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*

Neste texto tratamos da experiencia holandesa corn o seu sistema de Rendimento Mfnimo Garantido que se identifica corn a chamada 'Lei Geral da Assistencia Social' (Algemene Bijstandswet).Chamamos antes demais a aten~ao para o
facto desta tradu~ao poder induzir uma interpreta~ao mais ampla na base do modelo
de Assistencia Social vigente em Portugal.
No sistema holandes esta Jei ocupa o lugar que pode ser considerado equivalente
ao R.M.G. no caso portugues e e da responsabilidade do Ministerio dos Assuntos
Sociais e Emprego. Grande parte de outras componentes da Polftica de Assistencia
Social portuguesa, encontra-se no sistema holandes integracla na 'Lei de Bem-Estar'
da responsabilidacle do Ministerio da Saude, Bem-Estar e Desporto.
1. Desenvolvimento e Expansiio do Estado Providbzcia holandes

A Lei Geral da Assistencia Social de I965 aparece nu m momen to em que o
Estado Providencia holandes passa por uma forte expansao e silo implementados
um grande numero de regimes e servi~os.
1

Este texto, com algumas altera96es, foi inicialmente elaborado em 1995, tendo em vista a sua publica9ao no Brasi l (Sposati A. (org.), 1997, Renda Minima e Crise Mundial, S. Paulo: Ed. Cortez).
Embora se verifiquem algumas mudan9as no sistema de Seguran~a Social holandes entre 1995 e 1998 (em
particular a privatiza~flo de algumas medidas; uma maior autonomia e ummaior or~amento para os municfpios
na implementa~ao do Rendimento Minimo; e sobretudo uma maior enfase na integra~ao no mercado de trabalho dos beneficiarios, ao mesmo tempo que se reconhece cad a vez mais a impossibilidade da sua integra~ao no
trabalho) pensamos que o texto na sua globalidade mantem actualidade, constituindo uma referencia para a
reflexao sobre concep~oes e modelos de Rendimento Mfnimo.
* Professor do Instituto Superior de Servi~o Social do Porto, mestre emServi¥o Social pela Universidade
Estatal de Utrecht, Holanda, e doutorando pela Pontiffcia Universidade Cat6lica de Sao Paulo.
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Embora se situem os primeiros elementos de um Estado Providencia no infcio
deste seculo e nos anos anteriores ae durante a Segunda Guerra Mundial, o verdadeiro desenvolvimento do Estado Providencia da-se pois, principalmente na epoca
p6s-guerra. Uma epoca, em que a situa9ao politica ecaracterizada pelo compromisso, em particular entre socialistas e cristao-democratas.
Em termos gerais e de acordo corn Van der Veen (1990) e Schuyt (1995), distinguem-se no desenvolvimento do Estado Providencia holandes os seguintes perfodos:

1945-60: Reconstrurfio e Solidariedade

0 primeiro perfodo p6s-guerra, caracteriza-se pelo processo de Reconstru9ao,
em que a aten9ao do Estado se dirige em particular para a reconstru9ao da industria
e aumento da produtividade, implementando uma polftica de modera9ao salarial e a
criayao de um clima !aboral cstavel e tranquilo. Este clima se clesenvolveu apoiado
man clia!ogo com um pequeno cfrculo de representantes dos parceiros sociais, conforme 0 corporativismo c 'polarizayao' da epoca 2.
Como primciros elemcntos de um Estado Providencia e aprovada legislayao
(provis6ria) acerca da velhicc, abono familiar e desemprego.
1961-70: Progresso Material
Perfoclo, caracterizado por um crescimento econ6mico prolongado, por um forte
progresso material e pelo aumento do nfvel de bem-estar de muitos grupos. Concretiza-se neste perfodo um numero considen1vel de regimes de seguran9a social: a
Lei Geral do Abono Familiar, a expansao cla Lei do Desemprego, a Lei do Fundo
de Doen9a, a Lei Custos Extraordim1rios de Doen9a, a Lei de Incapaciclade para o
Trabalho e a Lei Geral de Assistencia Social.
Aumenta de igual modo a interven9ao do Estado no que concerne o financiamento das organiza96es particulares de trabalho social e saude, bem como a sua
profissionaliza9ao.

1971-80: Crescimento das Expectativas Nfio-materiais
Constata-se neste perfodo uma viragem dos aspectos materiais para os aspectos
nao materiais de bem-estar.
2
Fenomeno, considerado por muitos como caracterfstico cla socieclacle holandesa, que refere a divisao institucional cla socicdacle em grupos de interesses clistintos na base icleol6gica/religiosa.
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Continuarn os processos de democratiza<;:ao, iniciados no fim dos anos sessenta,
acompanhados por um processo de seculariza<;:ao e enfraquecimento da 'pilariza<;:ao' e quadros tradicionais de poder.
Aumentarn as expectativas acerca dos aspectos imateriais do bem-estar, as quais
se traduzem numa multiplicidade de grupos de interesse e ac<;:ao e nas reivindica<;:6es dirigidas ao Estado.
Aumenta o numero de servi<;:os e equipamentos e a sua procura, ao mesrno
tempo que se manifestam os primeiros sinais de uma diminui<;:ao da capacidade
econ6mica ea primeira 'onda' de desemprego.

1981-90: Estagnar;ao Econ6mica e Cartes Orr;amentais; 'Solidariedade Administrativa'
Por urn Jado este perfodo e caracterizado pela continua<;:ao dos processos de
estagna<;:ao econ6mica iniciaclos no perfoclo anterior, e da redu<;:ao do emprego.
Desenvolve-se urn clirna polftico e econ6rnico que favorece o desenvolvimento
das crfticas acerca do Estado Providencia como Estado de servi<;:os, dorninaclo por
urn sisterna de 'solidariedade adrninistrativa' com urna rnultipliciclade de regras,
norrnas administrativas e servi<;:os.
Verifica-se uma estagna<;:iio no crescimento do bem-estar geral e redu<;:ao do
poder de compra dos grupos com rendimentos mais baixos ('nova pobreza').
Cortes financeiros nas presta<;:oes, reclu<;:ao dos direitos e reivindica<;:oes sao justificados como reac<;:ao as dificuldades de financiamento do Estado Providencia e
em particular dos regimes sociais.
Por outro laclo, continua a existir uma ampla varieclade de programas, institui<;:oes e servi<;:os, resultante cla epoca anterior.

