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Estado tem que ser responsabilizado
pela sustentabilidade das instituições

O padre Lino Maia está há 11 anos à frente da Direção da CNIS. Neste momento, precisamente a meio do terceiro
mandato de quatro anos. Como presidente da Confederação conheceu quatro governos e três ministros que tutelaram a Solidariedade e Segurança Social durante esse período: Dois integraram executivos socialistas; um era centrista que fez parte de um governo de coligação de direita. Vieira da Silva, atual responsável da pasta, é um repetente.
Lino Maia, nesta Grande Entrevista, fala das relações da CNIS com o presente poder e da especificidade política
que lhe dá suporte; dá conta do entendimento entre as grandes organizações do Setor Social; faz a apologia da distinção do que é Solidário na Economia Social; assume as dúvidas que persistem a propósito do futuro da Cooperação.
Sem hesitações afirma: “Temo que haja uma tendência para a inversão do caminho percorrido”.
A ler, com atenção, nas páginas 11,12 e 13.
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As Migrações para a UE
Apesar de alguns acontecimentos relevantes,
ocorridos em 2016, que poderão influenciar de forma mais negativa do que e positiva, os próximos
tempos na Europa e no mundo, com várias interrogações sobre como se vão comportar os seu actores principais (Brexit, Trump, Dívidas Soberanas,
o Euro e Crescimento anémico na Europa entre
outros), vão continuar a ser os milhões de deslocados/emigrantes/refugiados oriundos da Síria,
Iraque e outros pontos do mundo, que pretendem
emigrar para a Europa, que vão continuar a pôr
à prova a solidariedade dos europeus que, infelizmente, nos últimos dois anos, não têm dado um
bom exemplo, salvo algumas excepções, por exemplo Portugal.
O CESE (Comite Económico e Social Europeu)
num relatório de informação, entregue em Outubro
na Comissão Europeia, relativo à situação da migração laboral na UE, considera que a migração
pode ajudar a responder a alguns dos desafios
colocados pelas alterações demográficas e pela
escassez de certas competências na UE, e que a
política para a migração laboral, deve basear-se na
cooperação com os países terceiros, no domínio da
promoção da migração regular, a qual também deve estar ligada à política do mercado de trabalho
na UE e, por conseguinte, será necessária a participação dos parceiros sociais (empregadores e sindicatos) e da sociedade civil organizada (instituições de solidariedade, ONG e outras ) para ajudar
a gerir os procedimentos de acesso e de admissão.
Nesta conformidade, o CESE propôe que a UE promova, em diálogo com países terceiros, uma nova
geração de parcerias para a mobilidade, que inclua
sistemas flexíveis de mobilidade e procedimentos
legais para a migração laboral na UE.
A integração no mercado de trabalho de nacionais de países terceiros, deve ser apoiada por
programas de formação e desenvolvimento de

competências antes da partida e após a chegada,
bem como por serviços específicos de apoio à procura de emprego. Deve ser dada especial atenção,
nomeadamente, ao reconhecimento dos diplomas,
à formação linguística, bem como à disponibilização de uma conta bancária de base, a todas as
pessoas com direito a permanecer na UE, à integração em matéria de alojamento, à segurança social, ao acesso ao ensino e aos cuidados de saúde,
por outro lado, os trabalhadores migrantes devem
cumprir a legislação nacional, como quaisquer
outros cidadãos. Devem respeitar plenamente os
valores sociais, a cultura e as estruturas institucionais dos países de acolhimenro, e devem cooperar plenamente com os poderes públicos dos
Estados-Membros.
As políticas europeias para a integração dos
migrantes devem ser geridas não só pelos poderes
públicos, incluindo as autarquias locais, mas também pelos parceiros sociais e pelas organizações
da sociedade civil promotoras da solidariedade e
outras. Portugal tem dado um bom exemplo, organizando as respostas adequadas ao acolhimento
de refugiados (migrantes), de como estas estruturas podem funcionar, cooperando de forma efectiva, para alcançar o sucesso das respostas aos
mais variados níveis.
O CESE tem, desde sempre, dedicado uma
atenção muito particular às questões ligadas às
migrações e, desde há três anos, criou um ‘Prémio’
dedicado à ‘Sociedade Civil Migratória’, para recompensar exemplos de solidariedade humana,
atribuindo um valor monetário a cinco instituições
que se tenham distinguido, através do seu trabalho, na melhoria das vidas dos emigrantes e impulsionar a sua integração na sociedade europeia.
Os prémios relativos a 2016 foram entregues na
sessão plenária de Dezembro. Foram recebidas
283 candidaturas oriundas de 27 países (note-se

que apenas de um país não foram submetidas
candidaturas). A CNIS contribuiu activamente na
divulgação desta iniciativa, através do ‘Notícias à
Sexta’, procurando sensibilizar as nossas instituições a candidatarem-se e oferecendo os seus préstimos no preenchimento do respectivo processo de
candidatura.
As instituições vencedoras em 2016, foram:
SOS Méditerranée, um projecto liderado por
uma instituição alemã que teve um papel crucial
no salvamento, no mar, de cerca de 5000 pessoas.
Dionysis Arvanitakis, um padeiro grego que tomou a iniciativa de distribuir pão e pastelaria diversa a milhares de emigrantes com fome.
SOS Racismo Gipuzkoa, um projecto de uma
instituição espanhola a qual literalmente alimentou milhares de residentes e emigrantes e procurou colocá-los em contacto para se conhecerem e
interagirem.
Artemisszió Foundation e a Iliaktida Foundation
dois projectos, um húngaro e outro grego, que foram pioneiros na assistência a emigrantes facilitando a sua integração social.
Não consegui saber se, entre as candidaturas
apresentadas, haveria alguma portuguesa, sei que
no ano passado (2015) houve duas candidaturas
portuguesas, esperemos que, em 2017, muitas
das nossas instituições se candidatem, pois muitas estão a fazer um trabalho extraordinário, com
o acolhimento de refugiados e outras actividades
solidárias de reconhecido mérito. Certamente a
CNIS irá, mais uma vez, divulgar os períodos de
candidatura no momento certo.

SALÁRIO MÍNIMO

CNIS solicita informação às IPSS
Aprovado e promulgado que está o aumento da
RMMG (Remuneração Mínima Mensal Garantida)
para 557 euros, a partir de 1 de janeiro de 2017,
e visto que é uma decisão que vai abranger um
número muito elevado de trabalhadores das IPSS,
estimando-se que mais de 50% dos trabalhadores tenham a sua remuneração mensal prevista
em Níveis da Tabela A dos Contratos Coletivos de
Trabalho situados abaixo do valor agora estabelecido, a CNIS solicita às Direções das instituições suas
filiadas que remetam para o endereço eletrónico
dep.tecnico@cnis.pt, a seguinte informação:
- Impacto da atualização da RMMG na despesa anual com pessoal, com indicação do montante anual, bem como a correspondente percentagem de aumento dessa despesa;

- A mesma informação, mas prevendo a repercussão da atualização da RMMG nas remunerações correspondentes apos Níveis imediatamente
anteriores da Tabela A que se situam abaixo do
valor da RMMG agora fixada, mantendo a diferenciação em vigor, isto é, prevendo a atualização
do Nível XVIII para 557,00 euros, a do Nível XVII
para 561,00 euros, a do Nível XVI para 565,00
euros, a do Nível XV para 569,00 euros, e a do
Nível XIV para 579,00 euros.
Recorde-se que a posição da CNIS é a de que
a atualização da RMMG constitui um ato de justiça relativamente aos trabalhadores, mas que
deve competir ao Estado, como responsável pela proteção social dos cidadãos, proteção de que
a ação desenvolvida pelas IPSS constitui um

instrumento essencial, assegurar que esse ato de
justiça não tenha o efeito de ferir a sustentabilidade das instituições.
Com efeito, as IPSS não poderão, nem deverão, imputar nas comparticipações dos seus
serviços o aumento dos encargos com pessoal,
sob pena de se esbater a missão das IPSS, que
é a solidariedade, com especial atenção aos mais
desfavorecidos.
Em breve irão iniciar-se as negociações com
o Governo para o Compromisso de Cooperação
2017/2018, só sendo possível a CNIS assegurar
uma eficaz defesa dos interesses das instituições
se estiver munida de informação atual e fiável sobre os efeitos concretos desta medida na estrutura da despesa com pessoal.

| Janeiro 2017 | Editorial | 3

Padre Lino Maia
Presidente da CNIS

Conta Satélite
da Economia Social
bem-estar (5,5%).
2. As entidades com o estatuto de IPSS (repete-se: apenas 9% do conjunto das Unidades)
são Associações, Cooperativas e Fundações de
Solidariedade Social, Casas do Povo, Centros
Sociais Paroquiais, Institutos de Organização
Religiosa Misericórdias e Mutualidades. Não são
nem mais nem menos autênticas ou valorizadas
que as associações de desenvolvimento e humanitárias ou de cultura e recreio, nem que as cooperativas ou as fundações culturais, morais ou religiosas: são simplesmente diferentes por terem uma
missão diferente. Sendo também Entidades sem
fins lucrativos, têm respostas para acolhimento
institucional para crianças e jovens em perigo, alojamento social de emergência, cantinas sociais, casas abrigo, centros (de acolhimento, de convívio, de
dia e de noite para pessoas idosas, de apoio à vida
e a toxicodependentes, de apoio familiar e aconselhamento parental, de comunitários e protocolares, de atividades ocupacionais e de tempos livres),
creches, cuidados continuados integrados, jardins
de infância, lares (nomeadamente de infância, juventude ou pessoas idosas), serviços de apoio domiciliário... Na área da deficiência, por exemplo,
quase tudo o que se faz entre nós é da responsabilidade direta de algumas destas Entidades.
São Entidades de uma comunidade que age
por caridade, cidadania ou solidariedade. São
Entidades de comunidades que se envolvem e
não se demitem e que, nos momentos de crise,
se comportam de uma forma expansionista e em
contraciclo, se comparada com os outros sectores
tradicionais da economia e com outras sociedades.
São economia das
pessoas e para
as pessoas, com
abordagem mais
humanista, mais
próxima e mais
benéfica para os
cidadãos, sobretudo, os que vivem situações de
maior fragilidade
social.
3. A singularidade das IPSS
está na estratégia da sua missão, que é a da
Cooperação com
o Estado. Aquilo
que fazem é aquilo

que um Estado Social tem de assegurar que seja
feito em prol dos cidadãos. E, para isso, o Estado
chama a si recursos por meio de impostos e disponibiliza uma pequena parte às IPSS para que, com
a arte do coração, com maior eficácia e proximidade e com mais engenho, na cooperação, sejam disponibilizados serviços por aqueles cidadãos que, já
muito antes do Estado despertar para as verdadeiras questões sociais, se começaram a organizar
com tamanha mestria e com grande atenção aos
mais carenciados. E os recursos que o Estado disponibiliza a estas Instituições corresponde a menos de metade da receita destas Instituições que,
só em salários, em média, atingem valores superiores a 50% da sua despesa.
Tardiamente, em alguns areópagos e em contraciclo, parece querer redefinirem-se competências para que o Estado passe a assumir aquilo
para que nem está preparado nem sequer terá
suficientes merecimentos de organização. Nem sequer a sociedade o mandataria para tal porque, na
proximidade e pela subsidiariedade, esta faz muito melhor, com menos custos e com muito maior
prontidão.
Por isso mesmo, nem convém que se inverta
este percurso, aprovado e certificado, nem que o
significativo caudal deste percurso seja dissolvido
numa economia social tão rica, mas tão plural e
tão indiferenciada...
O Sector Social Solidário tem uma missão “tão
concreta e definida”, que não sendo “como outra coisa qualquer”, já é uma “constante da vida”
portuguesa...
Foto: D.R.

1. No dia internacional da solidariedade humana (20 de dezembro) a Cooperativa António Sérgio
para a Economia Social (CASES), de que a CNIS faz
parte, apresentou os resultados da Conta Satélite
da Economia Social (CSES) de 2013. Um trabalho
muito oportuno que atualizou e confirmou o realizado em 2010.
Segundo a Conta Satélite, em 2013 a Economia
Social contava com 61.268 Unidades: Associações
com Fins Altruísticos (57.196), Associações mutualistas (111), Cooperativas (2.117), Fundações
(578), Misericórdias (389) e Subsetores autogestionário e comunitário (877). A Economia Social
representava 2,8% do Valor Acrescentado Bruto
(VAB) nacional, 5,2% das remunerações, 6,0% do
emprego remunerado e 5,2% do emprego total (expresso, em ambos os casos, em unidades de trabalho Equivalentes a Tempo Completo – ETC). A
remuneração média (por ETC) nas entidades da
Economia Social correspondia a 86,4% da média
nacional.
Em 2013, a Ação e Segurança social era a principal atividade económica, gerando 54,6% do emprego remunerado e 44,7% do VAB da Economia
Social.
Apesar das atividades relacionadas com a
Cultura, Desporto e Recreio congregarem mais
de 50% do total de unidades de atividade económica, elas representavam apenas 4,9% do VAB
da ES.
Na Conta Satélite 2013, foram consideradas
5.584 entidades com o estatuto de Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou
equiparadas (cerca de 9% do total das Unidades),
sendo estas maioritariamente constituídas por
Associações com Fins Altruísticos (ACFA - 84,7%),
seguindo-se as Misericórdias (6,9%), as Fundações
(3,9%), as Cooperativas (2,4%) e as Associações
Mutualistas (1,9%).
Mais de 95% das Misericórdias e Associações
Mutualistas e menos de 10% do total de
Cooperativas e de ACFA possuem estatuto de
IPSS. Em 2013, as IPSS desenvolveram a sua atividade sobretudo na Ação e Segurança social (76,4%
do total de IPSS), destacando-se ainda os Cultos
e congregações (8,0%) e a Cultura, o Desporto e o
Recreio (6,4%).
No que respeita ao VAB das IPSS, a atividade
dominante foi igualmente a Ação e Segurança social (77,1%), seguida pelos Cultos e congregações
(7,6%) e pela Saúde e bem-estar (6,5%), alterandose ligeiramente a hierarquia face à distribuição do
número de unidades. Na estrutura do emprego remunerado das IPSS evidenciou-se, uma vez mais,
o peso da Ação e Segurança social (79,6%), seguindo-se os Cultos e congregações (7,7%) e a Saúde e
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PACTO DE COOPERAÇÃO

