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Fruto do relat6rio de pesquisa intitulado "0 papel da sociedade na
Protee<;:ao Social. Dinamicas Locais e lnstitui<;:6es Particulares num Sistema Renovado de Seguran<;:a Social", o livro supra referido, objecto da
recensao, enquadra-se na perspectiva de analise das medidas de reforma
dos sistemas de seguran<;:a social, em resultado da crise do Estado- Pro viden cia.
Em Portugal, como em outros estados nacionais, o debate situa-se em
torno da passagem do welfore state ao welfore-mix, isto e, seas institui<;:6es
privadas detem a capacidade de assumir as responsabilidades sociais ate
ha pouco atribuidas e desenvolvidas pelas institui<;:6es publicas, correspondendo a tendencia que se vern manifestando para a instaura<;:ao de
sistemas de pluralismo assistencial partilhados pela sociedade civil e pelo
Estado.
E neste contexto que os autores empreenderam o referido estudo com
a finalidade de "reavaliar os papeis do Estado e da sociedade civil no
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enfrentamento do risco social" (p.l5), contribuindo deste modo para a
elucida<_;:ao da capacidade de oferta das organiza<_;:oes nao lucrativas, no
dominio da protec<_;:ao social.
0 questionamento e, de alguma forma, antecipado no subtitulo e o seu
desenvolvimento vai ser prosseguido em tres partes essenciais.
A primeira versa sobre a caracteriza<_;:ao dos cidadaos utilizadores do
sistema de protec<_;:ao social, os problemas apresentados e os resultados
obtidos. Foram ainda analisados os problemas sociais que as familias em
risco transportam e os respectivos contextos sociais, a forma como os
enfrentam, as ajudas que recebem e como as explicam. Na segunda e terceira partes analisa-se o comportamento organizacional das institui<_;:oes
detentoras de respostas sociais no que diz respeito, respectivamente, as
privadas e as publicas, em constante aferi<_;:ao aos seus percursos evolutivos, na perspectiva s6cio-jur1dica.
A preceder esse desenvolvimento e formulada a estrategia metodol6gica
e definido o campo da pesquisa empirica. Tendo como objectivo generico
a avalia<_;:ao da efidcia do sistema de seguran<_;:a social portugues, o estudo
visa abarcar o leque de questoes concernente as traject6rias dos indiv!duos
em situa<_;:ao de risco social na procura de protec<_;:ao e ao recenseamento
das institui<_;:oes vocacionadas para a satisfa<_;:ao das necessidades sociais, os
modos de provisao social e respectiva adequabilidade e oportunidade.
Os terrenos da pesquisa foram cinco freguesias do Continente seleccionadas pelo conhecimento previo e pela diversidade do ponto de vista
da integra<_;:ao s6cio-espacial e s6cio-econ6mica, a saber: uma freguesia
urbana densa situada na Regiao Norte do paise na Regiao Centro as quatro restantes - uma freguesia urbana de pequena dimensao, uma freguesia
peri-urbana, uma freguesia rural industrializada e uma freguesia rural.
Procedeu-se a aplica<_;:ao de duas tecnicas de pesquisa: urn inquerito extensivo a popula<_;:ao que, em passado recente, teve contacto com 0 sistema
de seguran<_;:a social e urn conjunto de entrevistas realizadas junto de urn
painel de cidadaos em situa<_;:ao de risco social, permitindo a realiza<_;:ao,
respectivamente, de 500 inqueritos e de 103 entrevistas.
Com o objectivo de conhecer a percep<_;:ao das institui<_;:oes e dos diversos agentes sociais relativamente as necessidades locais bern como avaliar
a sua interven<_;:ao junto das popula<_;:oes e as rela<_;:oes existentes entre as
diferentes institui<_;:oes e entre estas e os organismos centrais de Seguran<_;:a
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Social, foram efectuadas 36 entrevistas a informadores privilegiados:
autarcas (Presidentes de Camara Municipal e de Juntas de Freguesia);
tecnicos de acc;:ao social das autarquias; dirigentes e tecnicos dos Centros
Regionais de Seguranc;:a Social (CRSS); dirigentes e tecnicos de instituic;:6es particulares de solidariedade sociallocais (lPSS).
Em termos documentais e, ainda, referida a elaborac;:ao de cinco monografias de IPSS. A informac;:ao recolhida por terreno de observac;:ao foi
analisada transversalmente por area tematica.