2. 0 Sistema de SeguNutfa Social
Resultante das cliferentes concep<;:oes que marcam as cliferentes fases no desenvolvirnento do sistema holancles, van Yliet ( 1990) constata a presen<;:a de varias fun<;:6es e princfpios:
- a fun<;:ao de 'protec<;:ao contra a perda/diminui<;:ao do salario,
-a fun<;:ao de 'cobrir as necessidacles minimas',
- o princfpio cla equi vaH~ncia, em que existe uma rela<;:ao entre o nfvel do sahlrio, o nfvel do premio a pagar e o nfvel do subsidio;
- o princfpio da solidariedade, que estabelece uma rela<;:ao entre o nfvel do
salario e o premio a pagar, enquanto o subsfdio a receber sera igual para
todos.
h/IC'IWIIfOO Social,
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Na sua generalidade o sistema pode ser subdividido em tres grupos:
a) Os Seguros de Trabalhadores

Estes seguros tem sobretudo uma fun~ao de protec~ao contra a perda do sah1rio
e geralmente funcionam conforme o princfpio da equivalencia.
Como seguros de trabalhadores entendem-se, entre outros:

- Lei do Desemprego (WW): gm·ante um subsidio no caso de desemprego,
no valor de 70% do ultimo salario, durante um perfodo, cuja dura~ao
depende da hist6ria de trabalho do desempregado;
- Lei de Doen~·a (ZW): segura os trabalhadores contra as consequencias
financeiras da incapacidade de trabalho por razoes de doen~a (pelo menos
70% do salario, durante um perfodo de 52 semanas, em geral complementadas ate 100% por sistemas adicionais);
--- Lei sob reo Seguro da lncapacidade para o Trabalho (WAO); o clireito ao
subsfdio de Incapacidade para o Trabalho efectua-se no caso de incapacidacle prolongada, ap6s receber durante um ano o subsfdio de doen~a, e
c01responde ao gran de incapacidacle. A Lei garante, durante urn certo
prazo (1 -5 anos), clependendo da idade da pessoa, um subsfdio de 70%
do ultimo salario, no caso de uma incapacidade de trabalho de 80% ou
mats;
- Lei do Fundo de Doenfa (ZFW): segura os trabalhadores com um salario
abaixo de um determinado mfnimo \ os seus parceiros e filhos, bem
como certos grupos de idosos e outras pessoas dependentes de seguran~a
social, contra as despesas corn a doen~a (medico de familia, dentista,
especialistas, fisioterapeuta, logopedista, internamento e tratamento no
hospital durante os primeiros 365 dias, e tratamento em centros reconhecidos).
b) Os Seguros Nacionais

Entende-se como Seguros Nacionais os seguros obrigat6rios para todos os cidadaos holandeses, tendo como objectivo a garantia de um rendimento mfnimo para
grupos particulares (idosos, deficientes, viuvas e 6rraos) e a contribui~ao nas despesas particulares (filhos, despesas particulares de doen~a). Em geral funcionam
conforme o princfpio da solidariedade.

3

(

1995: Fl.58.950. - I 5.364.450 Esc./Ano).
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Exemplos de Seguros Gerais sao:
- Lei Geral de Velhice (AOW), seguro, cobrindo toda a popula9ao, contra
as consequencias financeiras da velhice;
- Lei Geral de ViLivas (e Vhivos) e 01jaos (AWW);
- Lei Geral de lncapacidade para o Trabalho (AAW), segura toda a popula9ao contra as consequencias financeiras de incapacidade para o trabalho, bem como as despesas de certos servi9os e apoios;
- Lei Geral de Abono Familiar (KBW) preve um certo contributo por
crian9a nas suas despesas de vida;
- Lei Geral de Despesas particulares de Doem;a e a Lei de Prestaroes a
Deficientes; seguro geral contra os riscos de despesas particulares no caso
de doen9a prolongada ou deficiencias graves.
c) Os Servi~os/Presta~oes Sociais

Insere-se aqui a Lei Geral de Assistencia Social (ABW) de 1965 e destina··se a
manuten9ao de um mfnimo de vida das pessoas sem qualquer outra possibilidade de
garantir um rendimento.
Funciona conforme o princfpio da solidariedade, embora nao financiado por um
sistema de premios, mas pelas receitas gerais dos impostos.
No que diz respeito aos regimes com a fungiio de protecgiio contra a perda do
saldrio (WW, WAO, ZW), em geral preveem durante um certo prazo- dependente
da idade e/ou hist6ria de trabalho - um subsfdio ao nfvel de 70% do ultimo salario. Ao fim deste prazo, a pessoa entra no nfvel da assistencia social.
Os sistemas destinados cl garantia de urn mfnimo de condif·oes de vida
(AOW, AWW, AAW, ABW) prestam geralmente um subsfdio que, dependendo da
composi9ao familiar e, nalguns casos tambem do rendimento do parceiro, coiTesponde a uma percentagem do salario mfnimo nacional. Excluindo algumas exep95es e situa96es pmticulares, aplica-se a seguinte distribui9ao:
- casais/famflias: ........................................................................ . 100% 4
- familias monoparentais: .......................................................... . 90%
- indivfduos:............................................................................... . 70%

