AC(;OES DE PROMO<;AO SOCIAL NA CIDADE DE LISBOA
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I PARTE -

PROMO<;AO SOCIAL NOS ANOS DE 1958 A 1965

Foi em 1958 que o recem-criado Servic;o Social da Santa Casa da Misericordia de
Lisboa iniciou nesta cidade, em alguns Bairros, uma inovadora forma de trabalho, corn o
principal objectivo de ,,envolver» e «empenhar>> as populac;oes residentes numa acc;ao
destinada a sua propria «Promoc;ao Social».
A prestac;ao de assistencia em dinheiro ou em especie, que ate entao era concedida as
pessoas corn necessidades e carencias basicas, era uma resposta «Caso a caso» que resolvia
pontual e isoladamente algumas situac;oes mas nao permitia olhar a realidade social na sua
globalidade, nem encontrar respostas porventura comuns a varios problemas, nem sobretudo
encarar, numa visao mais alargada, as capacidades que podem ser despertadas e aproveitadas na inter-relac;ao das pessoas e na comunidade onde vivem.
Foi neste sentido, que algumas tecnicas do Servi<;o Social da SCML, corn o apoio da
Chefe de Servic;o e o estimulo do entao Provedor da Santa Casa da Misericordia, aceitaram
comec;ar, ainda em 1958 uma experiencia de «Promoc;ao Social»,
-

na
no
no
na

Quinta da Curraleira (bairro de «lata» corn cerea de 2000 pessoas)
Bairro Alto (freguesia da Encarnac;ao)
Casal Ventoso (freguesia de Santo Condestavel) e
Ajuda (freguesia de Nossa Senhora da Ajuda)

A escolha destes locais teve em conta, nao so a dimensao dos problemas da populac;ao
mas tambem o apoio e o dinamismo das "forc;as vivas» e a existencia de instalac;oes que
possibilitassem a presenc;a e permanencia junto dos moradores. 0 trabalho, situado na linha
do Desenvolvimento Comunitario, tinha como pressupostos:
• o valor e a eficacia da participac;ao das pessoas no seu proprio "viver»
• a certeza de que so corn uma colaborac;ao entre os homens e possivel construir a
comunidade
• o respeito pelo ritmo, capacidades e aspirac;oes das populac;oes.
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Segundo as circunstfmcias, caracteristicas e condicionalismos inerentes a cada meio e
aos tecnicos intervenientes, a ac~ao destes Bairros:
motivou a cria~ao de equipamento social
levou a descoberta de <diderS >> da propria popula~ao
estimulou a colabora~ao de entidades e «Voluntarios ,,
desenvolveu a convivencia e a forrna~ao de grupos
fornentou iniciativas e actividades diversas
e contribuiu para urn alargamento da Ac~ao da Misericordia e outros locais
Pelos anos 60 havia equipes de
•
•
•
•
•
•
A

na
na
no
no
na
na

freguesia de Santa Isabel
Funda~ao Cardeal Cerejeira
Bairro Padre Cruz
«CruzeirO >>
«Charneca ,,
Musgueira

ac~ao

Promo~ao

-

Social:

1960
1961
1962
1963
1964
1964

dos tecnicos incidiu fundamenta1mente num trabalho:

• corn grupos da popula~ao
• corn «voluntarios >>
• corn responsaveis de actividades
• c9m tecnicos e servi~os locais,
promovendo, integrando e articulando recursos e solu~oes, removendo dificuldades e
conflitos, prestando esclarecimentos e meios de aperfei~oamento tecnico.
Dentro da orienta~ao inicial de 1958, que foi expressa por urn dos Centros Sociais
nascido nesta altura:
«muito corn pessoas , pouco para elas, nada sem elas >>
e corn o interesse e participa~ao activa das trabalhadoras sociais e dos varios sectores da
popula<;iio, foi-se desenvolvendo o Servi<_;o de Promo<_;ao Social, dando lugar, em 1962, ja
corn uns anos de «rodagem >> , a elabora~ao de urn esbo~o de «regulamento das equipas de
actua<_;ao directa do Servi~o Social visando actividades de grupo e de comunidadeS>>.
Deste regulamento, sao de salientar os primeiros artigos:
Art. 1. 0

