
O casamentO é definido pela alian-
ça estabelecida por duas pessoas, 
sendo esta caracterizada por uma 

relação interpessoal de intimidade, reco-
nhecida em termos governamentais, reli-
giosos ou sociais. Sendo também definido 
por muitos, inclusivamente pela legislação 
portuguesa, como um contrato celebrado 
por duas pessoas, o casamento é hoje 
reconhecido, não somente entre homens e 
mulheres, mas também entre pessoas do 
mesmo sexo.

Apesar do casamento continuar a repre-
sentar a forma de relação conjugal mais 
comum em Portugal, verifica-se uma dimi-
nuição da sua prevalência, como resultado 
de diversas mudanças sociais, culturais e 
económicas que têm ocorrido ao longo dos 
tempos.

RetRato da evolução 
e Situação atual

O cenário atual da conjugalidade é 
caracterizado por um conjunto de ten-
dências, prevalentes durante as últimas 
décadas, como a diminuição do número 
de casamentos, o aumento da idade média 
ao primeiro casamento, da coabitação, das 
uniões de facto, dos divórcios e dos segun-
dos casamentos.

De facto, tem-se assistido a uma diminui-
ção do número de casamentos em Portugal 
desde a segunda metade da década de 70 
do século passado. Segundo o Instituto 
Nacional de Estatística (INE), entre 2002 
e 2012 registou-se uma diminuição de 
22.034 casamentos. 

Um outro aspeto que marca o casamento 
na atualidade diz respeito à idade média 
ao primeiro casamento, sendo conhecida 
a tendência para que o mesmo aconteça 
cada vez mais tarde. Se há duas décadas, 
as mulheres maioritariamente casavam 
antes de completarem os 25 anos (idade 
média ao primeiro casamento de 24,5 
anos, em 1992), hoje casam-se com idades 
próximas dos 30 anos (idade média de 
29,9 anos, em 2012). Por sua vez, se os 
homens casavam maioritariamente pouco 
depois de perfazerem os 25 anos (idade 
média de 26,4 anos, em 1992), atualmen-
te fazem-no já depois dos 30 anos (idade 
média de 31,4 anos, em 2012). 

Diversas razões têm sido apontadas para 
justificar o facto de o casamento aconte-
cer cada vez mais tarde, como o aumento 
da escolaridade, a entrada cada vez mais 
tardia no mercado de trabalho, o desem-
prego, as condições precárias de trabalho 
e as dificuldades de estabilização e realiza-
ção profissional.

As mudanças nos estilos de vida con-
jugais, com o aumento da coabitação e 
das uniões de facto, parecem também 
influenciar a situação atual do casamento. 
Cada vez mais o casamento surge por via 
da coabitação e das uniões de facto, que 
parecem representar, na maior parte das 
vezes, a primeira etapa de um processo que 
se inicia na relação conjugal informal e à 
qual se segue, mais cedo ou mais tarde, o 
casamento.

CONhEçA A EvOlUçãO hIStórICA DAS tENDêNCIAS qUE 

mArCArAm O CASAmENtO AO lONgO DOS tEmPOS E O CENárIO 

AtUAl DA CONjUgAlIDADE Em POrtUgAl. SAIbA AINDA COmO 

mANtEr UmA rElAçãO CONjUgAl SAUDávEl E fElIz.

Casamen to 
nos tempos mode rnos

Pela 
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No que concerne ao divórcio e ao segun-
do casamento, verifica-se também uma 
tendência para o aumento de ambos. Ainda 
que nos últimos anos (desde 2010) se 
tenha registado uma diminuição do núme-
ro de divórcios (tendo sido a crise eco-
nómica avançada como a principal razão 
para justificar o fenómeno), verificou-se 
um aumento, com 19.302 casamentos 
dissolvidos por divórcio em 2000 e 25.704 
divórcios em 2012.