Uma estratégia definida
e abraçada há duas décadas
No passado dia 19 de dezembro de 2016 assinalaram-se duas décadas sobre
a assinatura de um dos documentos mais determinantes para o Setor Social
Solidário em Portugal, o Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social. O
SOLIDARIEDADE convidou o padre José Maia, à época presidente da UIPSS/
CNIS, a recordar como tudo se passou e como se chegou à elaboração do Pacto.
Também o então ministro da Segurança Social, Ferro Rodrigues, deixa uma
mensagem a propósito do 20º aniversário do documento que define quem é
quem e quem faz o quê na ação social em Portugal.
Foi há 20 anos assinado e dizia logo no início:
“O Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social
será, pois, o instrumento redefinidor das áreas,
regras, pressupostos e condições de cooperação,
abrindo ainda caminho para a revisão global da
legislação aplicável às Instituições Particulares de
Solidariedade Social e para eventuais alterações a
introduzir no quadro legal das autarquias locais.
Nestes termos, o Governo, representado pelo Primeiro-Ministro, a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses (ANMP), a Associação
Nacional de Freguesias (ANAFRE), a União das
Instituições Particulares de Solidariedade Social
(UIPSS), a União das Misericórdias Portuguesas
(UMP) e a União das Mutualidades (UM), representadas pelos respectivos Presidentes, celebram o
presente Pacto de Cooperação para a Solidariedade
Social”.
No final do documento figuram as assinaturas
do primeiro-ministro António Guterres e dos presidentes da ANMP, Mário de Almeida, da ANAFRE,
Manuel Marçal Pina, da, então, UIPSS - União
das Instituições Particulares de Solidariedade
Social (hoje CNIS), padre José Maia, da União das
Misericórdias Portuguesas, padre Vítor Melícias,
e da União das Mutualidades Portuguesas,
António da Costa Leal, que anuíam em seguir
um caminho que se regesse por “um instrumento
que visa criar condições para o desenvolvimento
da estratégia de cooperação” entre o Setor Social,
“que prosseguem fins de solidariedade social”, o
Estado Central e as “Administrações Regional e
Local”.
Ao colocarem as respetivas assinaturas no
Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social,
todos os subscritores assumiram que, como se pode ler no documento, “cooperarão entre si com os
seguintes objetivos:
a) Desenvolvimento de uma rede de apoio social
integrado, contribuindo para a cobertura equitativa do País em serviços e equipamentos sociais;
b) Melhoria da qualidade e eficácia dos serviços
e equipamentos sociais existentes e aperfeiçoamento das metodologias de intervenção;
c) Fomento de iniciativas que visem a minimização dos efeitos das desigualdades e injustiças

sociais e a promoção da dignidade e qualidade de
vida e da saúde das pessoas, das famílias e das
comunidades;
d) Corresponsabilização dos diversos agentes
dos sectores público e social e desenvolvimento
sócio local no fomento das iniciativas previstas no
presente instrumento de cooperação;
e) Otimização dos recursos disponíveis, de modo a possibilitar melhores prestações sociais, assentes nas relações custo/benefício/qualidade dos
serviços”.
Estabelecia-se quem faz o quê na ação social
direta, numa altura em que o Setor Solidário pugnava pela sua afirmação, depois de muitos anos de
vazio normativo, que poucos anos antes começava a ser desbloqueado. Importa lembrar que eram
tempos de fortes investidas políticas no sentido de
municipalizar a ação social, como recorda o padre José Maia, à época presidente da UIPSS, hoje
CNIS: “Quando me tocou assumir a responsabilidade de assumir a presidência da União a situação
era confrangedora. Ainda me lembro de ir ao Largo
do Rato a reuniões com técnicos da Segurança
Social… até ao dia em que me saltou o testo e disse

que não ia a mais nenhuma reunião com técnicos.
É que os técnicos da Segurança Social é que ditavam as regras para as IPSS e, então, disse que
aquilo acabava ali”.
O padre José Maia liderou a UIPSS/CNIS de
1988 a 2003 e recorda de forma muito viva os
tempos de afirmação das IPSS, que, na opinião
dele, começam em 1992, com a publicação do
Despacho Normativo nº 75/92, que em 2017 celebra 25 anos.
Eram os tempos da famosa reunião em Alfena,
“convocada em 24 horas e onde esteve Cavaco
Silva e o ministro Silva Peneda”, respetivamente,
primeiro-ministro e ministro da Segurança Social,
e que ficou conhecida pelo «Grito de Alfena».
“Foi o Grito do Ipiranga, em que dizíamos que
não aceitávamos mais aquela situação e, então,
saiu o Despacho nº 75/92”, conta o padre José
Maia, lembrando: “O Despacho foi trabalhado pela Direção e pelo seu assessor jurídico da União,
doutor Costa Fernandes, linha a linha e a nossa
ideia foi a de nunca mais deixar que fossem eles
a construir normativos, mas fôssemos nós a ter a
iniciativa”.
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Para o então líder da UIPSS/CNIS, “havia intencionalidade, atitude e firmeza” e, com o Despacho
Normativo 75/92, era o fim das conversações com
técnicos e o elevar da “negociação para um patamar político, só a nível de secretários de Estado e
ministro”, que sublinha: “Antes, com o ministro do
Planeamento Valente de Oliveira, havia a intenção
de municipalização das políticas sociais, ao que,
“em nome da Direção, disse logo, contra a municipalização marchar, marchar!”.
O padre José Maia recorda que houve uma
sequência de passos que conduziram à elaboração do Pacto de Cooperação para a Solidariedade
Social, como o referido despacho e a criação da
Rede Social, que trouxe nova investida dos defensores da municipalização da ação social.
“A Rede Social era o instrumento que foi criado para regular quem faz o quê. Em tudo sempre
manifestámos abertura para que toda a gente pudesse dar, mas cada um sabendo qual era o seu
espaço. Nunca renunciando nós à autonomia e à
identidade das IPSS, que é a solidariedade”, argumenta, recordando de seguida a questão em que
se queria colocar à frente das estruturas da Rede
Social os autarcas: “Isso é que era bom! Não aceitei, tivemos ali hora e meia e nunca houve cedência nesse ponto. E disse-lhes, ‘quando muito quem
preside, em princípio, é o presidente da Junta na
Comissão Social de Freguesia e o presidente da
Câmara no CLAS’. E quando veio a primeira versão do documento para (eu) assinar, tinham tirado o «em princípio». Obviamente, opus-me, mas
depois corrigiram e colocaram novamente o «em
princípio»”.
Foi numa Assembleia Geral, em Fátima, que a
UIPSS/CNIS propôs “que se fizesse um Pacto de
Cooperação para a Solidariedade Social”, que, ainda segundo o padre José Maia, “pretendia acolher
aquilo que andava no ar, ou seja, se há muita gente a querer fazer bem, não seja por isso que não o
fará, então, vamos a isso e vamos definir o que é
que faz cada um”.
O então presidente da União recorda que “logo
nessa altura houve quem quisesse fazer um estudo para ver o impacto financeiro das IPSS”, ao que

se disponibilizou para fornecer alguns dados, mas:
“Disse sempre que me estava a marimbar para o
impacto financeiro, porque nós somos solidariedade e nem a pinta do «i» nos tiram. Sempre chutei
a economia, nós somos da solidariedade. A economia é noutra porta”.
E o padre José Maia refere ainda outra questão,
que reconhece não ser valorizada por muitos, mas
que é “muito importante”. Refere-se ao articulado
da Constituição da República Portuguesa que, na
revisão de 1997, consagrou que “o Estado apoia”
o Setor Solidário, “o que é um compromisso de
financiamento”.
“Temos em sede de Constituição o compromisso de financiamento do Estado. Ou seja, não depende dos Governos, é obrigação constitucional. É
certo que cada um pode interpretar à sua maneira,
mas o compromisso de apoiar financeiramente está na Constituição”, assevera o padre José Maia,
lembrando que na altura havia “uma grande intencionalidade em defender a identidade e autonomia das IPSS”.
Para o antigo responsável pela UIPSS/CNIS,
que muitas batalhas travou pela afirmação das
IPSS, “houve uma série de medidas que pretenderam acautelar o Setor, que é único na Europa”,
acrescentando: “Não há nenhum outro Estado
na Europa em que haja uma concertação entre
o Estado e as IPSS para que exista o subsistema
da ação social na Segurança Social. E essa ação
social foi contratualizada com as IPSS”.
E para tal foi necessário arranjar quadros normativos, “porque a guerra ideológica era muita,
havia muita tentação e, nesse aspeto, o então primeiro-ministro engenheiro Guterres foi um aliado
e o Pacto constituiu uma defesa para as IPSS”.
Porém, as ameaças de que o Setor Social
Solidário tem sido alvo, não surpreendem o antigo
presidente da UIPSS/CNIS.
“Depois houve um tempo em que toda a gente continuou a pressionar e admito que se possa, por motivos vários, ter caído naquilo que era
a Economia Social, que, como costumava dizer,
era um albergue espanhol, mas muito pior, porque as IPSS vão cair num caldeirão de que nunca mais se safam”, afirma, defendendo: “Durante
bastante tempo houve a tentação de nos meterem
na economia, mas sempre defendi que somos da
solidariedade”.
A estre propósito recorda o episódio da tentativa de revisão do Decreto-lei nº 119/83 e que esbarrou na questão de se saber qual a tutela da UIPSS:
“Não aceitei, porque a tutela só existe em órgãos
da mesma natureza e nós não somos públicos.
Naquela altura sabíamos o que queríamos e tínhamos o aval político do ministro Silva Peneda, que
foi um grande aliado nesta coisa da autonomia. E
foi nessa altura que a então UIPSS quis uma cadeira no Conselho Económico e Social”.
É da sucessão destas situações e clarificações que resulta o Pacto de Cooperação para
a Solidariedade Social, que apesar de todas as
ameaças, continua a balizar quem faz o quê na
ação social no País.
“Aquele foi um tempo em que houve que fazer
esta defesa para clarificar as situações. Era necessário porque a partir do momento em que não se
clarificam as coisas pode vir uma tormenta ideológica, como a de agora, que é completamente
desfavorável ao Setor Solidário, pelo que há que
estar com muita atenção para prevenir a estatização da solidariedade”, defende o padre José Maia,
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deixando uma crítica: “Toda a gente quer lugares
para pôr o pessoal político e é preciso incluir na listagem do pessoal a quem se dá benesses as IPSS,
que é um universo grande. É uma ideia pragmática, até os percebo, mas não pode ser”.
Para o antigo presidente da UIPSS/CNIS, “o
Estado pode mudar de políticas, pode dizer que
acabou o tempo em que contratualiza a ação social
com as IPSS, através de um ato administrativo e os
sinais que dá é que o quer fazer”; porém, “se se cai
na tentação de pegar nas instituições e fazer delas
e prepará-las no conceito de terem que gerar receitas para a sua atividade, isso é outra conversa, é
outra coisa, que não solidariedade”.

MENSAGEM DE FERRO RODRIGUES
Apesar de a sua assinatura não constar do documento, o então ministro da Segurança Social,
Eduardo Ferro Rodrigues, foi um dos protagonistas na elaboração do documento e deixou uma
mensagem ao SOLIDARIEDADE, por ocasião do
20º aniversário do Pacto de Cooperação para a
Solidariedade Social.
“A assinatura do Pacto de Cooperação para o
Setor Solidário já faz 20 anos.
O Setor Solidário tem um papel estratégico na
vida do País, na sua complementaridade com o setor público e o setor privado.
É assim em todas as economias sociais de mercado que temos como referência na Europa.

Quando cheguei ao Ministério da Solidariedade
Social em 1995 a severidade da pobreza em
Portugal era gritante e tínhamos poucos instrumentos eficazes para reduzir o impacto deste drama social.
Foi preciso lançar no terreno, com vontade política e sentido da urgência social, uma nova geração de políticas sociais orientada para quem mais
precisa.
O Rendimento Mínimo Garantido foi o primeiro exemplo de muitas outras medidas que tiveram
concretização posterior, como o Complemento
Solidário para Idosos.
Sempre entendi que a eficácia de uma medida
social desta dimensão teria de assentar no forte
contributo do Setor Solidário.
Tive na altura a colaboração de uma equipa
fantástica, em que estavam Rui Cunha, Paulo
Pedroso e Vieira da Silva. Contei ainda com a
União das Misericórdias e o padre Vítor Melícias.
E tive na Confederação Nacional das Instituições
de Solidariedade e na pessoa do seu presidente à
época, o padre José Maia, um excelente interlocutor para, juntos, transformarmos Portugal numa
sociedade mais justa, inclusiva e solidária.
As instituições de solidariedade social são um
grande movimento da sociedade civil com um conhecimento real da vida das pessoas e das comunidades em que atuam”, escreveu o atual Presidente
da Assembleia da República.
PEDRO VASCO OLIVEIRA (TEXTO)
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SÍRIA

Maristas combatem sofrimento em Alepo
Espalhada por diversos pontos do mundo, a Congregação dos Irmãos Maristas
tem uma missão na martirizada cidade de Alepo, os Maristas Azuis, onde tentam, por todas as formas, atenuar o sofrimento de uma população castigada há
mais de quatro anos pela guerra.