-

a SCML tendo em vista a promo~ao social das popula<_;oes , suscita a
de actividades de grupo e de comunidade dentro dos principios de
subsidiaridade e de coordena<_;ao que se !he impoem.
A SCML promove o Servi<;o Social de grupo e de comunidades na cidade
de Lisboa, em servi~os proprios ou em regime de acordo corn outras
entidades .
A SCML estabelece acordo corn as institui~oes que se destinem ao
desenvolvimento e organiza~ao da comunidade, nomeadamente os Centros
Sociais.
0 regime de acordo supoe:
1. 0 - o apoio financeiro regulamentado para cada institui~ao ou servi~o
em concreto
2. 0 - o apoio tecnico atraves de pessoal devidamente habilitado , que pode
vir a ser destacado para a realiza~ao de Servi<;o Social de grupo ou
de comunidade, na dependencia do Servi~o Social central.
cria:~ao

Art. 2. 0

-

Art. 3. 0

-

Art. 4. 0

-

Para garantir uma melhor colabora~ao de todas as ac~6es e a realiza~ao de pianos
conjuntos de Educa~ao, Saude e Servi~o Social, foi constituida em 1964 uma equipa central
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interdisciplinar, formada por uma Assistente Social, uma Educadora de Inffmcia e uma
Enfermeira de Saude Publica, que mantinha contacto mais directo e frequente corn todas as
equipas e corn as direcc;6es das instituic;oes locais.
Junto dos varios profissionais do Servic;o esta equipe assegurava a chefia tecnica.

Criac;ao do Servic;o de Promoc;ao Social
Em 16 de Marc;o de 1965, confirmando a !in ha de actuac;ao ja tomada, foi oficialmente
criado por despacho do Ministro da Saude e Assistencia, o Servic;o de Promoc;ao Social da
Santa Casa da Misericordia de Lisboa corn as seguintes finalidades:
I .0

-

2. 0

-

3. °
4. 0

-

5. 0

-

7. 0

-

Consciencializar as comunidades locais das suas necessidades e recursos proprios, em ordem a melhoria das suas condic;oes de vida ea sua promoc;ao social;
Ajudar os indivfduos e os grupos a solucionarem os se us problemas, utilizando
os seus proprios recursos e estimulando a iniciativa do maior numero, por meio
de uma participac;ao voluntaria e responsavel;
Fomentar ou apoiar a realizac;ao de actividades e a criac;ao de servic;os que
respondam as necessidades de valorizac;ao humana da comunidade;
Criar condic;oes favoniveis a realizac;ao de verdadeiros chefes e animadores
locais, e bem assim, proporcionar-lhes meios de valorizac;ao pessoal e formac;ao
em ordem ao desempenho das suas func;oes na comunidade;
Estimular a colaborac;ao das diferentes autoridades administrativas, instituic;oes
locais e voluntarios que trabalham na comunidade;
Facultar orientac;iio e enquadramento tecnico a actividade de agentes voluntarios
que vise a formac;ao social das comunidades.

