REFORMA DA «SEGURAN<;A SOCIAL»:
UM PERCURSO DE CONTINUIDADES
E DESCONTINUIDADES 1
Alcina Monteiro *
Nos ultimos anos, um dos temas mais recorrentes do discurso politico tem sido
a reforma dos sistemas nacionais de protec9ao social, o que nos sugere uma evidente preocupa9ao com a extensao da pobreza e exclusao social, sobretudo
enquanto factor de inseguran9a e instabilidade social. Dirfamos que, ao aproximar-nos do seculo XX, tal como na viragem do sec. XIX, a extensa visibilidade das
desigualdades sociais a colocar em agenda a questao da coesao social, justificando
as exigencias veiculadas pelas elites intelectuais e/ou polfticas.
Apesar da curiosa semelhan9a dos finais de seculo nas sociedades ocidentais,
a precaridade das condi96es de vicla e de trabalho nas sociedades inclustriais do
sec. XIX, ou a pobreza e exclusao social do sec. XX, dos exclufdos (ou precariamente inclufdos) pelo trabalho, as respostas de hoje parecem ser bem menos inovadoras do que as imaginaclas pelos reformadores do passado. Estes, partindo do
reconhecimento da divergencia de interesses e protagonistas em presenya, souberam imaginar reformas sem precedentes na hist6ria, tanto no que se refere aregulamentayao do mercado de trabalho como quanto aos esquemas de protec9ao social
entao introduzidos.
Os reformadores contemporaneos, mais interessados em enfatizar a convergencia para um modelo consensual, Iimitam-se, em regra, a transpor para a actualidade
velhas concep96es e propostas de «soluyao» bem conhecidas, sobretudo pelos seus
efeitos bem conhecidos na consolida9ao de acentuadas divisoes na sociedade e fractura da tao reclamada coesao social. Eque a busca de consensualidade nao significa
1 Comunica~ao apresentada no Col6quio "Livro Branco da Seguran9a Social" organizado pela
Revista Interven¥iiO Social e Nucleo de Forma~ao Continua do ISSS Coop., Maio 1998.
* Assistente Social e Docente do lnstituto Superior de Servi9o Social do Porto.
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ausencia de alternativas, mas antes a pretensao de excluir interesses e/ou perspectivas divergentes, mas de certo mais imaginativas quanto a forma e conteudo das
reformas a implementar.
Em Portugal o percurso e identico ao de outros pafses europeus, ainda que com
um significativo atraso e particularidades especfficas. Desde os anos 80 que vem
sendo tra~ada e consolidada uma reforma, que foi sendo definida pela coexistencia
de medidas de sentido divergente, umas orientadas para a irnplicayao (tardia) do
estado na garantia de direitos sociais e, outras, para a retracyao do sistema publico
(ainda que incipiente quanto aos nfveis de bem-estar garantido).
Apesar do simultaneidade de uma e outra clas orienta~oes no ambito cla Seguran~a Social, a reforma que vem sendo institufda tem sido progressivamente subordinada a um modelo unico, de cariz neo-liberal, prevalecendo a tcnclencia para a
restriyao da provisao social publica e cresccntc sclectividade do acesso ~1s prestay5es sociais garantidas e, consequente, estratificayao da cidadania social.
Mais recentemente a aclopyao do discurso polftico da «Reforma da Seguran9a
Social», sendo revcladora cluma generalizada preocupa9ao coma questao da coesao
social numa sociedade cada vez mais desigual, tende a iludir o sentido e implica~oes das respectivas propostas de reforma, sobretudo quando refericlas a um rnodelo
americanizado de protec9ao social, apresentado como modelo unico e valido para
qualquer realidade. Parece ser este o modelo que alguns sectores pretendem actualmente aprofundar, atraves do refor~o do contributo da Segunm~a Social para a competitividacle do sector empresarial, conforme defendido pelos interesses representados no «Livro Braneo da Seg uran~a Social» 1, pese embora a viabilidade das
propostas apresentadas em alternativa 2, amplamente fundamentadas enquanto resposta consistente para as insuficiencia do sistema portugues de Seguran~a Social.

