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CONCLUSOES DOS WORSHOPS 

WOKSHOP 

"Rendimento Minimo, Cultura de Inser~ao e Desenvolvimento Local" 

Destaques das Interven~oes ( encadeamento de t6picos da responsabilidade do 
relator, na formula do "guiao-dramatico"): 

Encina Delgado (Galiza): Renta Minima a funcionar na Galiza desde 1992; 
processo interligado corn o Programa Horizon; baseia-se em presta~oes 
pecuniarias articuladas corn projectos de inser~ao; na dimensao da inser~ao 
funcionou urn programa- designado ITINERE (Horizon) -para projectos 
e itinerarios de inser~ao (eo m base no auto-emprego e na contrata~ao ); levado 
a cabo pelos Servi~os Locais; no total e numa primeira avalia~ao, cerea de 6% 
de inser~oes conseguidas (cm cerea de 3.000 processos dos primeiros 5 anos); 
foram detectadas zonas de "cxcep~ao" (2 exemplos) que atingiram os 35 
a 40% nos resultados das inser~oes (eo m acentua~ao do mere ado social e dos 
sectores economicos "infra-terciarios"); no ultimo ano, o funcionamento do 
programa custou cerea de meio milhao de contos; decorrentes da experiencia, 
principais questoes criticas para reflexividade: a cronicidade ( entendida como 
institucionaliza~ao dos "cr6nico-instalados") e a permissividade "paterna
lista" (por parte dos enquadramentos). 

• Jose Cabe~as (CM de Gois): concelho de G6is face ao problema da desertifi
ca~ao versus fixa~ao; antecedentes neste tipo de interven~ao no PDIAS de 
Coimbra (Programa de Desenvolvimento Integrado da Ac~ao Social), com 
experiencia de articula~ao nas chamadas "terras de ninguem" (zonas sem res
pastas institucionais); em rela~ao ao RMG, projecto-piloto ("Premiar") com 
133 processos, tendo sido 78 deferidos (dos quais, 46 ja recebiam apoios), o 
que representou um acrescimo de 50% (32 novos casos), tendo abrangido um 
total de cerea de 250 pessoas; definidas e accionadas 7 Areas de Inser~ao; um 
dos principais parceiros a destacar no projecto-piloto foi o Ensino Recorrente; 
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o RGM deve ser encarado como urn programa horizontal (integrado e inte
grador) em cruzamento corn as estrategias de desenvolvimento local; impor
tancia da dinamica de interac~oes locais (parcerias); o projecto-piloto foi urn 
caso interessante em que uma CM liderou; actualmente verificam-se dificul
dades na transi~ao do projecto-piloto para a universaliza~ao; critica a tenden
cial hegemoniza~ao da Seguran~a Social, considerando-se que a dinamica 
anteriormente conseguida na fase de projecto-piloto tera sido retardada e pre
judicada. 

• Alcina Martins (ISSS de Coimbra): em rela~ao as experiencias em analise 
(5 anos na Galiza e caso experimental de G6is), e comum a medida de pres
ta~ao e a determina~ao na componente da inser~ao; em rela~ao as diferen~as, 
verificou-se que em Espanha ha entidades de rectaguarda a estudar e em Por
tugal constata-se urn particular empenhamento por parte das Autarquias; 
necessaria maior reflexividade e controlo na questao da rela~ao entre Parce
rias e Administra~ao Central e nas quest5es da descentraliza~ao e da necessi
dade de dispositivos ao nfvellocal; importancia da compatibiliza~ao entre os 
vectores end6genos do desenvolvimento local e os fundos-recursos que sao 
ex6genos; necessidade de aprofundar as quest5es da participa~ao nos dife
rentes nfveis e da integra~ao dos pianos individual e colectivo do "combi
nado" de medidas; e no territorial-local que se torna possfvel cruzar traject6-
rias concretas dos protagonistas corn as estrategias de desenvolvimento local. 

• Debate (principais "deixas" por ordem de entrada em cena): 

- alternativas para a cronicidade? 
-que taxas de sucesso admissfveis no piano das inser~5es? como sera con-

trolado e avaliado esse piano das inser~5es? 
-a componente pecuniaria pode "matar a nascen~a"; 

como garantir a horizontalidade e os seus prolongamentos? 
- tecnicos interrogam-se: sera uma medida de lan~amento que tende a ser 

incluida no regime geral? sera urn principio de redu~ao do regime geral e 
da sua concentra~ao nos que estao especialmente deprimidos? 