Em Portugal, o Lar Marista de Ermesinde,
instituição fundada por iniciativa da Província
Portuguesa,
atual
Província
Marista
de
Compostela, é uma das IPSS que, sob a égide da CNIS, irá acolher refugiados menores
não-acompanhados.
Em permanente contato com os seus irmãos
Maristas Azuis, o Lar Marista de Ermesinde fez
chegar ao SOLIDARIEDADE uma missiva enviada de Alepo, na qual o irmão Nabil Antaki dá uma
imagem do que se passa na cidade mártir e dos
vários projetos que a Congregação desenvolve para melhorar, dentro do que é possível, a vida do
alepinos.
É esse relato na primeira pessoa desde Alepo,
enviado a 17 de setembro de 2016 para os irmãos
de Ermesinde, que aqui agora transcrevemos e
que Nabil Antaki intitulou «O Mundo que nos rodeia. Revolta e compaixão (Carta de Alepo nº 27).
«A trégua negociada entre russos e americanos
entrou em vigor faz já cinco dias. Até agora, ela é
muito respeitada. Os alepinos de confissão muçulmana puderam celebrar el Eid al Adha (festa
do sacrifício) nas ruas e nos jardins públicos sem
medo dos morteiros e das garrafas de gás cheias
de pregos e explosivos que os rebeldes lançam
sobre Alepo, desde há quatro anos e dois meses,
produzindo todos os dias múltiplas vítimas. Até
agora, não houve uma matança como, faz 70 dias,
com motivo da festa do Fitr, quando os morteiros
lançados sobre as zonas civis, nas ruas cheias de
famílias em festa, fizeram dezenas de mortos, sobretudo crianças. Mas os alepinos estão alerta,
são céticos quanto à observância da trégua, pois
esta não se refere aos dois grupos reconhecidos
como terroristas pela comunidade internacional,
o Daesh e o Al-Nusra.
A situação tornou-se ultimamente muito complexa. Agora há uma internacionalização do conflito sobre o terreno. Por um lado, a Turquia, que,
durante anos, apoiou os terroristas deixando-lhes
transitar pelas suas fronteiras com as armas,
tem-se convertido num ator direito sobre o terreno. O exército turco entrou na Síria (sem o acordo da Síria, que é um estado soberano, membro
fundador da ONU) para, supostamente, combater
o Daesh, mas é, sobretudo, para lutar contra as
milícias curdas que controlam várias aldeias e cidades da franja fronteiriça, do lado sírio, do sul
da Turquia. Agora sim, essas milícias são apoiadas, assessoradas e armadas pelos americanos
que são, em princípio, os aliados da Turquia. Que
confusão. Por outro lado, os americanos têm admitido que tinham uma base na Síria com membros das forças especiais do lado de Hassaké, ao
leste da Síria. Enfim, fala-se muito na retoma
das negociações, mas as posições permanecem
inamovíveis.

Alepo, a nossa cidade, continua a sofrer. Os
meios de comunicação ocidentais fizeram uma
exposição mediática do conflito. Os alepinos renunciavam com muito gosto a essa fama. Eles
estão a sofrer desde há mais de quatro anos e já
têm vontade que este pesadelo termine. Estão indignados quando os meios de comunicação não
falam dos sofrimentos dos civis de alguns bairros do Leste de Alepo controlado pelos rebeldes
e os terroristas e que contam com 250.000 habitantes. O sofrimento do 1.500.000 de alepinos
de Alepo ocidental mantêm-se em silêncio. Estão
indignados pelas dezenas de granadas de morteiros, foguetes ou de garrafas de gás que caem
cada dia sobre as zonas civis de Alepo sem que
ninguém proteste. Estão indignados pela falta total de energia elétrica desde há muito tempo, as
centrais elétricas estão no lado rebelde. Estão indignados pela falta total de água durante a onda
de calor do verão
(40 graus à sombra), obrigados a utilizar a
água de 300 poços perfurados em plena cidade
nos últimos dois anos. Estão indignados pelo bloqueio que sofrem a cada certo tempo e pelas carências que se seguem. Estão indignados de ver,
cada vez que o exército sírio avança um pouco
ou ganha uma batalha para aliviar o cerco que
os terroristas impuseram a Alepo, os governos e
os meios de comunicação a gritar “crime de lesa
humanidade” e a pedir uma trégua para deter o
avanço do exército sírio.
Os dramas, que vivemos ou vemos, são tão
numerosos que sem cessar encontramo-nos indignados. (…)
O projeto imobiliário “1070” compõe-se de dezenas de edifícios por terminar por causa da guerra, sem paredes, sem sanitários, só o chão e o teto.
Estavam ocupados por centenas de famílias deslocadas. Abandonaram os seus apartamentos em
julho de 2012, quando os rebeldes invadiram os

seus bairros e refugiaram-se em Alepo sob o controlo do estado sírio. Tinham-se alojado primeiro
nas escolas públicas e, a seguir, foram transferidas para a “1070”, onde se instalaram com lonas
como paredes, bidões para a água e baldes para
os sanitários. Faz um mês, “1070” tem sido o alvo, vários dias consecutivos, de disparos de morteiros e foguetes lançados pelos terroristas de AlNusra antes de invadir a zona. Esses deslocados,
pela terceira vez, abandonaram os seus mortos e
feridos e o pouco que conseguiram adquirir nos
quatro anos de miséria para ir viver em tendas de
campanha colocadas sobre o terreiro central do
dispositivo. Revolta e compaixão.
Entre a revolta e a compaixão, nós, os maristas azuis, seguimos com os nossos programas em
favor das famílias deslocadas e dos mais pobres:
O programa “Os Maristas Azuis para os deslocados” segue distribuindo os cabazes de alimentos e
medicamentos mensais a 850 famílias. Ajudamolas também a pagar o preço da subscrição de
“1 AMPERE” para que possam acender um par
de lâmpadas à noite com os geradores privados.
Damos-lhes uma vez por mês carne ou frango.
Alugamos-lhes apartamentos para se alojarem.
Uma vez mais este ano, no início do ano escolar,
demos os materiais escolares a todas as crianças
que vão à escola, além da ajuda para pagar os
gastos escolares.
O projeto “Civis Feridos de Guerra” continua
a curar, gratuitamente, civis de todas as religiões, feridos a bala ou de estilhaços, no hospital S. Louis, gerido pelas irmãs de S. Joseph da
Aparição.
O “Projeto Médico dos Maristas Azuis” financia
mais de 100 atos médicos por mês para ajudar os
doentes que não têm os meios para pagar o custo
de uma operação cirúrgica, uma hospitalização,
um raio X ou até, às vezes, uma consulta ou exame de laboratório.
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O projeto “Tenho Sede” continua a distribuir a
água, de forma gratuita, às famílias de que somos
responsáveis. As nossas quatro camionetas, providas de tanques, vão desde a manhã até a noite
entre os poços e os apartamentos.
O projeto “Gota de Leite” distribui cada mês, a
quase 3.000 crianças de dias até aos 10 anos, o
leite suficiente para o mês.
Ao início do verão, habilitamos uma parte do
nosso pátio para convertê-lo num jardim com baloiços, escorregas, etc…
Inaugurámos um Espaço-Verão de Férias onde as nossas famílias vão a passar cinco tardes
por semana num lugar mais seguro que os seus
bairros. As crianças brincam sob a vigilância das
monitoras e os adultos passam uns momentos de
ócio a jogar cartas, tric-trac ou simplesmente relaxando, tomando um café, um chá, um refresco
ou pelando sementes.
As nossas duas carrinhas fazem a viagem de
ida e volta entre o local e os bairros. Esta iniciativa trouxe a alegria a todas a pessoas e tem sido
uma boa terapia anti stresse.
A nossa equipa de visita aos deslocados foi ampliada com vários voluntários, antigos maristas
da família Champagnat. Visitam regularmente as
famílias, os seus lares, mesmo quando vivem nos
bairros periféricos mais perigosos como “1070”,
para estabelecer laços de solidariedade, informarse das suas necessidades e ajudar a resolvê-las.
Os nossos projetos pedagógicos vão por bom
caminho. Os educadores (educadoras) dos dois
projetos “Apreender a
Crescer” e “Quero Aprender” reúnem-se, desde
princípios de setembro, todas as manhãs para as
sessões de formação e aprendizagem dos programas, à espera de um novo ano escolar. Vai a ser
difícil devido ao número recorde de solicitações de
admissão e às solicitações aceites embora o pouco espaço disponível. Todas as crianças de “Quero

Aprender”, e que não iam à escola por diversas
razões, conseguiram este verão o nível exigido
pelo Ministério de Educação Nacional e estão a
ponto de ingressar no ciclo escolar sem começar
do zero. É um motivo de orgulho para as crianças,
seus pais e para todos nós.
“Skill School” segue reunindo adolescentes. O
seu número atingiu os 75, que constitui o máximo da nossa capacidade.
O nosso Centro de Formação para Adultos,
o “M.I.T.”, além dos períodos de três dias organizados desde há três anos várias vezes ao mês,
vai inaugurar em poucos dias uma nova fórmula.
Uma sessão de 100 horas num período de oito
semanas, três tardes por semana, para permitir a
participação das pessoas que trabalham.
O tema é: “Como empreender o seu próprio
projeto?”. Temos contratado os melhores peritos
de Alepo para ajudar os adultos jovens a empreender e a realizar um projeto e assim ganharem a
vida. Ensinaremos, de maneira prática, aos participantes como encontrar a ideia para um projeto,
como realizá-lo, como avaliar o custo do produto,
como fazer um orçamento, como elaborar um plano de ação, como obter um financiamento, como
fazer o marketing e a venda.
No fim do curso, os participantes apresentarão
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os seus projetos a um júri de peritos e ajudaremos no financiamento dos mais viáveis e melhores projetos.
O nosso projeto “Erradicação do Analfabetismo”
concluiu o 1º período de sessões com 40 participantes. Todos foram apresentados ao exame do
Ministério de Cultura e receberam o certificado
que acredita que estão ao nível do 4º ano básico.
Há que ver a felicidade destes adultos ao receber
os seus certificados, todos orgulhosos por saber
ler e escrever.
Continuamos a acompanhar as famílias, para
as escutar, para lhes dar apoio psicológico, para
compreender as suas necessidades, para lhes devolver a dignidade frequentemente burlada, para
lhes dar um pouco de esperança e lhes fazer sentir que estamos com elas.
Indignados por tudo quanto estamos a viver, a ver, a ouvir e sentir. Sim, nós, os Maristas
Azuis, estamos indignados. Não podemos aceitar
o inaceitável.
A compaixão é um dos nossos valores.
Partilhamos o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, a sua angústia, o seu desespero e os seus
dramas.
A solidariedade é a nossa maneira de viver a
caridade e o amor com eles e para eles».

MENORES NÃO-ACOMPANHADOS

CNIS prepara acolhimento
De 1 e 4 de dezembro último, a CNIS integrou a comitiva da secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, na
visita que esta fez à Grécia.
O sentido da visita prendeu-se com a necessidade de auscultação dos diversos parceiros
locais envolvidos no processo de acolhimento
de refugiados na União Europeia, dando-lhes
ainda um sinal inequívoco de que Portugal está empenhado em dar respostas concretas às
necessidades identificadas e em promover uma
integração de sucesso.
Com os vários interlocutores, a secretária
de Estado abordou a disponibilidade imediata da rede de IPSS para, através da CNIS, vir
a acolher, a breve trecho, algumas dezenas
de crianças e jovens não-acompanhados em
Portugal, bem como o modelo de acolhimento
previsto e todos os cuidados que lhes serão
assegurados.
Em Atenas, a CNIS aproveitou para se reunir, mais uma vez, com a ONG METAdrasi, presidida pela galardoada com o Prémio Norte-Sul do

Conselho da Europa em 2016, Lora Pappa.
O objetivo que presidiu ao encontro
foi o de estreitar a colaboração que tem
vindo a dar-se entre as duas entidades,
sempre com vista ao célere e cuidadoso
acolhimento de crianças e jovens não-acompanhados em Portugal.
Neste contexto, a CNIS aproveitou para visitar um dos centros de acolhimento temporário
de menores não-acompanhados geridos pela
METAdrasi, tendo registado, com apreço, como
alguns destes menores ainda conseguem encontrar um espaço de relativa normalidade no
meio da difícil situação em que se encontra o
sistema de acolhimento no país.

CNIS NO EASO

Por outro lado, uns dias antes, mais concretamente nos dias 28 e 29 de novembro, a
CNIS esteve presente na reunião plenária do
Fórum Consultivo da EASO (European Asylum
Support Office, ou Gabinete Europeu de Apoio
ao Asilo), que, ao longo de dois dias, reuniu

diversos representantes da sociedade civil com
intervenção em matéria de asilo e refugiados
para discutir o estado da arte a nível europeu.
Esta reunião – que se baseou num formato
participativo inovador em que a agenda é ditada em grande medida pelas próprias organizações participantes – focou-se essencialmente
na reforma do sistema europeu comum de asilo e nas novas funções da Agência Europeia de
Asilo (que tomará o lugar do EASO).
Destaca-se ainda a discussão sobre formas
alternativas à recolocação para solucionar o
problema dos menores não-acompanhados na
Grécia e em Itália.
Na Grécia encontram-se, neste momento,
cerca de 1.600 menores não-acompanhados
sem solução adequada (ou seja, que não estão em centros de acolhimento nem entregues
a famílias).
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FUNDAÇÃO BETÂNIA

