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AC<;AO SOCIAL- OS DESAFIOS DO RMG 

Maria de Lourdes Quaresma * 

"0 conceito de Acyao Social e, consequentemente, o seu papel sao, hoje, indis
sociaveis de todo urn contexto s6cio-econ6mico de movimento e mudanr;a. 

As profundas mutay5es sofridas pelas sociedades contemporaneas colocam a 
Acyao Social novos desafios e poem em questao as soluy5es tradicionais e os mode
los de intervenyao adoptados no passado" .1 

A Acyao Social, parte integrante do Sistema de Seguranya Social tal como 
decorre da respectiva Lei de Bases (a qual colhe os principios do direito a Seguranya 
Social consignados na Constituiyao da Republica - Seguranya Social - sistema 
unificado), tern correspondido a uma area de intervenyao cujo papel de charneira 
entre os direitos consignados no ambito dos regimes de seguranya social e as for
mas de protec9ao social subsidiarias dos mesmos, nomeadamente atraves da atribui
yao de presta96es visando colmatar lacunas do sistema, consubstanciou a funyao 
redistributiva de bens em equipamentos e servi9os, criados essencialmente numa 
6ptica sectorial e categorizada por 16gica de grupos de idade e de acolhimento de 
indivfduos corn problematicas especificas. 

Neste contexto, a componente comunitaria e a sua relayao corn o desenvolvi
mento localfprevenyao/actuayao das/nas situa96es de risco e/ou de exclusao social 
foram visivelmente minimizadas o que conduziu, em geral, a urn desenraizamento 
da ac9ao social na sua dimensao territorial. 

Simultaneamente, o crescimento exponencial de novas formas de exclusao, por 
vezes associadas a fen6menos de polarizayao social e espacial, puseram em evi
dencia nao s6 as lacunas e as insuficiencias do sistema de protec9ao social, como 

* Direc~ao-Geral de Ac~ao Social. 
1 Madeira, Joaquina, "0 Ser eo Estar da Ac~ao Social". Dez. 0 1996. 
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102 M aria de Lourdes Quaresma 

tambem a necessidade de repensar uma Ac~ao Social territorializada, ou seja, e 
segundo Mejed Hamzaoui: 

• tratar a territorialidade como dimensao importante da ac~ao social 
• tentar dar visibilidade a rela~ao social 
• implicar e dinamizar a participa~ao dos sujeitos transformando-os em actores 

do seu proprio desenvolvimento 
• criticar as delimita~oes espaciais e as actua~oes institucionais sectoriais na 

medida em que as mesmas se revelem incapazes de compreender a realidade 
social e de agir sobre ela. 

Esta metodologia, embora ja praticada inicialmente nos anos 60 com experien
cias de desenvolvimento comunitario, as quais surgiram concretamente como reac
~ao a institucionaliza~ao de uma Ac~ao Social centrada em torno da sectoriza~ao e 
da categoriza~ao, e mais recentemente desenvolvida no ambito dos projectos de !uta 
contra a pobreza, vem sofrer um novo fO!ego com a implementa~ao do RMG. 

Surge, no entanto, no fim de um percurso de descapitaliza~ao de recursos huma
nos dos CRSS e de grande investimento em programas sectoriais e categmiais, confi
gurando a consolida~ao das 16gicas de ac~ao social que !he estao subjacentes, as quais 
correspondem tambem a mobiliza~ao/adesao da sociedade civil (atraves do empenha
mento das ONO), aderente a mesma filosofia de ac~ao sectorial e categorial. 

No entanto, o enfoque em programas de !uta contra a pobreza e em outras inicia
tivas, designadamente no ambito do Sub-Programa Integrar do QCA II, pode ser 
entendido como resposta a necessidade de viragem no sentido de um maior investi
mento numa ac~ao social territorializada. 

Sendo assim, estamos no momento actual perante uma situa~ao em que a 16gica 
do investimento publico, da organiza~ao das Institui~oes de Seguran~a Social, das 
praticas dos profissionais no ambito da Ac~ao Social e da sociedade civil, se con
centra no sectorial e no categorial, existindo contudo e relativamente aos diferentes 
agentes, designadamente no ambito da decisao politica, sinais de reorienta~ao no 
sentido atras referido. 

