UM PERFIL DE POBREZA
CONTRIBUTOS PARA A ESTRATEGIA DE ACTUA<;AO

e)

Fernanda P. Rodrigues *
Este contributo inscreve-se na inten~ao de proceder a avalia~ao da extensao e dinamica do fen6meno em ,_debate (e ao qual preferencialmente denominariamos de processo de pauperiza~ao). Na base de urn dado perfil de carencia, indiciaremos elementos orientadores de Uffi «nOVO» posicionamento institucional; agtadecendo a divindade
«crise» a oportunidade de tornar urgente uma reflexao sobre este problema.
No desempenho das competencias que legalmente lhes estao acometidas, os Centros Regionais de Seguran~a Social sao detentores de urn consideravel manancial de
elementos sobre o tecido social em geral e tambem, corn alguma particularidade, sobre
determinadas ocorrencias sociais: quer quanto aos problemas expressos, como quanto
as respostas disponiveis. P6r a render a informa~ao de que se dispoe e, do nosso ponto
de vista, nao s6 uma exigencia, como uma condi~ao do desempenho dessas competencias .
De colabora~ao corn a equipa de Ac~ao Directa do Centro Regional de Seguran~a
Social do Porto, corn fun~oes de atendimento de popula~ao que recorre ao servi~o
em situa~ao de precaridade, procedeu-se a identifica~ao de toda a popula~ao do distrito atendida no periodo de uma semana do mes de Abril de 1986 recolha que aconselhando restri~oes (por questoes de tempo) quanto a extensao dos itens a trabalhar:
- possibilitaria urn retrato actual (poderemos dizer que e de hoje, mesmo).
- possibilitaria ainda focar uma popula~ao ja apostada na procura de uma ajuda
exterior (o que nao corresponde seguramente a todos os que estarao em situa~ao de precaridade).

(') Comunica9iio apresentada no Seminario sabre a Pobreza em Portugal, organizado em Lisboa em
Maio de 1986.
• Assistente Social e Professora do ISSS Porta.
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Corn base nas potencialidades de urn levantamento «personalizado» como aquele
a que se procedeu, (designadamente pela sua adequac;:ao ao problema em amilise) referiremos algumas das indicac;:oes recolhidas (propositadamente indicac;:oes pelas sugestoes de acc;:ao que poderao significar).
Da dimensao distrital (correspondente alias ao ambito geografico do Centra Regional) ressaltaremos corn maior insistencia os contornos medias (nao obstante se dispor
de elementos para identificar os recortes de areas administrativo-geogr<ificas mais restritas).
-

-

-

-

Foram em n. 0 de 617 as familias recorrentes ao Servic;:o durante o referido
periodo de uma semana, o que sugere uma dimensao anual, de aproximadamente 32 000 situac;:oes, e cerea de 137 000 individuos; 63 OJo daquelas familias
localizam-se na Area Metropolitana do Porta.
A dimensiio media das faml7ias recorrentes (4,2 individuos/Familia) e superior
a media estimada para 0 distrito.
Avultam na populac;:ao atentida (por relac;:ao a estrutura etaria geral do distrito) as jaixas de idade ate aos 45 anos (correspondentemente, a populac;:ao
mais idosa e a menos representada).
Caracterizar a popular;iio em idade activa na sua situac;:ao face ao emprego
permitiu-nos constatar que apenas 19,2 % dos individuos em idade activa estao
empregados, ascendendo a 43 % o conjunto de desempregados e sub-desempregados.
Em 55 dos agregados nao existe qualquer elemento activo.
A identificac;:ao do tipo de problemas considerados pelqs utentes e tecnicos como
influenciadores da situac;:ao de precaridade apontou :
•

1. 0

•

2. 0

desemprego - (situac;:ao a que mais frequentemente se associam outras
manifestac;:oes).
incapacidade total ou parcial (de forma permanente ou temporaria).