Aposta na especialização
para melhor servir os idosos
Apesar de à época da entrada em funcionamento, em 1996, ter uma resposta
para jovens em risco, a Fundação Betânia especializou-se por opção na área da
terceira idade. Esta aposta ganha consistência quando se fala de uma IPSS que
está inserida num dos distritos mais envelhecidos e desertificados de Portugal.
Promover o envelhecimento ativo é um propósito basilar da ação da instituição
e é nesse sentido que têm sido feitos os grandes investimentos.
“Ao longo dos tempos podíamos ter investido em outras respostas sociais e até em outras
áreas, mas a preocupação constante de procurar
a qualidade e de dar o melhor possível à população idosa achamos que era aí que devíamos investir. Daí termo-nos especializado na área dos
idosos”, defende Paula Pimentel, vice-presidente
da instituição brigantina, com responsabilidades
de presidente.
Nesse sentido, a Direção da instituição decidiu apostar na remodelação e ampliação das instalações, um dos projetos que visa dar melhores
condições de envelhecimento aos seus utentes.
“Como, se calhar, não se justifica criar mais
lares, a nossa aposta vai no sentido de reconstruir e tem sido apenas por falta de verbas que
este projeto muito antigo ainda não está terminado”, lamenta.
Assim, nos últimos anos a Fundação Betânia
tem andado “a investir na qualidade e no conforto”, tendo em 2010 entrado “num processo de
remodelação interna”.
“O projeto de arquitetura está pensado para
uma ERPI como a que temos, mas queremos criar
duas zonas distintas: uma para pessoas com algum tipo de demência, porque temos um público
distinto em termos de diagnóstico e não há muita aceitação entre todos os utentes; e um outro
com quartos mais adaptados a utentes que surjam já com outro tipo de exigências, como computadores, internet, etc”, revela Paula Pimentel,
que lembra que, a nível de Centro de Dia, 75%
dos utentes tem diagnóstico de Alzheimer.
Esta preocupação com um problema crescente
entre a população mais velha ganha força com a
realidade: “As famílias não estão em condições de
os deixar sozinhos nem de deixar de trabalhar para cuidar deles. E, na verdade, a partir do momento em que entram para o Centro de Dia acabam
por estabilizar em termos de evolução da doença”.
Por isso, a instituição quer “criar melhores
condições para acolher este tipo de população”.
Mas a criação de uma ala no lar vocacionada
para os utentes com demências não é o único
projeto em marcha na Fundação. Nesse sentido,
surgiu em maio de 2016, com uma sugestiva denominação, o Ginásio do Cérebro Sénior.
“É um espaço físico, constituído por um conjunto de equipamentos de última geração, com o

objetivo do treino cognitivo e sensorial”, começa
por referir Bruno Santos, o principal responsável pelo projeto, e que explica: “Está direcionado
para públicos com e sem quadros de demência
e o objetivo é intervir ao nível da prevenção e de
quando já existe um quadro de demência reabilitar ou retardar o seu desenvolvimento. Hoje
essas doenças ainda não têm cura, mas pelo
menos tentamos através de uma terapia não
farmacológica intervir e retardar o seu desenvolvimento, treinando a memória, a perceção, o
raciocínio, a atenção, a concentração e outras
competências cognitivas. Não podemos esquecer
que o cérebro também é preguiçoso, pelo que é
necessário estimulá-lo”.
O termo ginásio não é inocente. Tal como o corpo também o cérebro precisa de ser
estimulado.
“Chamámos-lhe Ginásio porque o envelhecimento ativo implica o exercício físico mas também o mental. Normalmente associamos o termo
ginásio à parte mais física, mas, assim, associamo-lo também à parte mental, até para ajudarmos à mudança de paradigma”, explica Bruno

Santos, que adianta estar o projeto agora numa
primeira fase de avaliação: “Foram aplicadas escalas e agora vamos medir o impacto mais científico neste início de ano. Através de uma observação mais informal, o impacto tem sido muito
positivo, logo pela adesão, pois os utentes adoram ir para o ginásio e participar nas atividades.
Os ganhos são evidentes”.
Todas as intervenções no edificado e não
só têm sido possíveis pelo investimento da
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instituição, pois até agora os apoios não têm
existido.
“Temos procurado fazer uma gestão muito
apertada e eficaz, para quando é preciso termos
capacidade financeira. Daí que a remodelação
tenha sido toda feita a expensas próprias”, afirma Paula Pimentel, lembrando que apenas a
reformulação da entrada da instituição contou
com uma colaboração da Câmara Municipal.
“Com o tal rigor na gestão temos uma situação
financeira estável. E com isto não estou a dizer
que temos muito dinheiro, mas temos condições
para no caso de, por exemplo, em época de subsídio de Natal ou de férias, não termos que recorrer
à banca. Temos sempre um fundo de maneio que
nos dá para uma qualquer despesa extraordinária”, sustenta a vice-presidente, que aproveita
para sublinhar: “Para mim, isto é uma situação
saudável. Não é ter muito dinheiro, porque o que
vamos conseguindo vamos investindo na instituição. No fundo, temos uma situação financeira
equilibrada e espero que assim continue”.
A Fundação Betânia serve um vasto espectro
de população, tendo gente que pouco pode pagar, gente que pode pagar e ainda algumas camas ocupadas pelas vagas da Segurança Social.
Atualmente acolhe 68 idosos em ERPI, apenas 56 contratualizados, e 12 em Centro de Dia,
sem qualquer comparticipação estatal, e serve
25 utentes no SAD, com apenas 23 acordos de
cooperação. Com um corpo de 43 funcionários,
a não total cobertura da capacidade pelo financiamento estatal acaba também por ser um dificuldade acrescida.
“Até 2012 tínhamos o máximo da capacidade que era de 60 idosos, mas com a alteração
da Portaria e com as obras de remodelação conseguimos ampliar a capacidade para 79. O que
acontece é que quando tínhamos os 60 tínhamos
metade dos quartos individuais e a outra metade duplos e os utentes dos quartos individuais
ainda cá permanecem, pelo que ainda não conseguimos aumentar a capacidade efetivamente”,
refere Paula Pimentel, que recorda: “No ano passado tivemos mais procura no SAD e menos na
ERPI, porque os familiares por questões de rendimento do agregado procuram serviços muito
completos mas por pouco dinheiro”.
O Centro de Dia é a resposta mais recente
na instituição de Bragança e a sua criação obedeceu a um critério a que os responsáveis são
muito sensíveis: “Acaba por servir de transição
para o lar, porque as pessoas ainda têm muita
reserva em virem para o lar, mas depois de experimentarem o Centro de Dia são elas próprias a
pedir uma vaga no lar”.
Porém, as vagas em ERPI, na esmagadora
maioria das situações, surge apenas por morte
de utentes.
“O maior problema com que me deparo é o
ter que dizer que não há vaga e as pessoas muitas vezes não entenderem. Felizmente, os que cá
estão estão bem e duram muito tempo e, infelizmente, as vagas só surgem pela morte dos utentes”, sustenta Paula Pimentel, que está ciente da
necessidade destas respostas à população.
“Em primeira linha, o grande problema os
idosos é a falta de retaguarda familiar, não porque não tenham família ou suporte, mas porque a família não tem condições para cuidar.
É uma tarefa muito exigente, pelo que têm encontrar um local onde deixar o seu familiar em

segurança”, afirma a vice-presidente, ao que
Bruno Santos acrescenta: “E também porque
as habitações não estão preparadas para eles lá
permanecerem”.
Sim, o Nordeste Transmontano é uma terra
de clima(s) rigoroso(s)!
Outra das apostas da instituição tem sido na
implementação da qualidade.
Tudo começou em 2007, mas, apesar de haver procedimentos implementados, a certificação
ainda não existe.
“Antes do selo, o que queremos é a organização
interna e que todos os setores funcionem adequadamente. Há uma componente burocrática muito
forte no sistema de implementação da qualidade
e isso tem-nos inibido de avançar com a própria
certificação. Por esse motivo, e dando sempre prioridade ao utente, acabamos por ir sempre adiando
esse passo final”, justifica, lembrando os custos:
“Depois, há os custos que isso acarreta, porque
não é só conseguir a certificação, são também os
custos da sua manutenção. E o que nos preocupa
é a organização interna e a qualidade dos serviços,
mais do que a certificação em si”.
Mesmo assim, como defende Bruno Santos,
“o sistema está implementado e a funcionar, mas
sem o selo”, que acrescenta: “Em termos objetivos
a qualidade existe, seja nos procedimentos ou em
outras situações da vida da instituição, para além
de que a equipa da qualidade todas as semanas
reúne e faz o ponto da situação. A comunicação
existe e flui entre todos, o que ajuda a manter a
organização e a boa imagem para o exterior”.
Para Paula Pimentel, “na comunicação entre as pessoas e os diferentes setores há ganhos
significativos, tal como a própria intervenção no
edifício que surge na sequência de avaliações
que são feitas, e ainda no envolvimento de toda a família Betânia, que são os funcionários, os
utentes, os familiares, os fornecedores”.
Em jeito de desabafo, a vice-presidente atira:
“O que nos dava jeito para a certificação era haver um FAS 4”.
De olhos postos no futuro, e no sentido de homenagear o fundador, o cónego Aníbal Folgado,

a instituição tem um projeto para a aldeia do
Picote, onde ele nasceu: “Temos já o projeto de
arquitetura para a criação da Casa Cultural
Cónego Folgado. A ideia é criar um espaço cultural na casa de família do cónego Folgado. São
um conjunto de casas pequenas que pretendemos constituir em uma só, junto à Barragem de
Picote, e que queremos que sirva para exposições, encontros, residências artísticas, etc. Seria
muito mau perder aquilo onde tudo começou. E
assim podemos homenagear quem doou tudo à
comunidade”.
Foi em 1984 que foi lançada a primeira pedra
do que em 1996 viria a ser a Fundação Betânia.
O cónego Folgado, juntamente com dois sobrinhos – um dos quais (Adelino Pais) lhe sucede
atualmente na presidência da instituição –, decidiu constituir a Fundação Betânia e doar todo o
património à diocese.
Começou por adquirir a Quinta do Seixo com
ajuda de pessoas da zona e, à medida das possibilidades, foi investindo no espaço e criando
a estrutura. “Chegou a hipotecar a própria residência para conseguir empréstimo para construir esta casa”, conta Paula Pimentel, com visível admiração.
Em 1996, a instituição abriu portas com três
respostas: Lar, SAD e um Centro de Acolhimento
Temporário para menores em risco, que dois
anos depois foi transferido para Mirandela.
Hoje acresce o Centro de Dia e mais de uma
centena de utentes.
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IAS SOBE PARA 421,32 EUROS

Atualizado valor do Indexante
dos Apoios Sociais
O Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que serve de referência para o cálculo de vários apoios e prestações, aumenta em 2017 para os 421,32 euros,
depois de sete anos congelado.
A subida, dos anteriores 419,22 euros, foi determinada pela variação
média dos últimos 12 meses da inflação, sem habitação, disponível em dezembro, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
O IAS surgiu em 2007 e permitiu que as prestações sociais deixassem
de estar ligadas ao valor do salário mínimo.
Assim, serão afetadas pela subida do IAS prestações como a de desemprego,
doença, morte, mas também os escalões de rendimentos que são tidos em conta
para calcular quem tem direito a abono de família, os escalões contributivos
dos trabalhadores independentes, as taxas moderadoras, as pensões, entre outros. O Rendimento Social de Inserção (RSI) está também ligado ao IAS, tendo
o Governo decidido, conforme uma portaria também publicada em Diário da
República, que o seu valor passa a corresponder a 43,634% do Indexante.
Esta alteração, de acordo com a norma transitória introduzida, “aplicase às prestações de rendimento social de inserção em curso e aos requerimentos que estejam pendentes de decisão por parte dos serviços competentes e determina, após a data da sua entrada em vigor, o recálculo da
prestação em todos os processos com base no valor de referência previsto
no presente diploma”, lê-se no documento.
O valor de referência do Complemento Solidário para Idosos foi também
atualizado 0,5%, conforme se lê numa outra portaria também publicada.
Todas estas alterações produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.

66 ANOS E 3 MESES

Idade da reforma aumentou
A idade de acesso à reforma para usufruir da pensão completa aumentou
um mês a partir do início do ano, para os 66 anos e 3 meses, fruto da evolução da esperança média de vida.
A idade normal de acesso à pensão de velhice varia em função da evolução da esperança média de vida aos 65 anos verificada entre o segundo e o
terceiro ano anteriores ao ano de início da pensão, em conformidade com a
fórmula em vigor.
De acordo com uma portaria publicada em 10 de abril último em Diário
da República, “tendo em conta os efeitos da evolução da esperança média de
vida aos 65 anos verificada entre 2014 e 2015 na aplicação da fórmula prevista no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto -Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, a
idade normal de acesso à pensão em 2017 passa a ser 66 anos e 3 meses”.
No caso das reformas antecipadas, o documento do executivo determina
ainda que, considerando o indicador da esperança média de vida aos 65
anos, verificado em 2000 e em 2015, o fator de sustentabilidade, utilizado
para calcular o valor a atribuir, aplicável às pensões de velhice iniciadas em
2016 e atribuídas antes da idade normal de acesso à pensão, era de 0,8666.
Os pedidos de reforma antecipada feitos em 2016 tiveram um corte de
13,34%, resultado do aumento da esperança média de vida, por via da introdução do fator de sustentabilidade.
Em 2015, este valor era de 13,02% e em 2014 era de 12,34%.
Por seu turno, tendo em conta o indicador da esperança média de vida
aos 65 anos, o fator de sustentabilidade aplicável às pensões de invalidez relativa e às pensões de invalidez absoluta atribuídas por um período igual ou
inferior a 20 anos, convoladas em pensão de velhice em 2016, era de 0,9349.
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COOPERAÇÃO COM ESTADO