Esta reorienta~ao, ao valorizar o sujeito, e o local!comunidade, exige, certa
mente, um enquadramento mais claro da Ac~ao Social no sentido do direito social, 
e obviamente da defini~ao/clarifica~ao dos direitos dos sujeitos no ambito da Ac~ao 
Social. E assim que o enfoque numa Ac~ao Social territorializada, e indissociavel 
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de uma Ac~ao Social charneira da negocia~ao e da garantia de direitos, "ultrapas
sando uma actua~ao predominantemente canalizada para a "gestao" de prohlemas 
residuais e investindo pais na preven~iio e integra~ao comunitaria" 2• 

Reorienta~ao que obriga tambem a repensar os pressupostos e a concretiza~ao 
da Ac~ao Social sectorizada e categorial, nomeadamente em termos de identifica
~ao de necessidades, planeamento de recursos, organiza~ao dos servi~os, e forma
~ao dos profissionais. Reorienta~ao que, pressupoe a aplica~ao, articula~ao e coor
dena~ao das polfticas sectoriais, enquanto vectores do desenvolvimento local. 

Nesta perspectiva, a fun~ao redistributiva da Ac~ao Social, a nao menosprezar, 
deve contribuir para a clarifica~ao do papel dos diferentes agentes da polftica social 
a nfvel local e bem assim para a constru~ao de modelos de interven~ao que con
substanciem a garantia dos direitos no singular. 

"Se o desenvolvimento niio se reduz ao local, e no territ6rio e no quotidiano que 
ela se torna real". J. M. Henriques 

RMG e Irnpacto na Ac~;ao Social 

Como todos sabemos, a implementa~ao do RMG, ao construir urn dispositivo 
que articula o direito a uma presta~ao a urn direito/dever de inser~ao, constitui urn 
solido desafio a Ac~ao Social, implicando novos tipos/modelos de interven~ao, 
obrigando 6bviamente a uma seria reflexao conceptual. 

Considero que alguns pontos sao essenciais para essa reflexao, tendo elegido 
para o trabalho desta sessao: 

• o conceito de inser~ao 
• a valoriza~ao do sujeito 
• o territ6rio. 

Que conceito de inser~;ao? 

Parece claro que a emergencia do conceito de inser~ao decmTe da necessidade de 
por em evidencia urn novo contexto, exigindo diagn6stico e interven~ao adequada. 

2 Madeira. Joaquina, "0 Ser eo Estar da Acr;ao Social". Dez. 0 1996 
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Segundo Pierre MacLouf, as polfticas sociais desenvolvidas no ambito do 
Estado Providencia, inscrevem-se numa 16gica redistributiva, a partir de pressupos
tos de estabilidade hist6rica das estruturas de socializa9ao de base territorial: estru
turas antropol6gicas (familia), estruturas institucionais ( escola) e estruturas 
econ6micas (sistemas produtivos). Ou seja, "a integra9ao resultava de uma boa arti
cula9ao entre dois ou varios sistemas de normas", considerando que o ajustamento 
recfproco entre a famflia, a escola ea empresa, resultava da autonomia relativa des
tes tres tipos de estruturas. Neste contexto, as polfticas sociais garantem direitos a 
partir de normas universais para categorias universais, concep9ao mecanicista e 
automatica da integra9ao. 

Ora, segundo os mesmos autores, a evolu9ao/transforma9ao em curso p6e em ques
tao a boa mticula9ao entre as 3 estmturas referidas, resultante, entre outras, da perda de 
autonomia relativa de duas delas -familiae escola, em rela9ao a 3."- economia. 

Estas transforma96es, obrigando a repensar os pressupostos das polfticas sociais, 
conduzem nao s6 a uma outra concep9ao das mesmas, como obrigam a novas for
mas da sua operacionaliza9ao. 

0 conceito de inser9ao subjacente ao que hoje se denomina como polfticas de 
inser9ao, no ambito das quais o RMG se inscreve, colhe todo o seu sentido na 
assump9ao de que estas nao se orientam numa 16gica de refor9o de categoriza9ao 
dos direitos, mas sim numa 16gica de recentragem sobre os sujeitos, ou seja, "indi
viduos considerados como actores do seu proprio futuro". 

E assim que o conceito de inser9ao esta ligado a uma transforma9ao das repre
senta96es e dos valores, sendo de salientar tambem que a 16gica da inser9ao abrange 
o conjunto das iniciativas publicas e privadas voluntariamente comprometiclas no 
processo de "fazer entrar de maneira flexivel, categorias em situa96es precarias". 
Entrar onde? "numa socieciade mais nebulosa, bem diferente da sociedade global 
de contornos/articula9ao claras, na qual, aincla ha 2 clecadas, as polfticas sociais 
integravam grupos bem definidos". 

0 conceito de inser9ao, ao acolher o princfpio de cliscrimina9ao positiva face ao 
sujeito singular na sua rela9ao corn o colectivo a que pertence, concluz necessaria
mente ao repensar!recriar a nossa rela9ao corn o sujeito. 

Valoriozarao pais, do sujeito, cuja hist6ria nao e indiferente a hist6ria de urn ter
rit6rio, ou de varios territ6rios. 