Apesar do casamento continuar uma 
referência na sociedade atual, ele convive 
cada vez mais em paralelo com outras 
formas de relacionamento, como as uniões 
de facto, os casamentos sem filhos, as 
uniões homossexuais, etc. Neste processo 
de transformação social verifica-se uma 
tendência da sociedade para se tornar 
cada vez mais flexível, acolhendo novas 
formas de relacionamento conjugal e novas 
configurações familiares. 

diCaS PaRa uMa Relação 
Saudável e feliz

4estabelecer a comunicação. Uma 
das regras de ouro para um relacionamen-
to saudável e feliz consiste na comunica-
ção do casal. É fácil cair na tentação de 
pensar que não precisa de dizer nada, pois 
o/a seu/sua parceiro/a deve ser capaz de 
identificar o que está a pensar ou sentir. 
No entanto, esperar que o outro saiba 
sempre decifrar os seus pensamentos e 
sentimentos, na ausência de diálogo, geral-
mente conduz a sentimentos de frustra-
ção, desentendimentos e mal-entendidos. 
Dialogar e partilhar pensamentos, senti-
mentos, opiniões, medos, receios, desejos, 
necessidades e expetativas é fundamental 
para uma vida a dois equilibrada e sau-
dável. 
4Manter a paixão acesa. Independen-

temente dos anos do relacionamento, o 
casal deve procurar manter o romance e 
a paixão acesos. É importante manifestar 

diariamente o amor que os une, através de 
gestos, palavras, etc. Combater a rotina e 
a monotonia é também importante, sendo 
para isso fundamental o diálogo, a procu-
ra de experiências novas e atividades dife-
rentes do agrado de ambos (por exemplo, 
uma viagem, um jantar, um espetáculo, 
uma lingerie nova...). Demonstre o seu 
amor de diferentes formas e em diferentes 
ocasiões.
4Partilha e cooperação. Partilhar a 

sua vida e dividir o mesmo teto com outra 
pessoa nem sempre é fácil, podendo por 
vezes sentir-se submerso/a em responsabi-
lidades e tarefas redobradas. Para evitar 
que isso aconteça é importante acordarem 
a partilha e a divisão equilibrada das tare-
fas diárias (por exemplo, tarefas domés-
ticas e parentais, pagamento de contas, 
etc.), mantendo a flexibilidade e coopera-
ção na execução das mesmas.
4aceitar e respeitar as diferenças. 

As pessoas têm experiências anteriores de 
vida diferentes e nem sempre é fácil acei-
tar ou compreender “visões” e vivências 
diferentes das próprias. Porém, um relacio-
namento saudável depende da capacidade 

Porque é que os casamentos 
duram cada vez menos?

Não há uma resposta para esta questão, mas 
julga-se que as transformações sociais têm 
conduzido a diversas mudanças no casamento. 
No passado, as mulheres dependiam financei-
ramente dos seus maridos e o divórcio era mal 
visto pela sociedade, mantendo as pessoas, por 
isso, as suas relações; hoje, as mulheres têm a 
sua autonomia financeira e o divórcio já não é 
(pelo menos, tão) mal encarado socialmente e, 
como tal, as pessoas já não se veem obrigadas 
a submeter-se aos/às seus/suas parceiros/as ou 

a manter um casamento infeliz. Porém, se no 
passado a situação de permanente convivência 
conduzia os casais a unir esforços perante 
as adversidades, tendo muitos destes relacio-
namentos desfechos favoráveis, hoje muitos 
casamentos terminam quando acaba a paixão, 
os casais parecem demonstrar menor resiliên-
cia face aos problemas e maiores dificuldades 
em lidar com as circunstâncias e dificuldades 
do dia a dia, tendo como desfecho o divórcio 
muitos destes casamentos.

 
Não obstante os modelos socialmente aceites e 

pré-estabelecidos, o importante é que se sinta 

feliz na sua relação e que a maneira como se 

relaciona esteja de acordo com os seus princípios
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de se adaptarem e ajustarem um ao outro, 
assim como da capacidade de aceitar o 
outro, as suas características pessoais e 
as suas diferenças. Amar significa também 
aprender a gostar e aceitar o outro tal 
como ele é...
4eu, tu e nós... qualquer relaciona-

mento é feito de duas pessoas, duas expe-
riências de vida, duas formas de pensar e 
agir. Como tal, o assumir de um compro-
misso com outra pessoa não deve significar 
a renúncia da própria individualidade. A 
ideia de “eu e tu agora somos nós” é muito 
bonita, mas para que a relação possa 
evoluir favoravelmente é importante que 
o casal saiba distinguir o “nós” de “eu” e 
“tu”. É importante ceder tempo e espaço 
para as tarefas e atividades conjuntas, 
mas também para as tarefas e atividades 
de cada um.