De Beveridge a Bismark, a inversao da Reforma
A constitui~ao da sociedade industrial confrontou o Estaclo com exigencias
acrescidas, relacionaclas coma motiva~ao da populayao para o mercaclo de trabalho
e, simultaneamente, com a manuten~ao da ordem e estabilidade social. Particularmente a partir do final do seculo XIX, quando a socieclacle industrial parecia amea1
COMISSAO DO LIVRO BRANCO DA SEGURAN<;:A SOCIAL, Livro Branco da Seguran~a Social
(versao final), Dezembro de 1997.
2
SANTOS, B. S., BENTO, M., GONELHA, M., BRUTO da COSTA, A., Uma Visao Solidaria da
Rcforma da Seguranqa Social, Uniao das Mutualidades Portugucsas e Centro de Esltldos Sociais da Faculdadc
de Economia da Universidacle de Coimbra, 1998.
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9ada pela crescente organiza9ao dos trabalhadores, intelectuais e polfticos clamavam por reformas sociais, justificadas pela generalizada precaridacle clas concli96es
de vida e de trabalho da popuh19ao e/ou pela urgente necessidade de promover a
coesao social.
As reformas sociais que foram sendo introduzidas, pese embora as especificidades nacionais, foram implicando o estado na cria9ao de esquemas de protec9ao
social, prioritariamente para a popula~ao inserida pelo trabalho mas progressivamente alargados, sob condi~ao de comprovada incapacidade para o trabalho, a
outros sectores e grupos especfficos. Na sua epoca, essas reforrnas fora m particularmente inovadoras, no sentido da desvaloriza~ao crescentemente dos tradicionais papeis da familiae da beneficencia privada (protagonizacla pela Igreja e mm·as
organiza~oes caritativas ou filantr6picas), ao mesmo que abre espa9o para uma
menor dependencia das condi~oes oferecidas pelo mercado de trabalho.
De modo geral, procurava-se motivar o assalariamento de amplos contingentes
de popula~ao, necessaries ao modelo de industrializa9ao e, no interesse geral, gerir
o confronto dos interesses particulares (crescentemente organizados). Ainda que a
questao central pudesse ser colocada em termos do que hoje se designa por coesao
social, buscava-se alternativas ao liberalismo econ6mico que, alem de uma certa
regula~ao do mercado de trabalho, passavam pela i ntegra~ao no guadro das fun~oes
do estado de algumas da necessidacles sociais expressas.
Mas, parece nao ter sido preocupa9ao dos reformadores da epoca a convergen-cia para um modelo unico, j'1 que, face a problcmas identicos, foram organizadas
respostas difercnciadas, de acordo com as particularidades nacionais, socio-econ6micas e culturais. Assim se afirmaram duas tenclencias principais de reforma, as
quais vieram a informar a generalidade dos modelos de protec~ao social em contexto europeu.
Uma tendencia com origem na Alcmanha, em gcral mais influcnte nos pafses do
centro europcu, configurada pelo modelo dos «seguros sociais obrigat6rios» de Bismark, geridos e administrados pelo estaclo. Este modelo, recuperanclo a tradit;ao
corporativa na protect;ao dos membros da corporayao, consolida a cliferencia9ao da
popula~ao, entre os trabalhadores com emprego (abrangidos pelo sistema de
seguro) e a restante popula~ao (sem recursos e incapazes para o trabalho). Os primeiros contribuem obrigatoriamente, atraves de cotiza~ao previa para o respectivo
seguro social, para poder beneficiar do direito a pres ta~oes sociais (proporcionais a
contribuiyao), um direito difcrenciado de acordo eom o seu estatuto ou posi~ao no
mercado de trabalho e vinculado aos ganhos salariais. A restante popula~ao sem
recursos, ou permanecem dependentes dos tradicionais modelos caritativo ou filantr6pico de ajuda assistencial, ou beneficiam da cria9ao de esquemas de assistencia
publica, garantidos pelo estaclo atraves da solidariedade nacional, como direito resi-lnlfn•enrliv Social, 17118. / 998
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dual e selectivo ao acesso a presta96es sociais mfnimas (para punir o beneficiario
e/ou incentivar a sua dependencia do mercado de trabalho).
Outra tendencia corn origem em Inglaterra, em geral mais inf1uente nos pafses
anglo-escandinavos, configurada por urn modelo universalista baseado num rela9ao
igualitaria (entre o estado e os individuos) para promover a solidariedade nacional.
Este modelo de protec9ao, sendo baseado na tradi9ao liberal, mas actualizada pela
ideia de igualdade (formal) do estatuto de cidadao, orientou-se para a cria9ao de
condi96es de acesso, garantidas atraves do sistema fiscal, a direitos similares para
todos os cidadaos, independentemente da sua posi9ao e desempenho no mercado de
trabalho.
Atraves do primeiro modelo (Bismarkiano) privilegiava-se uma perspectiva de
controle social na cria9ao de vinculos entre os individuos eo estado, desse modo se
institucionaliza a estratifica9ao social da popula9ao, segundo a sua liga9ao e desempenho no rnercado de trabalho dividida entre os contribuintes activos (corn mais
direitos e melhor protegiclos) e os restantes beneficiarios (com fracos direitos e precariamente protegidos).
0 segunclo moclelo (mais tarde designado Beveridgiano), privilegiando a integrayao social das necessidades livremente expressas, desenvolve urn universalismo
dependente dos impostos que, por sua vez, pressupoe e consolida uma dualismo
similar na popula9ao abrangida pelo sistema de protec9ao social. Neste caso, a diferencia9ao esta associada a urna maior ou menor dependencia da solidariedade
nacional, entre aqueles que apenas podem contar com as presta96es sociais do
estado (sem outros recursos e nao vinculados pelo emprego) e os restantes, dependentes das condi96es do mercado de trabalho e, secundariarnente, da solidariedade
nacional.
No contexto do p6s-guerra, os diversos sistemas nacionais foram progressivamente evoluindo para abranger a generalidade da popula9ao e integrar no sistema
um mais amplo Jeque de necessiclades sociais. Independentemente da tradi9ao de
origem, qualquer um dos modelos foi sendo orientado (no interesse geral) para atenuar o distanciamento (econ6mico e social) entre contribuintes e nao-contribuintes,
entre a popula9ao inserida ou nao-inserida pelo emprego, dando Jugar aos modernos sistemas de Seguran9a Social de caracter universal, geral e centralizado.
Qualquer que fosse o ponto de partida, todos os pafses europeus adoptaram, em
maior ou menor grau, as propostas de Beveridge (1942), atraves dos quais o estado,
mediador central da solidariedade colectiva, garantiu uma certa uniformiza9ao de
padr5es basicos de vida e protec9ao social, crescentemente desvinculados da integra9ao pelo emprego e, consequentemente, proporcionando uma certa autonomia
dos cidadaos relativamente ao mercado de trabalho.
lllten'"'''''o Social. 17118. /998
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A generalidade dos estados nacionais adoptam a ideia de cidadania social, tal
como foi conceituada por Marshall (1950), implicando-se no aprofundamento da
cidadania pela garantia de direitos sociais universais 3. Mesmo nos pafses do centro
europeu, a tendencia geral foi para reformar os seus esquemas de proteq:ao social,
caminhando de Bismark a Beveridge, o que se traduziu, entre outras mudan~as , na
aproxima~ao entre as modalidades de seguro e da assistencia publica atraves da sua
integra~ao nos modernos sistemas de Seguran~a Social, de caracter geral, universal
e centralizado, cujo desenvolvimento veio a consolidar os diversos estados de bem-estar.
Portugal tern uma hist6ria particular que, ate aos anos 70, moldou o sistema de
protec~ao social corn a marca do conservadorismo corporativo e assistencialista do
regime Salazarista, bem na linha da tradicional moral e caridade crista da corpora~ao religiosa. 0 «Estado Novo», dos anos 30 encontrou uma forma peculiar de
recuperar a tradi~ao corporativa, de protec~ao dos trabalhadores pela respectiva corpora~ao , criando a Previdencia Social no ambito da organiza~ao corporativa,
segundo o modelo do seguro social mas sem qualquer compromisso politico corn os
nfveis de presta~6es sociais garantidas e, em contrapartida, subordinada a uma forte
controle governamental. Por outro lado, para a popula9ao nao integrada pelo
emprego, sao mobilizados as tradicionais formas de apoio social atraves da familia
e da assistencia caritativa das organiza~6es de beneficencia de cariz religioso.
As portas de 1974 vigoravam o sistema Previdencia, incipiente (em tennos de
popula~ao e eventualidades cobertas) e corn um baixo nfvel da provisao assegurada
eo de Assistencia, marcado pela l6gica do papel supletivo do Estado, mantendo-se
a separa9ao entre estruturas e medidas dirigidas para a popula9ao contribuinte
activa e para a restante.
Comas altera~6es introduzidas p6s 1974 chegamos, finalmente, amodernidade
em materia de protec~ao social, corn a cria~ao de urn sistema unificado de Seguran~a Social, integrado pela Previdencia e Assistencia 4, intencional e formalmente
orientado pelos principios da universalidade, igualdade e participa~ao. Mal acabara
de ser criada a nova estrutura (1977), mesmo antes de acordada a sua lei quadro
(1984) que consagra aqueles princfpios, o sistema come~a a ser submetido a uma
' Atraves do que, no interesse geral da sociedade industrial, foi assegurada uma gestlio controlada das
desigualdades sociais, garantindo simultaneamente niveis de consumo compativeis com o esperado crescimento
econ6mico.
4
A integra<;:ao ainda que anunciada em 1973 (Dec.-Lei 584/73) s6 toma expressao p6s-74, mais especificamente com a defini~ao da estrutura do designado «Sistema Integrado de Seguran'<a Social» em 1977
(Dec.-Lei n.0 549/77), vindo posterionnente a ser consolidada coma Lei Organica de 1984 (Lei 24/84 de 14 de
Agosto).
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16gica de progressiva del i mita~ao do papel do Estado, iniciando o percurso inverso
de retorno a heran~a corporativa da tradicional divisao entre popula~ao vinculada
ao mercado de trabalho ea restante. Essa divisao, reactualizada num quadro democnitico, foi retomada dentro do sistema, sob a forma contribuintes/nao-contribuintes, mas igualmente marcando a diferencia~ao dos servi~os e presta~oes sociais para
urn e outro dos grupos de popula~ao.
Como exemplo paradigmatico deste percurso, refira-se a cria~ao (1979) de um
«esquema mfnimo de protec~ao social» de caracter universal 5, garantido atraves do
Or~amento Geral do Estado a todos os cidadaos residentes, independentemente de
situa~ao de emprego e/ou de contribui~ao (Dec.-Lei, e a sua imediata substi tui~ao
(1 980) pelo designado «regime nao-contributivo» 6. Se a primeira medida (1979)
marcava uma clara op~ao pela constitui~ao de um estado de bern-estar de tipo Beveridgiano, a Segunda (I 980) marcou a inversao des sa orienta~ao para reto mar a tradi~ao Bismarkiana que institucionaliza a permanente clistinyao entre populayao vinculacla ao mercado de trabalho e a restante. Para esta, reserva-se um esquema
(regime nao-contributivo) mais restrito de protec~ao social (quanto ao ambito e
nfveis das presta~oes garantidas), financiado atraves da solidariedacle nacional
(Oryamento Geral do Estado) e de acesso condicionado a criterios de elegibilidacle
minima, cidadaos e grupos sociais rnais carenciaclos ou vulneraveis, nao abrangidos, ou deficientemente inclufdos pelos designados regimes contributivos da Seguranc;a Social (organizados segundo o modelo de seguro social).
0 diploma de 1980, por um !ado e afirmativo de urna inten~ao de consolidar
legalmente prestac;oes sociais institufdas p6s-74 para grupos com necessidades
especfficas, e mesmo de as ampliar pela garantia de acesso outras modalidades de
apoio social (as designadas presta~oes em especie), significando por isso um certo
compromisso coma integrac;ao daqueles grupos como cidadaos com um mfnimo de
direitos. Por outro lado, ao condicionar o acesso a essas prestac;oes a criterios triplamente selectivos, pela condi~ ao de recursos, pelas disponibilidacles existentes e
pela comparticipa~ao financeira dos beneficiaries (dos servi~os e equipamentos
sociais), e particularmente elucidativo da ori enta~ao restritiva da Seguran~a Social
0 «Esquema Mfnimo de Protec<;ao Social», criado pelo Dec.-Lei 513-L/79, incluia prcsta<;5es sociais do
ambito da Satide (assistencia medica c medicamcntosa, incluindo intern amento hospitalar e meios complementares de diagn6stico) e do ilmbito da Seguran~a Social (pensao social, suplemcnto para grandes invalidos,
subsidio para deficientes menores, abono de familia, pensao de orfandade e equipamentos sociais) (Dec.-Lei 513-L/79).
6
0 reccm criado <<Esquema Mfnimo de Protec~ao Social» foi suspenso pelo Dec.-Lci 160/80, que cria o
regime niio-contributibo, um esquema duplamente restritivo, p01·que engloba apenas as presta~oes de Seguran9a
Social e concliciona o acesso acomprova~ao de recursos (Dec.-Lei 160/80).
lnterrenr<io Social, 17118. 1998
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a partir de entao. de um mfnimo de sobrevivencia e a sua integra9ao como cidadaos
com direitos, ainda que uma
Esta reorienta9ao da Seguran9a Social, se analisada por referencia aconcepyao
de cidadania social constitucionalmente consagrada em 1976, consagra a vinculayao dos direitos sociais aposi9ao do cidadao relativamente ao mercado de trabalho,
instituindo, para populayao sem possibilidade de inser9ao pelo emprego, uma cidadania diferencial e socialmente desvalorizada, que pelo nfvel e selectividade das
presta9oes garantidas, mantem os cidadaos nao-contribuintes dependentes do apoio
social assegurado pela famflia e/ou pela beneficencia privada.
0 infcio dos anos 80 marca uma inversao do sistema portugues de protec9ao
social, legitimada por um discurso neo-liberal de retrac9ao do estado e valorizayao
do iniciativa privada no domfnio da provisao social, caracterizada pelo abandono do
principio da universalidade e reorientaya.o para a selectividade do acesso aos beneffcios. Essa inversao saldou-se pela dualizayao do sistema de Seguran9a Social e
abortamento do projecto de constituiyao de um estado de bem-estar. Dirfamos que,
sem cuidar da aproxima9ao do sistema portugues aos padroes de realizayao da protecyao social europeia, apressamo-nos a acertar o passo pela Europa apenas pela
incorporayao da crise do modelo universalista.
A partir de entao, vai senclo consolidada uma reforma de Seguran9a Social,
ainda orientacla para a consolidayao do sistema recem criado e, simultaneamente, ja
direccionada para a sua restriyao na base de criterios de mercado, de que resultara
a crescente estratificayao dos beneficiarios de acordo com a sua capacidade e vontade de insen;ao no mcrcado de trabalho. As diversas presta9oes sociais, ainda que
consagradas como um direito dos cidadaos (Lei 24/84), serao progressivamente
condicionadas a criterios de elegibilidade crescentemente mais restritivos confonne
o estatuto do beneficiario, contribuinte, nilo-contribuinte e, por ultimo, o «residual>>,
cventualmentc beneficiando do accsso a presta9oes do ambito da Ac9ao Social.
Na linha de Esping-Anderson (1990), dirfamos que se assiste desde entao, ao
desenvolvimento de um reforma no duplo sentido de re-mercadorizayao c assistencializayao dos direitos sociais garantidos pelo sistema de Seguran9a Social. Eque
«nao ea mera presen9a de um direito social, lcgalmente consagrado, mas as normas
da sua aplicabilidade e pre-condi~oes de acesso que ditam a extensao cla provisao
social do sistema publico ea definem, ou nao, como alternativa ao mercado e/ou as
formas caritativas ou filantr6picas» 7•

