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INTERVEN<;AO DE ABERTURA 

Ferro Rodrigues * 

Meus senhores e senhoras, 

E corn muito gosto que volto a estar presente numa iniciativa do Instituto Supe
rior de Servi9o Social de Lisboa sobre o rendimento mfnimo garantido. 

Corn efeito, esta institui9ao tern acompanhado de perto os debates que a medida 
suscitou na sociedade portuguesa, e e corn a maior simpatia que verifico que, ap6s 
ter lan9ado urn primeiro debate, numa altura em que ainda se definiam os contornos 
da medida, o Instituto organiza agora uma nova jornada de reflexao sobre o tema. 

Nos dois anos que passaram sobre estas duas iniciativas, muito aconteceu na 
sociedade portuguesa em rela9ao a exclusao social. Julgo poder afirmar que foi atin
gido urn grande objectivo de consciencializa9ao dos cidadaos para a extensao do 
fen6meno, mas tambem para o facto de que ele exige urn combate de gera9ao e o 
empenhamento de toda a sociedade, aos diversos nfveis. 

Nao digo isto corn o intuito de legitimar qualquer atitude de dernissao do Estado 
em rela9ao a luta contra a pobreza ea exclusao. Pelo contnirio, julgo que o conjunto 
de medidas que hoje estao no teneno e que desenvolvemos nos ultimos dois anos, 
atestam a firme vontade polftica e o empenhamento deste governo corn a coesao 
social, mesmo numa conjuntura financeira, necessariamente determinada pela con
tenyao das despesas publicas. 

Quero saudar todos aqueles, muitos dos quais aqui presentes, que pelo seu tra
balho quotidiano, tern agido para que a sensibiliza9ao da sociedade para os proble-
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12 Ferro Rodrigues 

mas da pobreza e da exclusao se tome uma realidade. Tern agido para que estes pro
blemas saiam do espa9o limitado das salas onde se reunem os especialistas. Tern 
agido para que a opiniao publica reconhe9a os efeitos sociais do problema. Tern 
agido para que possamos todos sentir que a exclusao dos outros e urn problema nao 
apenas para os excluidos e, eventualmente, para as institui96es publicas, mas e urn 
problema para n6s todos. 

Esse problema come9a por ser urn sintoma de uma grande dificuldade da con
temporaneidade. 0 nosso modelo de organiza9ao conseguiu gerar os recursos que 
permitem, em teoria, que todos tenham urn nivel minimamente aceitavel de vida. 
Mas nao consegui fazer corn que todos o tenham. Tenho afirmado repetidas vezes 
que Portugal nao e urn pais pobre, mas e urn pais corn demasiados pobres. 

Este facto, contudo, nao resulta de uma fatalidade. Em parte e o efeito deferido 
no tempo de urn modelo de organiza9ao econ6mica e politica que tendo-nos mar
cado durante decadas, deixou sinais muito para alem do seu fim. 

Nas sociedades contemporaneas, a melhor imuniza9ao contra a pobreza e a 
exclusao e a que resulta da conjun9ao de urn sistema educativo eficaz, amplamente 
frequentado e funcionando corn respeito pela igualdade de oportunidades, corn a 
cria9ao de oportunidades de empregos para todos, e corn remunera96es aceitaveis e 
corn sistemas de protec9ao social desenvolvidos. 

Ainda ha muito pouco tempo estavamos significativamente mal nos tres para
metros. Apenas na ultima decada se conseguiu melhorar significativamente os indi
ces de frequencia escolar, e ha ainda muito a fazer para que tenhamos o sistema edu
cativo que desejamos. Somos no contexto da Uniao Europeia urn pais corn baixos 
indices de produtividade e corn niveis salariais modestos. Temos urn sistema de pro
tec9ao social que ainda nao atingiu a maturidade e, come9a ja a coner os tiscos de 
sustentabi lidade financeira que as mudan9as demograficas e s6cio-econ6micas de 
fim de seculo induzem. 

Neste contexto, exige-se dos responsaveis politicos que sejam prudentes e nao 
apenas eficazes nas decisoes que tomam. Como se exige que tenham principios soli
dos que orientem o modo como exercem os seus mandatos. 