Temo que haja uma tendência
para a inversão do caminho percorrido
A meio caminho, que avaliação faz deste
mandato da Direção da CNIS?
Padre Lino Maia – É-me difícil fazer uma avaliação… Penso que tem sido um tempo sereno,
em que há algum consenso sobre o que deve ser
a Direção da CNIS. Não tem que interferir nas
instituições, mas deve representá-las e procurar,
de facto, a cooperação e um enquadramento legal
ajustado ao setor. Por isso, penso que está a ser
um mandato calmo, mas com grandes preocupações. Temo que haja neste momento a tendência
para a inversão do caminho percorrido. Não por
culpa da Direção da CNIS, mas porque está a começar a instalar-se um debate que me preocupa.
Tem que ver, com as competências do Estado e,
ao mesmo tempo, com as competências da sociedade que se organiza.
A que se refere?
Julgo que está a vencer, em alguns areópagos,
a ideia de que é o Estado que tem que fazer tudo e
assumir tudo aquilo que diz respeito aos grandes
temas sociais, educação, saúde e proteção social.
Penso que isso é perigoso, até porque a experiência portuguesa é única, consistente e exemplar
para muitas outras comunidades. Por isso, estou
preocupado.
As IPSS também estão preocupadas? Nas
últimas Assembleias Gerais tem-se verificado
um reforço do apoio à Direção da CNIS…
Parece-me que sim. Aliás, de norte a sul há,
por parte das instituições de base, das Uniões
Distritais e das Federações, a ideia de que este é
o caminho a percorrer e só dando-nos as mãos é
que conseguimos. Se houver ânsias de protagonismos disseminados não faremos bom caminho.
Noto que esta comunhão existe e tem que ser, por
um lado, reforçada para servir de instrumento para afirmação daquilo que defendemos. Para que
não haja uma inversão. Noto que esta comunhão,
no seio de todas as associadas da CNIS, também
acontece ao nível de todo o setor. Há, neste momento, um acerto entre as três organizações –
União das Mutualidades, União das Misericórdias
e CNIS – para que, cada vez mais, concertemos
posições, demos pareceres, acertados entre nós,
tenhamos uma posição sempre concertada e conjunta. E até diria que, no seio destas três organizações, há um respeito pela liderança, não real,
mas de magistério, da CNIS. Não por ser mais importante do que as outras, mas por a CNIS ser tão
plural e haver tanta comunhão entre nós. Neste
aspeto, o momento é bom e penso que é este o
caminho que tem que se percorrer: unidade na
pluralidade e na diversidade.
Faz sentido pensar-se na congregação das
três organizações numa plataforma comum?
Neste momento é um entendimento sem

formalismo e estamos a dar-nos muito bem.
Provavelmente, talvez cheguemos a um momento em que seja conveniente formalizar esse
entendimento…
Isso significa que há necessidade de falar a
uma só voz?
Convém distinguir algumas coisas… Estas
três organizações estão muito bem na Economia
Social, mas somos um setor muito específico dentro da Economia Social. Não nos confundimos e,
no fundamental, somos um Setor Solidário que
coopera com o Estado. Toda a outra Economia
Social não tem essa matriz específica de cooperação. Julgo que diluirmo-nos dentro da Economia
Social, seria mau. As três organizações que cooperam com o Estado, já com uma tradição forte e com um mecanismo legal importante, com
um documento matricial, como foi o Pacto de
Cooperação para a Solidariedade Social, celebrado em 19 de dezembro de 1996, provavelmente
poderão caminhar, e não será mau que caminhem, para algo em que estejam juntas e que
falem uma só voz como representantes do Setor
Social Solidário.
Nota que há uma tentativa de diluição do
Setor Social Solidário?
Há alguns sinais nesse sentido que começaram a ser mais evidentes com a aprovação da
Lei de Bases da Economia Social. Recordo que
foi aprovada - não sei se bem ou mal - por todos os partidos na Assembleia da República… Eu

tenho muito medo de unanimidades. A partir daí
começou a pensar-se que talvez fosse bom haver
uma unidade de todos os que estão na Economia
Social, sejam associações de desenvolvimento local, cooperativas ligadas a várias áreas, coletividades de cultura e recreio, fundações, etc. Ou seja,
que todas pudessem estar numa plataforma ou
fundar algo em que todas estivessem presentes.
É o que acontece na Conta Satélite do INE,
em que não se percebe qual é o peso do Sector
Social Solidário…
Claro que não é intencional, mas quem não
estiver muito dentro disto poderá pensar que é.
Por um lado, fala-se de misericórdias e, depois,
fala-se de associações e, de facto, não está quantificado… Consegue-se chegar lá e o que se consegue ver é que o Setor Social Solidário tem cerca de
10% das organizações da Economia Social, mas
que são, seguramente, responsáveis por cerca de
50% do volume de atividade económica, em empregos criados, em valor acrescentado. É evidente
que quando penso que não é bom diluir o Setor
Social Solidário dentro da Economia Social, não é
por uma questão de perda de protagonismo, de visibilidade ou que se perca um trono, mas porque,
de facto, aquilo que nos individualiza, pela positiva, em relação a outras comunidades é o facto da
sociedade se organizar, muito e bem, por todo o
País. Não está à espera que seja o Estado a tomar
a iniciativa. Organiza-se e coopera com o Estado
no sentido dos direitos sociais serem implementados e todas as pessoas tenham acesso a serviços.
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proposta conjunta com a União das Mutualidades
e a União das Misericórdias. Não será, portanto,
uma proposta apenas da CNIS, pelo que não quero alongar-me mais sobre este assunto.

Torna a sociedade muito menos dependente do
Estado. A sociedade organiza-se e faz numa atitude muito mais ativa e comprometida. Há um
exercício de cidadania muito mais significativo.
E, para mim, isto é o fundamental, para além de
outros aspetos, como o facto de ficar muito mais
barato… Eu não sou contra o Estado, pelo contrário. Para mim, o Estado não é quem tem que
fazer tudo, mas tem que fazer com que se faça.
Tem havido algumas movimentações para a
criação de uma megaestrutura que confedere
todas as organizações da Economia Social. Em
que ponto está?
Penso que já houve mais entusiasmo pela
ideia de que o congresso da Economia Social seja
fundacional. Neste momento já há mais dúvidas
quanto ao facto de que do congresso, que vai ser
uma realidade em 2017, resulte algo que represente toda a Economia Social e que fale em seu
nome. Segundo informações que tenho, numa
reunião recente da Comissão Executiva a posição
da CNIS, que vai no sentido de o congresso ser
promocional, já foi secundada por todas as outras

organizações, com mais ou menos entusiasmo.
É importante que cada expressão da Economia
Social fale, se apresente, conte as suas experiências, diga o caminho que está a percorrer, que
desafios se lhes apresentam. Servirá também para que a sociedade portuguesa se aperceba que
isto não é tudo Estado, nem economia lucrativa.
O futuro passa muito pelo desenvolvimento da
Economia Social. Para as próprias coletividades
de cultura e recreio e outras associações também é importante que não se diluam no global
da Economia Social… É importante que as cooperativas, que são extremamente importantes, se
afirmem e que o cooperativismo seja fomentado
em Portugal. Pode ser que num futuro se chegue
à oportunidade de haver uma entidade que represente tudo, mas não é este o momento. Tenho
muito medo quando se começa pelo fim.
Está preocupado que possa haver algum
recuo na negociação do novo Protocolo de
Cooperação?
Aí também haverá provavelmente alguma ideia, mas já estamos a pensar fazer uma

E quais serão os grandes desafios próximos
na cooperação?
Há um desafio que é muito importante - e
agrada-me que o senhor ministro tenha já falado dele - que é o da sustentabilidade. Aquilo que
estas organizações fazem é aquilo que o Estado
tem que garantir que se faça. O Estado é responsável pela universalização destes direitos, destes
serviços, destas respostas. Tem também que ser
responsabilizado pela sustentabilidade destas
instituições.
O caminho percorrido faz-nos ver que doravante é preciso que haja diferenciação no apoio
do Estado a estas instituições. Portugal é um
país à beira-mar plantado, mas as flores não são
todas iguais. É um país pequeno, mas bastante
diferenciado: os custos das respostas sociais não
são os mesmos no interior e no litoral. As zonas mais necessitadas das respostas sociais são
onde as pessoas menos podem comparticipar.
Pelo que as instituições que têm as portas abertas, e têm custos fixos, tenham alguma atenção
por parte do Estado para que possam manter as
portas abertas e assegurar os mesmos serviços
com qualidade. Daí que a sustentabilidade é um
grande desafio e o Estado não pode alhear-se dele. A componente de recursos humanos nas nossas instituições é muito importante e significa,
em linhas gerais, metade dos custos. Qualquer
mudança nas tabelas salariais tem repercussões
muito grandes. E a mudança é necessária. Por
exemplo: é justo o aumento do salário mínimo,
mas isso vai afetar várias categorias profissionais e vários níveis salariais. Ora, estes custos
têm que ser também encarados pelo Estado para
que as instituições continuem de portas abertas.
E há um outro aspeto que é importante: o sucessivo e justo aumento do salário mínimo leva
a adiar uma revisão de todos os níveis salariais.
Neste momento temos, entre os que são beneficiados e os que estão em categorias salariais
mais elevadas, uma aproximação cada vez maior
que já começa a ser excessiva. Para um bom
funcionamento das instituições é bom que esta
situação não dure muito mais tempo. É preciso
olhar aos outros níveis salariais.
Já falou na necessidade de existirem medidas compensatórias para as instituições.
Como pensa consegui-las?
Nem todos compreenderam, mas agora mostra-se como ajustada, a iniciativa da CNIS, de há
ano e meio, ter atualizado os salários de todos
os trabalhadores em 20 euros mensais. Se isso
não tivesse acontecido, agora o impacto seria catastrófico. Esses 20 euros já foram mais do que
comidos pelo salário mínimo, mas todos os trabalhadores beneficiaram e o impacto é menor. A
compensação pela bonificação da TSU de 1,25%,
que vai aplicar-se às IPSS, para os trabalhadores que estavam abaixo dos 557 euros não é suficiente. Em sede de Protocolo, é preciso tomar
medidas compensatórias. Tenho encontrado no
senhor ministro sensibilidade e vamos procurar
que o Protocolo não tenha em atenção apenas a
inflação para a atualização da comparticipação
do Estado.
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E tem sentido do Governo vontade em rever os acordos?
Alguns passos estão pensados… Depois surge
sempre a questão dos recursos serem finitos. Não
tenho encontrado grande facilidade em levar isso
à prática. Temos que percorrer caminho. Aliás,
noto com satisfação quando o senhor ministro do
Trabalho fala da necessidade dos novos acordos
estarem sujeitos a concursos, aquilo que ele está a pensar é para que, cada vez mais, em todo
o País, a capacidade das respostas sociais das
instituições sejam tendencialmente cobertas com
acordos até aos 80%. Há instituições que têm
uma capacidade determinada e os acordos de
cooperação dão para uns 50% dessa capacidade.
Isto significa que essas instituições têm custos
muito elevados e apoio do Estado é muito diminuto. De um modo geral, os trabalhadores não
são problema para as instituições, pelo contrário,
mas não é justo que de eles estejam a ganhar menos do que se estivessem na função pública ou no
setor lucrativo.
O modelo concursal para os acordos de cooperação será uma ajuda?
Eu subscrevo a filosofia dos concursos desde
que as regras sejam muito bem definidas e consensualizadas. O concurso, com regras definidas,
põe todos em igualdade de circunstâncias, não
evita que se preferencie alguém de afinidade ideológica ou partidária ou de proximidade cúmplice.
Estamos a trabalhar para que essas regras sejam
justas e adequadas. A vantagem dos concursos
estará mais na seleção de zonas que estejam mais
desprotegidas. Não haverá grande alteração, mas
vamos ver.
Houve um momento na crise que se temeu
que houvesse instituições que pudessem fechar portas por incapacidade de resistir. Hoje
esse problema persiste?
Sinto que, e agora com a questão salarial, se
agrava a situação. É um caso de estudo o que
se passou, o que se está a passar em Portugal,
porque a crise não acabou. Se no País em geral
há um aumento de confiança neste setor não
se nota. As instituições existem por causa dos
mais pobres, dos que têm mais dificuldades e a
esses ainda não chegou a melhoria. Continuam
desempregados, pobres, sem os apoios sociais
que precisariam para ter uma vida com dignidade. Esses são os nossos utentes. Por isso,
notamos que em muitas instituições, ao longo
destes seis, sete anos, houve uma progressiva
diminuição da comparticipação dos utentes.
E muito significativa. Porque é que estas instituições ainda não fecharam portas? É o tal
caso de estudo. Mas a resposta é fácil: porque
são dirigidas por pessoas da comunidade, com
coração, que sofrem com os que sofrem e que,
apesar de tudo, vão conseguindo envolver a comunidade. É também a sensibilidade dos nossos trabalhadores. Durante todos estes anos
não houve nenhuma instituição em que os trabalhadores fizessem pressão excessiva sobre os
seus dirigentes para que fossem de algum modo
compensados. Houve casos de instituições em
que os trabalhadores se uniram e abdicaram do
subsídio de férias ou do 13.º mês. Isto é caso
de estudo. Estamos permanentemente com a
ameaça de que esta resiliência não perdure por
muito tempo, mas continuo a acreditar muito

no que é específico destas instituições. Daí que
tentar matar esta experiência é criminoso.
Sente que há mais complexidade na negociação com este Governo pela composição da
maioria que o suporta?
O Governo é do Partido Socialista, que tem
com este setor um histórico de compromisso,
de compreensão, de contributo. Claro que o PS
é também plural, mas o Pacto de Cooperação foi
assinado com um Governo do Partido Socialista.
O PS tem promovido políticas sociais importantes
e que eu, claramente, subscrevo. Agora, há partidos que dão suporte a este Governo que têm uma
visão do Estado diferente da do Partido Socialista.
Não podemos ignorar isso…
E isso sente-se na relação da CNIS e do
Setor Social Solidário com o Governo?
Com o ministro não sinto isso. O ministro
é membro do Governo e não é líder do Setor
Solidário, mas tenho por ele muito respeito e com
ele um diálogo muito forte e intenso. Nem sempre estamos de acordo, mas respeitamo-nos. Não
posso dizer que alguma vez encontrei os ouvidos
fechados àquilo que dizia, pelo contrário. Com o
Governo anterior havia um fórum permanente
muito importante. Pelo menos mensalmente, os
dirigentes do Setor Social Solidário reuniam na
Comissão Permanente com os responsáveis de
três ministérios e uma representante do primeiro-ministro. A Comissão Permanente continua
a existir, mas agora as reuniões são com menor
assiduidade e são parcelares, mais para a área
da proteção social do que para as outras áreas.
Em nome da CNIS quero dizer que somos, de
facto, escutados e sabemos ouvir. Não tenho razões de queixa, mas era bom que houvesse mais
assiduidade…
A CNIS tem vindo a adaptar-se aos novos
tempos?
Tenho dificuldade em dizer se tem vindo a
adaptar-se… A CNIS tem demasiadas exigências,
precisa de ter uma estrutura ainda mais forte.