Em Outubro de I 967, o Servic;o Social de Promoc;ao Social da Misericordia de Lis boa,
apesar de ainda muito limitado nas zonas que abrangia (7 Iocais), desenvolvia ja urn
conjunto de acc;oes, corn urn valor bastante significativo, sobretudo na evoluc;ao do proprio
Servi<;o Social, que veio a constituir urn impulso para uma nova orientac;ao na sua estrutura.
Os nove anos de trabalho passados, embora corn lacunas e por vezes insucessos, foram
uma oportunidade para que alguns milhares de pessoas de varios grupos etarios beneficiassem de actividades e servic;os em que tiveram grande participac;ao e para que muitas
centenas de <<VoluntarioS>> da comunidade ou fora dela se comprometessem verdadeiramente
em acc;oes de solidariedade.
De saiientar entre as actividades realizadas:
• actividades cuiturais e recreativas para jovens e adultos ou para a comunidade em
gerai
• cursos de ensino domestico, de formac;ao familiar, de educac;ao de base
• colonias e campos de ferias
• salas de estudo e de explicac;oes a estudantes
encontros e ciclos de conferencias sobre temas sociais
• biblioteca e servic;o de Ieitura
• ocupac;ao e orientac;ao dos <<tempos livres»• aprendizagem profissional para rap&zes.
Todas estas acc;oes foram surgindo nos varios locais consoante as necessidades ou
carencias expressas pela populac;iio e 0 seu grau de interesse e dinamismo na procura de
respostas possiveis e adequadas.
Nem sempre foi facil conciliar aspirac;oes justas corn os recursos disponiveis, mas
tambem muitas vezes o dialogo e a intervenc;ao dos tecnicos ajudou a despertar capacidades
e potencialidades que deram lugar a novos meios de acc;ao. A cobertura financeira e a
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orienta<;ii.o tecnica da~ actividades de Promo<;ii.o Social nas areas indicadas pertencia a
SCML que, para isso , subsidiava as entidades e institui<;6es criadas nas comunidades como
suporte juridico. Tais institui<;6es foram vitais para a actividade social, e os tecnicos da
Misericordia tiveram urn papel fundamental, pelo apoio constante que lhes davam , o que
permitiu urn ajustamento cada vez maior entre as suas linhas de ac<;ao e os pianos de
trabalho da Santa Casa.
A mudan<;a operada no Servi<;o Social da SCML, em Outubro de 1967 , para urn tipo de
Servi<;o que integrasse, articulada e complementarmente << Assi stencia >> e << Promo<;ii.o Social »,
pareceu uma melhor forma de atingir o << Bern Estar>> da populac;ii.o e o seu desenvolvimento
global. A experiencia vivida no Servi<;o de Promoc;iio Social que tinha conduzido a uma
motiva<;ii.o e urn esfor<;o de coopera<;ii.o de pessoas, dos grupos e de entidades , seria agora
continuado corn os Centros de Coordenac;ii.o de Assistencia e Promoc;ii.o Social
(C.C.A.P.S.), que na cidade de Lisboa iriam desempenhar essa func;iio.
Passaram 25 anos ap6s as primeiras experiencias de urn trabalho de Promo<;ii.o Social na
area urbana de Lisboa .
• Como se situam estas comunidades em relac;ii.o a outras nii.o abrangidas por acc;oes
deste tipo?
• Que lugar representa agora nestas populac;oes a presenc;a e a actuac;ii.o que os tecnicos
sociais tiveram nas suas comunidades?
A resposta a estas interrogac;oes, que se afigura de muito interesse, nii.o cabe neste
trabalho , pois exigiria uma avaliac;ii.o muito mais profunda.
Sem fazer uma aprecia<;ii.o exaustiva do que foi a interven<;ii.o de Promoc;ii.o Social em
Lisboa , destaco uma das experiencias em que participei, de 1963 a 1969.

11 PARTE -BAIRRO PADRE CRUZ
Breve

caracteriza~ao

Este Bairro da Camara Municipal de Lisboa situado na periferia da cidade, na freguesia
de Carnide, depois de uma primeira fase de construc;ii.o provis6ria de casas de lusalite (200
fogos) em 1960, foi completado em 1962 corn vivendas de alvenaria ficando corn 1111
fogos .
A atribuir,;ii.o das casas foi feita pelos Servir,;os Camararios (Policia Municipal) corn
prioridade para:
• familias desalojadas por motivos de urbanizar,;ii.o
• familias vivendo em barracas, quartos ou habita<;6es muito degradadas
• familias de funcionarios da CML de precarios recursos econ6micos .
Corn cerea de 5000 pessoas , a sua popular,;ii.o era bastante homogenea quanto ao nivel
socio-cultural e formada , em grande parte, por familias corn filhos menores de 14 anos
(cerea de 1000 crian<;as de idade pre-escolar e escolar) muito poucos jovens , poucos casais
sem filhos e reduzido numero de idosos .
Cerea de 50 % dos chefes de familia tinham a profissii.o de cantoneiros de limpeza da
Camara ; grande percentagem de adultos eram analfabetos e era minimo o numero de
funcionarios de nivel medio ou de operarios especializados.
Estas caracteristicas aliadas situar,;ii.o geografica do Bairro , cerea de 30 minutos a pe
dos agregados populacionais vizinhos e ainda ao facto da CML ter dotado o Bairro dos
indispensaveis servi<;os de equipamento social e de utilidade publica - escola, mercado ,
servi<;OS de saude e igreja - dificu]taram a integrar,;ii.o dos moradores em padroes de vida
urbana e a sua inter-rela<;ii.o corn outros meios , grupos , valores e interesses.

