056 8,7 100,0 1011
Divorciado 20,3 100,0 4508 20,9 100,0 4747 21,2 100,0 5376 21,0 100,0 5342

M Viúva 11,0 100,0 927 8,9 100,0 693 9,0 100,0 648 9,9 100,0 597
Divorciada 19,8 100,0 3076 20,7 100,0 3456 20,7 100,0 4203 21,2 100,0 4294

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1991; e Estatísticas Demográficas, INE, 1995, 1999 e 2000.

Quadro A17 Recasamentos segundo existência de filhos não comuns de anteriores relações, 1995 e 1999
(em percentagem)

Filhos não comuns 1995 1999

Ambos com filhos de anteriores relações 19,4 23,4
Só o homem com filhos de anteriores relações 25,1 24,3
Só a mulher com filhos de anteriores relações 12,7 16,1
Ambos sem filhos de anteriores relações 42,8 36,2

Total (%) 100,0 100,0
Total (N) 7661 8452

Fonte: Base de Dados dos Casamentos, INE, 1995 e 1999.

Quadro A18 Recasamentos com filhos não comuns no total de recasamentos, segundo o estado civil anterior
dos homens e das mulheres, 1995, 1999 e 2000 (em percentagem)

Sexo
Estado civil
anterior

Recasamentos

1995 1999 2000

Filhos não 
comuns

Total Filhos não 
comuns

Total Filhos não 
comuns

Total

H Viúvo 60,9 100,0 1289 67,8 100,0 1056 70,2 100,0 1011
Divorciado 59,1 100,0 4747 64,9 100,0 5376 65,0 100,0 5342

M Viúva 60,6 100,0 693 72,7 100,0 648 68,7 100,0 597
Divorciada 58,6 100,0 3456 66,4 100,0 4203 65,0 100,0 4294

Fonte: Estatísticas Demográficas, INE, 1995, 1999 e 2000.
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