Jntownrclo Social. /5/!6, 1997 
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Donde, a necessidade de aprofundar a dimensao diagnostico nas suas diferentes 
componentes: 

Indivfduo, Famflia, Comunidade 

Diagn6stico que exige esfor~o e forma~ao continua no sentido do saber ouvir, 
conhecer e interpretar. 

Ou seja, nao basta descrever e e redutor categorizar. 

Fica como essencial perceber, ou ir percebendo, que elos sao necessarios, onde 
e como construi-los corn os sujeitos para que a inser~ao tenha lugar, ou para que nao 
se desencadeie a desinser~ao. Estamos pois, no campo da rela~ao social, dos la~os 
sociais, que sustentam/constituem o tecido social. 

Sujeitolterrit6rio e Ac9ao Social 

0 social classico, ao utilizar categorias universais, retribui uma integra~ao 
social, mas nao pode construi-la. 

A apreensao do singular, nomeadamente na sua rela9ao corn urn territorio con
creto, constitui o eixo central da interven9ao face a inser~ao. 

"Privilegiar a abordagem comunitaria significa procurar as solu96es atraves das 
pessoas e grupos afectados, no seu proprio meio e redes de relacionamento familiar 
e comunitario" 3. 

Trabalhar no territorio e corn o territorio, constitui tambem neste momento uma 
reformula~ao profunda do conhecer e do agir. 

Estamos de facto, como refere o Prof. Roque Amaro, no fim de urn ciclo marcado 
pela especializavao/sectoriza~ao, fraccionamento do saber e do fazer. 0 que nos e 
pedido nesta viragem e que aprendarnos a integrar os saberes - interdisciplinari
dade- e a integrar as interven~oes- cooperw; trabalhar em parceria. 

Todos nos sentimos na nossa pele a complexidade deste desafio e as tens5es que 
lhe estao subjacentes. 

Mas nao esque~amos tambem que a regula~ao destas tens5es sao factor essen
cial a propria evolu9ao, ao carninhw; ao avan9ar, dado que ela produz mais conhe
cimento!melhor conhecimento e mais sinergias para o desenvolvimento. 

3 Madeira. Joaquina, in "Face aos Novos lmperativos, Que Ac9ao Social?". Dez. 0 1996 
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0 Caminho percorrido 

Urn anode vida do RMG corn a implementa~ao dos Projectos Piloto Experi
mentais, trouxe-nos certamente experiencia, inquieta~ao, inseguran~a, muitas inter
roga~oes e tambem a explosao dos desejos e das expectativas face a constru~ao de 
urn novo caminho no combate a pobreza e a exclusao. 

Do relat6rio final do "Estudo de Acompanhamento e Avalia~ao do Rendimento 
Mfnimo Garantido", consta que: "Devemos ainda considerar, no piano da inser~ao, 
o acesso a outros direitos sociais que o RMG permitiu. Ao constitufrem-se como ins
trumento privilegiado de ausculta~ao das popula~oes, das suas necessidades, anseios 
e condi~oes de vida, os dispositivos criados no ambito das CLP's foram muitas vezes 
urn primeiro passo das institui~oes na direc~ao das famflias mais exclufdas e margi
nalizadas. A recupera~ao de direitos e urn dos resultados desse passo . 

. . . Pretende-se actuar sobre as causas e prevenir a reprodu~ao da pobreza ... Este 
aspecto constituiu a dimensao mais problematica de todo o perfodo experimental e 
o qual, a nosso ver, merece maior cuidado futuro". 

E refere ainda que: 

" ... as parcerias alargadas sao preferfveis, nao s6 p01·que aumentam o ambito 
de interven~ao das CLP's, ate p01·que os parceiros disponibilizam tecnicos de 
terreno e meios, mas tambem porque permitem o intercil.mbio de experiencias e 
o desenvolvimento da colabora~ao entre parceiros que, em muitos casos, traba
lhavam "de costas voltadas". 

A maioria dos projectos entende a importancia da colabora~ao de parceiros e 
actua~ao em ambitos diversificados e encm·a positivamente a integra~ao de novos 
parceiros. De longe, os parceiros mais desejados sao as associa~oes locais de 
empresarios e ate empresarios em nome individual, os quais poderiam dar urn con
tributo importante nas solu~oes de emprego ... ". 

Mas nao deixa de salientar tambem: 

"A solidariedade entre parceiros, mais ou menos bem conseguida, predomina 
na maioria dos projectos. Quase sempre pode existir alguma conflitualidade, mas 
ela ultrapassa-se pelo debate e acaba por funcionar como estfmulo a inova~ao . 
. . . Contudo, em algumas verifica-se uma situa~ao diferente. 
Assim, a conflitualidade pode ser difusa ou paralisante ... que tende a prejudicar 

o funcionamento do projecto". 
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E ainda: 

" ... Um dos problemas mais sentidos pelos projectos piloto, foi a falta de ins
trumentos de polftica adequados para a constru9ao de programas de inser9ao 
mais ambiciosos. 