Os cidadaos e o risco social ou os utilizadores do sistema
de Segurans:a Social
Ap6s a caracterizac;:ao da amostra que foi inquirida (318 individuos
do sexo feminino - 63,6% e 182 do sexo masculino - 36,4%), os autores
caracterizam os problemas apresentados aos servic;:os em que se mencionam por ordem crescente de imporrancia os seguintes: a doenc;:a (19%), a
invalidez (16%), a ocorrencia de urn nascimento e os problemas derivados
da maternidade (15%), o desemprego (9%), a morte de familiares (9%)
e a reforma (8,6%).
Na correlac;:ao dos problemas com o grupo etario dos inquiridos, destaca-se o desemprego como urn dos problemas com maior incidencia na
procura do apoio do sistema, no grupo etario ate aos 49 anos. Tambem
reveste significado o tipo de pedido apresentado, em que a ajuda financeira e os subsidios atingem a percentagem de 77,7%. Os problemas
relativos a habitac;:ao e a educac;:ao manifestam-se atraves da procura de
bens e servic;:os.
A diversidade de problemas que afectam as populac;:6es das cinco zonas
de inquiric;:ao e a sua traduc;:ao em pedidos de ajuda financeira e subsidios
permite perceber que, em razao do funcionamento do sistema numa 16gica de valencias, os problemas mais complexes nao obtem resposta.
No percurso que os individuos fazem na procura de respostas, os
CRSS surgem como a primeira insrancia de recurso. Quanta a satisfac;:ao
dos pedidos esta surge diferida no tempo, uma vez que em mais de 50%
dos casos os cidadaos tiveram de voltar aos servic;:os uma a duas vezes para
complementar informac;:ao e em urn quinto das situac;:6es tiveram de voltar
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tres vezes. Nao obstante esta situa<;:ao, a avalia<;:ao que os individuos fazem
do sistema e positiva, sobretudo, devido ao atendimento de que sao alvo
como referem nos excertos da narrativa. 0 "rosto humano" dos servi<;:os
sobrep6e-se ao retardamento da resposta do sistema.
Da analise das entrevistas a familias em situa<;:ao de risco social, ressalta que a maioria das famllias vivem problemas de grande complexidade
em que nao e possivel isolar urn factor de risco. Expressa-se claramente
a multidimensional idade da exclusao social: baixos rendimentos, precaridade de emprego e desemprego, baixos n{veis de escolaridade, mas
condi<;:6es de habita<;:ao, falta de saude dos adultos e das crian<;:as, toxicodependencia e alcoolismo e rela<;:6es familiares problematicas. Torna-se,
igualmente, patente que se trata de uma pobreza e exclusao social reproduzidas ao longo de gera<;:6es, o que diminui a capacidade de resolu<;:ao
efectiva dos problemas no seio das familias. Contudo, revela-se que os la<;:os de parentesco, nao obstante a escassez de recursos, oferecem uma rede
de solidariedade que surpreende, como notam os autores. Por seu turno,
as comunidades locais ainda que dotadas de fracos recursos mantem formas de ajuda que aliviam algumas das dificuldades mais prementes. A
par destas estrategias de sobrevivencia, outros modos de enfrentamento
das situa<;:6es de precariedade sao adoptados, desde a pluriactividade e 0
sobre-trabalho ate ao trabalho infantil.
A rela<;:ao com as institui<;:6es pauta-se, em grande numero de casos,
por falta de informa<;:ao e desconhecimento das regalias sociais que poderiam reivindicar e dos servi<;:os sociais dispon{veis, ignorando os seus
direitos como cidadaos.