7 ESPJNG-ANDERSON, G. ( 1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, UK, Polity Press, (traduqao nossa), p. 22.
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As actuais propostas de reforma, trazidas a p6blico atraves do designado «Livro
Branco da Seguran9a Social», consolidam e aprofundam aquelas tendencias no quadro de urn sistema p6blico de Protec9ao Social 8, atraves de uma mais estreita vincula9ao das presta96es corn a posi9ao e desempenho do contribuinte no mercado de
trabalho, no clominio cla «Previdencia» e aumento da selectividade no acesso a
beneficios do ambito da «Solidariedade».
0 mais importante contributo para a remercadoriza9ao dos direitos sociais, e privatiza9ao parcial da designada (de novo) Previdencia, advem do «plafonamento»
das contribui96es, fixa9ao de um «plafond» (correspondente a 5 salarios mfnimos),
a partir do qual os cidadaos contribuintes passam, obrigatoriamente, a contribuir
para um sistema de seguro privaclo que, em princfpio, capitaliza e gere esses fundos
em fun9ao de uma «segunda pensao» (complementar da assegurada pelo sistema
p6blico). Corn a cria9ao desta segunda pensao, consideracla a mais importante
medida de reforma 9, reserva-se para o sistema pC1blico apenas as contribui96es
abaixo daquele «plafond», o que (a prazo) se traduzin1 numa desvaloriza9ao progressiva das presta96es sociais e, consequente, assistencializa9ao dos clireitos garanticlos.

Uma versao americanizada da t>rotec~ao social
Os sistemas de seguran9a social modernos, consoliclaclos no p6s-guerra na
Europa ocidental, propunham-se assegurar a complementariclade entre crescimento
econ6mico e resposta a necessidacles sociais (concli9ao objectiva de coesao social e
estabilidade polftica) no superior interesse da sociedade industrial (asseguraclo pela
media9ao do Estado).
Acreditava-se entao na incapacidade duma gestao controlada das clesigualdades
sociais (com os inerentes riscos de polariza9ao social) atraves das rela96es de mercado (libertas ou nao reguladas por uma entidade dita «independente»), na base do
que o estado assume centralidade crescente na regula9ao econ6mica e social.
8 De acordo com a concep~iio expressa pela Comissao, sao 11-es os sistemas que compoem a Protec~ao
Social: a) o sisterna de SEGURANc;:A SOCIAL, englobando os subsisternas <<Previdencial» e de «Solidariedade>>; b) o sistema de Acc;:Ao SOCIAL; c) o sistema da COMPLEMENTARIDADE. (Comissao do Livro
Branco da Seguran~a Social, op. cit., p. 206).
9 «( ... ) uma medida estrutural consistira na transforma~ao gradual da pensao universal c unica numa pensao de amplitude limitada, a primeira pensao, financiada por repartiviio, e a introdu~ao de uma segunda pcnsiio, financiada em regime de capitaliza~iio individual.>> (Comissao do Livro Branco da Seguranr;:a social, op.
cit., p. 238).
lmermlfliO Social, 17118, 1998
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Corn a cri se que, a partir de meados da decada de 70, abala a economia mundial
e o modelo de regula~ao que se tornara hegem6nico nas sociedades industriais do
ocidente, ganha vigor o consenso neo-liberal em defesa do «estado fraco», agora
sob o slogan «menos estado, melhor estado». Em favor do desmantelamento do
estado de bem-estar glorifica-se o mercado como mecanismo regulador de todas as
esferas da vida social e, consequentemente a unica «solu~ao» para a crise.
Enquanto que no passado se acreditava que o mercado nao era bom gestor das
questoes sociais, os reformadores de boje parece nao serem capazes de imaginar
outras alternativas que nao passem pelo mercado, transpondo modelos tradicionalmente liberais para as mais diversas realidades, dentre os quais o mais paradigmatico, o modelo residual dos EUA, que exclui cerea de 30% da popula~ao de qualquer esquema de protec~ao social, por falta de recursos para aceder aos esquemas
de seguro privado e inexistencia de um sistema publico minimamente inclusivo.
Em Portugal, na senda das teses neo-liberais, o Estaclo empenha-se directa e
indirectamente no seu enfraquecimento, estimulando e apoiando a iniciativa privada, atraves de incentivos fi scais e apoios financeiros directos, e tambem motivando os cidadaos para o recurso (e dependencia) dos servic;os mercadorizados atraves da (e corn vista a) restric;ao das diversas formas de provisao social estatal. Como
padrao de referencia, mais sugerido do que explicitado, um moclelo americanizado
de protecc;ao social que se vem consolidando pelo clesenvolvimento de tres ideias
chave: a privatizac;ao dos servi~os e mercadorizac;ao do estatuto do beneficiario,
com a consequente residualiza~ao do sistema publico; crescente selectividade no
acesso as presta~oes sociais e progressiva focalizac;ao das interve1woes no indiv1duo; um discurso e praticas moralizadoras, na 16gica liberal da etica do trabalho
e/ou na 16gica da moral e caridade crista, que legitimam a institucionalizac;ao, clentro do sistema, duma cidadania social estratificada e excludente