4Ciúme? você é único/a e especial! O 
ciúme consiste numa reação de medo pela 
perda do amor do outro, face à perceção 
de uma eventual ameaça à relação. Esta 
reação está relacionada não só com a 
falta de confiança no outro, mas também 
com a falta de confiança em si próprio, 
sendo frequentemente desencadeada pela 
comparação do próprio com outra pes-
soa. quando identificar esta reação em si 
lembre-se de que você é único/a e é essa a 
razão que o/a torna tão especial para o/a 
seu/sua parceiro/a.
4fazer bem ao outro, é fazer bem a si 

próprio. Com o stress do dia a dia é fácil 
as pessoas ficarem impacientes e irritáveis, 
acabando muitas vezes por “descarregar” 
as suas tensões e frustrações nos/as seus/
suas parceiros/as. Porém, é importante que 
o stress diário não interfira com a saúde e 

o bem-estar da relação. Procure pensar e 
agir de forma positiva. Não há felicidade 
sem a felicidade do outro…
4expressar o que pensa e sente de 

forma assertiva. Por vezes, quando as 
pessoas não estão de acordo, têm dificul-
dade em expressar o que pensam e sentem. 
Por vezes, acabam por se remeter ao 
silêncio; outras vezes, dizem o que pensam 
e sentem, mas utilizam palavras tão duras 
que acabam por magoar o outro. Evite, 
por isso, críticas destrutivas e julgamentos. 
Antes de falar, pense no que vai dizer e na 
forma como o vai expressar, verbalmente 
por palavras, mas também não verbal-
mente por gestos, posturas, atitudes, tom 
da voz, etc.

4amar é confiar… mas é também 
saber transmitir confiança. Amar é con-
fiar, mas a confiança também se adquire e 
desenvolve na relação com o/a parceiro/a. 
Se quer que o/a seu/sua parceiro/a confie 
(mais) em si, comece por dar-lhe (mais) 
razões para confiar. Ao demonstrar respei-
to, sinceridade e lealdade estará a trans-
mitir ao/à seu/sua parceiro/a que pode 
confiar em si, estando também a modelar 
os comportamentos que deseja que ele/a 
tenha igualmente para consigo.
4Resiliência: saber lidar com os pro-

blemas em conjunto. É importante que o 
casal saiba transformar as dificuldades e 
os problemas em oportunidades de cres-
cimento e fortalecimento da relação. Não 
se iluda, pois as discussões e os desenten-
dimentos só não existem nas relações onde 
não existe também a comunicação (dito 
de outra forma: casais que não discutem 
são casais que não comunicam)… Como 
tal, é natural que aconteçam discussões e 
desentendimentos. A questão principal não 
é se existem desentendimentos, mas se o 
casal une esforços para lidar de forma har-
moniosa com os problemas e como procede 
para superar os conflitos…
4Pedir ajuda. No caso de problemas 

conjugais persistentes recomenda-se a pro-
cura da ajuda de um psicólogo ou psicote-
rapeuta conjugal.

Pensamento 
do mês…

lembre-se de que, independentemente 
dos modelos socialmente aceites e pré-
estabelecidos, e independentemente da 
sua forma de relacionamento (casamen-
to, segundo casamento, união de facto, 
relacionamento homossexual po outro), o 
importante é que se sinta feliz na sua 
relação e que a maneira como se relaciona 
esteja de acordo com os seus princípios e 
valores pessoais. a felicidade é o ingredien-
te principal para uma relação saudável… 
Por isso, não se esqueça de ser feliz!

 
Independentemente dos anos do relacionamento, 

o casal deve procurar manter o romance e 

a paixão acesos; é importante manifestar 

diariamente o amor que os une, através de gestos 

e palavras
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