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Editorial
As politicas publicas, entendidas ''como um conjunto de ac(ifes interrelacionadas entre si, tomadas por um actor ou conjunto de acto res politicos respeitantes a escolha de objectivos e meios para os alcan(ar no contexto de uma
situa(iiO especifica, devendo estas decisoes, em principio, situar-se no dmbito do
poder que estes actores tem para os alcan(ar", tern hoje, uma imporrancia
acrescida no contexto da tomada de decisao dos orgaos politicos e par
maioria da razao, das ac<;:6es levadas a cabo pela sociedade civil. Acresce, a
sua imporrancia, no ambito do desenvolvimento economico, enquanto
resultante do crescimento economico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, mormente na dos indicadores de bem-estar social e
economico (pobreza, desemprego, desigualdade, condi<;:6es de saude, alimenta<;:ao, educa<;:ao e habita<;:ao).
E neste entendimento que o presente volume da Revista Interven<;:ao
Social, procura analisar e destacar algumas areas de interven<;:ao das pollticas e principalmente evidenciar a sua actua<;:ao ao n1vel do desenvolvimento economico em geral e no dom1nio da melhoria do bem-estar social e
economico de forma particular.
Efectivamente, o conteudo dos artigos tematicos que se publicam
agora, tern coma objectivo primeiro enquadrar as politicas publicas no
ambito da sua actua<;:ao espedfica de contribuir para a melhoria do
desenvolvimento economico e social, quer pela apresenta<;:ao de estudos
de caso, orientados para a supera<;:ao das dificuldades encontradas no
seio da sociedade civil ao n1vel do defice de bem-estar economico e social,
quer pela perspectiva introdutoria ao n1vel dos conceitos das politicas
publicas. E isto, que evidencia o artigo da Cristina Sarmento, pelo qual,
avalia a emergencia dos novas conceitos que imp6em tambem novas
metodologias no campo da investiga<;:ao, da analise e da avalia<;:ao das
politicas publicas.
Ja o trabalho da Eduarda Ribeiro se enquadra na primeira tematica
ao reflectir acerca das problematicas do emprego e principalmente
no dom1nio da segmenta<;:ao do mercado de trabalho, apontando solu<;:6es
no campo da politica economica e social para colmatar as desigualdades do mercado, provocados pelo desemprego, pela pobreza e pela
descrimina<;:ao.
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Ernesto Fernandes, evidencia urn campo cspcdflco da polftica social,
a politica da educac;ao, como forma de supcrar os dilctnas cducacionais
que se vao colocando corn acuidade.
0 problema do envelhecimento e as situac;ocs que daf dccorrem como
problemas sociais, sao analisados por Paula Caiano, que de ((mna cspedfica relaciona aquele fen6meno corn as despesas de sat'tdc c de cuidados
continuados no sentido de procurar evidenciar a import:lllcia c pcrspectivas futuras daqueles cuidados junto da populac;;io idosa.
Os mercados concorrenciais e a competitividadc s:io o mote do tema
apresentado por Ivo Dias, no sentido da sua articuia<,·;io com o fCn6meno
da globalizac;ao e o seu impacto na segmentac;ao do mcrcado de trabalho
e na precarizac;ao do emprego.
Tambem no ambito das polfticas de intervenc;;io na tcrccira idade e
especificamente, no plano da politica social de cuidados na vdhice, e o
tema apresentado por Maria Irene Carvalho, problcmat izando o modo
como a sociedade portuguesa interage nessas qucst6cs.
Finalmente, no aspecto do desenvolvimento ccon6n1ico c social e no
contexto da importancia da execuc;ao das politicas pt'thlicas, a tcm<itica da
economia social, nomeadamente no que se referc ;t sua prohlcmatizac;ao, e
o tema apresentado por Joaquim Caeiro. 0 mesmo autor aprcscnta, neste
contexto, a tematica dos pianos de desenvolvimcnto, cvidcnciando a sua
importancia na epoca e ao mesmo tempo, a sua dinfunica no incentivo a
economia nacional do seu tempo.
A terminar, o agradecimento a todos os colahoradorcs da Revista
Intervenc;ao Social, por possibilitarem a realizac;ao de mais um nt'unero,
cuja tematica e da maior importancia nos ternpos que v;io atravessando a
sociedade portuguesa e as exigencias que se colocam ao Estado e a sua
intervenc;ao no ambito das politicas publicas.

Joaquim Caeiro

lNTERVEN<;:Ao SOCIAL,

31, 2005