Privatiza\ao/mercadoriza\ao
A privatizac;ao dos servi~os e mercadorizac;ao do estatuto de beneficiario correspondem a dois momentos do processo geral de restric;ao da provisao social estatal. Este e um processo pouco linear e permeado de contradic;oes, por vezes pouco
transparente, mas crescentemente visfvel a longo da decada de 80.
No ambito da Seguranc;a Social podem ser identificados tres formas privilegiadas de privatizac;ao. Uma constitu{da por uma diversidade de mediclas de poHtica
econ6mica, fragmentada e (aparentemente) nao subordinada a uma estrategia gentl,
mas de que resulta uma clara vinculac;ao da Seguran~a Social as exigencias de competitividade das empresas. Outra, mais explicitamente orientada para a constituic;ao
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e refor9o de urn sector privado nao-lucrativo (da Institui96es Particulares de Solidariedade Social), corn quem o estado passou a contratualizar a provisao de servi90S e equipamentos sociais para grupos corn necessidades especificas. Por ultimo a
privatiza9ao da gestao das contribui96es para a Seguran9a Social (ou uma parte
delas) em favor da competitividade das entidades gestoras dos «regimes» privados
de seguros, mercadorizando o estatuto de contribuinte (corn melhor nfvel salarial).
No primeiro caso, a privatiza9ao ocorre pela conjuga9ao de diversas iniciativas
ou medidas fragmentadas masque globalmente parecem configurar-se como uma
estrategia duradoura de mobiliza9ao a Seguran9a Social, ou dos seus fundos, para
favorecer a competitividade e/ou sobrevivencia das empresas. Refira-se, entre
outras: a divida acumulada das empresas a Seguran9a Social e o seu persistente
crescimento; o elevado numero de reformas antecipadas de trabalhadores de empresas em dificuldades; as multiplas situa96es em que (por via governamental) empresas sao dispensadas do pagamento das contribui96es devidas a Seguran9a Social,
(uma modalidade de apoio asua restrutura9ao); financiamento das medidas de promo9ao do emprego e forma9ao profissional atraves dos fundos da Seguran9a Social.
Por essas diversas vias, as prioridades do sistema foram sendo deslocadas de
objectives de certa complementaridade entre econ6mico e social, ainda que como
garantia dos padroes de consumo necessarios a uma economia de mercado, para
uma total subordina9ao do social ao econ6rnico concretizada pelo «desvio» dos fundos da Seguran9a Social para refor9o da competitividade econ6rnica. Dessa forma
foi sendo progressivamente desvalorizada a componente redistributiva do sistema,
restringindo os prop6sitos de redistribui9ao (interclassista) a uma mera distribui9ao
interprofissional.
Esta situa9ao foi ainda agravada pela acumula9ao (durante varios anos) da
divida do Estado aSeguran9a Social, obrigando o sistema a desviar as contribui96es
do trabalho assalariado para financiar as presta96es de base nao-contributiva, que
por for9a legal deveriam ser financiadas atraves dos impostos 10. Eo proprio Estado
que, ao nao transferir para a Seguran9a social as verbas necessarias a cobertura
financeira daquelas presta96es, abandonou a ideia de media9ao da solidariedade
nacional em favor dos sectores mais vulneraveis da popula9ao. Desse modo assistimos a uma total inversao dos valores de justi9a social, reduzida esta a uma obriga9ao de solidariedade do trabalho (sobretudo do trabalho dependente) para garantir
urn rnfnimo de protec9ao social aos cidadaos nao inseridos pelo trabalho.
10 A divida do Estado aSeguran~a Social e amplamente reconhecida, ainda que haja divergencia quanto
ao seu valor global e criterios para a sua detennina~ao, sendo certo que o Estado, durante um longo perfodo,
nao transferiu do OGE as verbas necessarias ao financiamento das presta~oes de base nao-contributiva.
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No segundo caso, a privatizayao incidiu inicialmente nos servic;os da Acc;ao
Social, abrangendo a generalidade dos equipamentos sociais (em grande parte criados p6s-l974) destinados a grupos com necessidades especfficas, relativamente aos
quais o regime anterior apenas se propunha uma acyao supletiva das iniciativa privada, com particular relevo para as de raiz caritativa crista.
Descle 1980 (Dec.-Lei 11. 0 160/80) que se previa que a Acc;ao Social pudesse ser
assegurada, entre outras acc;oes, atraves da manutenc;ao de uma rede de equipamentos sociais (eventualmente estatais), que na generalidade foram sendo criados como
patrim6nio e sob administrac;ao quase monopolista das "Instituiy5es Particulares de
Solidariedade Social", numa interpretayao alargada daquela orientac;ao polftica.
Acresce que a extensao dos apoios (e financiamentos) do Estado direccionados para
as Instituic;oes Particulares apontam para uma responsabilizac;ao (quase exclusiva)
do Estado, complementada pela comparticipayao dos utentes, pelos custos relativos
aorganizac;ao e funcionamento dos equipamentos sociais do sector privado. A privatizac;ao neste domfnio, pelas caracterfsticas que assume, revela-se como uma polftica de dupla privatizayao, no sentido de privatizac;ao da propriedade dos equipamentos e de privatizac;ao da sua gestao, podendo mesmo questionar-se se, neste
caso, se trata de instituiyoes particulares ou de meras extens5es do estado, apenas
geridas privadamente para obrigar os cidadaos a pagar pelos beneffcios recebidos e,
eventualmente, tornar o acesso mais selectivo.
De acordo corn estudo recente sobre a «A protecc;ao Social pela Sociedade
Civil» 11 , a extensa e crescente privatizac;ao dos servic;os do ambito da Acyao Social
epatenteada por uma provisao de equipamentos sociais quase exclusivamente assegm·ada por urn sector privado (de caracter nao lucrativo) que administra 93% da
rede existente (em 1995), mas tambem pela extensao dos financiamentos publicos,
direccionados pelo estado para apoio ao sector. Os depoimentos recolhidos nas instituiyoes sobre as fontes de financiamento, em entrevistas a dirigentes e tecnicos,
apontam para uma «( ... ) repartiyao aproximada dos custos de manutenc;ao entre as
comparticipay5es da Seguranya Social (entre 60% a 75%) e as comparticipay5es
dos utentes (entre 20% a 30%)» 12 •
Embora a natureza privada da instituiyao pressuponha a existencia de recursos
pr6prios, a ausencia destes nunca foi considerada, pela Seguranc;a Social, como
impeditiva da assinatura dum «acordo de coopera~ao» corn uma qualquer Institui11

Yid. HESPANHA, Pedro et. al., 0 Papel da Sociedade na Protec~ao Social: Dinamicas Locais e InstiParticulares num Sistema Renovado de Seguran~a Social, relat6rio de i nvestiga~ao do projecto realizado no Centra de Estudos Sociais com o apoio da JNICT, Coimbra, 1997.
12
HESPANHA, Pedro et. al., op. cit., p. 255.
tui~oes
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~ao Particular, daf que estas tendam a ver a «coopera~ao» como a principal fonte de
financiamento das despesas de funcionamento dos servi~os prestados a popula~ao,
como tambem contam corn os financiamentos estatais para valoriza~ao do seu patrim6nio imobiliario. As instala~oes (quando existem), sao em regra «( ... ) equipadas
ou construfdas corn mais de 80% de financiamento publico (PIDDAC, subsfdios
eventuais e beneffcios fiscais)» 13•
0 evidenciado envolvimento do Estado na constitui~ao e refor~o dum sector privado, como condi~ao para se retirar da provisao directa de servi~os, tern gerado
rela~oes de cumplicidade e dependencia mutua, entre o Estado e as Institui~oes Particulares. Estas dependem financeiramente dos fundos da Seguran~a Social, mas
dada a ausencia de respostas alternativas essa dependencia nao tern afectado o
direito de propriedade e liberdade de actua~ao. 0 Estado, ao transferir para o sector
privado o conjunto de iniciativas no campo da Ac~ao social, obrigou-se a aceitar as
suas exigencias e, consequentemente, tern abdicado do poder, e obriga~ao, de fiscalizar a qualidade dos servi~os prestados a popula~ao. Mesmo a verifica~ao das
condi~oes legalmente exigidas para a contratualiza~ao de servi~os as Institui~oes
tern, frequentemente, assumido uma certa informalidade ou menor transparencia,
nalguns casos justificada pela acuidade das necessidades sociais a atender, mas
sobretudo baseada na presun~ao duma «insuspeita» idoneidade dos promotores, em
particular das iniciativas que procedem da Igreja, directamente ou atraves do protagonismo pessoal de agentes locais que lhe sao pr6ximos 14 •
No terceiro caso, apenas anunciado mas que sugere a existencia de uma nova
fase no processo de privatiza~ao, caso venham a ser viabilizadas as propostas do
Livro Branco da Seguran~a Social, desta vez incidindo sobre alguns riscos sociais,
designadamente privatizando (parcialmente) a velhice. Atraves da cria~ao de esquemas complementares de reforma, por capitaliza~ao da responsabilidade directa dos
interessados, os beneficiarios corn nfveis salariais acima do limite plafonado, que
obrigatoriamente passarao a contribuir para seguros privados, de base individual ou
de grupo (empresa ou corpora~ao profissional).
Por urn lado repoe-se a tradicional concep~ao da responsabilidade dos interessados pela preven~ao contra riscos futuros ou pr6ximos, corn o que se acentuara urn
individualismo extremado ao «salve-se quem puder», corn evidentes implica~oes
para uma fragiliza~ao crescente das solidariedades, quando o seu refor~o parece
sobejamente justificado por questoes de coesao social. Por outro lado, parece dificilmente sustentavel a responsabilidade directa dos interessados sem a correspon-