0 sistema de Protecs;ao Social ou as Organizas;oes Sociais
prestadoras de respostas sociais

Relativamente as organiza<;:6es da sociedade civil o estudo da conta
do financiamento publico das institui<;:6es com acordos de coopera<;:ao e
do ambito e natureza das respostas sociais que proporcionam. Ap6s uma
caracteriza<;:ao geral das institui<;:6es privadas nao lucrativas, foram seleccionadas 11 nas cinco freguesias abrangidas pela pesquisa.
Passando em analise os antecedentes hist6ricos da configura<;:ao do
l NTE RVEN<;AO SOCIA L,

28, 2003

Recensao

I

181

sistema de protec<;:ao social, hoje designado de "solidariedade social", sao
mencionados os diplomas legislativos do Estado Novo que edificaram os
pilares do sistema- a Previdencia (Lei 2115/62 de 18 de Junho), e a Assistencia (Lei 2120/63 de 19 de Julho). A distin<;:ao releva da existencia
ou nao de vinculo da popula<;:ao abrangida ao mercado de trabalho, ainda
que em casas de graves situa<;:6es os trabalhadores beneficiarios pudessem receber aux1lios extraordinarios de tipo assistencial. As organiza<;:6es
sociais particulares, nessa altura em actividade, que concorrem com o
Estado na protec<;:ao social sao por este diferentemente tratadas. E, assim,
que as associa<;:6es mutualistas, se bern que designadas institui<;:6es de
previdencia de 2.a categoria, severn submetidas a regras estritas de organiza<;:ao pela tutela estatal 1• Em oposi<;:ao, releva-se no mesmo pedodo a
rela<;:ao privilegiada com as institui<;:6es de constitui<;:ao canonica.
E no quadro democratico que a situa<;:ao vern a ser alterada, quer pela
pressao da sociedade civil emergente quer pelas responsabilidades que o
Estado vern a assumir - institucionaliza<;:ao do saLirio minima nacional,
da pensao social e subs1dio de desemprego bern como o lan<;:amento das
bases de urn servi<;:o nacional de saude e a cria<;:ao de urn sistema de seguran<;:a social pela progressiva integra<;:ao da assistencia e da previdencia.
As institui<;:6es privadas nao lucrativas vem-se reconhecidas na Lei
fundamental- Constitui<;:ao da Republica Portuguesa de 1976, sob a
designa<;:ao de institui<;:6es privadas de solidariedade social - IPSS 2 • Nao
obstante esse reconhecimento, a rela<;:ao do Estado com a diversidade de
institui<;:6es que se incluem em tal designa<;:ao 3, nao e linear nem isenta
de tens6es. As dificuldades de relacionamento com as institui<;:6es sa1das
dos movimentos populares permanece ao longo dos tempos e empurra
muitas dessas organiza<;:6es para a esfera confessional, a n1vel paroquial.
As organiza<;:6es da sociedade civil que vao ganhar visibilidade e relevo na
negocia<;:ao com o Estado sao as que resultam da cria<;:ao da Uniao das
Misericordias, da Uniao das IPSS e da Uniao das Mutualidades.
0 quadro legal que em 79 define o "Estatuto das lnstitui<;:6es Privadas
de Solidariedade Social"- Decreta-Lei 519-G2/79, de 29 de Dezembro,
vern a ser substitu1do pelo Decreta-Lei 119/83, introduzindo tambem urn
novo "Regulamento do Registo das lnstitui<;:6es Particulares de Solidariedade Social". A reivindica<;:ao de uma maior autonomia e consolidada
a par do reconhecimento do contributo das IPSS para a prossecu<;:ao dos
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objectivos da Seguranc,:a Social e do consequente apoio financeiro, att·aves
da celebrac,:ao dos acordos de cooperac,:ao.
Os anos 80 marcam ainda outra viragem, a inversao do caminho
que se vinha fazendo da institucionalizac,:ao de urn esquema minimo de