4

1995: fl. 1.803. - (I 64.073 esc./mes).
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3. A Lei Geral de Assistbzcia Social (ABW)
Enquadramento hist6rico
Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 1965, a Lei Geral de Assistencia Social
(ABW) vem substituir a Lei de Pobres de 1912. Esta lei define a obrigagao legal do
Estado prover assistencia no caso de uma pessoa nao ter meios suficientes para
satisfazer as despesas necessarias a vida, garantindo para isso urn mfnimo financeiro aos seus cidadaos. Assim, substitui-se o caracter de favor das Leis dos Pobres
por um direito reclamavel.
Como referem Engbersen e Jansen (1991), na altura da sua introdugao, a Lei de
Assistencia Social (ABW) significa em mais do que um aspecto uma ruptura importante com o passado. Em primeiro lugar representa a introdugao de uma protecgao
material do cidadao, garantida por lei. Mas ao mesmo tempo, significa a proclamagao de uma nova mentalidade e a introdugao de uma nova terminologia reflectindo
esta nova mentalidade. Dois factores, que em coJ~unto, conforme Engbersen, tambcm significam a irnplementagao de uma 'protecgao nao material'.
No que diz respeito a esta nova mentalidade e terminologia, a entrada em vigor
da ABW e, em particular os debates parlamentares que a precedem, constituem uma
ruptura com o perfodo anterior da Lei dos Pobres e irnplicam urn quadro de pensamento e acgao bastante mais favoravel:
-- Pobreza vista nao em termos de incapacidade ou culpa individual, mas sobretudo compreendida como resultado de factores sociais, sobre os quais o indivfduo nao tem, ou tem limitada influencia;
- Pobreza/Pobres nao (devern) provocar reacgoes de desconfianga, paternaIismo e humilhagao, mas tem de ser encarados por uma abordagem positiva.
Como expressao desta nova abordagem e nova maneira de pensar atribui-se uma
grande importancia aerradicagao de todos os conceitos que fagam lernbrar as ideias
e praticas, paternalistas e humilhantes, da Lei dos Pobres.
Assim, sublinha-se na preparagao e implementagao da ABW que, com esta lei
se encerra um perfodo de "Apoio aos Pobres" e se inicia uma nova era de "Assistencia Social".
Fala-se de um novo espfrito do tempo ("agir no espfrito da ABW"), que reflecte
a mudanga de pensamento: do favor ao direito; da obrigagao moral crista (caridade
e amor pelo proximo) a consciencia social ea responsabilidade colectiva, obrigagao
estatal e justiga; do paternalismo e dependencia aautonomia, igualdade e liberdade.
lnterl'eur<lo Social, 17118. 1998
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Significa uma 'eleva~ao do estatuto' , do estatuto humilhante do pedinte, 'necessitado' ,'inadaptado' ao estatuto do 'beneficiario', 'cliente', corn a sua 'liberdade
pessoal' e 'dignidade' respeitadas.
0 m{nimo financeiro de vida e definido como "as despesas necesscirias aexistencia".
lnicialmente existe pouco clareza acerca da interpreta~ao a dar as "despesas
necessarias". Nos debates parlamentares em 1963, acerca da proposta da lei da
ABW, referem-se aquelas como sendo as despesas que permitam uma "vida humana
digna"; urn certo 'bem-estar', uma certa 'liberdade' e 'autonomia'. As pessoas tern
de ter a possibilidade de participar na vida social e cultural, sem sentirem o seu
'auto-respeito' e 'auto-estima' postos em causa.
Em termos praticos tomam-se como exemplos 'a viagem anual aos filhos que
vivem noutra cidade', 'urn rarno de flores na mesa', 'uma prenda para a sobrinha
que faz anos' ; 'questoes, ... , que no ambito desta lei passam a ser considerada como
despesas normais da vida, e que dao tanto conteudo e significado apalavra autoamnia".
(Zwanniken, cit. in Engbersen e Jansen, 1991).
Num primeiro momento decide-se nao objectivar estas despesas e que caben1
aos municfpios, como responsaveis pela execu~ao, definir, na base de avaliac;oes
concretas e individuais, o que sera o necessc1rio. 0 que e definido na lei, serve apenas como o mfnimo e tern de ser consideraclo como base. Neste enquadramento os
municfpios tern a liberdade de definir a sua propria poHtica. "A assistencia tem de
corresponcler as circunstancias e possibiliclacles da pessoa e da famflia" (Art. 2,
ABW).
Nos anos 1970 a situa~ao altera-se. A desigualdade que ocorre nas normas e criterios utilizados pelos municfpios, resulta em 1974 na decisao de objectivar "as despesas necessarias aexistencia". A execu~ao fica aresponsabilidade dos municipios,
mas agora na base de uma norma nacional.
A interpreta~ao dada ao conceito rnantem o mesmo significado, durante os debates sobre esta altera~ao. "As despesas necessarias a vida" nao se referem a algum
tipo de "mfnimo biol6gico", rnas a despesas relacionadas a "uma certa maneira de
participar na vida social e cultural", a"possibilidade de viver conforme um padrao
cultural na altura aceite na Holanda" e "de conformar-se aos padroes correntes de
comportamento". (Engbersen e Jansen, 1991).
lntm·enr<io Soda/, 17118. /998
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Ao longo dos anos '80 a defesa material e nao material, em termos de Engbersen e Jansen, co me~a a ser posta em causa.
Sob influencia da estagna~ao econ6mica, do acentuado aumento do desemprego,
e das consequencias na procura dos sistemas sociais e nas despesas do Estado, em
combina~ao com as coliga~oes governamentais de centro-direita com os seus discursos de 'novo pragmatismo', de 'menos Estado - mais iniciativa privada e mercado' e de 'Sociedade Providencia', desenvolve-se uma situa~ao de cartes graves
nas clespesas colectivas. Estes cartes resultam, entre outros, na desarticula~ao entre
o mfnimo social eo desenvolvimento salarial ea perda de poder de compra dos grupos cla popula~ao com rendimentos mais baixos.
No caso da Assistencia Social, isso significa que em particular a participa~ao na
vida social e cultural, anteriormente consiclerada parte essencial de uma vicla
humana digna, come~a a ser seriamente amea~ada; certos grupos correm o risco de
acabar abaixo do mfnimo social e de novo se fala sobre a existencia de pobreza. Talvez nao a pobreza anterior a 1965, mas num sentido mais amplo: sobretudo evidente
no isolamento social e na clependencia.
Ao mesmo tempo, e, pelo menos em parte, ligado as tentativas de legitimar os
cortes financeiros nos regimes de seguran~a social, divulgam-se 'novas' imagens
acerca do sistema de seguran9a social e dos seus beneficiarios; criando a ideia de
uma dilui~ao consideravel de normas, de 'fraude' , de 'abuso ou uso incorrecto' e de
'comportamentos calculistas'. Para alem disso cria-se ainda a ideia que o elevado
nfvel dos subsfdios eliminaria qualquer estfmulo para a procura de trabalho,
enquanto que ao mesmo tempo as despesas elevadas tornariam o trabalho caro
demais, pondo em risco a competitividade da economia nacional no contexto internacional.
A primeira metade dos anos 90, com alguns indicaclores no sentido de uma
melhoria na situa~ao econ6mica, mostra uma imagem um pouco diferente.
Enquanto se mantem um conjunto de problemas e debates herdados dos perfodos anteriores (custos elevados demais do sistema de seguran~a social, numero elevadfssimo de nao-activos, etc.) e sem melhorias significativas nos nfveis dos subsfdios, parece no entanto existir de novo algum 'elan social' , pondo-se, no que diz
respeito aseguran~a social, o acento nao tanto no (redu~ao do) nfvel dos subsfdios,
mas na importancia da participa~ao social activa e na necessidade de polfticas mais
mobilizadoras.
Antes de entrar na1guns destes aspectos, consideraremos primeiro os elementos
mais importantes da ABW e as suas regras de funcionamento.
lntCIWIIfiiO Socinl. 17118. 1998
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Objectivo e Funcionamento
- 0 Objectivo:
De acordo corn o Artigo I, a ABW tern como objectivo garantir a assistencia
financeira ate urn mfnirno de vida relevante as pessoas que nao conseguem prover
isso por elas pr6prias:
"A cada cidadao holandes \ que se encontra, no pais, em tais condi<;oes ou em
risco de tal, que nao disponha dos rneios para prover as despesas necessarias asua
existencia, sera oferecida assistencia pelo Presidente da Camara e Vereadores.
A assistencia sera atribufda de acordo com as condi<;oes e possibilidades da pessoa
e famllia, bem corno corn o sentido dernonstrado de responsabilidade para prover a
subsistencia. Destina-se a possibilitar a pessoa, enquanto possfvel, que se rnantenha
de forma aut6noma."