Capaz? É muitíssimo. Temos serviços de muita
qualidade, mas começam a ser insuficientes para
as muitas solicitações e exigências. Precisamos de
ampliar a estrutura. A relação com as Uniões, que
são muito importantes, é boa. As Uniões não funcionam todas da mesma maneira, mas as exigências também são diferentes. E nota-se, de um modo geral, que as instituições preferem uma relação
direta com a CNIS do que mediada pelas Uniões…
E era desejável que fizessem essa mediação
através das Uniões Distritais?
Não tenho certezas. Temos que definir bem
as competências das Uniões e as da CNIS. Com
exceção de três distritos, as instituições preferem
uma relação direta com a CNIS. No entanto, eu
defendo a importância das Uniões e é necessário
aprofundarmos o serviço das Uniões, que estão
mais próximas…
Tem que ser um movimento simultâneo?
Há muitas solicitações que ficarão a sobrar
para a CNIS, mas há muitos serviços que podem
ser prestados na proximidade pelas Uniões. Aqui
há caminho a percorrer.
O acolhimento a refugiados é uma nova valência das IPSS…
Quando as autoridades portuguesas falam em
Portugal ser um exemplo no acolhimento aos refugiados, falam, como eu falaria, da generalidade
de Portugal. Mas foram as instituições de solidariedade que imediatamente se disponibilizaram.
E estão no terreno, a acolher, de facto e bem, os
refugiados. No caso concreto dos menores não
acompanhados é também um caso exemplar, por
iniciativa das instituições, com a liderança da
CNIS. É admirável esta sensibilidade que leva as
próprias comunidades a verem a possibilidade de
acolher refugiados, não como um ónus perigoso,
mas um serviço que têm que prestar. É exemplar,
e Portugal já recebeu bastantes refugiados, mas
já tem condições para receber mais.
V.M.P./P.V.O (TEXTOS E FOTOS)
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... Feliz Ano Novo
A tradição de muitos anos habituou-nos a desejar aos nossos amigos um bom natal e um feliz
ano novo.
Em tempos não muito remotos, estes votos
eram apresentados através de postais alusivos a
estas festividades! Porém, as novas tecnologias
encontraram outras formas (bem menos personalizadas) de apresentar aos nossos amigos a mesma mensagem.
Para além disso, os próprios governantes
aproveitam também a “maré destas festividades”,

sobretudo o fim do ano, para lhes fazerem chegar
as suas mensagens.
Também por cá, tivemos esse ritual e com algumas originalidades! O Primeiro-Ministro escolheu o cenário de um jardim-escola para anunciar
o valor que o Governo vai conceder à educação
e ao conhecimento. Apesar de ter sido lido como
um “recado” aos partidos de apoio ao governo e
aos sindicatos (o que é, decididamente, curto),
se este voto se traduzir em medidas políticas
que constituam verdadeiras oportunidades para
a qualificação de muitas centenas de milhar de
adultos que não concluíram a escolaridade obrigatória, abençoados votos!
O Presidente Marcelo também se fez aparecer,
substituindo o registo dos afetos pela marcação
ao Governo, exigindo mais economia!
Da parte do Vaticano, o Papa Francisco anunciou ao mundo a seguinte mensagem: “Não violência: estilo de uma política para a Paz”. Ou seja,
no decurso da sua mensagem, são mais que muitas as reflexões produzidas, como, entre outras,
as seguintes: “a paz é um desafio a construir a
sociedade, a comunidade ou as empresas cujos

responsáveis devem dar provas de misericórdia,
recusando-se a descartar as pessoas, a danificar
o meio ambiente e querer vencer a todo o custo”.
Também o novo Secretário Geral das Nações
Unidas, Eng. António Guterres, pediu ao mundo
que se empenhasse na Causa da Paz, apelando
ao valor da DIGNIDADE, DA ESPERANÇA, DO
PROGRESSO E DA SOLIDARIEDADE.
Afirmou ainda: “ TODOS DEPENDEMOS DA
PAZ E A PAZ DEPENDE DE NÓS TODOS “.
Numa primeira leitura, todas estas reflexões
podem ser lidas como “lugares comuns”! Porém,
pensando melhor, podemos encontrar neles linhas programáticas do maior alcance que poderão condicionar o nosso presente e futuro
coletivos.

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA
ajsilva@sapo.pt

Um ano do pior e do melhor
Ano após ano, os homens vão construindo,
com maior ou menor êxito, a história do mundo.
Conscientes disso, e numa altura em que 2016 já
passou, apetece perguntar se este terá sido um
ano para esquecer ou para recordar. Referimonos, naturalmente, à história do mundo, independentemente da nossa história pessoal, embora
uma não se possa separar totalmente da outra.
O ano de 2016 será para esquecer ou para recordar? A reposta a esta pergunta não será muito
diferente das que demos noutras alturas, a propósito da chegada de um novo ano. Pensando em
alguns dos anos que já passaram, parece que são
fortes as razões para os recordar; pensando noutros, parecem em maior número os motivos para
os esquecer, ou pelo menos para querer esquecer.
O ano de 2016 pertencerá certamente a este grupo.
É verdade que, não obstante o agravamento
das relações entre a Rússia e os Estados Unidos
em 2016, não sofremos os horrores nem estivemos
muito perto de uma terceira guerra mundial, que
é sempre a mais temida das ameaças que pesam
sobre a Humanidade. Mas no ano que terminou,

muitos povos conheceram os efeitos de conflitos
que, sendo embora locais ou regionais, tiveram
consequências humanitárias e políticas que ultrapassaram largamente as fronteiras dos países em
que tiveram lugar.
No final de 2016, vislumbravam-se já sinais do
reacendimento dos conflitos tribais na República
Democrática do Congo e noutras regiões africanas
e parecem estar de regresso as tensões entre israelitas e palestinianos no Médio Oriente. É verdade que foi aprovado um cessar fogo na Síria, mas
ninguém parece acreditar que seja para valer. E,
sem um cessar fogo autêntico, a Síria continuará
a fornecer as maiores vagas de refugiados na área
do Mediterrâneo.
É verdade que a crise dos refugiados não teve início apenas em 2016, mas bem se pode dizer
que ela marcou indelevelmente o ano que passou. Foi um ano que nos deixou um retrato fiel da
Humanidade, no que esta tem do pior e do melhor.
Do pior, se tivermos em conta que a maioria das
desgraças que se abateram sobre a humanidade
resultaram do fanatismo, da ambição, do orgulho,

do ódio étnico e religioso, ou simplesmente da indiferença e da inconsciência dos homens, a começar pelos seus governantes. Do melhor, porque,
apesar de tudo, no ano que passou, não faltaram
exemplos e testemunhos de preocupação e de solidariedade para com as vítimas das tragédias provocadas pela loucura dos homens. Testemunhos
protagonizados individualmente ou por associações de homens e mulheres, que lutam contra a
indiferença, contra os preconceitos e contra os interesses imediatos de quantos se sentem ameaçados pelos novos “invasores”
Certamente que o melhor de 2016 será para
recordar, mas o pior do ano que passou não é para
esquecer. Até para que 2017 possa ser melhor.
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Sobre o poder
1 - O ano de 2017 vai ser ano de eleições
autárquicas, ocasião acertada para os eleitores
avaliarem, premiando ou repudiando, a gestão
de maior proximidade, no nível público, dos interesses das comunidades locais.
Não é essa a única escala de gestão que interfere com a nossa vida.
De facto, ao nível dos poderes públicos, as
comunidades são confrontadas com o cruzamento desse eixo de gestão de proximidade
com, pelo menos, um outro eixo que igualmente
as afecta: o nível nacional, do poder central.
E há ainda lugar à referência a intervenções
de instâncias supranacionais, com capacidade
de decisão em assuntos concretos que nos dizem respeito, como se fossem autoridades próprias do País, com poderes soberanos sobre o
modo como vivemos.
São 3 escalas, 3 dimensões de progressividade, em função da distância e do território
abrangido, que nos regulam de forma minuciosa a nossa estadia e acção neste mundo.
Nas instituições de solidariedade, a escala que melhor conhecemos é a da proximidade; que, aliás, praticamos a uma escala ainda
mais chegada às pessoas do que a gestão autárquica – embora, no nosso caso, se não trate
tanto de gestão da vida dos outros, mas antes
da compaixão com eles (no sentido etimológico,
cum+passionem).
Mas reconhecemos sem qualquer dúvida a
importância que para os direitos e o bem estar dos cidadãos das nossas comunidades locais tem o poder local democrático, bem como
as qualidades - ou os defeitos – pessoais dos
autarcas na gestão, no nosso interesse, daquela
parcela do interesse público que lhes cabe administrar (ad+manus+trahere).
Embora este papel das mãos (manus) nos
seja mais próprio, já que a parte simbolicamente mais relevante da acção das Instituições
é desenvolvida directamente com as mãos (os
cuidados com os utentes, por exemplo, que
constituem pura manualidade).
2 - Ao nível nacional, a nossa participação
no processo eleitoral é consignada pela circunscrição distrital, correspondendo cada distrito a
um círculo eleitoral.
(Não deixa de ser curioso elegermos os deputados, que, por sua vez, decidem dos Governos,
por referência a uma instituição caduca, como
são os distritos, com extinção anunciada desde
a última grande revisão constitucional.)

Mas desde o próprio instante da eleição, o
deputado perde a ligação a essa realidade caduca que todavia o elegeu, passando os eleitores
a acompanhar a actividade dos parlamentares,
não por contacto directo destes com quem os
ungiu, mas através da comunicação ou das redes sociais.
Isto é, o nível distrital – ou, dito de outro modo, a filiação num círculo eleitoral como fonte
de legitimação – dissolve-se com a mesma eleição, passando a ligação dos eleitores a reportar
directamente a Lisboa.
(Nos casos em que os parlamentares nos fazem presente das suas ideias para o País …)
Não se percebe por que razão, sendo os distritos uma realidade que apenas se manifesta
em eleições legislativas, não se mudou já de organização eleitoral do território, permitindo satisfazer a vontade constitucional da sua efectiva
extinção.
(“Ele há grandes questões! Questões terríveis”, como referia o Conselheiro, no Conde de
Abranhos, de Eça de Queirós.)
No próprio dia em que escrevo esta crónica,
Paulo Rangel, no “Público”, adverte para os riscos da subsistência de “um corte entre os círculos eleitorais em que os cidadãos são chamados
a votar (territoriais) e a esfera em que o poder
reside e as decisões são tomadas (não necessariamente “territorializada”), a partir do exercício
da mediação entre representados e representantes predominantemente através das redes
socais, e do papel desse fenómeno da modernidade tecnológica na desvalorização do mecanismo da representação como base do exercício
e fundamento do poder político nas democracias e na contemporânea emergência de apelos
à democracia directa, de onde também emerge
o populismo.
Aliás, esse apelo à participação em directo já
se verifica na televisão e nas redes, com votações abertas ou eleições por chamadas de valor
acrescentado.
Em teoria, nada parece obstar a que as eleições gerais se passem a fazer também através da
participação plenária da população, já não num
circo romano, mas à frente de um computador.
Não ganharemos em liberdades se tal vier a
ocorrer, mesmo se por formas “tão sábias tão
subtis e tão peritas/ que nem podem sequer
ser bem descritas” (Sophia de Mello Breyner
Andresen).
3 – O Governo prepara uma reforma profunda

das competências e atribuições das autarquias
locais, através de transferência de competências
até agora radicadas no Poder Central, tal constituindo, aliás, uma das prioridades reclamadas
para o ano em curso pelo Ministro Adjunto: nos
transportes, na saúde, na educação, na acção
social, na gestão dos fundos europeus …
É o que o próprio Ministério proclama no
“Público” do dia em que escrevo esta crónica.
Até se explicou essa vontade de despojamento, do centro para a periferia, à experiência de
António Costa enquanto Presidente da Câmara
de Lisboa, e dos constrangimentos que sofreu
à conta da burocracia e ineficácia dos Serviços
do Estado - embora quem conheça, em muitas Câmaras Municipais, o funcionamento dos
Departamentos responsáveis pelo urbanismo
não fique muito animado com a mudança de
titular das competências a transferir …
Nada a obstar a essa vontade de diminuir
o peso do Estado e de valorizar o princípio da
subsidiariedade – sendo a gestão dos fundos
europeus um bom exemplo para iniciar esse
processo, já que qualquer outro modelo será
seguramente melhor, mais rápido e, principalmente, mais racional do que o que hoje existe.
O mesmo se diga a propósito dos transportes urbanos, cuja passagem para a gestão
autárquica intermunicipal, no caso da Área
Metropolitana do Porto, ocorreu por estes dias.
Sucede, no entanto, que o princípio da subsidiariedade é muito proclamado em abstracto;
mas pouco aplicado às situações concretas.
Pelo mesmíssimo princípio de aproximar os
serviços públicos dos cidadãos, que constitui
o fulcro do referido princípio da subsidiariedade, é oportuno lembrar, quer a quem transfere, quer a quem é beneficiário da transferência,
que, quer na educação, quer na acção social,
quer na saúde, o País já há muito dispõe de redes de proximidade, a cargo das Instituições de
Solidariedade, designadamente na cobertura
praticamente universal da educação pré-escolar, na subsistência heróica de tantos ATL, no
sistema de cooperação alargado das respostas
sociais, no atendimento da população mais
desfavorecida.
Estamos treinados no trabalho em conjunto
e habilitados na parceria que partilhamos com
as entidades públicas, ao serviço das pessoas.
Ao contrário da Inês Pereira, não precisamos
de asno que nos leve na montada; mas, tal como a personagem da farsa de Gil Vicente, também não queremos cavalo que nos derrube.

