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1.

Introdu~ao

Nas ttltimas decadas do seculo XX, o recuo na provisao publica de servisociais levou a reestrutura~ao do Estado de Bem-estar social ('welfare state)
na Europa (Pierson, 1996). As principais medidas destas reformas foram o acentuar das responsabilidades dos cidadaos, correspondentes aos seus direitos, a
promo~ao da igualdade de oportunidades e as politicas de inser~ao profissional
(Lewis, 2004). Introduziram-se alguns prindpios de mercado no sector publico,
a come~ar pelo uso crescente de protocolos que regulam a prestac;:ao e o financiamento de servic;:os, o que veio exigir especificac;:oes mais rigorosas e maior
transparencia na sua gestao. Alguns destes protocolos foram estabelecidos entre os governos e as organizac;:oes do terceiro sector, no que se traduziu na
constituic;:ao de parcerias, sobretudo ao nivellocal.
A ideia de parceria passou a ser vista como soluc;:ao para urn conjunto de
problemas complexos e tornou-se omnipresente no discurso politico. Ao mesmo tempo, foi dada cada vez maior importancia ao envolvimento das comunidades na implementac;:ao das politicas, como resposta a urn aumento da pobreza e da exclusao social (Geddes, 1997).
~os

2. Conceito de Parceria, vantagens e questoes
Vamos primeiro tentar explicar quais as implicac;:oes deste novo discurso
politico, centrado nas parcerias. Neste contexto, o termo parceria refere-se a urn
tipo espedfico de acordo, e nao apenas urn processo informal de colaborac;:ao e
entreajuda. Sera util adoptarmos a noc;:ao de parceria local proposta por Geddes
(1998), baseada em quatro caracteristicas:
- 'uma estrutura organizacional que desenvolve e implementa politicas;
- a mobilizac;:ao de uma coligac;:ao de interesses e o compromisso de urn
conjunto de diferentes parceiros;
- uma agenda comum e urn programa de acc;:ao multi-dimensional;
- corn o objectivo de combater o desemprego, a pobreza e a exclusao
social, e de promover a coesao social e inclusao' (p. 15).
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Esta abordagem a provisao de servi<;:os sociais tem varias vantagens, para
alem da redu<;:ao dos gastos ptlblicos. Desde logo, pela maior proximidade das
organiza<;:6es do terceiro sector aos grupos socialmente excluidos, ganha-se
uma maior capacidade de chegar a essas pessoas. Ao congregar as sinergias de
individuos e organiza<;:6es de diferentes sectores da sociedade, criam-se tambem mais oportunidades para a criatividade e inova<;:ao. For outro lado, as
respostas as complexas necessidades sociais podem ser mais eficazes se houver
uma conjuga<;:ao de esfor<;:os de diferentes agentes, em que cada um contribui
com algo unico que acrescenta valor - sejam recursos, capacidades ou rela<;:6es.
Alem disso, o processo de formaliza<;:ao associado ao estabelecimento de uma
parceria obriga as organiza<;:6es do terceiro sector a evoluir em profissionalismo
e transparencia, o que normalmente se vai repercutir numa subida da qualidade do servi<;:o (Kendall, 2003).
Como se pode imaginar, a interac<;:ao entre organiza<;:6es de diferentes
sectores tem os seus problemas. Nas rela<;:6es entre o governo eo terceiro sector
colocam-se quest6es de recursos e poder. Como as organiza<;:6es sem fins lucrativos geralmente tem recursos pr6prios nmito escassos, torna-se necessario o
financiamento publico. No entanto, ao tornarem-se totalmente dependentes do
dinheiro vindo da entidade ptlblica, irao sentir alguma pressao para aceitar
sem questionar os procedimentos das autoridades. Se isto acontece, podem
acabar por trair a missao da organiza<;:ao. Em rela<;:ao aos graus de participa<;:ao
de cada institui<;:ao nos processos de decisao, e necessario verificar se as organiza<;:6es do terceiro sector sao ouvidas na elabora<;:ao das politicas, ou se apenas
sao chamadas no final para implementar os servi<;:os. Se o Estado transfere para
estas organiza<;:6es a responsabilidade de prestar servi<;:os sociais, tambem devera delegar-lhes responsabilidades na defini<;:ao e avalia<;:ao das politicas sociais.
(Craig and Taylor, 2002).
0 impacto das parcerias nas organiza<;:6es do terceiro sector tambem e
consideravel. Frimeiro, estas organiza<;:6es muitas vezes tem de ir buscar ajuda
especializada para a defini<;:ao e gestao dos contratos, actividade para a qual
nao costumam estar preparadas. Tambem tem de fazer um esfor<;:o para responder a requisitos organizacionais mais exigentes. Alem disso, os processos mais
complexos de formaliza<;:ao e monitoriza<;:ao podem desencorajar as organiza<;:6es mais pequenas (Craig and Taylor, 2002). Se os acordos sao a curto termo,
o que acontece frequentemente, o pessoal vive na incerteza sobre o futuro.
Muitas vezes, a coopera<;:ao da lugar a competi<;:ao entre organiza<;:6es do terceiro sector, na disputa pelo reconhecimento publico. For ultimo, e como ja
foi dito, se a organiza<;:ao do terceiro sector se sente obrigada a conformar-se
com os requisitos do parceiro publico, pode afastar-se da sua missao (Alcock
et al, 2004).
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Em jeito de conclusao, estes sao os factores essenciais para uma parceria
cficaz:
Tern de existir bons canais de comunica<;:ao entre as organiza<;:6es publicas e do terceiro sector, para que a informa<;:ao possa circular e se construa uma rela<;:ao transparente.
Os objectivos e a dura<;:ao da parceria devem ser claros, e o ideal e que
todos os parceiros estejam presentes desde o inicio ao processo da parceria.
- Para evitar os problemas mencionados acima, a entidade publica deve
dar recursos suficientes a organiza<;:ao do terceiro sector, mas ao mesmo
tempo reconhecer a 'necessidade desta prosseguir os seus prop6sitos'
(Craig and Taylor, 2002, p.142), de forma a mitigar as desigualdades de
poder entre os parceiros.