Registe-se que no conjunto das situac;:oes se manifestam corn predominancia
«each os» de carencias e, parafraseando o nosso ditado popular, poderemos
afirmar que uma carencia quase «nunca vem s6».
-

Quanta a caracterizac;:ao das familias por relac;:ao
que dispoem, vivem de proventos:
•
•
•

a natureza das

receitas de

exclusivamente resultantes do esquema de Seguranc;:a Social- 32,7%
exclusivos do trabalho - 24,3 %
e provenientes do trabalho e da Seguranc;:a Social - 23 OJo

- A analise da natureza das despesas permitiu-nos constatar que 82,4 % das familias, alem das despesas basicas, tern significativos gastos em medicamentos e
outras ainda derivadas de endividamentos.
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- A distribuirao das capitaroes indica-nos que 61 !1Jo da popula~ao analisada tern
capita~oes ate 3 000$00/mes (e destes 33,4 % tern capita~oes negativas, nulas
e ate 1 000$00).
- Igualmente significativa se revelou a analise do tear dos pedidos que em 89 %
dos casos nao sao de natureza monetaria.
Dentre estes tomam dimensao predominante os destinados a garantir gastos
de alimenta~ao e roupa - 37,5 % e aqueles que visam custear despesas provenientes de situa~oes de doen~a (39 %). A estes seguem-se os apoios destinados
ao bem alojamento, avultando dentro deste os pedidos feitos para satisfa~ao
de pagamentos da renda de casa.
- Os pedidos nao financeiros tern como principal direc~ao a necessidade de informa~oes e outras interven~oes para desbloqueamento de situa~oes de irregularidade na atribui~ao ou pagamento de presta~oes de Seguran~a Social. S6 24 %
dos pedidos visam beneficios no dominio dos equipamentos sociais.
- 0 tempo de relarao que as situa~oes individuais analisadas mantem corn o servi~o. permitiu-nos constatar que cerea de 40 % dos casos procuram nele apoio
desde 1986 e destes 67,5 % ocorreram no decurso da semana analisada. Concluimos tambem que 30 % das familias sao conhecidas/acompanhadas pelo
Centro Regionai'' M mais de 3 anos. Donde se podera s~lientar por urn !ado,
o peso crescente que o numero de casos tern implicado nb servi~o. e por outro
podera questionar-se a natureza, no minimo, de algumas respostas ministradas
que vem a justificar urn «enredamento» dos «utentes» por rela~ao ao Servi~o.
Complementarmente a este levantamento procuramos analisar as situa~oes de
em risco» o que nos orientou no sentido de identificar os motivos que socialmente «justificam» a permanencia em institui~oes de configura~ao asilar de cerea de
2 000 crian~as e jovens no distrito do Porto. Muitas delas sao encaminhadas para esta
«resposta» em idade muito precoce. A amostra trabalhada indicou-nos que em 40 %
dos casos a resposta «internamento» aparece como sendo a «solu~ao» para situa~oes
de pobreza em familias corn grandes «deficits» ao nivel do emprego, instru~ao e qualifica~ao profissional, habita~ao, etc.
«crian~as

Para as situa~oes apresentadas sao encaminhados recursos do ambito do Servi~o
de Acolhimento, como ainda os provenientes de outras entidades.
No tocante a respostas monetarias pontuaremos exclusivamente os recursos do
Centro Regional de Seguran~a Social do Porto, por nao serem facilmente quantificaveis as disponibilidades sediadas noutras entidades (designadamente de iniciativa privada e de montante variavel) e por supormos disp6r este servi~o dos mais avultados
recursos, em correspondencia, alias, as competencias que legalmente !he estao acometidas.
Pode constatar-se que em cerea de 50 % dos casos, o apoio monetario atribuido
nao conseguiu elevar de 1 000$00 as capita~oes apresentadas (a cujos baixos niveis
ja aludimos) desadequa~ao a que poderiamos acrescentar as dificuldades de atribui~ao
atempada dos subsidios.
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Ao referir os recursos ha que registar que toda esta aq:ao de atendimento no
ambito do distrito e feita em 10 locais, alem da sede do Concelho do Porto, o que
e manifestamente exiguo por rela<;:ao a dimensao e extensao do distrito .
Cerea de 50 OJo dos casos atendidos procuraram este servi<;:o em resultado de encaminhamentos a que procedem outras institui<;:oes e entidades diversas (registando-se
pois uma diversidade de potenciais intervenientes nas situa<;:oes).
Nao obstante as respostas colectivas nao perfigurarem o maior indice de procura
referiremos exemplificativamente a situa<;:ao no distrito em materia de equipamentos
dirigidos a infancia e tomadas em conta todas as iniciativas oficiais e privadas no ambito
da Seguran<;:a Social.
Comprova-se:
-

a distribui<;:ao assimetrica dos equipamentos no distrito, corn taxas de cobertura diferenciadas nao s6 por rela<;:ao ao local de implanta<;:ao como pela expressao tomada em cada valencia.

