ANOS 60 -

INTERVEN«;AO EM COMUNIDADES URBANAS

Foi na decada de 60 que em Portugal o Trabalho Social em comunidades, se
desenvolveu e ganhou relevo pela dimensiio que atingiu quer a nivel institucional, quer a
nivel geognifico ou de area populacional.
A nivel institucional a iniciativa desta forma de interven<_;iio pertenceu tanto a Servi<_;os
Publicos como a Institui<;6es Privadas. A nivel geografico embora incidindo sobre areas
bem delimitadas (freguesia, cidade, concelho, distrito) niio se circunscreveu a uma unica
regiiio tendo-se desenvolvido projectos em zonas do Norte, Centro e Sui do Continente
e tambem na ilha da Madeira.
Quanto a area ou meio populacional os referidos projectos realizaram-se tanto m meios
urban os como em zonas rurais.
Enunciamos seguidamente, sem pretender ser exaustivos, os projectos mais
significativos desta decada e a respectiva data de inicio:
• Santa Casa da Misericordia de Lisboa - Projectos de Promo<_;iio Social nos Bairros
de Lisboa ..:...._ 1958;
• Piano de Ajuda Rural do Distrito de Coimbra - Projectos em zonas rurais do distrito
- 1960
• Obra de Bern Estar Rural de Baiiio - concelho de Baiiio na regiiio do Douro - 1963
• Equipa de Estudos e Experiment<;iio de Desenvolvimento Comunitario - Projectos
de Desenvolvimento Comunitario nas freguesias rurais da Benedita e Barrio do
concelho de Alcoba<;a - 1963;
• Obra Diocesana de Promo<;iio Social nos Bairros da cidade do Porto- Projectos em
Bairros Camararios do Porto - 1964;
• Servi<;o de Promo<_;iio Social Comunitaria e Servi<_;o de Coopera<_;iio Familiar do
Instituto de Assistencia a Familia.
Estes servi<_;os pelo facto de serem publicos e pelo seu amb ito nacional foram os que
abrangeram urn maior numero de zonas do pais corn especial relevo para o Servi<;o de
Promo<;iio Social Comunitaria que actuando em zonas rurais desenvolveu projectos:
no Norte - Viana do Castelo, Ponte de Lima, Mirandela; no Centro- na regiiio de
Leiria; no Sui- junto do Piano de Rega do Alentejo e na ilha da Madeira.- 1965;
Entre os elementos comuns a todos estes projectos ha dois que importa real<;ar:
objectivos definidos e metedologia de ac<_;iio.
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Os primeiros aparecem explicitamente referidos como: Promoc;iio Social, Desenvolvimento
Social e Bern Estar Social. Na metedologia de acc;iio, embora encontrando-se alguma
diversidade de formas e estruturas de trabalho, em todos eles surgem referidas como
dominantes fundamentais da acc;iio, o seu canicter colectivo e a participac;iio dos grupos
sociais e das populac;oes .
Os artigos que a seguir se apresentam referem-se as primeiras intervenc;oes em
comunidades urbanas realizadas no pais e que ocorreram nas cidades de Lisboa e Porto .
Estas cidades, como polos de actracc;iio migrat6ria sofreram nas ctecadas 50 e 60 o
afluxo de uma populac;iio que, face a insuficiencia habitacional e de infra estrutura·s urbanas,
veio ampliar e agudizar os ja existentes problemas de alojamento e de inserc;iio social.

