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I. The fohns Hopkins Comparative Nonprojtf Sector Project, Enquadramento; Apre
sentac;:iio do Estudo; Principais descobertas; Conclus6es/Implicac;:6es gerais 

II. IPSS na zona Norte da czdade de Lisbon; Enquadramento; Apresentac;:iio e Inter
pretac;:iio dos dados; Considerac;:oes Finais 

lntrodu~io 

Este trabalho foi realizado no ambito do IV Curso de P6s-Gradua~iio em 
Administra~iio Social, promovido pelo ISSS Lx, em 2003, na disciplina de Estado, 
Economia e Polftica Social. 

Apresentamos a recensiio bibliografica da primeira parte de urn estudo 
apresentado no livro Global Civzl Society Dimensios if Nonprifit Sectot; de 1999, 
que resume os resultados de urn ambicioso projecto concebido no sentido de 
clarificar a for~a social que representam hoje no mundo inteiro, os milhares de 
centros comunihirios, clfnicas de saude, escolas, centros de dia, organiza~oes 
de defesa do ambiente, clubes sociais, associa~oes profissionais, associa~oes 
culturais e tantas outras diferentes entidades que formam o que se vem cha
mando de sociedade civil, terceiro sector ou sector niio lucrativa. 

Devido a extensiio do estudo, que abrange vinte e dois pafses de todo o 
mundo, apenas abordaremos a primeira parte, em que os autores analisam as 
finalidades, o tamanho, a estrutura e a fonte de financiamento do sector niio 
lucrativa de urn. modo geral, agrupando os pafses por regioes do globo (Europa 
Ocidental, Europa Central e de Leste, Outros pafses desenvolvidos e America 
Latina). 

Assim, numa primeira parte faremos a apresenta~iio global do estudo. 
No ponto 1, abordaremos as questoes que se referem ao seu enquadra

mento e a pertinencia do estudo, ao interesse e aten~iio que estas organiza~oes 
vem ganhando, as caracterfsticas comuns, apesar das suas diferentes denomi
na~oes e da diversidade de entidades em presen~a e finalmente as razoes para 
o que o autor chama de "global associational revolution". 

No ponto 2, faremos a apresenta~iio do estudo propriamente dito, relati
vamente aos seus objectivos, amostra utilizada e caracterfsticas gerais, designa
damente, o facto de ser comparativo, em colabora~iio, consultivo, de utilizar 
uma defini~iio comum, utilizar uma abordagem de recolha de informa~iio alar
gada e ser quantitativo. 
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No ponto 3, iremos focar a nossa aten~ao nas principais descobertas evi
denciadas neste estudo, no que diz respeito a finalidade, estrutura, financia
mento e papel das organiza~6es do terceiro sector. 

No ponto 4, apresentaremos as implica~6es gerais que os autores apon
tam em consequencia dos resultados apurados. 

Na segunda parte, iremos apresentar uma breve amilise de alguns dados 
recolhidos junto de Institui~6es Particulares de Solidariedade Social da zona norte 
da cidade de Lisboa, no sentido de encontrar revela~6es empfricas locais de 
algumas das considera~6es que a analise do estudo Comparative Nonprifit Secror 
Project de fohns Hopkins nos proporcionou. Assim, no ponto 1 fazemos o seu 
enquadramento; no ponto 2 a apresenta~ao e interpreta~ao dos dados recolhidos. 

I PARTE 

1. Enquadramento 

Nos ultimos anos temos assistido a urn aumento do interesse nas institui
~6es sociais que operam fora do mercado e do estado. Sao-lhes atribufdas dife
rentes denomina~6es, como de nao lucrativas, de voluntariado, sociedade civil, 
independentes ou de terceiro sector. Apesar da diversidade de entidades que 
sao cobertas por estas defini~6es, sejam elas centros comunitarios, clubes de 
emprego, clubes sociais, centros de dia ou outras, a verdade e que apresentam 
algumas caracterfsticas comuns. 

Assim, segundo os autores, todas sao m.ganizll£oes, no sentido em que tern 
uma estrutura e uma presen~a institucional; sao privadas, isto e, sao formal
mente independentes ao estado; sao mio-lucrativas, pois os lucros nao revertem 
a favor dos seus gestores ou donos; sao de auto-govemo e de cariz volunttirio, 
isto e conseguem apelar a contribui~ao voluntaria de tempo e dinheiro. 