a
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Ainda a proposito do tipo de casa, corn jardim e quintal, permitindo e estimulando uma
maior permanencia das pessoas no Bairro nos seus <<tempos livreS >>, era de algum modo urn
pouco limitative duma convivencia comunitaria.
Caracterizando ainda a popula<;ao, nota va-se a sua forte liga<;ao a <<provincia»,
sobretudo as Beiras, donde tinham partido ha poucos anos na procura de melhor nivel de
vida, conservando ainda habitos e mentalidades das suas terras. Este aspecto, conjugado
corn o factor de terem conseguido uma casa nova, de pre<;o acessivel, corn condi<;oes de
higiene e salubridade, constituia, para estas familias, urn factor de estabilidade e seguran<;a
que tornava facil e acessivel o dialogo.

Objectivos iniciais e linhas fundamentais de actuac;ao
Em Fevereiro de 1962, o Servi<;o Social da Misericordia, iniciou os primeiros contactos
corn o Bairro, e procedeu a recolha de dados estatisticos, junto da Policia Municipal, em
ordem ao conh<!cimento da popula<;ao e organiza9ao do ficheiro das familias ali residentes.
Anteriormente e desde a vinda dos primeiros moradores, ja o paroco da freguesia de
Carnide se deslocava frequentemente ao Bairro para conhecer e falar corn os seus novos
paroquianos , interessando-se pelos seus problemas e ajudando-os na sua integra<;ao, o que
criou de certo modo urn ambiente favoravel ao futuro trabalho dos tecnicos.
0 equipamento social previsto, de que ja existiam instala<;oes, nao estava ainda a
funcionar por falta de recursos da Comissao de Ac<;ao Social dos Bairros Municipais
(C.A.S.B.M.) que superiormente dirigia a Ac<;ao Social dos Bairros Camararios.
Entretanto, tiveram lugar na Misericordia reunioes preparatorias para o Seminario
Europeu sob re o Desenvolvimento Comunitario (U. C. I. S. S., Estoril, 1962), a realizar em
Abril desse ano, para as quais foram convidadas algumas entidades entre as quais a CML.
A partir destes encontros e sobretudo depois da participa<;ao no Seminario, a CML e a
SCML pensaram iniciar, em conjunto, uma experiencia de Desenvolvimento Comunitario
no Bairro Padre Cruz recem construido e habitado.
A partir de Junho de 1962 a Misericordia destacou uma Assistente Social para
permanencia no Bairro , a fim de estabelecer contactos estreitos corn a populac;ao, conhecer
as suas necessidades e o modo como eram expressas, motivar a sua participa<;ao activa na
solu<;ao das mesmas e ajuda-la a utilizar os recursos ja existentes no Bairro.
Corn estas finalidades iniciaram-se reunioes de moradores por grupos, homens , mulheres e jovens e de acordo corn os interesses gerais do Bairro e especificos de cada grupo,
anal isaram-se as necessidades m a is urgentes e as respostas possiveis.
Servi<;os de satide , transportes, limpeza de ruas, telefone publico, posto de policia,
locais de encontro e distrac<;ao, creche e jardim infantil, cantina escolar, trabalho para
mulheres no Bairro, ocupa<;ao de tempos livres dos jove.ns, forma<;ao profissional, actividades desportivas e recreativas, etc., surgiram no decorrer das primeiras reunioes como
necessidades fundamentais .
A alguns destes problemas iria ser dada resposta quase imediata o que foi para a
popula<;ao urn estimulo muito importante. Foi pedida e obtida participa<;ao dos moradores
no estudo do horario das consultas medicas , dos criterios de atlmissao na cr(\che e o
regulamento da mesma, e, na organiza<;ao do I :0 curso de Formac;ao Familiar para
raparigas, iniciado ainda nesse verao .
Quando a 30 de Setembro , o Bairro foi oficialmente inaugurado corn a abertura dos
Servic;os , apoiados financeira e tecnicamente pela SCML, podia dizer-se que a"popula<;ao
tivera ja uma parte activa e muito valida na organiza<;ao dos Servic;os de que ia beneficiar.
Alias a propria inaugurac;ao- programa, actividades e comunicac;ao a todo o Bairro- foi
ja feita junto de uma Comissao de Moradores.
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Em Outubro de 1962 foi elaborado o projecto de Regulamento dos Servi<;os de
Enfermagem, Assistencia a Infancia e Servi<;o Social onde se le: «Os servi<;os ao mesmo
tempo que asseguram a popula<;iio a presta<;iio de socorros adequados, devem visar a
Promo<;iio Social do Bairro; assim a organiza<;iio e funcionamento dos Servi<;os e feito
atraves dum verdadeiro trabalho de equipe e deveriio contar corn a participa<;iio crescente da
comunidade>>.
Estas notas - trabalho interdisciplinar e participa<;iio dos moradores - marcaram a
actua<;iio dos tecnicos neste Bairro. Sem abandonar o trabalho junta da I . a Comissiio que a
si propria se intitulava ,,comissiio de Desenvolvimento Social do Bairro» , o Servi<;o Social
viu imediata vantagem em contribuir para a estrutura<;iio da equipe tecnica e de organizar
corn as entidades locais reunioes peri6dicas de reflexiio sobre os problemas do Bairro.
Os primeiros servi<;os criados - creche e jardim de infancia e todos os que vieram
depois, coma resposta ou iniciativa da propria popula<;iio - actividades circun-escolares,
classes de gimistica, colonias e campos de ferias, cursos de adultos, escola de pais , oficinas
de malhas e costura, cursos de forma<;iio domestica , cinema , sala de convivio, etc.
tiveram desde a primeira hora a presen<;a de moradores nas equipes responsaveis.