3. A

habita~ao

social no Reino Unido

0 sector da habita<;:ao social no Reino Unido representa cerea de 20% do
total de casas naquele pais - o que equivale a cerea de 4 milh6es de familias.
Enquanto que no p6s-Segunda Guerra este tipo de habita<;:ao estava destinado a
pessoas corn diversos graus de rendimento, a partir de 1980 o recurso a habita<;:ao social passou a concentrar-se nas familias corn maiores dificuldades. Entre
os moradores deste tipo de habita<;:ao, a taxa de emprego e cada vez mais baixa
(de 47% em 1981 passou a 32% em 2006), e existe uma grande propor<;:ao de
pessoas corn deficiencia, familias monoparentais e minorias etnicas. Por essa
razao, as entidades que gerem estas casas- autarquias ou associa<;:6es do terceiro sector (housing association) - tern urn papel preponderante na regenera<;:ao
das zonas mais carenciadas (Hills, 2007). Nesta missao, devem contar corn o
apoio de urn conjunto de parceiros: moradores, housing associations, proprietarios privados, construtores, organiza<;:6es do terceiro sector, representantes de
comunidades de minorias etnicas, servi<;:os de saude, servi<;:os sociais e policia
(DETR, 2000).
Vamos come<;:ar por apresentar uma entidade inexistente no contexto portugues. As housing associations sao organiza<;:6es sem fins lucrativos que an·endam casas a baixo custo a pessoas corn necessidades especiais. 0 seu caracter
nao lucrativa significa que os excedentes financeiros sao reinvestidos na manuten<;:ao das propriedades ou na constru<;:ao de novas.
As primeiras associa<;:6es surgiram no seculo XIX, por iniciativa de filantropos, em resposta as condi<;:6es de habita<;:ao durante a Revolu<;:ao Industrial.
No Governo de Margaret Thatcher os munidpios deixaram de poder financiar
a constru<;:ao de habita<;:ao social corn impostos municipais e os seus inquilinos
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ganharam o direito a comprar as casas onde moravam corn grande desconto, o
que reduziu o stock das autarquias; por outro !ado, os subsidios para a constru<;ao foram canalizados para estas associa<;oes, que ganharam maior protagonismo. Dentro de uma politica de redw;ao de custos, foi tambem incentivada a
transferencia de stock dos munidpios para as associa<;oes. Actualmente existem
cerea de 1400 associa<;oes no Reino Unido, que gerem aproximadamente 1.8
mihoes de unidades habitacionais- incuindo-se aqui varios projectos para casos
de satlde mental, pessoas corn problemas de drogas ou alcool, ex-reclusos ou
vitimas de violencia domestica (Hills, 2007).
A actividade das associa<;oes e fortemente regulada pela Housing Corporation, uma entidade publica supervisionada pelo Ministerio das Comunidades e
Governo Local. Esta entidade atribui subsidios que cobrem uma percentagem
da constru<;ao de casas novas as associa<;oes que cumprem os requisitos que
lhes permitem obter o estatuto de "parceiro para o desenvolvimento".
Outro agente importante e a Audit Commission, a entidade fiscalizadora do
Estado, que realiza inspec<;oes peri6dicas a todas as associa<;oes, classificando
os seus servi<;os entre 0 e 3 estrelas. Urn dos principais factores a ser avaliado e
a capacidade de agir em parceria corn as autoridades locais na gestao das
necessidades habitacionais.
Depois de apresentados os principais intervenientes, resta explicar a que
niveis se concretiza a parceria na provisao de servi<;os aos mm·adores, e como
estes servi<;os combatem a exclusao social (Reid, 2001).