Estas caracterfsticas suscitam-nos algumas considera~6es quanta a reali
dade local em que desempenhamos a nossa actividade. Desde logo e funda
mentalmente, a questao da forte dependencia financeira que apresentam face 
ao estado, da intrfnseca rela~ao em muitas destas organiza~6es corn a dimen
sao religiosa e da utiliza~ao dos recursos para suprir necessidades da par6quia, 
o que nos leva a questionar do grau de auto-govemo e independencia face aos 
poderes politicos e religiosos. 

Nos ultimos anos tern-se assistido a urn significativo aumento do interes
se e aten~ao sobre estas institui~6es, traduzindo-se no que os autores chama
ram de "global associational revolution" e a qual atribuem tres ordens de raz6es: 

240 

• Crise do Estado nos ziltimos vinte anos 

)> As tradicionais polfticas de bem-estar do mundo desenvolvido do 
Norte tern vindo a ser questionadas, vindo diversos autores a analisar 
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de ha uns anos para ea a crise do Estado-Providencia e as vias da sua 
superac;ao; 

~ 0 desapontamento quanto ao nivel de progresso alcanc;ado nos paises 
do sul; 

~ 0 colapso do socialismo dos estados da Europa Central e de Leste; 
~ A degradac;ao do meio ambiente 

D 
Focalizactio da atenctio e de novas expectafivas na sociedade civtl 

• Forte aumenfo em ntimero e em escala 

Este significativo crescimento das organizac;6es da sociedade civil foi esti
mulado pela revoluc;ao nas comunicac;6es, que ocorreu nos ultimos vinte anos 
e pela expansao de uma classe media frustrada na fraca resposta da economia 
e da politica. 

• Crescendo quesfionamento do //consenso neo-liberar 

Este consenso defende que a resoluc;ao dos problemas do mundo desen
volvido e em desenvolvimento seria mais eficaz se nao limitasse o funciona
mento do mercado, mas antes o encorajasse. Este pensamento tern dominado e 
conduzido muitas das politicas econ6micas globais, mas, face a crise financeira 
mundial, tern sido severamente atacado. Assistimos, hoje, a procura de alterna
tivas para combinar as virtudes do mercado corn as desvantagens do alarga
mento da protecc;ao social. 

2. Apresenta~io do Estudo 

Este estudo, numa primeira fase que se completou em 1994, centrou-se 
em oito paises: Estados Unidos da America, Reino Unido, Franc;a, Alemanha, 
Italia, Suecia, Hungria e Japao. Actualmente, a analise estendeu-se a vinte e 
oito paises, estando a informac;ao sistematizada para vinte e dois deles, e que 
se apresentam no livro referido. 
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Europa Ocidental 

Europa Central e de Leste 

Outros paises desenvolvidos 

America Latina 

Quadro 1 

Alemanha 
Austria 
Bclgica 
Espanha 
FinHindia 
Fran9a 
Irlanda 
Paises Baixos 
Reino Unido 
Eslovaquia 
Hungria 
Republica Checa 
Romenia 
Australia 

Estados Unidos da America 
Israel 
Japao 
Argentina 
Brasil 
ColOmbia 
Mexico 
Peru 

TOTAL 22 
Fonte: The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 

0 estudo tinha como objectivos aumentar o conhecimento sobre o sector 
nao lucrativo, especificamente sobre a sua finalidade, a estrutura, o financia
mento e o seu papel. E isto foi feito pela primeira vez corn uma base empirica 
alargada a urn elevado numero de paises de todo o mundo. 

Procurou ainda explicar o porque das diferenc;as que este apresenta nos 
diferentes locais e identificar os factores que parecem encorajar ou retardar o 
seu desenvolvimento. 