13
14

Idem.
Ibidem, p. 226.
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dente liberdade de op9ao, salvo se a desloca9ao das contribui96es da seguran9a
social para a constitui9ao dos «regimes» privados de pensoes visar sobretudo, ou
preferencialmente, favorecer a competiti vidade (ou sobrevi vencia) das «entidades
empresariais» especializadas na gestao de sistemas complementares de reforma, ou
seja, assegurar a rentabilidade do capital financeiro (nacional ou internacional).
Tal como o privatiza9ao de servi9os e equipamentos sociais criou e refor9ou, no
ambito da Ac9ao Social, urn sector privado de caracter assistencial (em princfpio
nao-lucrativo), a privatiza9ao da gestao de parte do capital do Regimes Contributivos orienta-se para a constitui9ao e/ou viabiliza9ao financeira de urn sector privado
de cankter previdenciario (em princfpio lucrati vo).
Mais do que a protec9ao (ou seguran9a) na velhice ou invalidez, parece estar em
causa a op9ao por urn modelo de mercado para gerir as poupanyas que os trabalhadores activos forem acurnulando, para prevenir urn velhice mais protegida. Daf a
preferencia por um regime de «contribuiyao definida» e pensao variavel, p01·que
dependente da oscila9ao do mercado de capitais, mesmo reconhecendo como natural urna certa desconfian9a dos cidadaos, plenamente justificada pela incerteza
quanto ao montante da presta9ao a receber no futuro. Mas os defensores destas propastas confiam que o mercado sabera convencer os mais renitentes 15 , desde que
seja apoiado pelo Estado.
Este projecto de privatizayao, se for implernentado, vai certamente viabilizar um
mercado privado de esquemas de seguro mas acusta da residualizayao dos regimes
contributivos da Seguran9a Social, para a Cornissao do Livro Branco o designado
subsisterna «previdencial» (por referencia a concepyao bismarkiana de seguro
social). Simultaneamente tambem o estatuto do contribuinte e mercadorizado, diferenciado segundo o seu valor de mercado. Os que detem urn estatuto salariaJ superior ao «plafond» fixado (1 ou 5 salarios mfnimos), mais atractivos para o mercado
de seguros, passam a ser contribuintes obrigat6rios do si sterna de «Complementariclacle». Para os restantes, o sistema publico (tambem entendido como um sistema de
seguro) sera um mero gestor das sua contribui96es, e nessa perspectiva se «(... )
exige uma correspondencia mais esu·eita que a actual enu·e contribui96es e beneffcios», cuja informa9ao se propoe seja tornada acessfvel para o beneficiario atraves
da cria9ao de «contas-correntes de beneficiarios». 16
1; De acordo com posi~iio do Livro Branco da Scguran~a Social «( ... )os cidadaos tenderao a encaminhar-se para o modelo de mercado se este demonstrar ser mais eficiente a ponto de levar os clientes a vencerem as
suas desconfian9as sobre os riscos de aplica~ao dos fundos», Comissao de Livro Branco da Seguran~a Social,
op. cit., p. 243.
16
Comissao do Livro Branco da Seguran~a Social, op. cit. p. 226.
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Em sintese, a reforma proposta pelo Livro Branco da Seguran~a Social, preconiza a restri~ao do conceito de Seguran~a Social a urn mercado de seguros, no
qual cada um e responsavel pela sua protec~ao, basicamente dependente das suas
contribui~oes, tanto no subsistema publico (contributive) como no subsistema privado (complementar). 0 Estado, para proteger os cidadaos «( ... ) deve manter urn
sistema publico apostado em facultar o mfnimo de sobrevivencia pessoal eo nfvel
de coesao e bem-estar colectivos sobre que se funda a Europa. (.. .). E aos cidadaos
devem ser oferecidas oportunidades e instrumentos fiaveis de seguro, poupan~a e
investimento, geridos por empresas credfveis e responsaveis, mediante regulamenta~ao adequada e com eficaz tutela do estado.» 17
0 «seguro» publico (subsistema previdencial), gestor das contribui~oes do trabalho ate ao limite plafonado, asseguradt os beneffcios correspondentes (uma protec~ao social minima) de acordo com quadro legal em vigor. Para a «aristocracia»
dos trabalhadores, com salarios superiores aquele limite, a «complementaridacle»
dos seguros privaclos assegurara alguns beneffcios adicionais (complernentares dos
obtidos no subsistema publico) mas condicionadas ao lucro obtido com as contribui~oes acumuladas.
Selectividade/individualiza~;ao

A expansao e/ou consolida~ao de um sector privado no domfnio da protec~ao
social, ocorre a par (ea custa) da crescente residualiza~ao do sector publico que, em
consequencia, tende a ser organizado e orientado pela regra da selectividade crescente, seleccionando problematicas especfficas e, sobretudo, seleccionando os indivfduos e/ou grupos a incluir no sistema. As polfticas de caracter geral e universal
silo progressivamente substitufdas por medidas e ac~oes dirigidas a grupos especfficos, com tendencia para ser focalizadas no indivfduo.
A selectividade no acesso as presta~oes garantidas pelo sistema passa a ser
regra, que exige dos beneficiaries a comprova~ao de recursos e/ou de incapacidade
para o trabalho. Quando a 16gica da selectividade se amplia e/ou e ref01pda por criterios da «mfnima ilegibilidade», as exigencias do sistema tenderao tambem a eleger padroes eticos, valores e comportamentos, como factor de inclusao ou exclusao
do beneficiario.
0 sistema de Seguran~a Social portugues, contrariamente ao constitucionalmente enunciado, nunca foi urn sistema universal. Tal como foi perspectivado

17

Ibidem, p. 202.
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p6s 74 ·cconstitui9ao de 1976 e sua tradu9ao na Lei de Bases da Seguran9a Social
de 1984) o sistema deveria orientar-se para a universaliza9ao de direitos sociais a
todos os cidadaos, enquanto tal. Como referfamos anteriormente, tal orientac;ao universalizante foi explicitamente abandonada a partir de 1980, com a anula9ao do
recem institufdo «esquema mfnimo de protec9ao social» (de caracter universal) ea
sua substitui9ao pelo regime nao-contributivo, um esquema selectivo quanta as
presta95es garantidas, limitadas ao ambito da Seguran9a Social e popula9aO abrangida, popula9ao sem liga9ao com o mercado de trabalho e sem recursos patrimoniais (Dec.-Lei 160/80).
A partir deste diploma, a restri9ao do conceito de protec9ao social traz associada
a diferencia9ao das modalidades de inclusao dos beneficiarios. Distingue-se os
esquemas dirigidos a populac;ao com vinculo ao mercado de trabalho (organizado
na base clas contribuic;oes do trabalho) e os esquemas dirigidos a restante popula9ao, organizados na base cla solidariedade nacional (a financiar atraves dos impostos), propondo-se estes prestac;oes sociais mfnimas, de acesso condicionado a prova
de recursos e/ou de incapacidade para o trabalho.
A selectividade do sistema teve uma primeira expressao no modo como passa
integrar a populac;ao abrangida, tomando por criteria basico a vinculac;ao ao mercado assim a integrac;ao num rela9ao de direito objectivo ou uma integrac;ao mitigada por uma relac;ao de direito condicionado a comprova9ao de recursos e/ou da
incapacidade para o trabalho. 0 sistema passa a integrar a populac;ao, nao na qualidade de cidaclao igual perante a lei, mas na qualidacle de beneficiario mais ou menos
protegido e/ou com prestac;oes sociais mais amplas ou restritas, conforme o seu
«valor» no mercado de trabalho.
A partir de entao, a selcctividacle constitui-se o principio orientaclor cla organiza9ao dos esquemas de protec9ao social garantidos pelo regime nao-contributivo 1g,
com tradu9ao na crescente selectividade dos apoios sociais garantidos pclo estaclo
(atraves da solidariedade nacional) e caracter focalista das medidas de polftica dirigidas para grupos especfficos, com identicas necessidacles e carencias, nao susceptfveis de ser atcndidas no seio cla famflia e/ou pelo sistema pCtblico de seguro social.
Prolonga-se ao nfvel das presta~oes e servi9os garantidos pelo estado (basicamente
atraves dos impostos) e sera crescentemente ampliada, e aperfei9oada no piano
regulamentar, com o processo de progressiva residualiza9ao do sistema publico e
correspondente expansao e consolida9ao do sector privado.