0 Concelho do Porto possui a mais elevada taxa de cobertura (30,9 %) em respostas para crian<;:as ate aos 5 anos nao obstante ser uma area onde progressivamente
se tern esvaziado a «fun<;:ao residencial».
A 2. a taxa mais elevada corresponde a 9,8 % e ha concelhos onde se registam
indices de 1,1 % (a situa<;:ao quanto a os Centros de Actividades de Tempos Livres
para crian<;:as em id~de escolar e identica) .
-

Constata-se ainda que nao existe presentemente qualquer servi<;:o oficial de ajuda
individualizada as familias para a realiza<;:ao de trabalhos domesticos (e os que
existem na rede comercial sao onerosos, ex: lavandarias, comida pre-preparada
ou mesmo refeit6rios, servi<;:os de repara<;:oes, etc.).

0 quadro tra<;:ado ganharia em realce se pudesse ser completado pelo conhecimento/experiencia sediado tambem em diversas outras institui<;:oes locais (privadas ou
publicas) e corn ambitos diferenciados. Existem por exemplo estudos que tentam localizar os deficits de habita<;:ao e emprego, elementos fundamentais para serem conjugados corn os presentes.
Reconhecendo pois que ficam por referir aspectos que podem ser de identica dimensao aos abordados, concluiremos entretanto que muitos dos tra<;:os delineados nos colocam em onissono corn constata<;:oes que, mais genericamente e ja no ambito deste Seminario, se tern registado, a saber:
1-

A extensao e contornos detectados implicam uma multiplicidade de aspectos
nao s6 na configura<;:ao do problema em geral, mas em cada uma das situa<;:5es manifestas de precaridade (intencionalmente queremos deixar apontados os dois niveis).
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Aqui radicaremos urn pressuposto para a ac<;:iio que niio excluindo os projectos de ac<;:iio individual, tomani o nivel global como a instancia onde se sediariio as altera<;:6es mais substanciais, embora niio atingiveis no curto prazo.
0 parentesco proximo deste prop6sito corn as exigencias postas por urn projecto de desenvolvimento, ao pressupor e determinar a promo<;:iio da participa<;:iio dos cidadiios implicados, bem como a necessidade de identifica<;:iio
diagn6stica das areas de problemas, designadamente para ordena<;:iio de prioridades, levam-nos a tomar consciencia de que estaremos confrontados corn
urn projecto de medio prazo, mas apostadamente de mais «longa» solu<;:iio.
2 - As disfuncionalidades identificadas extravazam em muito o sistema de Seguran<;:a Social, e como niio haveriam de o exceder se estamos confrontados
corn urn problema de reconhecida consistencia estrutural? (pergunta-se mesmo
em que medida se pode falar de causas individualmente atribuiveis, como
frequentemente se ouve afirmar face as situa<;:6es de pobreza).
3 - Ha uma not6ria despropor<;:iio entre a dimensiio e natureza das situa<;:6es de
precaridade e a dimensao e natureza dos recursos de que se disp6e para lhe
fazer face.
Afigura-se-nos que o sistema de «respostas» data de epoca corn caracteristicas diferentes 'a a presente (nao s6 porque quantitativamente insuficiente como
por diferencia<;:6es qualitativas) .
4 - Por ultimo citamos, subscrevendo a afirma<;:iio:
«Os grupos sociais mais pobres sao pouco conhecidos para serem tornados
em considera<;:iio, demasiado fracos para se fazerem entender, pouco organizados em torno da sua identidade colectiva para formular e prosseguir activamente os seus pr6prios interesses» e), corn 0 que pretendemos lan<;:ar uma
nova premissa. E assim que se reconhece como procedimento (e simultaneamente como objectivo) adequado, tudo aquilo que de voz e crie espa<;:os de
«real» expressiio aos grupos implicados, atraves do que se espera introduzir,
tambem uma maior precisao na detec<;:iio das carencias e das prioridades a
prosseguir. E que, diferentemente do que acontece na actividade comercial
onde se afirma que «o cliente tern sempre raziio» e dai a prolifera<;:iio dos
estudos de mercado, nas areas servidas pelas chamadas profiss6es sociais,
e pratica relativamente habitual «ditar» 0 que e born para 0 «cliente» (o
que o torna tambem produto da pedagogia institucional) .
Sub-valorizam-se as capacidades estrategicas que imaginativamente a popula<;:iio
em situa<;:iio de precaridade pode disp6r para sobreviver. Como afirma Pedro Demo,
«Viver corn o salario minimo nao e apenas urn enigma matematico: e sobretudo, o
milagre ( ... )» (3)