- dificuldades em estruturar respostas no local-regional pm·que nao ha real
mente poder de decisao; 

-corn esta nova medida, o Servi~o Social esta colocado em "charneiras" 
onde se torna perigoso trabalhar sem o conhecimento integral e o acesso 
aos apoios garantidos; 
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-[a proposito da Galiza] a experiencia mostrou que a articula~ao tradicio
nal repetitiva que os servi~os ja praticavam, acrescentou-se a obrigatorie
dade de urn esfor~o-extra; a Renta Minima rompeu corn a rotina do aten
dimento, o que, por urn !ado, tern provocado resistencias por parte das 
valencias instaladas, e por outro !ado, tern possibilitado maiores visibili
dades sobre as vulnerabilidade e sobre as formas de lhes responder; 

-[a proposito da Galiza] a forma~ao ocupacional nao tern efeitos imediata
mente mensuraveis, o que serve de exemplo para as dificuldades com os 
indicadorcs pcrtinentes nas avalia~6es; 

-[a proposito da CM Gois] ha "parceiros" e "Parceiros" (os que nao tern e 
os que tem: Autonomia), ou seja, estao emjogo diferentes poderes de par
ticipa~ao, insuficientemente concertados; 

-[a proposito da CM Gois] e indispensavel ter em aten~ao as diferen~as 
entre processos que sao dinamizados por "lideran~as" e processos que sao 
accionados por "aparelhos"; 

-[a proposito da CM Gois] ate agora nao se estao a medir os efeitos, nao 
estao a acontecer os acompanhamentos multidisciplinares e acentuam-se 
os perigos da "subsfdio-dependencia"; 

- dificuldades em accionar e gerir inser~oes que assentem nos recursos 
comunitarios (como parece ser inevitavel) masque tenham, simultanea
mente, condicionantes demasiado generalistas para as especificidades 
casuisticas dos utilizadores do RMG; 

- importancia do debate insistente, entre todos os implicados, acerca das 
maneiras de gerir a aplica~ao e desenvolvimento proximo-futuro do 
RMG: parcerias auto-reguladas versus parcerias hegemonicas. 

Estimulado pela qualidade reflexiva do "workshop", o proprio relator nao se 
coibiu do seu "a-parte": os receios (ancestrais talvez) de uma "chapa 33" que possa 
instalar algum assistencialismo burocratico-deprimido, o estimulo por parte de 
medidas que sao consideradas "correctas-desejaveis" e que obrigam os servi~os a 
"trocar o passo" ea "baralhar e dar de novo" e, finalmente, a ideia (eventualmente 
provocatoria) de que e provavel que os utilizadores-tipo do RMG car·e~am de inter
ven~oes no sentido da sua "des-inser~ao" (no quadro das lutas contra as redundan
cias indesejaveis ). 

Orlando Garcia, ISSS 
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WOKSHOP 

"Rendimento Mfnimo e Inser~ao Social de grupos em "Destitui~ao" 

Neste Worshop foram apresentadas duas experiencias que retractaram o desen
volvimento da Ac~ao Social corn popula~5es destitufdas: uma portuguesa, desen
volvida no ambito da interven~ao do Centro Regional de Seguran~a Social do Cen
tro Regiao Centro, emS. Jacinto, Aveiro, que se iniciou ainda no ambito do projecto 
Piloto do RMG e esta a ser coordenada pela Dr." Cristina Fangueiro; outra, francesa, 
que esta ser desenvolvida em Paris no ambito do Mouvement ATD Quart Monde, e 
foi apresentada por Denis Prost. 

S. Jacinto tern uma popula~ao de 950 habitantes, e dos 22 processos entrados a 
requerer o RMG, que abrangem urn total de 69 pessoas, 15 processos, a que cor
responde urn total de 50 pessoas, foram deferidos, 3 foram indeferidos e 4 foram 
cancelados. As areas de inser~ao do projecto sao as seguintes: educa~ao; emprego; 
saude; ac~ao social; habita~ao. De todas, a que apresenta urn numero mais signifi
cativo e a designada como apoio psico-social, que se enquadra na area da ac~ao 
social. Em Setembro de 1997 o valor mensa! total do subsfdio atribufdo foi de 
458.395$00. Os Objectivos fundamentais do Projecto visam sobretudo promover a 
qualidade de vida e o relacionamento interpessoal, familiar e comunitario, atraves 
da realiza~ao de mudan~as de atitudes dos formandos e aprendizagens essenciais. 

0 Movimento ATD Quart Monde e animado por tres convic~5es fundamentais: 
a miseria nao e fatal; viver em familiae o primeiro acto de resistencia dos mais des
favorecidos a miseria; absoluta prioridade aos mais desfavorecidos, nao e urn luxo 
mas uma necessidade, e todos os esfor~os sao necessarios para construir urn M undo 
de Justi~a, Paz e Fraternidade. 