Este estudo apresenta seis caracteristicas: e comparativo; em colaboraciio, na 
medida em que cerea de cento e cinquenta investigadores foram envolvidos 
neste esforc;o; e consultivo, pois recorreu a mais de trezentas pessoas dirigentes 
de varios quadrantes que se congregaram em comites locais; utiliza uma de[i
niciio comum, consensual nos termos das caracteristicas gerais destas organi
zac;oes ja enunciadas anteriormente; recorre a uma abordagem comum de recolha 
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de informactio; e quantitativo, na medida em que se baseia em solidos dados 
empiricos. 

Os dados recolhidos sao de 1995 e os valores numericos estao expressos 
em dolares. 

A actividade nao lucrativa das organiza<;oes foi analisada relativamente a 
doze dimensoes: cultura, educa<;i'io e investiga<;i'io, saude, servi<;os sociais, am
biente, desenvolvimento, civica e advocacia, filantropia, internacional, congre
ga<;oes religiosas, unioes profissionais e outros. 

3. Principais descobertas 

• Forra economica 

0 terceiro sector representa uma for<;a economica significativa, corn urn 
peso importante em termos de share do emprego e da despesa nacional. Assim, 
excluindo as congrega<;oes religiosas, a actividade do sector nao lucrativo re
presenta, no total dos vinte e dois paises, em 1995, 1,1 trilioes de dolares, isto 
e, 4.6% do PIB, empregando 19 rnilhoes de pessoas a tempo inteiro. 

Se considerassemos este sector como uma economia, ela seria a oitava em 
termos mundiais, corn mais empregados do que a maior empresa privada con
siderada por pais, como podemos constatar pelo quadro seguinte: 

Quadro 2 

Estados Unidos America 
Japao 
China 
Alemanha 
Franc;a 
Reino Unido 
Italia 
Terceiro sector (22 paises) 
Brasil 
Russia 
Espanha 
Canada 

7.2 
5.1 
2.8 
2.2 
1.5 
1.1 
1.1 
1.1 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 

Fonte : The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 
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Figura 1 

Nao lucrativo 

- ~ - ~ - ~ -~ - ~- ~ - ~ - ~ -~ -~ -~ -~-~-~-~ ~ ~ ~ 19 

milh6es 

Maiores empresas privadas 

J J _!. T 3.3 milh6es 

Fonte: The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 

Para alem do mimero de empregados no terceiro sector, importa ainda 
salientar que, nestes paises, em media, 28% da populac;ao contribui corn o seu 
tempo numa organizac;ao. Se acrescentarmos as congregac;6es religiosas estes 
valores aumentam ainda mais. 

• Variapio constdenivel na dimensao 

Apesar de representar esta significativa forc;a economica, coma acabamos 
de constatar, a sua dimensao varia consideravelmente. 

De urn modo geral, o terceiro sector e maior nos paises desenvolvidos e 
corn muito menor evidencia na America Latina e Europa Central e de Leste. 
Incluindo os voluntarios, estas organizac;6es representam 10,3% do total do 
emprego na Europa Ocidental, 9,4% nos outros paises desenvolvidos, 3% na 
America Latina e 1,7% na Europa Central. 

Os autores salientam ainda a importancia do fim do mito do dominio dos 
Estados Unidos da America, uma vez que muitos paises da Europa Ocidental 
apresentam urn sector nao lucrativa mais extenso, se medido coma share do 
emprego total. 

De referir ainda que a inclusao de voluntarios e de actividades religiosas 
nao tern grande impacto nestes valores. 

Urn factor a ter em conta e a presenc;a ou ausencia de medidas governa
mentais de protecc;ao social e em que grau de extensao. 

Segundo uma popular corrente de pensamento, quanta maior o grau das 
medidas politicas de protecc;ao social, menor o sector nao lucrativa. No entanto, 
o estudo levado a cabo nestes paises nao sustenta esta teoria. 

De facto, entre os onze pafses com gastos ao nfvel das medtdas governamentais 
de welfare relativamente elevados (ou seja, acima da media dos vinte e dois pafses), 
cinco tinham um terceiro sector relativamente pequeno (isto e: abaixo da media). Por 
outro !ado, entre os onze que avresentam nfveis relativamente baixos de vroteccao social 
estatal, oito tem tambem um terceiro sector pequeno. 
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• Predomindncia dos serviros de bem-estar 
-5 Modelos 

0 estudo conclui que dais ter<_;:os do emprego do sector nao lucrativa esta 
nos servi<_;:os, distribuidos da seguinte forma: 30% na educa<_;:ao, 20% na saude, 
18% nos servi<_;:os sociais e 14% na cultura/lazer. No entanto, ao ser 
introduzida na analise a ac<_;:ao dos voluntaries constata-se que 55% do seu 
tempo e gasto em actividades de recrea<_;:ao e nos servi<;os sociais. De acrescen
tar que ambiente, organiza<_;:oes civicas e de desenvolvimento sao areas que 
atraem igualmente os voluntaries. 