protecc,:ao social, fundado no principia da universalidade pela distinc,:ao
que se volta a operar entre os regimes contributivo e nao contributivo
assente na vinculac,:ao ou nao ao mercado de trabalho e sujeito a prova
de recursos.
Ap6s este percurso legislativo OS autores procedem a caracterizac,:ao
geral das IPSS, ambito dos acordos de cooperac,:ao e respostas tipificadas
por valencia. E detalhado, tambem, o seu processo de constituic,:ao e legalizac,:ao e analisada a relac,:ao como Estado e com os cidadaos.
A narrativa de tecnicos dos CRSS valoriza "o papel que as instituic,:6es desempenham de preenchimento das lacunas do Estado no campo
assistencial, atraves da criac,:ao e gestao de uma rede de servic,:os sociais
basicos"(p.l72). Referem, igualmente como aspecto positivo, a economia
de custos na administrac,:ao da protecc,:ao social por comparac,:ao com os
custos que o Estado teria de suportar, contudo imputam essa economia a
qualificac,:ao do trabalho profissional e a reduc,:ao de encargos. Os recursos
humanos surgem, assim, como urn dos aspectos negativos que compromete, em seu entender, a qualidade dos servic,:os prestados. Neste quadro,
quando se efectua a comparac,:ao com as instituic,:6es congeneres da responsabilidade do Estado a avaliac,:ao e favoravel a estas ultimas.
As quest6es da adequac,:ao e da qualificac,:ao dos recursos humanos nao
e equacionada no discurso das instituic,:6es inquiridas, com excepc,:ao de
urn caso que refere "dificuldades em termos de pessoal qualificado para
os servic,:os que se prop6e assegurar".
Uma outra area em que perpassa dissonancia entre as IPSS e os CRSS
e a dos criterios de prioridade no acesso a servic,:os, em que e privilegiada
a admissao dos mentes com maior capacidade de solvencia. Essa situac,:ao,
considerada normal, e acompanhada pela impotencia dos CRSS em influenciar outras praticas centradas no imperativo da maior vulnerabilidade.
No que respeita ao relacionamento das instituic,:6es particulares com os
cidadaos das comunidades onde estao inseridas, este nao surge como preI NT£RVEN<;Ao SociAL, 28 , 2003
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ocupac;:ao, manifestando-se, apenas, na participac;:ao par parte dos associados e restringida aos casas em que e estatutariamente requerida a eleic;:ao
dos c01·pos directives, o que nao se verifica nos centros sociais paroquiais
em que as decis6es estao dependentes do presidente (o paroco).
A proximidade destas instituic;:6es dos contextos sociais dos utentes
faria esperar urn relacionamento mais estreito e uma atenc;:ao particular
ao tecido social local, porem o seu funcionamento par valencias, nao lhe
deixa margem para uma intervenc;:ao direccionada aos espac;:os em que se
geram as necessidades sociais, acentuando-se tambem par essa via a tendencia de individualizac;:ao do problema sentido par cada utente.
Os autores deixam assim equacionado o papel restritivo que as IPSS
desempenham no atendimento as necessidades dos cidadaos mais vulneraveis, portadores de problemas mais complexos, e na selectividade que
operam face ao leque das respostas sociais de que sao detentoras.
A existencia de iniciativas assistenciais promovidas par grupos "nao
institucionalizados» (ex. Conferencias de S. Vicente de Paulo), e valorizado pelo servic;:os publicos e pelas organizac;:6es particulares, pais
permite, pela ausencia de carga burocratica e consequente flexibilidade,
assegurar respostas de emergencia.