,g Designado subsistema de SOLIDARIEDDE, regido pelo princfpio da selecrividade mas ainda carecido
de uma apl icac;ao mais alargada pela exigencia da cond i~ao de recursos, confonne projecto de Reforma, Comissao do Livro Branco da Seguran~a Social, op. cit. pp. 206 e 234.
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Num processo tambem selective, acentua-se a selectividade das presta96es do
campo da Ac~ ao Social, particularmente se vier a ser perspectivada como um sistema «(... ) mais fortemente condicionado pelo princfpio de selectividade e personaliza~ao das suas formas de intervenyao e resposta as situa~oes protegidas» 19, daf
resultando o caracter emergencial dos apoios disponibilizados para um amplo leque
de s itua~6es de carencia e uma acentuada individualiza~ao das necessidades sociais
(coma associada personalizayao da responsabilidade).
Uma abordagem que perspectiva os problemas como resultado da experiencia
e/ou caracterfsticas individuais, impulsiona as polfticas numa direc~ao crescentemente focalizada no indivfduo (ou grupo de indivfduos com identicas caracterfsticas), representada por uma combina~ao especffica de caracterfsticas individuais e
carencias sociais que configura as «Situay6es limite» (de exclusao social e/ou de
extrema carencia), dos sectores mais pobres e vulnen1veis (novas e velhos vulnerabilidades) da populayao 20. Os apoios tendem a ser dirigidos para situay6es em que
a familia eo mercado de trabalho falham, clai a exigencia de prova de recursos (pr6prios ou da famflia) e/ou comprovada incapacidade para o trabalho, e restringidos a
uma protec9ao minima (ao nivel da sobrevivencia), pontual ou temporaria.
A residualizayao da Ac9ao Social e caracter emergencial das respostas poden1
aincla acentuar-se se foram introduzidos criterios morais na avalia~ao das condiy6es
de acesso as presta96es sociais, desse modo selectivamente atribuidas aos que se
manifestem «merecedores» da solidariedade colectiva, quer a avalia9ao seja pautada pela etica do trabalho, bem na linha do «blaming the victime» (para foryar a
safda do sistema ou evitar a dependencia do estado), ou duma etica religiosa, na
linha da caridade crista, (a «esmola» sempre dependente dos recursos e vontade do
agente, independentemente da extensao da necessidade a atender)
Selectividade no acesso as presta96es e individualizayao da intervenyao implica
(e pressup6e) uma concep9ao desvalorizada (e clesvalorizante) da Ac9ao Social,
quando a extensao e diversidade quest6es para que e solicitada, compensar as insuficiencias dos regimes (contributive e nao-contributivo) alem do atendimento de
novas e velhas vulnerabilidades sociais e promo~ao de condiy6es de integra9ao
social para cada vez mais amplos estratos populacionais, justificariam sobejamente
um investimento privilegiado nesta area.

Comissao do Livro Branco da Seguran~a Social, op. cit., p. 211.
SILVER, Hilary ( 1994), «Exclusion social y solidaridad social: Tres paradigmaS>>, Revista Internacional del Trabajo, n.0 5-6, 1994, p. 642.
21
EUROSTAT (1994), «Poverty in Europe>>, EAPN, N. 0 52, 1997.
19
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Por urn lado, se no ambito da Ac<;ao Social se enfatizar o caracter emergencial
e a discricionaridade dos apoios concedidos, esta a desvaloriza-se o seu contribute
para o refor<;o da componente dos direitos (de base nao-contributiva), cuja importancia pode ser evidenciada pelo caso da designada «pensao social», uma das mais
significativas medidas de protec<;ao social (velhice e invalidez) que foi institufda, a
partir do trabalho desenvolvido no ambito da Ac<;ao Social, como direito aos cidadao sem carreira contributiva e em situa<;ao de priva<;ao material de recursos. Desvalorizar esta dimensao, seja por escassez de recursos ou outra razao, significa
negar, a cada vez mais amplos sectores de popula<;ao exclufda, ou precariamente
inclufda, do emprego e restantes esquemas de protec<;ao social, a possibilidade de
acesso a presta<;oes assistenciais, como condi<;ao de cidadania.
Se considerarmos que em Portugal, cujos dados mais recentes apontam para a
existencia de 2,5 milhoes de pobres que, na sua grande maioria, sao trabalhadores
(50%) ou reformados (34%), os nfveis dos direitos garantidos pelo sistema sao
importante factor de pobreza, parece-nos evidente que a componente dos direitos
precisa ser refor<;ada, por razoes de justi<;a social, ou mesmo por mera preocupa<;ao
com questoes relacionadas com a desejada coesao social.
Por outro !ado, ao privilegiar uma interven<;ao crescentemente focalizada no
indivfduo (ou uma interven<;ao personalizada), pese embora a importancia dessa
dimensao da interven<;ao, esta a desvalorizar-se um importante contribute, ou
mesmo um certo pioneirismo, da Ac<;ao Social na participa<;ao e/ou promo<;ao de
ac<;oes territorializadas, designadamente:
- no dornfnio dos projectos locais de luta contra a pobreza, com particular destaque para o protagonismo assumido na promo<;ao e/ou apoio das candidaturas aos fundos comunitarios;
- no apoio a iniciativas locais com vista a cria<;ao de equipamentos sociais,
designadamente atraves do apoio tecnico a associa<;5es de base local e/ou
institui<;5es privadas, sobretudo as de base comunitaria que em regra tem
encontrado tnaiores dificuldades no processo de institucionaliza<;ao como
IPSS;
-no apoio a iniciativas locais de promo<;ao do emprego, cria<;ao de actividades
independentes e promo<;ao do auto-emprego.
A desvaloriza<;ao destas dimensoes da interven<;ao no domfnio da Ac<;ao Social,
tendeni a moldar o sistema pela concep~ao assistencialista de cunho caritativo, herdada do sistema corporative que vigorou ate 1974 e que, como e sabido, configurou
a «previdencia» pela ausencia de qualquer compromisso politico com nfveis mfnilnten·en(Yio Social, 17118. 1998
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mos das presta~oes sociais e, de igual modo, concebeu a «assistencia» como beneficencia privada de inspira~ao caritativo-crista.
As tradicionais «concep~oes assistencialistas», que vinculam os nfveis das presta~oes e/ou apoio social aos recursos e vontade do «benemerito» em detrimento das
necessidades do cidadao beneficiario, continuam hoje a expressar-se pela estrita
correspondencia entre recursos disponfveis e direitos garantidos pelo sistema e,
tambem, pelas concep~oes minimalistas que tenclem a perspectivar os «mfnimos»
assegurados pela solidariedade nacional, nao por urn padrao basico de cicladania
mas por um mfnimo de subsistencia material
Como expressao mais recente clas concep9oes assistencialistas temos as propostas de reforma da segurmwa social que, pelo quadro tra~ado, deveriam prioritariamente inciclir sobre os factores associados aescassez de recursos, em vez de incidir
quase exclusivamente na residualiza~ao do sistema publico e, consequente enfase
na selectividacle clo acesso e focaliza~ao individualiza das respostas. Uma reforma,
se perspectivacla na 6ptica duma cicladania abrangente e inclusiva, deveria incidir
prioritariamente na cria~ao de condi~oes e recursos que viabilizassem a eficacia do
sistema, nao na perspectiva da sua rentabilidade econ6mica mas da sua efid.cia face
termos aos problemas e vulnerabilidades sociais para que o sistema e solicitado.
Nessa perspectiva a reforma privilegiaria um investimento consistente na busca
de alternativas (ou soluyoes) para questoes como: o crescimento constantes clas
diviclas aSeguran~a Social, urn sistema de fi scalidade que penaliza quase exclusivamente o trabalho depenclente e tern sido permissivo as mais diversas formas de
evasao, clesadequayao do sistema relativamente as novas formas de organizayao do
trabalho. Uma reforma inovadora neste domfnio passaria pela afinna~ao de estrategias de inclusao de todos cidadaos, atraves de direitos eventualmente selectivos,
mas uma selectividacle baseacla nas suas necessidades especfficas e nao nas suas
capacidades (objectivas ou subjectivas) de inser~ao precaria num mercado de trabalho residual, mas tambem eficazes quanto a cria~ao de condiy5es de integrayao
menos desigual e excludente.
Trabalho/moraliza~ao