Apesar de algumas semelhan<_;:as gerais, a composi<_;:ao do sector nao lucra
tiva no que se refere a percentagem de emprego por area de actua<_;:ao, apresen
ta tambem algumas diferen<_;:as de regiao para regiao, conforme podemos cons
tatar pelo grafico 1. 

h 2 I I 

Clutros desenvolvidos ,. 
~s 
h 2 

America Latina 11 

f.l 
r---, 

B 

Ei.Jropa Central 

o~ 
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~6 
10 
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Fonte : The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 

a outros 

• Educa9do 

D SaUde 

• Serv.Sociaie 

D Culturallazer 

C Profissionol 

• Oesenvolvimento 

D Ambiente/Advocacio 

so 

Assim, na Europa Ocidental predominam os servi<;os de educa<_;:ao (28% ), 
servi<_;:os sociais (27%) e saude (22% ), facto que os autores associam ao papel 
historico desempenhado pelas Igrejas Catolica e Protestant e. 

Na Europa Central temos o predominio claro da cultura e lazer, que re
presenta 35% do emprego no sector. De referir ainda que e nesta regiao do 
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globo que as organiza<;6es de ambiente e advocacia tern maior expressao. Con
sideram os autores que isto ficara a clever-se a transi<;ao para a democracia. 

A America Latina apresenta urn forte dominio da educa<;ao (44%), facto 
que tambem podera estar ligado aos tempos do colonialismo e a tradi<;ao da 
presen<;a da Igreja Catolica, desde entao. As organiza<;6es de desenvolvimento 
empregam nesta parte do mundo urn maior mimero do que nas restantes em 
analise (7% ). 

Finalmente, e no que diz respeito aos outros pafses desenvolvidos analisa
dos no estudo, a maior fatia de emprego no terceiro sector vai para a area da 
saude, que representa 35%. 

5MODELOS 

Da leitura do grafico anterior, podemos concluir que entre os vinte e dois 
pafses analisados, existem cinco diferentes modelos, de acordo corn a estrutura 
que 0 sector nao lucrativa apresenta, no que respeita as areas de actua<;ao: 

1. Educapio Domzizante 

Aderiram a este modelo, oito dos vinte e dois pafses, sendo que estao incluf
dos neste grupo quatro dos cinco pafses da America Latina, a que se juntam a 
Belgica, a Irlanda, Israel e o Reino Unido. Nestes pafses, a media de emprego na 
area da educa<;ao e de 48%. Os autores atribuem este forte peso das questoes 
educativas a presen<;a e for<;a religiosa, seja do catolicismo ou do judafsmo. 

No Reino Unido, esta concentra<;ao de empregos no sector nao lucrativa 
no campo da educa<;ao, ocorre em nfveis mais elevados de educa<;ao, e reflecte 
as recentes transforma<;6es em significativos segmentos do sistema educacional 
britanico, corn a passagem de estatuto publico a privado, durante o tempo em 
que a Sr1l Thatcher geriu o Governo do pafs. 

2. Satide Domznante 

Este modelo e dominante nos Estados Unidos da America, no Japao e nos 
Pafses Baixos, o que reflecte o caracter predominantemente privado dos servi
<;os de saude nestes pafses e representa, na media destes tres pafses 45% do 
emprego nao lucrativa. 

3. Servi~os Sociais Domzizante 

Este terceiro padrao e mais forte em quatro dos pafses da Europa Ocidental 
(44% do emprego)- Austria, Fran<;a, Alemanha e Espanha, o que denota a mar
cada tradi<;ao e influencia da igreja catolica na provisao de servi<;os desta natureza. 
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4. Cultura/La~er Dominante 

A fatia maior do emprego na sociedade civil nos pafses da Europa Central 
e na cultura e no lazer, o que reflecte a heran<;a do Comunismo e os seus 
movimentos de recrea<;ao de massas. 