A Protecs;ao Social pelo Estado ou o campo de intervens;ao
da Acs;ao Social
Referenciado que foi no tempo o processo evolutivo do Sistema de Seguranc;:a Social, seus antecedentes e emergencia, os autores na 3.a parte da
obra em recensao, tornam presente - atraves da informac;:ao recolhida em
fontes documentais e da narrativa dos Directores de Servic;:o e Tecnicos
dos CIRSS- as perspectivas dos entrevistados quanta a organica e orientac;:6es gerais vigentes nessas instituic;:6es publicas, bern como as orientac;:6es
e praticas dos Servic;:os da Acc;:ao Social relativamente ao papel e modo de
funcionamento das instituic;:6es de iniciativa particular, designadamente
as IPSS.
Comec;:am por explicitar a evoluc;:ao recente dos Servic;:os de Seguranc;:a
Social e Acc;:ao Social, seus pilares organicos 4 elucidando os paradoxos
em que o sistema de protecc;:ao social seve enredado. Como aspectos pol NTERVEN(.AO SOCIAL,
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sitivos e destacado o impacto da participac;:ao portuguesa no II Programa
Comunitario de Luta Contra a Pobreza (ha 2 anos em curso aquando da
adesao), pelas dinamicas de intervenc;:ao que desencadeou, atraves de projectos de base territorial ou centrados em grupos-alvo. Urn outro destaque
respeita a criac;:ao do rendimento mfnimo (Lei 19-A/96, de 29 de Junho),
dando tardia expressao pd.tica ao consagrado na Lei Organica de 1984,
relativamente as prestac;:oes da Acc;:ao Social como direitos.
Ainda que a prestac;:ao de servic;:os seja urn amplo domfnio das prestac;:oes de acc;:ao social ela e praticamente exclusiva da intervenc;:ao das IPSS.
Para os Centros Regionais fica o domfnio do apoio financeiro para as
situac;:6es de carencia econ6mica e situac;:6es de complemenraridade as insuficientes pens6es dos regimes pela atribuic;:ao dos subsfdios eventuais.
Urn outro domfnio de exclusividade mencionado e o da reabilitac;:ao,
embora a deficiencia seja urn campo de acc;:ao de urn elevado numero de
instituic;:6es particulares nao lucrativas.
As consequencias da legislac;:ao sabre o funcionamento dos servic;:os
operativos surge fortemente referida a escassez de pessoal tecnico, chegando a ser mencionado como obstaculo ao cumprimento das metas,
tanto no atendimento aos cidadaos quanta no apoio as instituic;:oes.
Essa insuficiencia de recursos humanos repercute-se, ainda, na falta de
investimento em se aprofundar o conhecimento da realidade, uma vez
que, segundo os entrevistados, "nao existem levantamentos sistematicos
e actualizados que permitam caracterizar o risco social a escala local, das
freguesias e dos concelhos"(p. 289).
Urn aspecto privilegiado pelos autores na avaliac;:ao da actuac;:ao dos
CRSS respeita a informac;:ao aos cidadaos. Ao cruzar-se a informac;:ao
recolhida e oriunda das diversas fontes nota-se alguma discrepancia. Os
dirigentes dos servic;:os consideram que, nao obstante alguma falta de
informac;:ao, os cidadaos em risco acabam por conhecer as ajudas a que
podem recorrer, alertando para o facto de consequencias negativas de se
proceder a divulgac;:ao e nao haver depois capacidade de resposta, enquanta essa falta e manifesta nos cidadaos. Confirma-se que os cidadaos
em situac;:ao de risco social desconhecem frequentemente os apoios disponibilizaveis pelos servic;:os e como tal nao os reivindicam, acentuando-se
a imagem, ja anteriormente citada, de uma baixa consciencia do direito
a serem assistidos.
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Conclusoes
Finda a analise do contributo efectivo e potencial das diferentes formas
de proteo;:ao social face aos riscos e dos padr6es das res pastas institucionais bern como da analise das traject6rias dos cidadaos na procura de
satisfa<;:ao das suas necessidades sociais, os autores sintetizam os papeis
desempenhados pelos diversos agentes e apontam caminhos para uma
nova rela<;:ao Sociedade Civil - Estado.
Assumindo que a mitigada efidcia do sistema de protec<:_;:ao social
decorre da fragilidade do Estado-providencia (apesar da sua expressao
numerica) e da reduzida oferta das organiza<:_;:6es da sociedade civil (nao
obstante a complexidade dos problemas), a par com os fortes condicionamentos de uma sociedade-providencia (contextos sociais marcados pela
pobreza e, em alguns casas, tambem por conflitualidades), sao de novo
questionadas as praticas no interior de cada urn dos subsistemas.
Por parte do Estado, os Servi<;:os de Ac<:_;:ao Social regis tam pro cedimentos de actua<;:ao notoriamente afastados dos respectivos normativos,
designadamente, no que concerne ao exerdcio da fun<:_;:ao reparadora dos
riscos sociais em detrimento das finalidades de preven<:_;:ao; a atribui<:_;:ao
casuistica da ajuda financeira, decorrente da falta de criterios e, portanto,
sujeita a maior discricionariedade; e, ainda, a actua<;:ao dos servi<;:os que
nao surge pautada pelo conhecimento rigoroso da realidade social, necessidades e recursos e pela avalia<;:ao do impacto das interven<;:6es. Esta
situa<:_;:ao e explicada pela limita<;:ao de meios, alias, frequentemente invocada. Contudo, o que e mencionado como merecedor de destaque e a
"reduzida interioriza<:_;:ao, por parte dos responsaveis, da importancia de
dispor de instrumentos rigorosos que permitam fundamentar as decis6es
e avaliar os resultados (p. 329).
No que a sociedade civil diz respeito sao sistematizados OS tra<:_;:os que
ilustram a debilidade organizativa das institui<;:6es sociais do sector da
solidariedade social, como sejam a sua dependencia financeira face ao
Estado e a ausencia de uma cultura de cidadania traduzida, tambem, na
interac<:_;:ao que estabelecem com os utentes.
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Neste contexto, OS dados sao conclusivos quanto a hip6tese formulada
dos riscos que a Institucionaliza<;:ao da sociedade-providencia comporta,
ao converter ou integrar certas formas de ac<;:ao em institui<;:6es privadas
de fins nao lucrativos sob a tutela do Estado, de perda de autonomia e de
flexibilidade.
Assim, os autores alertando para os riscos que a reconfigura<;:ao do
sistema pode acarretar - a qualidade das respostas e a mercadoriza<;:ao apresentam a sua proposta de supera<;:ao no sentido da interven<;:ao reguladora do Estado, garantindo a nao discrimina<;:ao entre individuos, grupos
sociais, gera<;:6es e regi6es, numa 16gica de "participa<;:ao dos cidadaos na
condu<;:ao dos servi<;:os publicos de protec<;:ao social, combinando as normas de competencia tecnica e de qualidade como primado da orienta<;:ao
para os cidadaos em risco e pela promo<;:ao da auto-suficiencia das organiza<;:6es da sociedade civile da inova<;:ao s6cio-econ6mica" (p. 331).