0 nfvel de miseria apresentado pela experiencia francesa e mais elevado do que 
o apresentado na experiencia portuguesa. De qualquer modo, em ambos os casos, as 
popula~5es apresentam urn grande grau de priva~ao ao nfvel da higiene, alimenta
~ao, saude, educa~ao, etc. Sao popula~5es desamparadas, corn priva~ao ainda ao 
nfvel de dignidade de emprego, de autoridade, onde a memoria do passado e das 
suas traject6rias esta perdida, nao tendo o futuro como projecto mas como destino. 
Encaram o presente de forma resignada e corn uma grande carga de inevitabilidade, 
nao apresentando, por isso mesmo, uma estrategia de vida aut6noma e definida. 
Serge Paugam, nas suas produ~5es cientfficas mais recentes sobre esta tematica, diz 
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mesmo, que este tipo de popula96es vivenciam a sua morte social ou morte simb6-
lica, e, Feneira de Almeida, diz ainda que, nestas popula9oes, o modo de vida se 
encontra proximo, ou toca, mesmo, os limites onde a vida deixa de ser possfvel. 

A grande questao que se coloca entao, e saber como poderao estas popula96es 
ser revitalizadas? Como poderao ser capazes de ainda gerar recursos materiais e 
simb6licos? Como tormi-las capazes de procurar meios de vida para a inseryao 
social? Como, enfim, injectar vida em quem a perdeu? Sera que a partir de urn 
Direito se pode (re)construir uma vida? Sera uma vida a valer ou uma vida prote
gida, sob a amea9a de que os protegemos ou infantilizamos? Foram as grandes 
questoes avan9adas pelo comentador, Dr. Micael Pereira 

Nos dois pafses as metodologias de interven9ao sao parecidas, privilegiando a 
articula9ao de projectos, e o estabelecimento de parcerias ao nfvel das relayoes de 
partenariado. Os programas de inser9ao sao elaborados e executados corn a partici
payao dos parceiros, dos interessados e de suas famflias, implicando-se, desse 
modo, todos os intervenientes no processo de mudanya. 

Na experiencia portuguesa apontou-se a necessidade de urn maior desenvolvi
mento da ac9ao social na vertente do apoio psico-social, que requer o recurso, ainda 
nao existente, a terapias de grupo e familiares para desenvolver o estfmulo pessoal 
a participa9ao social. Apontou ainda a necessidade de desenvolver mais a interven
yao ao nfvel do emprego, educayao, saUde e apoio domiciliar. 0 apoio psico-social 
como estfmulo a participayao social, angariou alguma "agita9ao" entre os presentes, 
tendo ficado "no ar" uma certa desconfianya, urn certo descredito, feito de expe
riencias vividas, a "psicologiza9ao" da interven9ao social, o que a confirmar-se 
vitia a contraria o velho primado de Durkheim, trazido agora para a interven9ao, 
da explicayao do social pelo social, bem como a fundamenta9ao weberiana e de 
Cooley de que a interac9ao ultrapassa igualmente o terapeutico numa construyao 
pessoal e social da realidade. 

0 RMG permite, assim, em Portugal a redefini9ao da ac9ao social, pois em 
S. Jacinto, antes da implementa9ao do RMG apenas urn familia tinha acesso a ac9ao 
social, agora sao 15 as familias apoiadas. E, no dizer do comentador do workshop, 
Dr. Micael Pereira, o Estado a for9ar-se a si mesmo a estar presente nos locais, 
mostrando vatias visibilidades: polfticas de ac9ao social mais pr6ximas dos cida
daos I actores, e, pobreza mais visfvel aos olhos de todos. Sera a ruptura corn urn 
certo assistencialismo de denuncia que nada resolvia, e o aproveitamento de siner
gias locais para o desenvolvimento auto-sustentado. Se e certo que as pessoas 
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necessitam de ser protegidas, tambem nao o e menos, que e necessaria muita 
"genica" para nao as tornar dependentes e para fazer rupturas corn o proteccio
nismo. E esse o grande desafio a ac~ao social. E, tambem, o medo de quem acalenta 
preocupa~6es de mudan~a que criem autonomias e nao promovam dependencias. 

Na experiencia francesa foi salientada uma maior individualiza~ao da interven
~ao social, no refor~o das inter-rela~6es directas dos tecnicos corn as pessoas e suas 
familias, sem prejuizos do desenvolvimento de interven~6es comunitarias mais 
amplas. Foram ainda apontadas alguns dos efeitos perversos visiveis das Politicas 
de Protec~ao, no caso, a Infancia, que, ao serem excessivamente proteccionistas, 
geram nas familias o medo do Estado lhes poder retirar os filhos a qualquer 
momento. Este proteccionismo aumenta a instabilidade/ fragilidade das popula~6es 
destituidas, retirando-lhes, o Estado, o resto que ainda tern. Sera urn perigo, exa
gero, ponto de reflexao, no rninimo, a ter em conta, se nos quisermos situar numa 
6ptica de preven~ao do erro, atraves dos erros que os outros nao preveniram. 