As reformas sociais que vem sendo enunciadas para este final de seculo, designadamente em Portugal, continuam insistindo nos velhos dogmas do liberalismo do
sec. XIX, mas reactualizados por uma leitura neo-liberal que toma como prioridade
a liberclade do mercado relativamente aos direitos dos cidaclaos (mesmo se restritamente perspectivados pela ideia de igualdade perante a lei). Numa sociedade que
dlspensa cada vez mais o emprego e quando a organiza~ao classica do trabalho vem
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sendo substitufda por novas formas de rela9ao de trabalho (mais flexfveis e/ou precarias), parece nao fazer sentido uma reforma que insiste e revaloriza a estreita vincula9ao das prest<woes sociais com a posic;ao e/ou atitude do beneficiario face ao
rnercaclo de trabalho.
No contexto actual, moldar toda a organizac;ao da Seguranc;a Social pelo criteria trabalho, e correspondente estatuto do beneficiario, alem do impacto na natureza
e nfveis das prestac;oes garantidas, significa eleger o trabalho como «valor etico»,
princfpio etico simultaneamente integrador e diferenciador, principal e/ou unico
factor de integrac;ao social e, sobretudo, criterio de diferenciac;ao social da populac;ao abrangida.
A etica do trabalho, tao cara ao liberalismo econ6mico do seculo XIX, expressase pela uma rigorosa regulamentac;ao e aperfeic;oamento dos instrumentos de controle do acesso aos beneffcios e reeduca9ao (eventualmente compulsiva) dos beneficiarios. Coma exemplo paradigmatico da sua ampla difusao no seculo passaclo,
refira-se as bem conhecidas leis dos pobres que, tomando como referencia a traclic;ao inglesa clas «Poor Law», visavam sobretudo clistinguir os verdadeiros necessitados (consiclerados incapazes para qualquer tipo de trabalho) dos restantes (consiclerados com capacidade para trabalhar e que, consequentemente, clevem ser
forc;ados a procurar e/ou aceitar qualquer tipo de trabalho). Assim se justificava o
caracter residual dos beneflcios e/ou apoios, e a sua rigorosa regulamentac;ao como
«mfnimos» e concedidos segundo o criteria da «mfnima elegibilidade», com o que
se pretendia enfatizar a sua func;ao primcira, de moralizac;ao da sociedade pela
imposic;ao do trabalho como valor moral. Partilhando perspectiva de que exclusao
do trabalbo e«volunt<tria» c/ou consequencia de comportamentos morais desajus taclos, a difusao das designadas «workhouse», de grande tradi9ao nos EUA, seria
uma estrategia eficaz para obrigar o beneficiario a trabalhar e, consequentemente,
forc<i--lo a cortar a clependencia dos apoios estatais. De modo identico, a etica do tra-balho reaparece actualmente na con cep~ao de alguns programas americanos, direccionados para indivfduos ou grupos consideraclos dependentes de presta96cs
sociais, visando uma safda rapida do sistema de bem-estar atraves duma integrac;ao
(compulsiva) no mcrcado de trabalho, quaisquer que sejam as condic;oes que lhe sao
oferecidas 22 •
A versao portuguesa da lei dos pobres, as bem conhecidas leis de repressao da
mendicidade no seculo XIX ou na sua reactualiza9ao no Estado Novo, tinham subjacente identica filosofia, apenas substituindo a etica do trabalho pela etica cla cari-

22

MEAD, Lawrence M., et. al., From Welfare to Work: Lessons from America, lEA Health and Welfare
Unit, Londres, 1997.
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dade crista. Num e noutro caso, na base de criterios morais sao secundarizadas as
sociais (criam dependencia e estimulam a ociosidade) e/ou subordinadas
aprioritaria moraliza~ao dos costumes (ou re-educa~ao da popula~ao pobre). 0 trabalho e/ou a adesao aos valores morais propostos, sao factor principal (e unico) de
integra~ao na sociedade, voluntaria ou compulsivamente assumida, mas sempre
rigorosamente regulada.
Nas sociedades contemporaneas, que tende a dispensar cada vez mais o trabalho
assalariado, e onde a moderni za~ao econ6mica traz associados altos niveis de
desemprego e precaridade da rela~ao de trabalho, o trabalho e cada vez menos condi~ao de integra~ao econ6mica e social. No caso de Portugal, o trabalho ou a precaridade da rela~ao salarial vem-se configurando como urn factor de exclusao, crescentemente eficaz para assegurar urn «empobrecimento digno» da popula~ao sem
outros recursos materiais. Como referfamos, dos agregados familiares em situa~ao
de pobreza em 1994, 50% sao «trabalhadores pobres» 23 .
Neste contexto, a insistencia no valor do trabalho como factor privilcgiado de
integra~ao social, sobretudo se continuarmos a pensar na concep~ao chissica de trabalho dependente, tem-se traduzido na utiliza~ao do trabalho como criterio preferencial de diferencia~ao das modalidades de protec~ao social e estratifica~ao social
dos cidadaos beneficiarios 24 . Uma diferencia~ao que simultaneamente estabelece
fronteiras entre os diversos patamares e impoe limites a mobiliclade dos cidadaos
beneficiarios, sobretudo a mobilidade ascendente ja que cada uma das categorias
vai sendo engrossada corn os beneficiarios que caiem, ou sao deficientemente
incluidos na categoria superior. No ultimo patamar, a Ac~ao Social que institucionalmente detem, como atribui~ao especffica, o atendimento dos beneficiarios nao
inclufdos pelas restantes modalidades e, em geral, a compensa~ao das insuficiencias
do sistema no seu conjunto.
Na proposta defendida no Livro Branco da Seguran~a Social (1997) a diferencia~ao amplia-se pela cria~ao do sistema de «Complementaridade», nao apenas na
base criterio trabalho, mas do estatuto do beneficiario no mercado de trabalho, definido em termos salariais e/ou valor da contribui~ao. Acresce que, se a diferencia~ao
e associada a urn discurso moralizador do sistema, que estigmatiza o utilizador do
servi~os estatais de Seguran~a Social (supostamente imprevidente, oportunista,
presta~oes

21
De acordo com infonna~ao sobre a Pobreza na Europa, Portugal tem a mais alta taxa de trabalhadores
pobres, 50% do total dos agregados em si tua~ao de pobreza. (Eurostat, 1994)
24
Quer se utilize a categoriza~ao actualmente existente, Regimes contributive e nao-contributivo, e Ac~ao
Social, ou a diferencia~ao proposta no Livro Branco da Seguran~a Social, subsistemas Previdencial (modalidacle seguro) e de Solidariedade, sistemas de Ac~ao Social e de Complementaridade.
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dependente, ocioso, fraudulento, etc.) parajustificar a imposis.;ao de regulamentas.;ao
apertada e/ou de natureza coercitiva.
Assim pode ser interpretada a justificas.;ao, explicitada pela Comissao do Livro
Branco da Segurans.;a Social (1997), para impor a obrigatoriedade dos descontos
para a «segunda pensao», para os beneficiaries a incluir no patamar superior dos
esquemas de protecs.;ao social, e a forma de disponbilizas.;ao do capital acumulado,
quando atingida a idade da reforma. «( ... ) a incapacidade de algumas pessoas em
planear o futuro a longo prazo, a chamada "miopia econ6mica". (... ) «Mesmo que
nao haja nenhuma miopia, pode valer a pena nao poupar para a velhice. Tal situas.;ao acontece se, mais tarde, uma situas.;ao de pobreza deliberadamente procurada for
usada para extrair transferencias da sociedade». E, pela mesma ordem de razoes,
«( ... )tanto para evitar comportamentos oportunistas, como para evitar problemas
de "miopia econ6mica", (... ) a regulas.;ao da segunda pensao deve ser tal que o
capital acumulado possa ser disponibilizado apenas em forma de rendas ou anuidades» 25.
ldentica 16gica moralizadora e estigmatizante pode vir a inquinar a aplicas.;ao do
RMG, desvirtuando a importancia da medida enquanto compromisso politico corn
a garantia de uma renda mfnima para todos aqueles que se veem privados das condi~oes necessarias a urn padrao de vida minimamente aceitavel numa sociedade
democnl.tica. Ao exigir-se dos beneficiaries, alem da prova de recursos, a manifestas.;ao expressa da disponibilidade subjectiva para se inserir, corre-se o risco de que
a medida seja aplicada segundo uma reinterpretas.;ao que confere maior centralidade
ao «compromisso de insers.;ao», independentemente das condis.;oes de insers.;ao que
possam ser propostas, e consequentemente venha a secundarizar o direito aprestas.;ao social como condis.;ao de cicladania.
Se esta for a interpretas.;ao, que obviamente sera justificada por razoes eticas, de
moralizas.;ao do sistema (dar a quem merece), prevens.;ao da subsidio-dependencia
e/ou para «for~ar>> a implicas.;ao responsavel do beneficiario, o «contrato de insers.;ao» sera, sobretudo, urn instrumento de controle dos beneficiarios e, se o seu comportamento nao for considerado conforme, urn eficiente mecanismo de exclusao do
sistema. Neste caso, o apelo aparticipas.;ao do beneficiario, pode nao significar mais
do que uma desresponsabilizas.;ao dos diversos parceiros sociais pela crias.;ao de condis.;oes de insers.;ao, cuja ausencia sera atribufda aresponsabilidade do beneficiario,
principal culpado pela situas.;ao de exclusao e/ou pm·que nao soube ou nao quis
aproveitar a oportunidade que generosamente !he esta a ser oferecida.