0 direito a assistencia, que se pode deduzir desta garantia, efectua-se no caso
que nao existam, ou existam insuficientemente meios pr6prios e que nao se possa
reivindicar outros direitos sociais. Neste sentido a assistencia tem uma fun~ao de
'rectaguarda' e "nao sera dada assistencia enquanto puder ser feito um pedido de
urna outra provisao antecedente, a qual, visto o seu caracter e objectivo, pode ser
considerada suficiente e adequada apessoa." (Art. 2).
Para garantir efectivamente este clireito, define-se na lei tambem um conjunto de
processos e possibilidades de apela~ao.
- A execm;ao:
A execu<;ao da Iei e da responsabilidade das Carnaras locais, em particular os
Servi~os Sociais Municipais.
A assistencia tern de ser solicitada, e, no caso de ser atribufcla, sera dada no local
de residencia.

- Meios proprios
Na atribui<;ao da assistencia tomam-se em considera<;ao os meios pr6prios do
beneficiario e da sua famflia. Entende-se como meios tanto rendirnentos (de trabalho, pensao alimentar, subsfdios caritativos, receitas em natura, receitas provenien5

Ou estrangeiro, resident.e e autorizado a residir na Holanda, conforme os artigos 9 e I0 da Lei de Estran-

geiros.
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tes de subaluguer e.o.) bem como capital proprio (poupan9as, tftulos e ac96es, im6veis, dfvidas).
Assim, antes de ser atribufdo o subsfdio, realiza-se um "teste de meios", que
inclui os rendimentos e o capital do parceiro. 0 criterio e a renda do agregado
domestico.

- As despesas necessarias aexistencia
A ABW fala das "despesas necessarias a existencia". Permite fazer nestas a
seguinte distin9ao:
a) as despesas gerais necessarias, e
b) as despesas particulares necessarias aexistencia.
As despesas gerais referem-se aquelas despesas inerentes a um padrilo 'normal'
de vida: alimentayilo diaria, vestm\rio, aquecimento, electricidade, substitui9ao do
mobiliario, etc.
A pratica ao longo dos anos mostra que o que econsiderado um padrao normal
de vida sofre altera96es. Com o aumento do bem-estar geral e a articulayao das normas da assistencia ao nfvel do salario minfmo nacional, surgem novos elementos
que silo considerados como parte das despesas necessarias de vida (telefone,
maquina de lavar roupa).
Nas despesas particulares incluem-se, entre outras, aquelas relacionadas com
apoio medico ou social, forma9ao considerada necessaria aintegra9ao no trabalho,
acolhimento de crian9as relacionadas com esta formayao, custos de uma dieta, custos particulares de energia.

-0 subsidio
Inicialmente a liberdade dos municfpios de definirem o nfvel do subsfdio, utilizando para iSSO varios metodos (definiyaO do Ofyamento necessario, percentagem
dos nfveis salariais, metodos mistos), o desenvolvimento de diferen9as locais resultaram em 1974 na introdu9ao do Decreto de Normalizayao Nacional.
0 nfvel do subsfdio passa entao a estar relacionado ao minfmo social definido
por lei/salario mfnimo para o grupo etario correspondente.
0 subsfdio para casais e famflias corresponde com este mfnimo, enquanto outros
grupos recebem uma percentagem de 90% (famflias monoparentais) ou 70% (indivfduos).
Assim, a defini9ao do subsfdio a receber, baseia-se, para alem dos meios pr6prios, no tipo de agregado.
lntert'fllf'<in Social. 17118. 1998
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(Para se dar alguma referencia, os valores para 1995 eram os seguintes:
- casais/familias: ..................................
- farnilias monoparentais: ....................
- individuos: .........................................

fl. 1803,- /mes (164.073 esc./mes)
fl. 1622,- /mes (147.602 esc./mes)
fl 1262,- !tnes (114.842 esc./mes)

(Exceptuam-se pessoas corn menos de 21 an os, jovens entre 21 e 27 anos aprocura do primeiro emprego, e/ou partilhando a habita~ao corn outras pessoas. Nestes
casos aplicam-se outros valores.)
Para cada semana/mes beneficiado do subsidio, acumula-se tambem o direito a
urn subsfdio de ferias.

- 0 principio da individualiza~ao
Embora inicialmente muita importancia tenha sido atribufda a urn tratamento
individualizado e a propria lei fale de uma assistencia "correspondente corn as circunstancias e possibilidades da pessoa e da famfl ia", as possibilidades de uma individualizac;ao sao fortemente limitadas pela introdu~ao da 'objectivac;ao' das "despesas necessarias aexistencia ... ,
Na definic;ao da assistencia, o principio da igualdade tern de ter 'prioridade' no
sentido que todas as pessoas que se encontram em sittta~5es semelhantes, recebam
os mesmos direitos aassistencia, bem como o princfpio que as clespesas necessarias
podem ser 'objectivadas'. Para necessidades sentidas subjectivamente nao existe
lugar 6.