Para estes grupos, urn programa de inser9ao requer projectos prolongados, capa
zes de lidar comas recafdas, estabelecendo etapas e metas operacionalizadas, mobi
lizando recursos de qualidade e um sistema institucional de respostas profissionali
zadas nos campos do apoio social e familiar, acolhimento, de orienta9ao e forma9ao 
pessoal e profissional e do apoio a integra9ao no mercado de trabalho e na comu
nidade". 

Em sfntese, temos as potencialidades deste dispositivo no ambito da !uta contra 
a exclusao, a constru9ao da parceria como instrumento privilegiado da interven9ao 
e as exigencias que todo este processo comporta relativamente a evolu9ao das polf
ticas sociais, designadamente dos meios para a sua aplica9ao a n{vellocal. 

Mas, se as potencialidades sao evidentes, os riscos nao podem ser ignorados, 
para que possam ser controlados e, se possfvel, evitados os efeitos perversos: 

• Derrapagem para a tutela moral e psicol6gica 
• Impasse na cria9ao de oportunidades de inser9ao 
• Nao correc9ao das medidas orientadas para a inser9ao 
• Cristaliza9ao dos programas de inser9ao em sistemas de socializa9ao secun

daria "ancorados" as institui9i5es. 

Eles constituem a outra face da moeda, funcionando como balizas da conscien
cia clitica, que nao podem estar ausentes dos processos de media9ao e de negocia9ao. 

Em s{ntese: 

Repensar a ac9ao social obriga a: 

- reinvestir na rela9ao com o sujeito 
- repensar o diagn6stico, integrando a dimensao territorial 
- reinventar a interven9ao, acolhendolintegrando as diferentes iniciativas que 

determinadamente se propoem trabalhar para a inser9ao 
situar a ac9ao social como interven9ao axial face a media9ao, a negocia9ao 
e a contratualiza9ao 

lnten•e11riio Social, 15116, 1997 
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Ou seja, os desafios corn que hoje nos defrontamos sao de ordem: 

- conceptual 
- metodol6gica 
- organizacional 

Concretamente, teremos de: 

- evoluir ao nfvel dos saberes 
- adquirir/consolidar novas praticas 
- construir novas formas organizacionais que viabilizem o desenvolvimento de 

uma efectiva territorializar;ilo 
- conceber!implementar sistemas de informar;iio/avaliar;ilo estrategica, que 

contribuam para um melhor conhecimento das exigencias da singularidade 
e da territorialidade 

- estar disposto/ser capaz de jazer evoluir as polfticas sociais a partir dos 
dados da aplicar;ilo territorializada. 

Donde, investimento em: 

• Formar;iio continuada 
• Recursos humanos suficientes corn competencia adequada 
• Ambiente Institucional competente 
• Observar;iio/avaliar;iio 

Em suma, os desafios da inser9ao nos quais a implementayao do RMG se inscreve, 
podem constituir o motor de reestrutura9iio da Ac9ao Social, contribuindo para: 

• Integrar a dimensilo territ6rio coma essencial ao exercfcio da Acr;ilo Social 
• Integrar a l6gica sectorial e categorial numa l6gica de desenvolvimento 

social local, retomando a problemdtica da prevenr;ilo 
• Intervir numa l6gica de direitos 
• Reestruturar os servir;os em jitnr;ilo da intervenr;iio territorial intersectorial 

articulada e coordenada 
• Formadreciclar os profissionais capacitando-os para a recentragem no 

sujeito, para a mediar;iio!negociar;ilo e contratualizar;iio, melhor dizendo, 
para o desempenho de papeis no ambito da regular;iio dos problemas sociais 

Terminando, citarei Fitoussi e Rosanvallon que, numa obra recente, defendem a 
necessidade de avan9ar corn uma nova polftica de identidade: 

" ... Uma polftica classic a dos dire it os do home m niio e suficiente. E precis a 
desenvolver uma "polftica do m undo privado ", que tenha em conta toda a intensi
dade antropol6gica das novas formas de sofrimento. 

lntnwll('do Social, 151/6, /997 
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Num espat;o em que os lat;os silo tendencialmente mais frdgeis, se jam eles labo
rais ou geneal6gicos, a prioridade e a da reinsert;iio do indivfduo no social e no 
colectivo" 

Digamos que estamos na luta pelo mundo real contra o mundo virtual, pelo pri
mado do homem coma sujeito, relacional, convivencial, criador". 
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