25

Comissao do Livro Branco da Seguran9a Social, op. cit.., p. 243.
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Diferente sera a forma de aplicas;ao, se o RMG for entendido, conforme
Recomendas;ao Comunitaria, como «um direito fundamental dos indivfduos a recursos e prestas;oes suficientes para viver em conformidade corn a dignidade humana».
Neste caso o direito a prestas;ao social ganha centralidade, e sera entenclido como
urn primeiro passo na crias;ao de oportunidades de insers;ao, deslocando a responsabilidade do beneficiario para a sociedade, atraves dos diversos agentes localmente
envolvidos, e sua implicas;ao coerente na crias;ao de alternativas mais eficazes de
integras;ao econ6mica e social dos sectores mais exclufdos da populas;ao. Mas o
RMG, para poder ser urn mecanismo relativamente eficaz na luta contra a exclusao,
compromete igualmente o Estado na crias;ao de recursos e condis;oes polfticas de
aproximas;ao tendencial da prestas;ao a urn mfnimo basico de vida, como direito fundamental de cidadania e menos conclicionacla ~~ disponibilidacle para aceitar quaisquer condis;oes de insers;ao, mesmo que precarias e estigmatizantes.
Um moclelo liberal de cidadania, que enfatiza o «interd\mbio contratual de direi··
tos e obrigas;oes», esta subjacente a uma 16gica de organizas;ao dos esquemas de
protecs;ao social nurna estrita vinculas;ao com a posis;ao do beneficiario no mercado
de trabalho. Dai resulta a cliferencias;ao hierarquizada das cliversas modalidades de
proteq:ao social, como tambem a pretendida correspondencia contribuis;oes/beneficios ea afirmas;ao de direitos mitigados na forma de prestas;oes contratualizadas ou
sujeitas a apertaclos criterios de selecs;ao, ou de ilegibilidade mfnima.
Na base do pressuposto de que cada uma das partes (beneficiario e estado) sao
igualmente livres de aceitar ou rejeitar as condi~oes e obriga~oes propostas, regulamentam-se as prestas;oes na base de um contrato, que confere aos diversos agentes
responsaveis pela sua aplica~ao a liberdade de decisao quanto as propostas de
insers;ao mas, em contrapartida, aos cicladao beneficiaries nem sequer se lhe
reconhece o direito de escolher entre ser «pobre sem trabalho» ou ser um «trabalhador pobre» 26.
Em jeito de conclusao dirfamos que, as tendencias de privatiza~ao da protec~ao
social, com a consequente mercadorizas;ao das presta~oes asseguradas, trazem associaclas a resi dualiza~ao do sistema publico e restris;ao da solidariedade nacional.
Como expressao dessas tenclencias, a crescente selectividade dos direitos garanticlos
pelo Estado, concretizados segundo criterios de ilegibilidade mfnima que condicionando as prestas;oes, nao s6 a prova de recursos mas tambem a conformidade das

16
Sabemos que o beneficiario do RMG sera penalizado coma suspensiio da presta<;:ao social, se nao cumprir do compromisso assumido em concli~oes de extrema necessidade, e quando nao tem outra alternativa.
No entanto, nao se conhecem Jimites quanta as condi<;:oes de inser<;:ao que the sao propostas pelos diversos
parceiros.
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valores e comportamentos dos beneficiaries. Desta forma o sistema tende a institucionalizar uma hierarquia dos diversas modalidades de protec~ao e estratifica~ao
social dos beneficiaries, progressivamente excludente e estigmatizante, sobretudo
quando rigorosamente regulamentada e controlada por razoes morais ou outras.
E caso venham a ser viabilizaclas as propostas do Livro Branco da Seguran':(a Social,
a diferencia~ao hierarquizada e restri~ao da solidariedade dentro dos limites fixados
para cada modalidade, tornar-se-a a regra geral da organiza~ao do sistema e o princfpio orientador das suas pniticas. Se essa for a evolu~ao, teremos um sistema de
Seguran~a Social formalmente definido como geral e universal, mas que se propoe,
na pratica, fixar diversas categorias de cidadaos e hierarquiza-las, de acordo com o
seu estatuto e comportamento esperado, em patamares progressivamente excludentes e estigmatizantes.
1. 3 categoria- cidadao beneficiario do regime publico de seguro social (garantia do direito a uma protec~ao publica limitada) e, pm·que atractivo para o mercado
privado de seguros, a integrar compulsivamente no sistema de «Complementari··
dade».
2.n categoria- cidadao beneficiario do regime publico de seguro social (direito
aprotec~ao publica em correspondencia com as contribui~oes), integrado no subsistema «previdencial».
3.a categoria- cidadao beneficiario sob condi~ao de recursos, nao-contribuinte
e privado de recursos e/ou de capacidade para o trabalho (idosos, deficientes, invalidos, etc.), designados corno «resfduo» na acep~ao de Mm·shall, (garantia de selectividade no acesso a presta~oes sociais mfnimas asseguradas atraves do Or~amento
Geral do Estado), a integrar no subistema da «Solidariedade».
4.a categoria - cidadao benefici,1rio, nao-contribuintes mas com capaciclade
para algum tipo de trabalho, os pobres «ordinarios» na acep~ao de Mm·shall, (garantia de «contrato» com o Estado e/ou a obriga~ao de se comprometer num «projecto
de inser~ao», ou aceitar as regras propostas, em troca do direito a uma presta~ao
social minima, asseguracla atraves da solidariedade nacional. 0 espa~o reservado
para este cidadao, dentro do sistema, esta em negocia~ao e dependente das condi~oes subjectivas do beneficiario, situando-se algures entre a «Solidariedade» e a
«Ac~ao Social».
s.acategoria- beneficiario limite, inactive e considerado com capacidade para
o trabalho, mas que nao manifesta disponibiliclade subjectiva para aceitar qualquer
trabalho e/ou proposta de inser~ao, (garantia de exclusao do direito a qualquer presta~ao minima como condi~ao de cidadania).
Para esta ultima categoria, o sistema propoe-se a exclusao dos esquemas de solidariedade publica e/ou a nega~ao da possibilidade de sobrevivencia, remetendo-o
para rnarginalidade ou para o assistencialismo da caridade ou filantropia privadas,
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de imediato ou, na melhor das hip6teses depois de, durante urn periodo limitado,
lhes ser assegurada uma protec9ao «pontual e nao sistematica» 27 , corn vista acria9ao das condi96es de inser9ao, ou seja, ate aceitar «livremente» a contratualizac;ao
duma cidadania limite.
Em aberto fica-nos a questao de saber, como urn sistema de protecc;ao social hierarquizado, segundo urn conceito de cidadania social estratificada e, do topo para a
base, progressivamente mais excludente, podeni contribuir para objectivos de inclusao social menos desigual e/ou promover relac;oes mais solidarias e democn1ticas.
Porto, Maio de 1998

Na perspectiva da <<preven~ao do risco de "reexclusao" daqueles que manifestamente nao cumpram as
subjectivas de acesso apresta~ao (indisponibilidade para o trabalho, recusa de assinatura ou incumprimento do acordo de inseryao, etc.), mas que necessitam de apoio social pontual, inclusive na 6ptica da
cria91io de condi96es para o acesso apresta91io», SANTOS, B. S. et. al., Uma Visao Solid{u·ia da Refonna da
Seguran9a Social, Uniao das Mutualiclades Portuguesas e Centra de Estudos Sociais da Faculdade de Economia
cla Universiclade de Coimbra, 1998, p. 86.
27

condi~oes
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