Algumas

realiza~oes

mais significativas

Os anos de 1963 a 1968 foram no Bairro Padre Cruz de intensa actividade : os Servi<;os
de Ac<;iio Social, assegurados por uma equipe, constituida em Janeiro de 1966 por
34 unidades (pessoal tecnico , auxiliar e de apoio), funcionou «em plena» muitas vezes corn
o apoio estimulante dos moradores, mas tambem corn momentos criticos, insucessos,
contlitos, desentendimentos entre pes so as e grupos.
0 desenvolvimento do Bairro foi feito corn dificuldades pr6prias desta popula<;iio
concreta, corn as suas capacidades, corn o seu ritmo, corn as suas caracteristicas.
A creche, o jardim infantile as «actividades de tempos livres » (ATL) de idade escolar
viio alargando a sua ac<;iio: de 125 crian<;as em 1963, passa-se a 240 em 1966: as primeiras
colonias de Ferias no Veriio de 1963 em que participaram 138 crian<;as, no Veriio de 1965
beneficiaram 290.
Iniciaram-se em 1964:
-

-

o primeiro curso de prepara<;iio de monitores para ajudarem nas actividades de
ocupa<;iio de ferias
o curso de Forma<;iio Familiar Feminina que teve a dura<;iio de cinco meses de
intensa prepara<;iio e que terminou corn o exame e aprova<;iio de treze alunas, em
ambiente de grande camaradagem
o primeiro Campo de Ferias para raparigas, em Sintra, onde a vida e a amizade em
grupo durante oito dias foi uma bela experiencia continuada nos anos seguintes , no
Monte Estoril, em Peniche e em Lagos.