16 | IPSS em notícia | Janeiro 2017 |

APPACDM DE CASTELO BRANCO

Museu da Seda com
inauguração presidencial
O Presidente da República inaugurou o Museu da Seda da APPACDM de Castelo
Branco, numa cerimónia carregada de afeto(s) e em que dezenas de utentes dispensaram uma receção entusiástica e calorosa a Marcelo Rebelo de Sousa, que todos
cumprimentou à chegada. Para além da vertente histórica, o museu tem uma componente educativa, pedagógica e inclusiva que fazem dele algo único em Portugal.
Após descerrar a placa que perpetuará o
ato inaugural, o Presidente da República estreou o livro de honra e visitou o Museu da
Seda, inteirando-se do que ao longo das cinco salas é retratado sobre a história mundial, nacional e local da seda e ainda sobre a
experiência da APPACDM de Castelo Branco
na sericicultura, algo que começou em 1990.
“O Museu é excecional porque é a prova
de que é possível a uma IPSS fazer aquilo que
lhe compete, que é inclusão social, que é a
atenção a todos aqueles que mais necessitam,
de todas as idades, e fazer cultura, fazer educação e formação. Fazer solidariedade social
é fazer cultura, são inseparáveis. Não há cultura sem solidariedade social e não há solidariedade social que não tenha uma dimensão
cultural”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, no
final, ao SOLIDARIEDADE.
Para o Presidente da República, a abertura
de um museu, único em Portugal, em Castelo
Branco valoriza ainda mais a iniciativa dos
responsáveis pela instituição que trabalha
na área da deficiência: “Ser no Interior tem
mais valor, porque é mais difícil, os recursos
são menores, implica dedicação acrescida,
mas o que aqui encontrei foi dinamismo, entusiasmo, uma conjugação de vontades excecional. Nessa medida, enquanto Presidente
da República, agradeço em nome de todos os
Portugueses, porque é assim que também se
muda o País… a começar pelo Interior”.
Maria de Lurdes Pombo, no final, era “uma
presidente satisfeita” e a razão da líder da
APPACDM de Castelo Branco era simples:
“Sempre desejei que o Museu fosse inaugurado pelo senhor Presidente da República. É,
de facto, um Presidente muito especial, que já
conhecia a APPACDM e o que aqui se faz. Ele
manifestou que viu aqui um bom trabalho,
muito amor e que ficou muito satisfeito com
a alegria das crianças e dos jovens quando o
receberam”.
O Museu da Seda vem, de certa forma,
completar a «rota da seda» da APPACDM albicastrense que começou, em 1990, com as
primeiras criações do bicho-da-seda, na perspetiva de ser uma atividade ocupacional para
os jovens da instituição.
Para a presidente da instituição albicastrense,

“a construção do Museu da Seda sempre foi
um sonho”, mas foi preciso criar as condições
necessárias para a consolidação do projeto de
sericicultura.
“A partir do momento em que foi possível
termos o centro sericícola e pudemos aumentar a produção, fruto de um projeto que candidatámos à EDP Solidária, com a climatização
da chamada «maternidade» do bicho-da-seda,
e conseguirmos produzir 32 quilos de seda
para o mercado, houve sempre o objetivo de
construir o Museu da Seda”, conta Maria de
Lurdes Pombo, sublinhando que este irá “ajudar à sustentabilidade da instituição” e, por
outro lado, confere à cidade mais uma unidade museológica ligada ao renomado Bordado
de Castelo Branco, que conta já com o Museu
do Bordado e o Centro de Interpretação do
Bordado.
Particularidade do Museu da Seda é não
fixar apenas o passado e o presente, mas
perspetivar também o futuro, pois “a seda da
APPACDM, pela qualidade, começou a ter procura para fins de investigação”, refere a presidente da instituição, que lembra a parceria

com a Universidade Católica do Porto e com a
Universidade do Minho para a investigação na
área biomédica.
“Este é um museu com forte componente
de cultura, de investigação e, claro, de inclusão, porque alguns dos nossos jovens estarão
afetos ao museu”, resume Maria de Lurdes
Pombo.
O equipamento, que fica integrado no complexo da Quinta da Carapalha, foi totalmente

| Janeiro 2017 | IPSS em notícia | 17
financiado pela Câmara Municipal de Castelo
Branco, com aprovação unânime da vereação,
e orçou em cerca de 1,1 milhões de euros.
A intenção dos responsáveis pela APPACDM
e pelo Museu, cujo diretor é Manuel Barreto,
é fazer da estrutura “um museu interativo”,
aproveitando o Centro Sericícola e o percurso pedagógico que funcionam na Quinta da
Carapalha.
Para além do Presidente da República, estiveram presentes na inauguração do Museu
da Seda da APPACDM de Castelo Branco, o
ministro da Cultura, Luís Castro Mendes,
o edil albicastrense, Luís Correia, e o bispo de Portalegre-Castelo Branco, Antonino
Fernandes Dias, que benzeu o equipamento,
perante o aplauso de dezenas de jovens portadores de deficiência.
PEDRO VASCO OLIVEIRA (TEXTO E FOTOS)

Vertente inclusiva confere
característica única em Portugal

“É uma forma de perpetuar o conhecimento
das pessoas, das regiões, do País e da APPACDM
de Castelo Branco através de um museu e do
processo de produção da seda”, começa por dizer
Manuel Barreto, diretor e mentor do Museu da
Seda da instituição albicastrense.
Se existe, em Freixo de Espada à Cinta, o
Museu da Seda e do Território, a estrutura da
APPACDM de Castelo Branco torna-se único no
sentido em que, para além de todo o histórico do
produto feito pelo bicho-da-seda, encerra ainda
uma vertente educativa e pedagógica de grande
valor, não descurando a vertente inclusiva, ou
não se trata-se de uma instituição que trabalha
com pessoas portadoras de deficiência.
Ao longo de cinco salas, o Museu da Seda
conta a história da seda desde os primórdios até
àquilo que poderá ser o futuro do próprio produto
em termos de utilização médica.
“A seda sempre foi um produto têxtil de excelência ao longo dos tempos. E para se perceber o
que é a seda atualmente temos que ir ao passado
e, por isso, temos que ir à China e perceber como
ela começou a chegar à Europa e o valor que tinha”, refere o diretor do museu, sublinhando que,
“no tempo do Império Romano, o valor da seda em
peso era igual ao valor da seda em peso, pelo que
a seda era sinónimo de riqueza”.
A primeira sala, que se denomina «História da
Seda», aborda no primeiro painel a famosa Rota
da Seda. Ao longo dos diversos painéis demonstra-se cronologicamente o que foi a produção sericícola em Portugal ao longo dos tempos, mesmo
antes da nacionalidade e a produção sericícola na
Beira Interior.
“Por fim, evidencia-se qual é o estado da produção de seda e o que já foi feito no nosso território. Ou seja, quando foi concebida esta primeira
sala a intenção foi partir do geral para o particular e terminar na realidade local da APPACDM de
Castelo Branco”, explica Manuel Barreto.
Na segunda sala, através de um pequeno filme, mostra-se o que é a realidade sericícola da

APPACDM em Castelo Branco.
“Com a colaboração da Escola Superior de
Artes, do Instituto Politécnico de Castelo Branco,
elaborou-se um filme através do qual o visitante
adquire alguns conhecimentos, não só do ponto de vista da seda, mas também do funcionamento interno e educativo do que é a realidade
da APPACDM. Isto implica que a pessoa ao ter
conhecimento daquilo que foi transmitido na primeira sala fica a conhecer a realidade da instituição e fica preparado para as três salas seguintes”,
argumenta o responsável pela estrutura museológica, que acrescenta: “Essas três salas foram concebidas de uma forma articulada e de relação de
antecedente para consequente”.
Assim, a sala três, denominada «Do bicho ao
fio», retrata o processo de produção protagonizado
pelo bicho-da-seda.
“Para termos fio, primeiro temos que ter bicho.
Essa sala tem a particularidade de estar dividida
em duas partes: uma mais pedagógica e vocacionada para o público mais jovem; e outra que diz
mais respeito aos demais visitantes”, explica.
Na primeira área, os mais jovens poderão folhear um livro de folhas gigantes e ficar a perceber
todo o processo reprodutivo do bicho-da-seda, ao
passo que no restante espaço os visitantes poderão compreender como é que se obtém o fio de
seda, como aparece o casulo, o que são os encabanamentos, etc.
Por fim, há um espaço com características
próprias, no que diz respeito a temperatura e a
humidade, que é uma pequena sericicultura. É
onde pode ver, sempre que possível, o bicho-daseda vivo e a trabalhar.
“Como terminámos no fio, na sala quatro, vamos começar daí e, então temos o espaço «Do fio
ao tecido». Aí, através de diversos instrumentos
expostos e do acervo que existe na sala vê-se como é possível fazer tecido, com grande aceitação.
Isto implica determinadas técnicas e são essas
técnicas que ali estão demonstradas”, esclarece
Manuel Barreto.

Fica então a faltar apenas abordar o produto
final, ou seja, «A seda», denominação da quinta e
última sala do museu.
“É uma sala riquíssima, com objetos de grande valor, de grande conhecimento na sua execução”, diz o diretor, que destaca aquilo que designa
por “o futuro da seda”.
“Isto é, a seda ligada à biomédica. Em colaboração com o Pólo do Porto da Universidade
Católica conseguimos dar a conhecer às pessoas
como é que a seda está a ser preparada e experimentada para servir como algo bastante benéfico
para o homem”, afirma.
Para o principal responsável, “o museu foi
pensado tendo em consideração mais do um nível
etário, porque necessita de ser aproveitado pelos
agrupamentos escolares, pelos estudiosos, pelas
pessoas que têm prazer na cultura”.
Daí que a preocupação tenha sido a de criar
uma sala pedagógica, onde estão pessoas habilitadas poderão explicar de uma forma mais pormenorizada os diversos temas relacionados com
a seda.
“Neste prisma educativo não podemos esquecer que o museu está inserido na Quinta da
Carapalha, pertença da APPACDM, que também
tem alunos e formandos que sempre que os conteúdos escolares o definam, podem usar este espaço como recurso educativo”, defende.
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EM COMPARAÇÃO COM PAÍSES EUROPEUS

Portugueses fazem pouco voluntariado
Os portugueses são dos europeus que menos
fazem voluntariado e, em 2012, eram um milhão,
ou seja, 12% da população com mais de 15 anos
tinha participado em trabalho voluntário, pelo
menos uma vez, revela o INE.
O Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário
2012 integra a segunda edição da Conta Satélite
da economia social, foi elaborada pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE).
De acordo com os resultados do inquérito, cerca de 11,5% da população residente com 15 ou
mais anos tinha participado em, pelo menos, uma
atividade formal ou informal de trabalho voluntário, representando 1,040 milhões de voluntários.
Com base no Inquérito Especial do Euro
barómetro para 2011, o INE salienta que, as taxas de voluntariado mais elevadas registam-se
no norte da Europa, principalmente na Holanda,
com 57% da população residente com 15 e mais
anos a afirmar fazer voluntariado.
Ao contrário, os países da antiga Europa de
Leste foram aqueles onde se observaram as taxas
de voluntariado mais reduzidas.
“Portugal surgia em antepenúltimo lugar, relativamente distante da média da União Europeia
(24%)”, e somente a Bulgária e a Polónia tinham
valores mais baixos de participação em ações de

voluntariado, segundo a informação divulgada.
A posição portuguesa é explicada, “em parte, pela cultura de participação em atividades de
trabalho voluntário e pelas condições socioeconómicas do país, observando-se alguma correlação
entre o grau de desenvolvimento económico e a
taxa de voluntariado dos países”, segundo o INE.
Em 2012, “terão sido dedicadas 368,2 milhões
de horas a trabalho voluntário” em Portugal e,
tendo como referência o total de horas trabalhadas das Contas Nacionais portuguesas, concluiuse que as horas dedicadas ao trabalho voluntário
equivaliam a 4,3% do total de horas trabalhadas
no país.
“Tal significa que, em média, a população total
residente com 15 ou mais anos dedicou aproximadamente 29 horas por mês ao trabalho voluntário”, salienta o INE.
Os cálculos do INE revelam que, com base
no salário mínimo nacional, “o trabalho voluntário registava um valor de 1,014 mil milhões
de euros, que correspondiam a 0,60% do PIB
[Produto Interno Bruto] nacional em 2012”.
Se a análise tiver em conta um “salário de
apoio social”, que reunia as remunerações médias das profissões equivalentes às atividades
voluntárias mais frequentes, é obtido um valor

intermédio de 1,6 mil milhões de euros, que correspondiam a quase 1% do PIB nacional.
O tipo de atividades desenvolvidas pelos voluntários em Portugal é diferente daquele observado na Europa e o INE destaca a maior relevância das atividades de apoio social e religião e a
menor importância relativa do desporto, cultura,
associações comunitárias, defesa de direitos e
das organizações profissionais e sindicatos.
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PRÉMIO FNAS

Centro de Solidariedade de Braga
vence na categoria IPSS/ONG
O Centro de Solidariedade de Braga, a Câmara
Municipal de Cascais e o Agrupamento de
Escolas do Viso (Porto) foram os grandes vencedores da primeira edição do Prémio FNAS – Fórum
Nacional Álcool e Saúde.
O principal propósito da distinção é dar visibilidade ao trabalho feito no âmbito dos problemas
ligados ao álcool, nomeadamente no contexto da
Educação e da Intervenção Social, Comunitária e
Autárquica.
A criação do Prémio FNAS elege como objetivo
dar destaque a entidades que, não tendo assento
no Fórum, desenvolveram trabalho de relevo no
biénio anterior ao ano de lançamento (2014-15),
no âmbito dos problemas ligados ao álcool (PLA).
Na categoria Instituições de Solidariedade
Social/Organizações Não Governamentais, o vencedor foi o Centro de Solidariedade de Braga, com
o projeto «Mais Vale Prevenir».
Este projeto apresentou uma intervenção preventiva de caráter continuado e integrado, desenvolvida desde 2008, dirigida a jovens e adolescentes entre os 10 e os 19 anos do território de Vila
Nova de Famalicão.
Construído de acordo com os princípios da
National Institute on Drug Abuse (NIDA), assenta
a sua ação no desenvolvimento de competências
sócio emocionais, que capacitam para a resistência à pressão de pares ou para o reforço de atitudes protetoras em relação ao consumo de bebidas
alcoólicas. O projeto potencia, ainda, o trabalho
em rede com outros parceiros da comunidade
desde a escola, a autarquia, estruturas da saúde, a comissão de proteção de crianças e jovens
em risco e a comissão de dissuasão da toxicodependência, entre outras. Aposta na capacitação
dos profissionais que intervêm com o grupo-alvo
para que, enquanto população estratégica, desenvolvam estratégias psico educativas junto aos jovens. Este trabalho é complementado com ações
de sensibilização junto da comunidade, treino de
competências parentais, intervenções de proximidade em contexto recreativo noturno e a criação
de respostas de atendimento à comunidade.
As várias ações do projeto foram objeto de processos de avaliação de resultados que revelaram
mudanças significativas ao nível dos comportamentos de consumo ou intenções do mesmo entre
a fase pré e pós intervenção.
Já na categoria Municípios (Associações de
Municípios e Entidades Intermunicipais), o vencedor
foi o município de Cascais definiu um instrumento
de orientação estratégica no âmbito da Promoção
de Saúde. Na proposta submetida, foram definidos
quatro eixos de intervenção distintos: Educação
para a Saúde, Equidade em Saúde, Contextos
Favoráveis à Saúde, Cidadania em Saúde.
Este é um projeto que integra diferentes áreas
de ação (prevenção, tratamento, reinserção),
multi-grupos-alvo (crianças, jovens e adultos

trabalhadores) e multi-contextos (laboral, educativo, comunitário).
Por fim, na categoria Agrupamentos de Escolas
e Escolas Não Agrupadas (da rede pública, do ensino básico e secundário e escolas particulares e
cooperativas com contrato de associação, do ensino básico e secundário) foi o Agrupamento de
Escolas do Viso, do Porto, que arrebatou o prémio
com uma candidatura com base numa intervenção continuada no tempo, abrangendo o 2º e 3º
ciclos do ensino básico.
A intervenção integrou multicomponentes desde a sensibilização à comunidade educativa (pais,
professores auxiliares), formação de profissionais
(professores e assistentes), intervenção psico-educativa com as crianças e jovens, diferenciada
por ano escolar, trabalhando o aumento de literacia em saúde, a adoção de estilos de vida saudáveis, a capacitação para a tomada de decisões
e a prevenção ou redução de comportamentos de
consumo de bebidas alcoólicas.
A atribuição do «Prémio FNAS» é uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Educação, CNIS,
Associação Nacional de Municípios Portugueses
e Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (SICAD), no âmbito
do FNAS.
O Fórum Nacional Álcool e Saúde agrega 74
entidades que aderiram a uma carta de compromisso que define um conjunto objetivos com base
nas grandes metas do PNRCAD (Plano Nacional
para a Redução dos Comportamentos Aditivos e
das Dependências) no que ao álcool diz respeito.
A cerimónia, que decorreu no auditório dos

Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa,
contou com as presenças de João Goulão, coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e
presidente do FNAS, padre Lino Maia, presidente da CNIS, Maria de Fátima Antunes, da ANMP,
Rui Lima, da Direção-Geral de Educação, e João
Afonso, vereador da autarquia de Lisboa.
Para além destas personalidades, a sessão
teve ainda intervenções de Margarida Gaspar
Matos («A prevenção dos PLA em contexto escolar»), Maria João Quintela («O papel das organizações não-governamentais na prevenção dos PLA»)
e Paulo Louro («Os territórios preventivos – o papel das autarquias na prevenção dos PLA»).
Na cerimónia foram ainda apresentados alguns resultados preliminares relativos ao projeto RARHA – Joint Action on Reducing Alcohol
Related Harm. A informação foi recolhida usando
o modelo de questionário SMART (Standardizing
Measurement of Alcohol Related Troubles), permitindo obter dados comparáveis sobre padrões
de consumo de álcool e seus efeitos nocivos entre
os países participantes.
De uma forma geral, os resultados obtidos
permitem confirmar as orientações que têm vindo
a ser observadas a partir de outros estudos, a saber: na maioria dos indicadores os valores de consumo para Portugal estão abaixo da média dos
países em estudo, embora em certos indicadores
de intensidade ou de frequência dos consumos se
possam registar valores mais preocupantes.
P.V.O.
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José Figueiredo
Economista

Massas e elites
Uma das formas de justificar a vitória de
Donald Trump é o afastamento entre as elites e
as massas populares.
A favor dessa tese milita um aparente argumento de facto – as elites genericamente pareciam desejar a vitória de Hillary Clinton como,
aliás, pareciam querer a vitória do Sim no referendo do Brexit.
Notar que quando aqui falamos de elites não
falamos necessariamente das elites económicas
embora, pelo menos em termos de manifestação
pública, também essas fossem genericamente
anti Trump e anti Brexit. Por elites económicas
entendo aqui não tanto os detentores das grandes fortunas (sobre esses sabemos em geral
pouco, tendem a ser discretos) mas, sobretudo,
aqueles que, por profissão, gerem as maiores
empresas e têm maior visibilidade pública.
A questão está em perceber como, num quadro em que as elites intelectuais, políticas, culturais, os media respeitáveis e até os poderosos
do dinheiro eram claramente a favor de Hillary
Clinton e anti-Brexit, o “povo” decidiu em sentido contrário. Porque diabo o “povo” decidiu
ignorar as elites e votar em soluções aparentemente aberrantes? Porquê agora? Porquê o
mesmo fenómeno em várias geografias do mundo do capitalismo avançado?
Parte da explicação está na economia, na
distribuição assimétrica dos benefícios da globalização, na crise do mito da mobilidade social
ascendente, mas a economia não explica tudo,
não pode explicar tudo.
Não se nega que a distribuição mais desigual de rendimento e riqueza afasta as elites
das massas, claro que o fim da crença na mobilidade social ascendente também alarga o fosso
(torna-o intransponível ou percebido como tal),
no entanto, tem de haver algo mais profundo
para explicar o que estamos a ver.
Num certo sentido as elites modernas são
mais toleráveis pelas massas. É suposto que são
os melhores que estão no topo e não os bafejados pela sorte de um bom nascimento. Numa
meritocracia toleramos melhor as distâncias.
Acredito que uma parte do fosso que manifestamente existe (e se está a alargar) deriva de
fatores culturais.
Também aqui, na área da cultura, sempre
existiram elites e massas. Os leitores contemporâneos de Balzac ou Stendhal eram uma
ínfima minoria da população. No grande século romântico poucos eram os privilegiados
que ouviam um concerto de Schumman ou
Brahms. O acesso à grande cultura não ia para além de alguma aristocracia diletante, um
pouco de burguesia culta e uns quantos intelectuais extraídos da pequena burguesia e, raramente, do “povo”.
As coisas mudaram um pouco no século
XX. O aparecimento dos meios modernos de

comunicação de massas (rádio e televisão), a
escola pública, um capitalismo mais inclusivo e
políticas públicas empenhadas permitiram uma
maior difusão da grande cultura e o esbatimento das distâncias culturais.
Por exemplo, no tempo do anterior regime
em Portugal, a ópera chegou a ser um espetáculo popular. Récitas populares enchiam regularmente os coliseus de Lisboa e do Porto coisa
que hoje seria impensável. Recordo-me de, em
rapaz, assistir em Viseu a espetáculos da companhia de bailado Verde-Gaio que ocorriam em
palcos improvisados, ao ar livre no parque da
cidade, com um público popular e interessado.
Nas últimas décadas as coisas começaram a
mudar de novo.
A televisão, particularmente na Europa, tendia a ser um negócio de estado por uma razão
muito simples – a sua produção era muito cara e dificilmente seria suportada por mercados
privados.
Com o progresso tecnológico os custos de
produção e difusão de televisão ficaram tão baixos que o negócio de privados se tornou a norma. Com a mercantilização da televisão veio a
luta por market share, a contabilidade doentia
das audiências e o telelixo.
Acontece que as elites atuais nutrem um profundo desprezo por essa “cultura” de massas.
Desprezam os que assistem aos reality
shows, os que consomem a manhã e a tarde com os talk shows popularuchos e à noite
não dispensam a dose diária e maciça de vício
telenovelesco.
As elites sentem-se encurraladas nesta matéria. Sendo as elites, em geral, de tendência
liberal e pró-mercado, lidam dificilmente com
o facto de a “grande cultura” (a que elas consomem) ser viável apenas com subsídios públicos
ao mesmo tempo que os desprezíveis produtos
da “cultura” de massas prosperam em pleno
mercado. O “povo” que paga (ou julga que paga)
essas exorbitâncias com os seus impostos não
acha graça nenhuma à “grande cultura”. Raiva
de um lado e do outro!
Mas o fosso não se manifesta apenas no
mútuo desprezo dos consumos de produtos
culturais.
As elites também desprezam os que enchem
os Mac Donald ou as Pizza Hut da vida. Afinal
não se empanturram com comida de má qualidade? Não enxameiam depois os hospitais
públicos com as suas doenças, em boa parte
causadas por maus hábitos alimentares? E não
somos nós, as elites, que pagamos esses hospitais com os nossos impostos? Não merece essa
gente um corretivo?
A ideia de taxar pesadamente certos produtos como as bebidas açucaradas é uma daquelas coisas que alarga o fosso cultural. Admito
que em Portugal, a ideia derive mais da pura

necessidade de cavar dinheiro do que de qualquer propósito moralizador ou de saúde pública. Contudo, para as pessoas que consomem
esses produtos, porventura porque não têm
acesso a produtos mais caros e mais saudáveis,
medidas como esta ajudam a reforçar a ideia
de que elites longínquas decidem com base em
critérios que os desprezam.
Em matéria de roupa voltámos quase às
pragmáticas do século XVII. Houve um tempo
em que leis do estado determinavam o que cada
um podia vestir em função do seu estatuto social. Gente do povo, mesmo que endinheirada,
não podia vestir o mesmo que um fidalgo ainda
que arruinado.
Hoje assinalamos as pessoas pela forma
como se vestem. As marcas, por vezes abundantemente exibidas, definem uma pertença a
um grupo. Para aqueles que estão condenados
a comprar roupa barata é um escândalo compreensível que algumas pessoas paguem por
algumas peças de vestuário o que eles ganham
num mês de trabalho. Mas pior ainda é o saberse que se pertence a um outro mundo e que
esse outro mundo é explícito, que o declaramos
todos os dias no nosso exterior.
Raiva em cima de raiva, desprezo em cima de
desprezo, distância cada vez maior.
Naturalmente que não sei porque razão
Hillary Clinton perdeu. Mas creio que houve
um momento chave na campanha. Foi quando
Clinton classificou em público os apoiantes de
Trump como “deplorables”.
Clinton ainda tentou compor as coisas mas o
mal estava feito – tinha confessado que o fosso
existe e de que lado ela estava. Do outro lado
estão os que vêm reality shows, se empanturram de Mac Donald, se vestem com falta de gosto, nunca leram um livro, não distinguem um
piano de uma harpa e não sabem onde fica a
Birmânia.
Mas, querida Hillary, eles também são “povo” e decidiram que já não estão para aturar os
conselhos das elites que os deixaram para trás.
A boa notícia em tudo isto é que acredito que
as elites do mundo desenvolvido ainda não perderam a guerra, que a confiança nas massas
não se perdeu para todo o sempre. Mas que é
preciso mudar de vida, lá isso é!
Para os que eventualmente achem estranha
esta conversa num cantinho de economia eu
explico: é que, porventura, entre as elites, os
economistas são dos que mais culpas têm no
cartório. Falaremos disso um destes dias.
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DIA DA CNIS

Iniciativa paradigmática
para afirmar a solidariedade
No próximo dia 15 de janeiro assinalase o 36º aniversário da criação da União das
Instituições Particulares de Solidariedade
Social (UIPSS), hoje Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade (CNIS), data que
se instituiu como o Dia da CNIS.
“A CNIS é a sucessora da UIPSS e esse é um
dia que deve ser assinalado e lembrado”, começa por dizer o padre Lino Maia, a propósito da
data.
Como este ano o dia 15 é a um domingo, a
Direção decidiu realizar “uma iniciativa paradigmática” no dia 16, em Fátima. Pormenores
quanto ao programa serão entretanto revelados.
No entanto, o SOLIDARIEDADE pode avançar que será apresentado
“um conjunto de estudos feitos pelo Centro
de Estudos da CNIS, composto por pessoas que
conhecem toda esta área e este movimento, e
que falam dos valores, da especificidade, do que
é a solidariedade, da sua organização, etc.”,
revela o presidente da CNIS, acrescentando:
“Aproveitaremos também esse dia para falarmos de quais devem ser os próximos passos na
área da cooperação”.
A este propósito, o padre Lino Maia aproveitou para reforçar que “a cooperação é um caminho sem recuo”
“Tenho pena que não se tenha celebrado os
20 anos da assinatura do Pacto de Cooperação,
porque foi uma oportunidade perdida… Cada
vez mais temos que pensar que cada pessoa deve dar as mãos ao seu próximo para resolver
os problemas dos seus próximos. E nesse dia
procuraremos também falar dos desafios próximos na cooperação”, sustentou o líder da CNIS,
acrescentando: “Registo com muito agrado que
o principal responsável para esta área, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, tenha já por várias vezes sublinhado a
importância da cooperação e da necessidade de
aprofundamento da cooperação”.
Assim, em Fátima, a CNIS irá apresentar não
só um conjunto de estudos que reafirmam e reforçam a identidade das IPSS e de todo o Setor
Social Solidário, como um todo, mas aproveitará igualmente a ocasião para aprofundar algumas temáticas mais candentes para a solidariedade e para as instituições. E aí a estratégia de
cooperação surge à cabeça.

ANO DE 1981

Quando há 36 anos um conjunto de
Instituições Privadas de Solidariedade Social
fundaram a União das IPSS, antecessora da
CNIS, o seu propósito em servir os outros, em
especial os mais desfavorecidos, estava há muito traçado e, desde início, foi por diversas vezes
reafirmado por um dos seus mais emblemáticos
presidentes.

“É bom que não se crie o hábito de pedir
por Solidariedade o que é devido por Justiça”,
sustentou em diversos fóruns o padre José
Maia, presidente da UIPSS e um dos grandes
obreiros do que é hoje a CNIS no panorama
nacional.
Segundo o documento histórico da constituição formal da União das Instituições Privadas
de Solidariedade Social, foram 43 os outorgantes que representavam 45 instituições, todas
do Norte e, em grande maioria, do Porto. Duas
acabaram por faltar à escritura. O documento
notarial, com 30 páginas, define o quadro legal em que se inscreve a União, as finalidades e
atribuições, as obrigações dos órgãos diretivos,
o regime financeiro e obrigava à criação imediata de uma comissão administrativa com o prazo
de um ano para convocar eleições.
O I Congresso tinha sido realizado no Porto
em 1903. “O Porto foi sempre rico alfobre de
obras de assistência privada e de caridade”,

justificava o padre Marinho Cia, na carta de
apresentação do Congresso de 1980 que se realizou no Cinema Estúdio, do Centro de Caridade
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos dias
14 e 15 de Junho com a presença de 298
Instituições de Solidariedade Social.
Foram estas instituições que aprovaram as
conclusões do II Congresso onde, logo no ponto
primeiro, era referido que as instituições “deliberaram a criação da União das Instituições
Privadas de Solidariedade Social, elegendo desde já uma comissão encarregada de praticar
todos os atos necessários à institucionalização
jurídica da União…”.
E assim, no dia 15 de Janeiro de 1981, meio
ano depois do Congresso, compareceram, na
rua Costa Cabral, no Porto, 41 representantes
de IPSS para rubricarem o documento fundador
do que, primeiro passou a designar-se por União
das Instituições Particulares de Solidariedade
Social e é hoje a CNIS.