5 Equtlibrado 

Sao tres os pafses que apresentam urn padrao mais equilibrado no que se 
refere a questao do emprego: Austnilia, Colombia e Finlandia. 

• Fontes diversas de financiamento 

No que diz respeito a estrutura do financiamento das organiza<;6es do 
terceiro sector, o estudo refere tres fontes principais: sector publico, a filantro
pia e comparticipa<;6es e outros proveitos, distribufdas da seguinte forma na 
totalidade dos pafses analisados: 

Grafico 2 - Fontes de financiamento do sector nao lucrativo (22 paises), 1995 

11 % 

49% 

40% 

D Filantrop ia 

• Sector Publico 

o Comparticipag6es e 
Outros Proveitos 

Fonte: The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector project 

Como pudemos constatar pelo grafico 2, ao contrario do que seria de su
por, a filantropia constitui apenas 11% das fontes de rendimento das organiza
<;6es nao lucrativas; os apoios do sector publico 40 % ( o que mostra bem da 
dependencia destas organiza<;6es dos financiamento publicos ), e 49 % dos ren
dimentos sao provenientes de comiss6es e outros proveitos. 

De acordo corn os dados referenciados no estudo, dos quatro pafses que 
apresentam valores mais elevados relativamente ao peso relativo dos finan
ciamentos filantr6picos, tres sao da Europa de Leste (Romenia 27%, Eslova
quia 23% e Hungria 18%). Os autores associam este facto a tradi<;ao existente, 
na era comunista, das empresas financiarem servi<;os para os seus pr6prios 
empregados. 
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Corn valores tambem acima da media, encontram-se paises como a 
Espanha(19%) - unico pais europeu, a Republica Checa(14%)- outro pais de 
Leste, dois paises da America Latina - Colombia 15% e Peru 13% - e os Esta
dos Unidos da America(13% ), corn a sua reconhecida tradi<;ao filantr6pica. 

Quanto ao sector publico, este apresenta urn peso acima da media global 
na estrutura de financiamento das organiza<;6es dos paises da Europa Ociden
tal e nos outros paises desenvolvidos (corn excep<;ao da Espanha e dos Estados 
Unidos da America, que como vimos se encontram no grupo anterior, e da 
Australia e Finla.ndia. A Romenia, ao estar aqui incluida, constitui tambem urn 
factor de surpresa. 

Relativamente a Comiss6es e outros proveitos, sao os paises da America 
Latina os que apresentam urn maior peso relativo destas na estrutura do finan
ciamento das suas organiza<;6es. 

• Gerador de emprego 

0 sector nao lucrativo e, na opiniao dos autores, nao s6 uma for<;a econ6-
mica mais importante do que habitualmente e reconhecido, como tern ganho 
nos ultimos anos urn novo dinamismo, distanciando-se da generalidade das 
economias no que respeita a capacidade de gerar emprego. 

Entre 1990 e 1995, o aumento do emprego neste sector foi particularmente 
acentuado na Europa, tendo a Fran<;a, a Alemanha, os Paises Baixos e o Reino 
Unido, registado urn crescimento medio de 24,4%. Este aumento verificou-se 
sobretudo nas areas da saude e dos servi<;os sociais. 

4. Conclusoes/Implica~oes gerais 

0 sector nao lucrativo surge, das evidencias mostradas atras, como uma 
forte componente dinamica num conjunto significativo de sociedades pelo 
mundo inteiro. Nao s6 o variado numero de institui<;6es responde a importan
tes necessidades humanas, como tambem constitui, como vimos, uma for<;a 
econ6mica importante e em expansao, dando urn significativo contributo a 
vida econ6mica e social desses paises. Mas dificilmente tera o mesmo grau de 
desenvolvimento em todas as partes do mundo, pelo que as suas implica<;6es 
sao tambem distintas. 