-

Condi~oes

de Assistencia.

Para alem do direito a Assistencia, a ABW poe a responsabilidade pessoal de
cada beneficiario de prover asua existencia. Em primeira instancia a pessoa tem de
organizar as receitas suficientes para a sua subsistencia e da sua famflia. A pessoa
capaz de trabalhar, estando disponfvel, tem de aceitar trabalho.
Para alem disso pode-se imp6r condic;oes para a assistencia, tal como frequencia de formac;ao ou inserc;ao do beneficiario em processos de trabalho. Este ultimo,
no caso de inexistencia de razoes de ordem medica ou social que o imper;a (doenr;a,
6 A partir de 1996 os Municfpios passam a ter maior autonomia relativamente i\ clefini9ao do que econsiderado clespesas particulares.
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incapacidade para o trabalho, os cuidados e educa9ao de pequenas crian~as numa
familia monoparental).
No caso de nao respeitar as condi96es impostas, a assistencia pode ser suspensa
ou reduzida.

- Regulamento de Trabalhadores Desempregados (RWW)
Parte particular da ABW e constitufda pelo Regulamento de Trabalhadores
Desempregados (RWW), o qual se aplica aos desempregados de 18 - 65 anos, que
nao (mais) tern o direito ao subsfdio no ambito da Lei de Desemprego, tal como os
jovens com mais de 18 anos a procura de primeiro emprego.
Para ambos os grupos impoe-se como condi9ao para ter acesso a assistencia,
estar disponfvel no mercado de trabalho.
Para alem disso, a assistencia e acompanhada pelas seguintes condi96es (obriga96es):
-

estar inscrito no centro de emprego;
tentar, conforme a sua capacidade, encontrar emprego;
aceitar emprego 'adequado';
co!aborar na forma9ao indicada pelo centro de emprego, corn o objectivo de
inser9ao no trabalho.

Dipensados destas condi9oes sao todos os desempregados com 57,5 ou mais anos.

- Trabalho 'adequado'
Por 'trabalho adequado' entende-se todo 0 trabalho que COJTesponde as habilidades, competencias e capacidades da pessoa.
Em princfpio, a pessoa, nos primeiros seis meses do seu desemprego, nao precisa de aceitar trabalho de nfvel inferior ou numa outra profissao. No caso do
desemprego continuar por mais tempo, a interpreta9a0 de 0 que e traba!ho 'adequado' sera cada vez mais ampla e tern de ser considerado cada vez mais como
'adequado, trabalho de urn nfvel inferior e de urn caracter diferente.
A mesma amplia9ao aplica-se para a aceita9ao de emprego com salarios mais
baixos e em locais mais distintas.
- Jovens aprocm·a do primeiro emprego
Jovens entre 18 e 21 anos a procura de primeiro emprego, apenas podem receber assistencia depois de urn perfodo de um meio ano. Ate Hi dependem dos pais
para a sua subsistencia.
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- Medidas adicionais
Para alem da assistencia no ambito da ABW, os beneficiaries podem beneficiar
de algumas outras medidas, muitas vezes essenciais para realmente atingirem o
nfvel do mfnimo social.
Os beneficiaries da ABW/RWW, p.c., sao obrigatoriamente segurados contra as
despesas de doen9a, no ambito da Lei do Fundo de Doenr;a. De igual modo, sao
automaticamente abrangidos pelos seguros nacionais, p.e. no caso de terem filhos,
o subsfdio de abono familiar.
Podem tambem recorrer a certas medidas, destinadas aos grupos sociais com
rendimentos baixos. Uma das medidas mais importantes neste ambito e constitufda
pelo Sistema de Subsfdios de Renda de Casa.

4. Algumas Observafoes
Uma vez que a Lei de Assistencia foi implementada em 1965 corn o objectivo
de prover as pessoas que nao dispoem de meios suficientes para a sua subsistencia
nas "despesas necessarias da vida" e, assim, de fornecer urn rendimento mfnimo que
permita evitar a pobreza e viver uma vida digna, entao impoe-se considerar em primeiro lugar a capacidade do sistema neste aspecto.
Esping-Andersen (1990) compara urn conjunto de Estados Providencia a partir
do seu conceito de "de-commodification", definido como sendo "the degree to
which individuals, or families, can uphold a socially acceptable standard of living
independently of market participation." (pp. 37), "de-commodification occurs when
a service is rendered as a matter of right and when a person can maintain a livelihood without reliance on the market." (pp. 22) Na base de dados de 1980, Esping-Andersen chega aconclusao que o Estado Providencia holandes, tendo em conta
dados acerca de velhice, doen9a e desemprego, obtem um resultado geral bastante
alto, ficando em 4. 0 lugar num total de 18 pafses, sendo precedido respectivamente
pela Suecia, Noruega e Dinamarca.
No que diz respeito acapacidade de 'descomodification' no caso de desemprego,
este resultado eainda mais favoravel, ficando o sistema holandes em 1. 0 lugar.
Deve-se salientar, como foi referido, serem os dados apresentados de 1980.
Em geral, assume-se que a situa9ao acerca da (re)distribui9ao de rendimentos e
a existencia de pobreza no infcio dos anos 80 pode ser considerada como muito
favonivel.
1nten•enriio Social, 17118, 1998
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Ao longo dos anos 80 esta si tua~ao altera-se: pelos varios cortes efectuados, baixam os nfveis dos regimes de seguran~a social e outros servi~os sociais e certos grupos da popula~ao correm o risco de ficar abaixo do mfnimo social.
Conforme Muffels e de Vries (1987) verifica-se no perfodo de 1980 - 1987
uma perda do poder de compra dos nfveis mfnimos de seguran~a social de 12%.
Assim, " durante os anos 80 a rede de protec~ao social distingue-se cada
vez menos em termos positives dos outros pafses da Comunidade" (De Lange,
1993: 179)
Tambem Engbersen e Jansen (1991) referem que os cm·tes on;:amentais dos anos
80, trouxeram de novo para o debate o conceito de pobreza, embora nao seja a
pobreza do perfodo anterior a 1965. Sera sobretudo 'pobreza social'; ' isolamento
social' , 'dependencia' e 'situav5es de (multiplas) desvantagem'.
Neste contexto chamam a aten~ao para a imporHlncia do que clesignaram de
nao material', criada na altura da introdu~ao da ABW, que consegue
'impedir' uma maior redu~ao da Assistencia:
'protec~ao