Da parte do nosso governo, e inequivoco que nao somos urn governo confor
mado. Temos agido nas tres dimensoes que melhor protegem a exclusao: e educa-
9ao, a economia e o emprego, a protec9ao social. 
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No que diz respeito a esta ultima, duas grandes preocupa96es nos movem: 
melhorar os nfveis de protec9ao; garantir a sustentabilidade futura do sistema, nao 
cedendo a demagogias eleitorais ou vis5es de curto prazo que poem em causa o 
pacto de gera96es em que reside o nosso modelo. 

A cria9ao o Rendimento Mfnimo Garantido tern sido, de certa forma emblema
tico da nossa postura. 

Somos firmes no reconhecimento de direitos sociais fundamentais e, pela pri
meira vez em Portugal, consagramos o direito de todos a nfvel mfnimo de subsis
tencia compatfvel corn a dignidade humana, independentemente das suas historias 
pessoais e trajectorias profissionais. 

Mas fizemo-lo conscientes de que so maximizaremos os resultados desta 
medida, mantendo-a acompanhada de duas cautelas basicas. 

' Em primeiro lugar,'nao vendo nela uma alternativa a toda a !uta contra a exclu-
sao, mas uma medida complementar das restantes, a articular corn elas e que per
mite detectar novas necessidades de interven9ao. 0 RMG (Rendimento Mfnimo 
Garantido) nao irradicara a pobreza, apenas as formas mais extremas e intoleraveis 
da pobreza. A melhoria dos restantes mecanismos de protec9ao social contra a 
pobreza e a exclusao, continua a ser uma prioridade tambem para que possamos 
combater eficazmente a pobreza. Como medida residual, a boa dimensao do RMG 
e a de uma medida corn poucos beneficiarios. Nao e infelizmente, e caso o nao sera, 
certamente, durante muito tempo. 

Em segundo lugar, vendo nela nao apenas uma presta9ao pecuniaria, mesmo se, 
sopor isso, ela ja valha a pena. Como sabem, no contexto europeu o nosso RMG, 
filia-se nas medidas que apostam na contratualiza9ao de programas de inser9ao. Ou 
seja, na cria9ao de oportunidades aos cidadaos que materializam da parte destes a 
obriga9ao de agirem para a sua propria emancipa9ao. 

Se queremos autonomizar os indivfduos do RMG, o que nos move e urn intuito 
de inser9ao, nao e uma preocupa9ao financeira, nem a culpabiliza9ao dos exclufdos 
pela sua propria exclusao. Por isso, o nosso acordo de inser9ao parte de urn acto 
negociado, e e uma componente tao encorajada na aplica9ao da medida. 

Temos a experiencia suficiente para saber que essa inser9ao nao resultara, em 
muito casos, simplesmente da mobiliza9ao das medidas pre-existentes e que, em 

Imen•ellrao Social, 15/16, 1997 



14 Ferro Rodrigues 

muitos outros nao se finalizani, no curto prazo, no mercado de trabalho. Mas temos 
a obriga~ao de mobilizar todos os recursos - materiais e nao materiais, publicos e 
do sector da solidariedade - para que a inser~ao se facilite. 

A inser~ao e urn desafio que tern uma componente polftica. Criamos novas 
medidas que a podem facilitar, activando a forma~ao especial no sub-programa 
europeu INTEGRAR para os beneficiaries; atraves do mercado social de emprego, 
criando o FAINA, (Fundo de Apoio a Inser~ao em Novas Actividades). 

Exige ainda uma nova disponibilidade para trabalhar em parceria, no teneno. 
Criamos, pela primeira vez, uma rede nacional de parcerias que, nos poucos meses 
que leva de existencia, ja demonstrou a sua vitalidade e os efeitos positivos que 
pode ter sobre todas as politicas sociais e nao apenas no RMG. 

Mas a inser~ao e uma desafio sempre em aberto. Os problemas que a impedem 
mudam. As estrategias de interven~ao tern que evoluir. 0 vosso seminario vai ser, 
tenho a certeza, urn valioso contribute para que, nesta nova etapa do RMG, corn a 
sua generaliza~ao, possamos ter no teneno uma pratica a altura das nossa ambi~oes. 

0 RMG e, em si mesmo, uma medida de reforma da seguran~a social. Exige dos 
profissionais e dos voluntarios uma ruptura em praticas ou modos de agir. S6 a ino
va~ao permitira cumprir os seus ambiciosos objectivos. Depois deste seminario, 
todos estaremos em melhores condi~oes para cumprir a nossa parte, para agir de urn 
modo diferente entre cidadaos, procurando mais justi~a social e novas oportunida
des de inser~ao. 
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