Europa Central e de Leste 

Assim, na Europa Central e de Leste, a ambiguidade e talvez a principal 
caracteristica que emerge deste estudo. Desde a queda do comunismo em 1989, 
que assistimos ao que vem sendo chamado de "renascimento da sociedade 
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civil", mas que, apesar da sua nota vel energia, ainda se encontra numa fase 
distante da maturidade. 

De facto, os dados deste projecto mostram como uma das caracterfsticas 
da fase p6s-comunista e precisamente reflectir de forma ainda tao nftida 0 le
gado do comunismo, no que diz respeito, por exemplo, a forte posic;ao ocupada 
pelas organizac;6es de cultura e recreac;ao e uni6es profissionais, os dois unicos 
tipos de actividades autorizadas pelo regime comunista. 

Ao contrario dos outros pafses, areas como a saude, os servic;os sociais e a 
educac;ao tern ainda reduzida expressao no contexto do sector privado, o que 
prova como os cidadaos da Europa Central e de Leste ainda depositam no 
estado a expectativa de provisao destes servic;os. 

No sentido de ultrapassar esta ambiguidade, os autores apontam tres ta
refas a levar a cabo: legitimac;ao, capacidade de construc;ao e desenvolvimento 
de recursos. 

America Latina 

Na America Latina a principal caracterfstica e a dualidade, no sentido em 
que coexistem dois sectores nao lucrativos nesta regiao. Urn, constitufdo por 
organizac;6es de cariz tradicional e caritativo, ligado a elite s6cio-econ6mica; 
outro, associado a novas formas de organizac;6es e as chamadas ONG's. 

Assim, os desafios que a America Latina enfrenta nesta materia sao o tor
nar o sector uma realidade, a capacidade do sector em melhorar a formac;ao e 
as infraestruturas das organizac;6es, fazer parcerias corn o Estado e corn o 
mundo empresarial e ganhar terreno no domfnio publico. 

Pllfses Desen'IJolvidos 

Para estes pafses o maior desafio e o da renovac;ao. 0 aumento da procura 
por servic;os sociais de todo o tipo e a reduc;ao generalizada do papel do estado, 
sao factores explicativos da crescente import<1ncia do sector nao lucrativa. 

Os autores chamam a atenc;ao para o facto de uma grande dependencia 
do apoio estatal e das comparticipac;6es dos utentes poder fazer perder o con
tacto corn as populac;6es. Por urn lado, muitas destas organizac;6es cresceram e 
bur()cratizaram-se, de tal forma que quase nao se distinguem dos servic;os pu
blicos. Por outro lado, correm tambem o risco de se tornarem mais parecidas 
corn as empresas. 

Equilibrar o duplo risco de burocratizac;ao e de comercializac;ao constitui, 
assim, segundo os autores, o verdadeiro desafio. Para isso, apontam como cami
nho a seguir o planeamento estrategico; a melhoria na formac;ao e nos modelos de 
gestao, por forma a que revelem os valores fundamentais que estas instituic;6es 
supostamente promovem; o dialogo critico que comprometa os diferentes adores. 
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Para assegurar o apoio dos cidadaos, o sector nao lucrativo deve produzir 
em eficiencia e eficacia. Mas isto exige mais do que as tradicionais formas de 
gestao. Deve procurar-se modelos que garantam a defesa dos valores e da etica 
propria deste sector, agindo simultaneamente em conformidade corn criterios 
de eficacia no desempenho da actividade. 

Por forma a assegurar a independencia face ao Estado, torna-se vital a 
expansao da filantropia, que apresenta valores muito marginais nestes pafses. 

Por outro lado, as alterac;oes demografica e na forc;a de trabalho, sugerem 
que em muitos destes pafses existam reservatorios de potenciais voluntarios. 
Contuso, isto vai exigir urn esforc;o publico na educac;ao e formac;ao de leaders, 
na combinac;ao creativa de trabalho pago e nao-pago, particularmente em paf
ses onde a taxa de desemprego e particularmente elevada. 

No caso dos pafses europeus, os autores apontam a necessidade de fazer 
grandes esforc;os no sentido da integrac;ao e harmonizac;ao nas medidas trans
nacionais nestas materias. 