"Considerando os 25 anos da ABW, a 'protec~ao imaterial' consttufda no debate
de 1963, ta1vez ten ha um significado maior que a gm·antia da lei que obriga o Estado
no futuro a prover as despesas necessarias a vida. Os 25 anos mostraram que o
nfvel das "despesas necessarias aexistencia" sao em grande parte determinadas pela
'economia'. De qualquer maneira, a influencia da economia na Holanda foi limitada
pelo facto de a politica em 1963 ter remetido para o passado, em termos tao claros
que possfveis, as antigas praticas do "Apoio aos Pobres". (Engbersen e Jansen,
1991: 122)
Deleeck (1992), na base de urn estudo comparative, chega aconclusao que o sistema de seguran~a social na Holanda e relativamente eficaz, resolvendo os problemas da pobreza em 82%, embora pouco eficiente no sentido que apenas uma parte
dos recursos disponfveis sao utilizados para resolver problemas de pobreza, fazendo
beneficiar tambem nao-pobres.
Considera, na base de dados de 1986, os nfveis de presta~oes no caso de velhice,
desemprego, doen~a e invalidez relativamente elevados na Holanda e urn risco relativamente menor de priva~ao (definido como o grau em que urn agregado nao participa nos padroes comuns de vida, medida pela nao-obten~ao de urn certo numero
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de elementos tal como p.e. frigorffico, retrete propria, banho/duche, maquina de
lavar roupa, etc.).
Pobreza, segundo determinados criterios, e relativamente baixa na Holanda,
embora ainda cerea de 7% da popula9iio viva abaixo do nfvel da assistencia social.
Constata-se assim a existencia de urn grupo relativamente pequeno, abaixo do
mfnimo de vida garantido. Ainda mais surpreendente tendo em conta a relativamente longa hist6ria do sistema de rendimento mfnimo garantido.
Urn fen6meno, que eventualmente pode estar relacionada a 'nao-utilizayiio' de
certos direitos, resultando do facto de o sistema holandes ser bastante complicado,
e corn algumas presta96es nao-automaticas, mas na base de urn "teste de meios pr6prios", isto e, selectivo.
Muffels e De Vries (1987), no que diz respeito aexistencia de situa96es abaixo
dos nfveis de assistencia social, referem os seguintes elementos:
- pessoas nao utilizam os direitos que tem conforme os regimes de seguran9a
social ou outras esquemas de subsfdios (p.e. esquemas de subsfdio de rendas)
ou do sistema de impostos, tal como as possibilidades de dedu9ao de despesas extraordinarias de apoio medico, estudo, etc.;
- o abono familiar nao compensa suficientemente as despesas com filhos;
-- medidas de redw;ao de assistencia no caso de nao cumprimento das regras
existentes.
Muitos consideram que os cortes introduzidos nos anos 80 foram longe demais,
tendo posto seriamente em risco a qualidade do sistema. Mesmo quando o sistema
precisava de altera96es, estas tinham de ter sido procuradas em clirecv6es diferentes.
Nas crfticas e observa9oes mais frequentes nos debates actuais sobre o funcionamento do sistema de Seguran9a Social e Assistencia Social podem-se distinguir
varias linhas distintas, embora relacionadas e em parte se sobrepondo:

4.1 0 sistema ecaro demais: os custos sao, a prazo, insustentaveis, tendo
em vista a rela~ao activos-inactivos e as consequencias para o pre~o do
factor trabalho.
Uma das formas mais frequentes de debater o sistema de seguran9a social, e certos regimes em particular tal como a Assistencia Social, e em termos dos seus custos.
l llle!WIIfiiO Social,
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Em particular na segunda metade dos anos 70 e inicio dos anos 80 ha um acentuado aumento dos custos do sistema, tendo varias causas:
- Realiza-se ao longo do tempo uma extensao do sistema. Cada vez mais medidas en tram em vigor, enquanto os criterios de acesso de certas presta96es sao
ampliados por lei. Da mesma maneira ampliam-se na pratica as regras e criterios.
- De igual modo realizam-se ao longo do tempo aumentos dos nfveis das presta96es.
- Por ultimo, aumenta fortemente a procura dos diferentes regimes. Em particular o aumento elevaclo, neste perfodo, do desemprego (com o recorde em
1984 de 822.000 desempregados) e incapacidade para o trabalho, bem como
o aumento das pessoas isoladas, resultam num crescimento da procura, que
ultrapassa de longe todos os progn6sticos feitos na altura cla introdu9ao dos
regimes.
Em segundo lugar existe o problema do financiamento. 0 financiamento do
sistema holandes de Seguran9a Social baseia-se nos premios impostos sobre o factor trabalho, provocando problemas com o aumento dos inactivos em rela9ao aos
activos.
0 amplo crescimento da utiliza9ao dos servi9os colectivos no perfodo 1971-1983, em combina9ao com o facto de diminuir desde 1973 a capacidade econ6mica e as dificuldades resultantes do modo de financiamento, faz que, em particular nos anos '80, a questao da 'impossibilidade financeira' frequentemente seja
ouvida.
As solu96es ao longo destes anos foram sobretudo procuradas na redu9ao do
nfvel e dura9ao dos subsfdios/presta96es.
Uma revisao do sistema no sentido de uma revisao do sistema de financiamento,
tal como proposta em 1985 pelo Conselho Cientffico para a Polftica Governamenta1, (relocaliza9ao cla base dos impostos do trabalho para o capital ou valor atribufdo), ainda nao encontrou ate hoje suficiente suporte.
Uma revisao que e por muitos considerada cada vez mais m·gente, tendo em
conta a tendencia de prolongar a redu9ao de postos de trabalho (e ainda mais das
horas de trabalho ), bem como na circunstancia de ver o factor trabalho cada vez
mais caro numa epoca de 'abundancia' de for9a de trabalho. (Van Vliet 1990,
Schuyt 1995).
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4.2 0 sistema e passivo demais; falta-lhe enquadramento numa politica
activa de emprego. Demais aten~ao foi dada agarantia de urn rendimento, insuficiente aten~ao foi dada agarantia de emprego.
Parece haver urn grande consenso sobre a constatar;ao que na Holanda, durante
rnuitos anos, o desenvolvirnento de urn sisterna garantindo as pessoas um rendimento teve muito mais atenr;ao do que o desenvolvimento de uma polftica activa
para o rnercado de trabalho, que visasse a inserr;ao das pessoas no trabalho.
Durante todos estes anos, parece ter ocorrido uma escolha por urn funcionarnento econ6mico rnais eficaz possfvel, expulsando todo o trabalho considerado ineficaz e promovendo o seu 'acolhimento' deste ern sistemas relativamente bons de
prestar;oes e servir;os sociais.
Uma polftica activa para o mercado de trabalho, visando o pleno emprego,
nunca fez parte das opr;oes politicas.
Neste contexto, o nfvel relativamente baixo de ernprego, o nfvel elevado de
desemprego eo elevado indfce de incapacitados para o trabalho e de reformas anticipadas por via dos regimes, sao vistos, pelo menos em parte, como consequencias
daquelas opr;oes polfticas.
Em comparac;:ao com out:ros pafses, os esforc;:os do governo holandes no funbito
das polfticas de trabalho, foram extremamente limitados.
Na Holanda, durante muito tempo as despesas publicas com polfticas de formar;ao e emprego foram relativamente baixas. P.e. em 1983 95% das despesas destinaram-se a polfticas 'passivas' (subsfdios, actividades de acolhimento de desempregados) enquanto na Noruega se ficou em 50% e na Suecia apenas 30%. 0 resto,
(para Holancla entao 5%) foi destinado a polfticas 'activas' (mediac;:ao, formac;:ao).
(De Lange, 1993)
Nao s6 a polftica em si, mas tambem a sua implementar;ao tem sido criticada.
Em primeiro lugar, acusam-se as organizac;:oes responsaveis por uma atitude
passiva na rnecliar;ao entre oferta e procm·a de trabalho e pelos resultados extremamente limitados, embora se reconher;a a dificuldade actual para o desenvolvirnento
de uma atitude mais activa, constitufda pela falta geral de emprego.
Urn outro aspecto e o numero de instituir;oes envolvidas e a consequente fragmentar;ao: uma das diferenr;as com pafses corno a Noruega e a Suecia constitui no
facto destes pafses terem concentn~do nurna s6 instituic;:ao e nurn s6 orr;amento, o
subsfdio de desemprego, a rnediar;ao entre oferta e procura e a implernentar;ao das
polfticas de trabalho, o que parece favorecer uma politica activa de emprego.
/nlen•enffiO Social, 17/18, 1998
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Nesta base constata-se na polftica uma significativa aten~ao ao direito a urn rendimento, negligenciando no entanto o direito aparticipa~ao social em geral e ao trabalho em particular.
A redistribui~ao de rendimento teve prioridade sobre a redistribui~ao de trabalho. A diminui ~ao da integra~ao social foi compensada com garantias de rendimento. Embora, apenas ate ao momento em que esta, na perspectiva da integra~ao
sistemica, se torna cara demais, entrando em seguida como consequencia numa
situa9ao de redu~oes e cortes mpmentais. (De Lange, 1993: 326).
Para outros a solu~ao nao passa tanto por um maior esfor~o no que diz respeito

ainser~ao no mercado de trabalho, sublinhando a impossibilidade de criar 'emprego
para todos', a nao ser pela cria~ao de emprego de 'segunda categoria'.
Referem a necessidade de desenvolver urn quadro normativo alternativo que nao
tome o trabalho em si como valor central, mas sim a participa~ao social, seja pelo
trabalho, seja por outras vias.
'Solu~ao' , que exige a elimina~ao de muitas regras restritivas existentes, possibilitando o desenvolvimento de actividades varias, sem que isso resulte na perda do
rendimento mfnimo.

4.3 0 sistema einsuficientemente selectivo llO que diz l'CS}leito as suas prioridades (e, por esta razao, poe em risco a sua qualidade e a eficacia da
sua capacidade redistributiva).
Desenvolveu-se ao longo do tempo uma certa indulgencia e falta de selectividade no sistema: tornou-se facil (demais) entrar no sistema, com poucas barreiras,
enquanto ao mesmo tempo se mostrou diffcil fazer sair alguem do sistema.
Para esta falta de selectividade referem-se varias razoes:
- a procura, nao prevista, por influencia dos desenvolvimentos macro-econ6micos dos anos 70/80;
- falta de rigor na formula~ao do quadro legislativo; formula~5es ao longo dos
anos cada vez mais amplas sob a influencia da luta de grupos de interesse
pela sua inclusao no sistema;
- uma interpreta~ao, na pratica, cada vez mais ampla e menos selectiva.
Esta falta de selectividacle tem vindo a por em causa a capacidade e qualidade
de resposta do sistema perante as necessidades de certos grupos de cicladaos. Grulntcl'l'ellf<io Social, 17118. 1998
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pos, que realmente precisavam de assistencia nem sempre foram suficientemente
apoiados.
Ao mesmo tempo permitindo que nalguns regimes fossem inclufdos certos grupos que, tendo em conta p.e. o seu nfvel de rendimentos, nao precisavam tanto de
ser abrangidos por estes regimes.
As solu~oes nos ultimos anos foram demasiadamente procuradas na redu~ao do
nfvel e dura~ao da assistencia e insuficientemente num funcionamento mais selectivo, o que poderia ter conservado melhor a qualidade de resposta do sistema e a
solidariedade corn os grupos mais vulneniveis.
Por esta razao, Schuyt defende uma 'reorienta~ao'. Uma escolha tern de ser feita
entre, " por urn !ado urn sistema corn criterios de acesso mais restritos, mas corn
nfveis de presta~oes decentes, ou, por outro !ado, urn sistema corn uma entrada
muito mais ampla, (.. .), mas corn nfveis de subsfdios cada vez mais baixos e, as
vezes, indecentes." (Schuyt, 1995: 48).
0 objectivo desta maior selectividade e de garantir, mais do que actualmente
acontece, que os programas abrajam sobretudo as pessoas e grupos, a quem inicialmente foram destinados corn nfveis de presta~oes capazes de responder as suas verdadeiras necessidades.

