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EDITORIAL 

Este numero da revista IntervenfiiO Social publica as Aetas do Semindrio 
Novos Desafios ao Servi9o Social: Experiencias Europeias de Rendimento 
Minimo e bzserfiiO que teve lugar no Centra Cultural de Belem em Lisboa, nos 
dias 3 e 4 de Novembro de 1997. 

Encerra-se deste modo um primeiro ciclo de intervenfao fJLtblica do ISSS sabre 
uma materia cam relevante significado e expressao na sociedade portuguesa hoje e 
de importdncia fundamental para os trabalhadores sociais. 

Na verdade, em Dezembro de 1995, numa Jornada de reflexao sob o tftulo 
"Rendimento Mfnimo Garantido: Um Novo Pas so Para A Cidadania? ", o ISSS reu
niu parlamentares e responsdveis governativos, academicos e representantes dos 
princzjxlis parceiros sociais nas areas sindicais e sociais. Tratou-se da primeira 
iniciativa de debate sabre o Rendimento Mfnimo em Portugal promovida par uma 
instituifao de ensino universitdrio. 

Ap6s a aprovafao da Lei n. o 19-A/96 de 29 de Junho, que criou o rendirnento 
minima garantido, e em face da generalizafO.O da sua aplicafao a partir de Julho 
de 1997, o ISSS entendeu essencial contribuir para a criafaO de novas oportuni
dades de reflexao e debate sabre o Rendimento Mfnimo em Portugal. Foi neste sen
tido que o ISSS organizou o Semindrio Novas Desafios ao Servi~·o Social: Expe
riencias Europeias de Rendimento Mfnimo e Inserfao, intentando reunir o maior 
mlmero de trabalhadores sociais directamente envolvidos nos projectos piloto de 
aplicczfaO do RMG, assistentes sociais e outros tecnicos de intervenfaO social que 
integram as dzferentes equipas locclis de aplicafao desta medida, e bem assinz, 
outros especialistas nacionais e estrangeiros nos domfnios do trabalho social e das 
polfticas sociais. 

0 Seminario baseou-se numa estrategia combinada de conferencias, paineis e 
vvorkshops de modo a atingir o tratamento da temdtica central quer man piano m a is 
conceptual e de enquadramento quer na apresentafilO e debate de experiencias de 
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interven(:iiO considerando designadamente as experiencias francesa, espanhola e 
portuguesa pelas suas semelhan(:as conceptuais e proximidade de contextos 
sociais. Assim, o Seminario reuniu academicos e especialistas da area das polfticas 
sociais e interven(:iio social oriundos de Fran(:a, Espanha e Portugal e tecnicos e 
responsaveis pela administra(:iio de servi(:OS directamente implicados na imple
menta(:iio do RMG no nosso pafs e nesses pafses europeus e contou corn 260 parti
cipantes 1• 

0 Seminario proporcionou o confronto de experiencias e preocupa(:iJes diver
sas, reflectindo a diversidade da realidade europeia neste domfnio e do mesmo 
modo permitiu um primeiro balan(:O - debate sob re a experiencia recente no nosso 
pafs. A qualidade das conferencias e paineis ea riqueza das experiencias e deba
tes nos workshops niio s6 propiciaram aos participantes perspectivas de trabalho, 
coma constitufram um estfmulo e suporte a trabalhadores sociais e parceiros envol
vidos no desenvolvimento de projectos de inser(:iio social e desenvolvimento local. 

Segundo Foucault, uma sociedade julga-se pela maneira como trata os seus 
excluUlos. A esta luz as concep(:i5es e praticas sob re Rendimento Mfnimo (de Inser
(:iiO ), exprimem contradi(:iJes e perplexidades numa amp la pluralidade de pantos de 
vista, 

Pela inser(:iio, a assistencia torna-se assistencia-inser(:iio, exprimindo uma 
nova percep(:iio da exclusiio, a exigencia simb6lica e etica de implica(:iio no resta
belecimento dos la(:OS sociais e de perten(:a dos exclufdos, para alem do apoio 
financeiro, a ideia de uma ac(:iio social local, de praticas alternativas e comple
mentares as caracterfsticas do Estado-providencia. Pela inser(:iio perfilam-se 
receios do regresso de antigas praticas tutelares e moralizadoras. 

Pela rendimento mfnimo reafirma-se o sentido da solidariedade e do contrato 
social erigido pela modernidade. Pelo rendimento mfnimo expressa-se o receio da 
indemniza(:iio da exclusiio e a resigna(:iio na luta, sob novas formas, pelo direito ao 
trabalho, mas tambem o anuncio da dissolu(:iio da sociedade salarial e a morte do 
grande integrador social: o trabalho. 

1 IPSS 22, Outras Associa~oes 12, Miseric6rdias 27, Servi~os de Seguran~a Social 72, Servi~os de 
Emprego 14, Servi~os de Saude 2, Estruturas RMG 12, C. Municipais e J. Freguesia 48, Universidades 29, 
Outras 15, Convidados estrangeiros 7. 
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Pelo rendimento m{nimo e inserr;iio exprimem-se inequivocamente grandes 
desafios sociais: a partilha do trabalho ea reconceptualizar;iio dos direitos sociais. 

Pelas poUticas sociais locais, cujo campo o rendimento m{nimo e inserr;iio 
alarga e nalguns casos generaliza, perspectiva-se a emergencia de um novo modo 
de gestiio dos problemas sociais e de uma nova economia do v{nculo social. Pelas 
poUticas sociais locais anteve-se a constituir;iio de uma poUtica de manutenr;iio 
sabre "o aqui eo agora". 

As formas actuais de !uta contra a exclusiio, de que o Rendimento M{nimo (de 
Inserr;iio) constitui uma nova ocasiiio de desenvolvimento, siio pais um lugar onde 
se jog a a renovar;iio do pol{tico, uma das suas oportunidades e possibilidades futu
ras, mas siio ao mesmo tempo, e par isso mesmo, um espar;o onde se assinalam inu
meras tensoes e duplicidades, a justificar um trabalho de debate e avaliar;iio pro
funda e continuado das pol{ticas e prdticas sociais concretas neste dom{nio. 

E pais neste sen'tido que se publicam as Aetas do Semindrio Novos Desafios 
ao Servifo Social: Experiencias Europeias de Rendimento Minimo e Inserfiio, 
enquanto contributo significativo para este debate, permitindo assim a sua difusiio 
}unto de um vasto publico interessado nesta materia. lnfelizmente, e apesar do 
empenho investido nesse sentido, niio foi poss{vel reunir todas as comunicar;oes 
apresentadas, ainda que a sua grande maioria integre este volume, que com grande 
satisfar;iio damos agora a estampa. 

Francisco Branco 
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