Comentario
A presente obra traz a reflexao de estudiosos e publico em geral urn
notavel contributo ao associar a perspectiva diacr6nica na abordagem
hist6rica da evolu<;:ao do sistema de protec<;:ao social com a percep<;:ao
de diversos agentes dos subsistemas e dos cidadaos quanto a sua eficacia.
Inscrevendo essa abordagem numa linha reflexiva que e hoje interna aos
estados que se identificam com o Estado-Providencia, mas que reconhecem as virtualidades do we/fore-mix, na supera<;:ao dos limites e estrangulamentos apontados ao modelo anterior, coloca-nos, enquanto pais do
Sul da Europa, num lugar privilegiado de observa<;:ao.
Herdeiros de uma longa longo percurso de solidariedade a que se
adicionaram muitas outras iniciativas oriundas dos movimentos reivindicativos que a democratiza<;:ao fez emergir, ainda que subsumidas na
voragem da reconstitui<;:ao das classes no poder, a questao que se coloca
e ada capacidade em construir urn processo que responda aos anseios de
desenvolvimento social e de cidadania, em contraste com os esfor<;:os de
mercadoriza<;:ao j a hoje presentes na sociedade portuguesa.
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Olhando a situa<;:ao do interior do corpo profissional de Servi<;:o Social, pode perspectivar-se urn amplo espectro de actua<;:ao se erigirem os
direitos sociais e o exerdcio da cidadania como vectores da interven<;:ao
social.

Notas

a extin-;:ao de 23 associa-;:6es, entre 1943 e 1948.

1

Tais condicionamentos conduziram mesmo

2

Arrigo 63.

3

As miseric6rdias, as associa-;:6es de socorros mutuos, as funda-;:6es, as antigas associa-;:6es de
assistencia ou beneficencia c as for mas mais recentes como associa-;:6es e cooperativas de solidariedade.

4

Decreto-Lei 549/77- cria-;:ao dos CMS e unifica-;:ao de servi-;:os e competencias do ambito da
Assistencia e da Previdencia; Lei 28/84- diploma estruturante do sistema e que consolida op-;:6es anteriormente tomadas, como os dois regimes de protec-;:ao, contributivo e nao contributivo, e respectiva regula-;:ao do financiamento (contribui-;:6es do trabalho e OGE); Decreto-Lei
260/93 - com intuitos de desconcentra-;:ao da administra-;:ao.

0
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ponto 3.
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