CZ) Citado in Service Social dans le Monde, 43. 0 Annee, n. o 4, Dez . o 1984, pag. 20

e)

DEMO, Pedro, «A Pobreza Tambem tern Charme» in Servit;o Social e Sociedade Ano I, Out. 0 ,
S. Paulo, Ed. Cortez, 1980, pag . 50
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As indica96es reunidas e que procuramos interpretar, associados ao papel que
entendemos dever ter, nesta area e no presente, as institui96es oficiais, levam-nos a
advogar como projecto a cria9ao de Centros Locais de Interacr;:ao que, atentando a
urn novo relacionamento das Institui96es corn a popula9ao abrangida, desenvolvessem
capacidade para:
- se constituirem em unidades de ac9ao e estudo
- integrarem o atendimento de situa96es individuais
- influenciarem a cria9ao de solu96es adequadas em materia de programas de
resolu9ao dos problemas detectados nas areas determinadas como prioritarias.
Tratar-se-ia de urn investimento, cuja configura9ao inicial acentaria na disponibilidade das institui96es oficiais para mobilizar todas as for9as existentes, promovendo
a sua convergencia e articula9ao.
Aos Centros Regionais de Seguran9a Social, incumbiria a dinamiza9ao da iniciativa, admitindo que aos poderes publicos cabem responsabilidade de esfor9o financeiro (que nao se preve possa ser reduzido) e simultaneamente de procura de convergencia, isto e, «jogar» e fazer «jogar toda a equipa», ora corn interven96es directas
ora corn protocolos corn as outras partes.
Procurariam responder a necessidade de uma «mobiliza9ao geral» tambem de
expressao local.
Exceder-se-ia por certo a resposta as situa96es de precaridade, que nao so pela
via da politica de Ac9ao Social.
Trata-se tambem de uma aposta na mudan9a institucional, relevando como elemento fundamental a aproxima9ao aos grupos sociais (pela cria9ao de unidades cuja
dimensao em zona urbana poderia vir a ser aproximada a do Bairro). Atraves de urn
processo continuo de educa9ao e mobiliza9ao chegar a modificar as institui96es e os
procedimentos que regem as presta96es e as suas proprias prioridades.
Significaria reordenar a logica:
- daquilo que se identifica como carencias
- da hierarquiza9ao das ac96es
- da afecta9ao/ procura de recursos correspondentes .
Ao delinear esta orienta9ao sentimo-nos confortavelmente apoiados em trabalho
ja efectuado por exemplo para cria9ao de equipamento social, onde a aplica9ao de
identicos procedimentos, significou:
- poder redireccionar as valencias de resposta
- rever a concep9ao do espa9o
- activar a mobiliza9ao dos recursos
o que veio a ter inevitaveis repercuss6es na pedagogia do funcionamento posterior.
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E ai aprendemos, conforme recentemente afirmava urn responsavel autarquico,
que o valor do escudo e substancialmente acrescentado se investido e gerido em niveis
mais pr6ximos das organiza96es de raiz local.
Prioridades para o distrito para este projecto poder-se-ia perguntar?

E possivel indicar desde ja diversos locais para centro desta iniciativa, todavia
impoe-se uma avalia9ao conjunta dada a informa9ao e experiencia de que dispoem
outras institui96es implicadas em ac96es no terreno, nomeadamente de atendimento
(as quais alem de diversas, dispoem de recursos variaveis e diversificados).
Na base da «actualiza9iio» do sentido dos pedidos recebidos e da vitalidade social
detectada, assim tambem as prioridades para arranque.
Este processo poderia ser iniciado pela «avalia9ao» conjunta a que se procederia
e que protocolaria o compromisso de investimento preferencial numa zona e corn deter. minada direc9ao, exercitando ainda uma nova metodologia.
Os Centros Locais de Interac9ao negociariam uma afecta9ao em verbas e outros
recursos nomeadamente os de pessoal, de acordo corn as fun96es planeadas, face ao
consenso local de prioridades.
Melhorando o nos~'o conhecimento, afinado o instrumental de analise, convergidas as for9as em presen9a e valorizando a popula9ao implicada, procurar-se-ia corn
este projecto contrariar a tendencia que faz corn que algumas ac96es aproveitem mais
aos que as estudam e planeiam, do que ao pobre «que carrega o piano mas nao o
toca». (4)

e)
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