11 PARTE 

1) Enquadramento 

Na zona Norte da cidade de Lisboa, designadamente nas freguesias de 
Benfica, S. Domingos de Benfica, Carnide, Lumiar, Charneca e Ameixoeira, es
tao implantadas trinta e duas instituic;oes corn estatuto de Instituic;ao Particular 
de Solidariedade Social (IPSS) corn acordos de cooperac;ao corn a Santa Casa 
da Misericordia de Lisboa. 
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No funbito da actualizac;ao da Carta Social1-
2 de 2003, foram recolhidos junto 

destas organizac;oes dados relativos a sua actividade, e que sumariamente aqui 
compilamos e apresentamos, no sentido de encontrar revelac;oes empiricas lo
cais de algumas das considerac;oes que a analise do estudo de fohns Hopkins 
Comparative Nonprofit Secror Project nos proporcionou. 

Devido ao reduzido periodo de tempo para a realizac;ao deste trabalho, 
nao pudemos analisar todas as categorias disponiveis e apenas tivemos acesso 
aos dados de vinte e tres instituic;oes. 0 levantamento nao inclui dados relati
vos ao mimero de trabalhadores remunerados nem ao numero de voluntarios 
implicados no exerdcio da actividade corrente da instituic;ao, pelo que essa 
analise, de todo 0 interesse na 16gica do estudo anteriormente referido, nao 
pode ser efectuada. 

Assim, centraremos a nossa analise nas valencias predominantes, o ano 
de inicio da actividade, o ano do acordo e a percentagem da comparticipac;ao 
financeira da Seguranc;a Social no total dos proveitos. 

Conforme pudemos constatar nos quadros seguintes, as vinte e tres IPSS 
desenvolvem quarenta e cinco actividades, correspondentes a sete valencias, 
todas dirigidas ao apoio a infancia e aos idosos, corn predominancia das pri
meiras, que representam cerea de 53,3% do numero total de repostas. 

2) Apresenta~io e Interpreta~io dos dados 

Assim, e relativamente as valencias, elas apresentam-se distribuidas da 
seguinte forma: 

Tabela 1 

Creche 11 24.4 
ARL 13 28.8 
Centro Dia 5 11.1 
Centro Convfvio 3 6.6 
Servic;o Apoio 8 17.7 
Domiciliario 
Lar 4 8.8 
Residencia 1 2.2 
TOTAL 45 100 

1 Levantamento de ambito nacional promovido pelo lnstituto de Solidariedade e Segu
ran~a Social das respostas sociais existentes. 

2 Nao inclui as valencias de creche familiar nem de Jardim de lnfancia. 
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Relativamente ao ano de inicio de cada actividade, pudemos verificar na 
tabela abaixo que 60% do mimero total das actividades desenvolvidas por es
tas IPSS's, tiveram o seu inicio entre os anos 1985 e 1994, apresentando uma 
clara quebra a partir de 1995. 

Niio sera por acaso, uma vez que os anos oitenta assistiram em Portugal a 
uma reorienta<;iio das politicas sociais num sentido liberalizador de cometi
mento das actividades da ac<;iio social para as IPSS, nomeadamente corn a 
aprova<;iio em 1983 do Decreto-Lei 119 de 25 de Fevereiro, que aprova o novo 
estatuto das IPSS. 

Tabela 2 

Ate anos 70 4 8.8 
De 1980 a 1985 6 13.3 
De 1985 a 1989 12 26.6 
De 1990 a 1994 15 33.3 
De 1995 a 1999 4 8.8 
A 12artir de 2000 4 8.8 
TOTAL 45 100 

De referir ainda que todas as institui<;oes criadas antes de 1970 estiio di
rectamente ligadas a Igreja Catolica, por via de serem dirigidas por congrega
<;oes/movimentos leigos (Confraria S. Vicente de Paulo e Irmiis Doroteias, por 
exemplo ), a excep<;iio dos Invalid os do Comercio, mas cuja origem esta ligada 
ao movimento cooperativo-profissional e as mutualidades. 

Para alem destas, doze das dezanove restantes siio tambem organiza<;oes 
marcadamente de caracter religioso (uma ligada a Igreja Protestante, as outras 
a Igreja Catolica), sejam Centros Paroquiais - e que por isso tern como Presi
dente da Direc<;iio, por inerencia de fun<;oes, o paroco - sejam associa<;oes que 
o proprio nome identifica como de expressiio religiosa. 