Em 1965 fez-se o I. ° Curso de Pais, resultante da necessidade sentida pelos proprios
pais de saberem educar os seus filhos. Pela adesiio e colabora<;iio que teve da parte de
muitas dezenas de casais , manifestadas sobretudo no testemunho que no final foi dado por
cinco pais, pode considerar-se como uma das actividades que melhor ajudou as pessoas na
sua promo<;iio .
Criaram-se Oficinas de Malhas e Costura como forma de proporcionar as mulheres uma
ocupa<;iio remunerada nas suas casas.
Em 1966 existiam dez mulheres a trabalhar nas Oficinas, dez aprendizes e mais oitenta
mulheres receberam trabalho domiciliario.
Em 1967 a partir da Comissiio de Educa<;iio Familiar, integrada no Sector de Trabalho e
Miio-de-Obra , foi criada a «Associa<;iio de Desenvolvimento e Promo<;iio SociaJ ,, corn
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personalidade juridica que perrnitiu desenvolver a acr;ao das oficinas corn grandes encomendas de trabalho, de Armazens e Empresas .
Existiam Servir;os de Saude preventiva e curativa, corn dois medicos diarios, postos de
farmacia da SCML, servir;o de enfermagem, lactario, etc.
As Irmiizinhas da Assunr;ao que se estabeleceram no Bairro em 1963 asseguraram a
enfermagem a domicilio.
Existia ainda o trabalho da Par6quia no campo espiritual.
As comissoes e grupos locais dedicaram-se sobretudo a actividades de caracter cultural
e recreativo em boa colaborar;iio corn os tecnicos:
•
•
•
•

asseguraram o funcionamento do cinema, duas vezes por semana
mantiveram urn bar todas as noites, anexo a sala de convivio e TV
promoveram festas
organizaram cursos de educar;ao de . adultos (cinquenta em 1966)

Havia ainda uma biblioteca da CML e urn apoio efectivo da CASBM, dos servir;os
camararios e do Servir;o Social da SCML
Em 1968, ao reflectir sobre a evolur;ao do Bairro e a funr;ao dos tecnicos , surgiu a ideia
de uma exposic;ao retrospectiva, que servisse de impulso para uma nova etapa. Envolvendo
todas as areas de acr;ao - Educar;ao , Saude , Trabalho e Mao-de-Obra , Cultura, Recreio e
Desporto - o Bairro Padre Cruz fez o Salao de Festas , durante uma semana sob o titulo
<< Pensa no Teu Bairro>>, urn a exposir;ao que constituiu urn a enriquecedora experiencia de
coopera<;iio e articular;ao de todas as << forr;as vivas>> em funr;ao de urn objectivo comum olhar o Bairro, conhecer os seus problemas e os seus valores e <<arrancar>> para novos
projectos e aspirar;oes.
Visualizando corn graficos, fotografias e documentos diversos , cada sector da vida do
Bairro caracterizou a sua actividade e o que pretendia de futuro .
Foi extraordinariamente activa e entusiasmante toda a preparar;ao , em que praticamente
todo o Bairro, organizada ou informalmente , deu o seu contributo - o paroco , os
professores, os dirigentes dos clubes (desportivo e recreativo), as Irmazinhas da Assunr;ao,
o pessoal das oficinas, os tecnicos e agentes de acr;ao social, educadores, medicos e
enfermeiras. Houve ainda a colaborar;ao da Junta de Freguesia , da Biblioteca do Bairro, dos
Servio;os Culturais da CML, dos jovens dos Campos de Ferias, das crianr;as das ATL, dos
pais e outros adultos. Esta iniciativa teve no Bairro importante impacto pela consciencializa<;iio e projecr;ao que conseguiu, nao s6 ao nivel dos moradores , mas de Servir;os e entidades
que deram exposir;ao e restantes actividades que a complementavam e enquadravam (filme
sobre o Bairro, palestras, folhetos informativos) o seu apoio, nao s6 financeiro mas
sobretudo de presen<;a e estimulo.
De toda esta acr;iio, nos seis anos em que tive alguma intervenr;ao no Bairro, nao e facil
ver nem quantificar resultados na transformar;ao das estruturas da vida das pessoas , que e
fon;osamente lenta para poder ser assumida, permanece a certeza de que todo o servir;o em
funr;iio do Homem e sempre urn <<maiS>> na sua realizar;ao .
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