Em primeiro lugar, e de referir a pm·ceria estabelecida para gerir a atribui<;ao de casas, que implica urn acordo formal entre cada munidpio e as associa<;6es que operam na sua area. As autarquias continuam responsaveis pelo registo
das pessoas que precisam de habita<;ao e sao classificadas, por grau de necessidade, numa lista de espera; quando uma propriedade de alguma associa<;ao fica
vaga, o lugar sera, em prindpio, ocupado pelo primeiro da lista. Cada vez mais
este processo e feito corn recurso as tecnologias, proporcionando maior escolha
entre varias casas possiveis aos candidatos.
A partir daqui, a responsabilidade das associa<;oes nao se resume a manter
as casas e cobrar rendas. Elas tern a obriga<;ao de intervir como primeiro ponto
de contacto para os seus moradores em situa<;oes de conflitos de vizinhan<;a,
violencia domestica e racismo, bem como de tomar medidas que previnam a
sua ocorrencia. Para isso, empregam urn conjunto de assistentes sociais e animadores s6cio-culturais, recorrendo tambem a parcerias corn outras organiza<;6es do terceiro sector. Desenvolvem ainda urn conjunto de projectos corn vista
a promover o empoderamento dos moradores, a sua inser<;ao no mercado de
trabalho e a ocupa<;ao dos jovens.
Corn o objectivo de promover a regenera<;ao urbana, e promovida nao s6 a
constru<;ao de novas casas de qualidade, mas tambem urn grande programa de
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recuperac;ao de casas corn poucas condic;6es. Ha urn conjunto de requisitos de
conservac;ao e salubridade para que todas as casas possarn atingir o estatuto de
decent homes, e cada associac;ao tern de ter urn piano calendarizado. Neste processo sao envolvidos parceiros dos sectores da arquitectura e da construc;ao.
Outro exernplo de parceria e o servic;o de adaptac;6es nas casas, para pessoas corn dificuldades de rnobilidade. Intervern neste servic;o os terapeutas
ocupacionais que fazern uma avaliac;ao dos casos, os agentes tecnicos que procedern as reparac;oes, as associac;6es que divulgam o servic;o e identificam potenciais beneficiarios, e os munidpios que concedem subsidios para este fim.
Finalmente, e de salientar a participac;ao dos moradores como requisito
transversal a toda a actividade do sector. Eles sao convocados para desenhar
os padr6es de qualidade dos servic;os e para avaliar se estao a ser curnpridos.
0 Conselho de Administrac;ao das associac;6es inclui obrigatoriamente alguns
rn01·adores, que recebern a forrnac;ao necessaria para exercerern esse papel. A forma
coma os moradores sao envolvidos nas decis6es e urn dos principais aspectos
avaliados pelas inspecc;6es da Audit Commission.

4. Conclusao
A acc;ao em parceria no sector da habitac;ao social no Reino Unido, desde
os anos 80, foi urn veiculo para varias mudanc;as: introduziu uma cultura de
eficiencia nos servic;os; trouxe maior escolha para o "consumidor", desde a
atribuic;ao das casas ate ao pagamento das rendas; e focou a acc;ao na regenerac;ao urbana, atraves da melhoria do parque habitacional e da promoc;ao de
projectos sociais para varios grupos-alvo.
Desta forma, o investimento publico e acompanhamento das parcerias na
habitac;ao sao tidos como prioridades no cornbate a exclusao social - pela prornoc;ao do direito fundamental a urna habitac;ao digna e pelo desenvolvirnento
das cornunidades locais corno veiculo para a inserc;ao.
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