Outro dado interessante e que podemos retirar da leitura das tabelas, diz 
respeito a coincidencia entre o ano de inicio da actividade e o ano em que foi 
estabelecido o acordo de coopera<;iio corn a Santa Casa da Misericordia de Lis
boa, que na capital tinha a si adstritas estas fun<;oes da Seguran<;a Social. 

Assim, podemos constatar que em dezoito IPSS's o ano do acordo e coin
cidente corn o ano de inicio da actividade, sendo num caso, mesmo anterior. 
Este facto, aliado ao peso que tern a comparticipa<;iio financeira da Seguran<;a 
Social que veremos a seguir, espelha bem ate que ponto e desde a sua origem, 
as IPSS's estiio dependentes de outras entidades. 

252 Lusiada. Intervenc;ao Social, Lisboa, n.2 32-34/2008 



Sociedade Civil Global. Dirnens6es do terceiro sector, p . 237-254 

No que diz respeito a percentagem da comparticipac;ao financeira da Se
guranc;a Social no total dos proveitos, esta e consideravel, confirmando a ideia 
da forte dependencia das IPSS face aos financiamentos ptiblicos, vendo assim 
limitada a sua acc;ao e intervenc;ao. 

Outra fonte 
financiamento para essa 
actividade 
Ate 50 
De 50 a 59 
De 60 a 69 
De 70 a 79 
De 80 a89 
90 ou mais 
TOTAL 

Tabela 3 

4 

9 
7 
8 
10 
5 
2 

45 

8.8 

20 
15.5 
17.7 
22.2 
11.1 
4.4 
100 

Coma pudemos constatar pela tabela anterior, 55.5% das IPSS depende 
em mais de 60% do apoio financeiro da Seguranc;a Social para o desempenho 
da sua actividade e que 15.5% depende em 80% ou mais. 

Considera~oes Finais 

E interessante verificar como urn estudo ao nivel mundial, urn levanta
mento local, suscitam, apesar de diferenc;as de grau e de profundidade, consi
derac;6es semelhantes. 

Assim, e preocupante a relativamente fraca autonomia que as organiza
c;6es do sector nao lucrativa revelam, estando a sua origem muito dependente 
da acc;ao estatal ou das Igrejas. A isto chama Boaventura de Sousa Santos a 
"sociedade civil secundaria" enquanto "formas juridicamente independentes does
tado, mas que, do ponto de vista financeiro e mesmo tecnico-organizativo so podem 
subsistir se a ele vinculados" (Santos, 1987:40 citado em Hespanha, 1999:28). 

Constitui pois, urn desafio ao terceiro sector, a promoc;ao da auto-suficien
cia das organizac;6es da sociedade civil, o que implica diversificar as fontes de 
financiamento e aplicar uma gestao eficiente que respeite a vontade e a real 
necessidade dos utentes, que alie participac;ao democratica, voluntariado e pro
fissionais na (re)organizac;ao e (re)orientac;ao de respostas adequadas. 
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Este e tambem urn desafio, do meu ponto de vista, aos profissionais de 
Servi<;o Social que exercem a sua actividade profissional em larga escala nestas 
organiza<;6es, no sentido de procurarem evitar a burocratiza<;ao das ajudas e 
de se (re)colocarem nao so na presta<;ao de urn servi<;o, como tambem na defe
sa do direito de protec<;ao face a detcrminado risco ou necessidade. 

E evidente que nesta materia a regulamenta<;ao tern de ser dos poderes 
publicos, mas enquanto profissionais e cidadaos, devemos assumir uma atitu
de crftica e de participa<;ao democnitica por rela<;ao ao Estado, por urn lado, 
mas tambem face as Direc<;6es das institui<;6es onde desempenhamos as nossas 
fun<;6es, no sentido de darmos uma resposta suficiente e adequada as popula
<;6es a quem servimos. 

Isto passa por urn "maior envolvimento e responsabtlizarao das organizap5es 
nao governamentais e de outras instituip5es de canicter associativo na difim{ao, apli
carao e avaliarao das polfticas e das medtdas." (Capucha, 1995: 21). 
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