Ao nfvel das metodologias, a experiencia francesa surgiu como contra-ponto ao 
apontado apoio psico-social para a participa~ao social, apresentado pela experien
cia portuguesa, ao colocar a t6nica da motiva~ao a participa~ao na dimensao cultu
ral, atraves da implementa~ao de bibliotecas locais, espa~os de discussao, desen
volvimento da forma~ao profissional e para a vida, etc. 

De qualquer modo, ambas as experiencias privilegiam o dialogo e a empatia na 
rela~ao tecnico-cliente, cidadao beneficiario, no dizer de Francisco Branco, como 
meio para a inser~ao social e para a reconstitui~ao. Deste modo, facilitar-se-a a 
acessibilidade dos cidadaos aos dispositivos e desenvolver-se-a uma maior abertura 
a ajuda, de forma a que os cidadaos melhor possam assumir o seu direito ao RMG 
ou RMI. Pois, em ambos as experiencias e forte a evidencia do desconhecimento, 
por parte das comunidades locais, deste dispositivo, bem como da forma de !he ter 
acesso. Na experiencia portuguesa verificou-se o desenvolvimento de uma estrate
gia comunitaria espontanea, que consiste numa divulga~ao por contacto directo, de 
cidadao a cidadao, na linha da retribaliza~ao das solidariedades grupais. Tal facto, 
muito podera revelar, deixo para reflexao, das riquezas encobertas destas popula
~6es chamadas destitufdas. 

Em ambas as experiencias, os cidadaos sao submetidos ao contrato de inser~ao 
e ao seu controlo, podendo ser expulsos do programa, se nao o cumprirem. Os limi
tes da vertente do controlo nos processos contratualistas, em articula~ao corn os 
limites da ajuda, bem como a interpenetra~ao destas duas vertentes, e, sem duvida, 
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uma discussao em aberto na acyao social, extensive!, entre outros, tambem, ao 
campo da acyao social na Justiya. Como conciliar ajuda corn controlo, sem que os 
cidadao percam a sua privacidade, que tambem e urn Direito de Cidadania! 

Em sintese, salienta-se que neste processo de transiyao se registam mudanyas ao 
nivel da relayao Estado-Cidadao, aumentando, por urn !ado, as relay5es de proxi
midade que entre ambos se estabelecem, e, por outro !ado, foryando-se o Estado a 
si proprio a estar mais presente nos locais. Esse dialogo estreito entre Estado-Cida
dao permitiu a explicitayao de varias visibilidades, por urn !ado, as politicas de 
Acyao Social estao mais pr6xirnas dos cidadaos, por outro, a pobreza e mais vis! vel 
aos olhos de todos. 

Esta relayao entre Estado-Cidadao e feita atraves de urna rede de relay5es estatais 
e privadas que apresentarn urn rosto. Seria, contudo, irnportante introduzir na discus
silo sobre estas tematicas a qualificayao desse "rosto", e de que modo ele aproxima ou 
distancia os cidadaos das decis5es que sobre eles sao tomadas. Essas decis5es apare
cem, muitas vezes, aos olhos dos cidadaos como an6nimas, traurnaticas e distantes, o 
que embora contribua para a promoyao da igualdade de direitos, desacredita os direi
tos de confianya. Corno garantir os direitos de cidadania numa relayao de proxirnidade 
e confianya entre Estado-Cidadao e uma das grandes questoes que se coloca, e que 
merecera indiscutivelmente a atenyao dos debates sobre estas materias. 

Regista-se ainda um maior aproveitamento das sinergias locais e uma ruptura 
corn os processos assistencialistas de intervenyao, colocando-se, sobretudo a t6nica 
na participayao, embora se tacteie, ainda, a melhor forma de o fazer. Contudo, 
0 desafio esta lanyado, ao nivel da necessidade de definiyao de estrategias de rup
tura corn praticas tradicionais. Resta saber se sabemos enfrenta-lo, se sabemos con
ciliar a protecyao de que as pessoas necessitam sem cair no exagero do proteccio
nismo, que o mesmo e dizer, da desresponsabilizayao, da dependencia. Que 
"genica", no dizer de Micael Pereira, e preciso colocar nesta Acyao para que ela se 
tome eficaz e nao degenere! :E este o grande medo, e tambem o grande desafio. 

Elza Pais, ISSS 
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