4.4 0 sistema em si e complicado demais, insuficientemente compreensivel, burocnitico e distante. (e assim, produz urn conjunto de padroes
de comportamento nao previstos e nao desejados)
Uma quarta linha de crftica diz respeito a complexidade do sistema actual. Pelas
multiplas regras, pela fragmenta~ao em demasiadas categorias e sub-categorias juridicas, por urn !ado, o sistema tornou-se pouco compreensfvel para o cidadao, por
outro !ado, tornou-se ao longo do tempo cada vez mais problematico em termos da
sua selectividade e controlo.
Ao mesmo tempo tornou-se demasiado distante e adrninistrativo. Solidariedade
corn os mais desfavorecidos desenvolveu-se num tipo an6nimo e distante de "solidariedade adrninistrativa". (Schuyt, 1991).
Na pnitica, este desenvolvimento tern varias consequencias:
Em primeiro lugar, a forma complicada e burocratica, a variedade de instituiregimes e regras especfficas para diferentes grupos, a linguagem jurfdica, etc.,
resultou numa 'nao-utiliza~ao' de presta~oes e servi~os, em particular entre os gru~5es,
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pos mais vulneniveis, que, por esta razao, as vezes acabam por ficar numa situa~ao
abaixo do mfnimo social.
Urn segundo ponto refere-se ao facto que o sistema, e certas leis e regimes em
particular (entre os quais a ABW), impoem limita~oes as pessoas. Poem em causa
a privacidade dos beneficiarios e obrigam as pessoas a passividade pelas limita~oes
que as regras impoem as op~oes individuais no que diz respeito a possibilidade de
complementar o baixo rendimento, frequentar cursos e estudar, desenvolver trabalho voluntru:io ou optar por urn certo tipo de agregado domestico.
Ao mesmo tempo, a variedade e formula~ao pouco clara de regras, a distancia e
anonimato administrativo do sistema, resultariam em detenninados padroes de
comportamento nao previstos e nao desejaveis:
Nos ultimos anos, o acento na discussao polftica, concentrou-se frequentamente
na necessidade de estfmulos financeiros para a participa~ao no mercado de trabalho
e a existencia de fen6menos como 'fraude' , ' utiliza~ao indevida' e 'comportamentos oportunistas e calculistas'.
Pressupoe-se que o nfvel relativamente elevado dos subsfdios e a diferen~a
(limitada demais) com o nfvel dos salarios, induzisse as pessoas a uma atitude
menos activa no mercado de trabalho e na aceita~ao de emprego.
Varios autores, na base de estudos empfricos, poem em causa a pertinencia desta
pressuposta rela~ao entre nfvel de subsfdios e comportamento no mercado de trabalho. Quase todos os desempregaclos se mostram interessados em trabalhar. Apenas
uma pequena minoria (5-10%) prefere nao desenvolver trabalho formal.
No que diz respeito ao trabalho informal e clandestino, refere-se nao existir diferen~as entre o comportamento dos empregados e dos desempregados. As possibilidades dos ultimos, tambem aqui, sao mais limitadas pelos seus baixos nfveis de forma~ao e experiencia, as suas habilidades sociais e o controlo muito maior que eles
sofrem, quer por parte das institui~oes quer pelo seu contexto so~ial. Pessoas com
baixos nfveis de escolaridade, pais solteiros, mulheres e jovens a procura do primeiro emprego, seriam tambem neste mercado sub-representados e enquanto presentes, sub-pagos.
Dos desempregados de longa dura~ao, estima-se que cerea de 8% tem rendimentos informais pontuais, enquanto cerea de 9% tern rendimentos informais regulares.
(De Lange 1993, Schuyt 1991, Van Vliet 1990).
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Chega-se a conclusao que o papel das op~6es individuais, bem como caracterfsticas pessoais (forma~ao, experiencia, comportamento) nao tern de ser sobrevalorizados, tendo eni conta tambem a ausencia de postos de trabalho em geral:
"A explica~ao mais importante para os problemas relativamente grandes de
desemprego e incapacidade para o trabalho, tern de ser procurada em primeiro
lugar, no nfvel baixo de ~mprego e nao nas 'deficiencias' das popula~6es desempregadas e incapacitadas para o trabalho." (De Lange, 1993: 79).
Urn outro fen6meno e o aumento do chamado Comportamento calculista. Para
alem da fraude e negligencia intencional de regras, refere-se sobretudo a uma utiliza~ao maxima de direitos e presta~6es ('tenho o direito, entao utilizo', em vez de
'preciso, entao utilizo') ea adapta~ao da situa~ao as regras, p.e. nao cohabitar (formalmente).
Refere-se neste contexto a uma 'dilui~ao de normas'. Para Schuyt (1995) no
entanto, o 'comportamento calculista' tern de ser visto como urn fen6meno proprio
a urn epoca de individualismo e maximiza~ao de lucro e ao 'sucesso do Estado Providencia'.
A diminui9ao da responsabilidade individual, a 'nao-preocupa9ao' ("a tranquilidade mental do Estado Providencia") eo aparecimento de uma certa indiferen~a e
uma mentalidade calculista acerca da seguran~a social, aparecem como efeitos
secundarios de urn sistema colectivo burocratico e distante.
Tais fen6menos nao tern de ser vistos em primeiro lugar, como 'faltas morais'
dos inclivfduos, mas sao sobretudo uma reac~ao a sistemas burocraticos cacla vez
mais complexos e an6nimos, como devidos ao pensamento economicista e lucrativo, amplamente divulgado na sociedade actual.
Na base desta complexidade do sistema actual de seguran~a social, da falta de
eficacia e selectividade, a simplifica~ao do sistema - em combina~ao com uma
nova forma de financiamento - sera para varios autores o maior desafio dos pr6ximos anos.
Para alguns esta simplifica~ao passa apenas pela redu~ao do sistema e numero
de benificiarios.
Para outros, ao contrario, a simplifica9ao tem de garantir e mesmo refor~m· a
qualidade do sistema.
Uma das formas propostas neste ambito ea introdu~ao de urn sistema universal
de um salario base para toda a popula~ao entre p.e. 18 e 55 anos. Para alem de acalnteiWilt;lio Social, 17118, 1998
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bar com grande parte dos diferentes regimes, categorias e subcategorias, um tal sistema significaria ao mesmo tempo um estfmulo ao emprego pela redu9ao dos custos de trabalho, uma maior redistribui9ao do trabalho existente pelo aumento de trabalho em tempo parcial, maior iniciativa privada, eo fim da interferencia e controlo
burocn1tico na vida dos beneficiarios.
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