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MADEIRA

XI Festa da Solidariedade realiza-se a 2 de junho
CONSELHO GERAL

CNIS quer relatório sobre
fiscalizações para evitar abusos
MAIS DE 300 DIRIGENTES DE IPSS PRESENTES NA CERIMÓNIA

Presidente da República homenageia a CNIS
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CONGRESSO NACIONAL

CASTELO BRANCO

1ª sessão temática
debateu CSES 2013

Centro de Dia é aposta
do CS Amigos da Lardosa

TORRES NOVAS

CEBSZA prossegue
humanização da cidade
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FESTA DA SOLIDARIEDADE

Pela primeira vez, a Festa da Solidariedade vai
realizar-se fora do continente, assentando arraiais
na Região Autónoma da Madeira, onde dia 2 de
junho terá o seu momento alto no Funchal.
Eleutério Alves, membro da Direção da CNIS
responsável pela organização do evento, em parceria com a União Regional das IPSS da Madeira, deu
conta, ao SOLIDARIEDADE, do “grande empenho
e entusiasmo da URIPSS Madeira na realização da
Festa e na organização do périplo da Chama da
Solidariedade”, acrescentando que “todas as IPSS
estão muito motivadas para acolher a Chama e fazer da Festa da Solidariedade um acontecimento
marcante” para o arquipélago.
Por outro lado, o dirigente da CNIS sublinhou, igualmente, “o empenho e apoio da Câmara
Municipal do Funchal”, que, apesar da muita oferta que o Funchal tem, em termos de eventos, “quer
que a Festa da Solidariedade seja um grande momento na Madeira”.
A nível das entidades oficiais, está já agendada
uma reunião com o Governo Regional, pelo que é
de contar que também deste organismo possa vir
mais um apoio à iniciativa da CNIS que este ano
vai para a 11ª edição.
A pouco mais de dois meses da data marcada,
já se conhece alguns dados do programa, nomeadamente do percurso da Chama.
Assim, o facho solidário iniciará a sua digressão na ilha de Porto Santo, no dia 27 de maio,
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Chama começa périplo em Porto Santo
e termina no Funchal no Dia da Criança

partindo, depois, no dia seguinte da Ribeira Brava
para um périplo de quatro dias (de 28 a 31 maio)
pelos restantes 10 concelhos da Região Autónoma
da Madeira.
No dia 1 de junho chegará ao Funchal, onde a
autarquia fez questão de aliar as festividades do
Dia Internacional da Criança, por si promovidas, à
chegada da Chama da Solidariedade.
No que concerne à Festa (dia 2), esta terá “três
vertentes”. Aproveitando o facto de no terreno
fronteiro ao da Festa estar a decorrer a Feira do
Livro local, o evento da CNIS terá “uma vertente
cultural, com a realização de uma tertúlia e, possivelmente, a apresentação de um livro relacionado com o universo da solidariedade social, e como

habitualmente uma mais recreativa e ainda a institucional”, revelou Eleutério Alves.
Quanto a presenças institucionais, é sabido
que o Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, não poderá estar presente, pois estará em visita aos Açores, mas o padre Lino Maia
avançou já ter convidado o ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da
Silva, que sempre esteve presente enquanto ministro e que já anuiu ao convite.
Entretanto, ficou definido no mais recente
Conselho Geral que a Festa da Solidariedade em
2018 realizar-se-á em Setúbal, após candidatura
da UDIPSS sadina a que nenhum conselheiro se
opôs.

REFUGIADOS YAZUDI CHEGAM A PORTUGAL

“Obrigado Portugal. Amo-te”
Os primeiros refugiados da comunidade yazidi chegaram a Portugal num voo proveniente
da Grécia, um grupo de 24 pessoas, que inclui
seis famílias, entre as quais nove menores e um
adulto sozinho. O grupo que desceu a rampa das
chegadas no aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa, vinha com ar sereno, com algumas pessoas que acenavam para as câmaras de televisão.
Saman Ali, 34 anos, vem logo na frente, com
um cartaz onde pode ler-se “Thanks Portugal. I
love you” (“Obrigado Portugal. Amo-te”), e é ele
quem faz algumas declarações aos jornalistas,
momentos depois de aterrarem. “Estou muito,
muito contente. Sinto que renasci hoje porque
sinto-me seguro e todos nos receberam bem.
Obrigado por tudo”, diz, em inglês.
Em poucas palavras, Saman Ali conta um
pouco da sua história, de como se viu obrigado
a fugir da sua cidade natal, no Iraque, de como
ficou sozinho, sem família, depois de os terroristas do Estado Islâmico terem matado milhares de
pessoas.
“Em agosto de 2014, o ISIS (Estado Islâmico)
atacou a nossa cidade, juntaram todas as famílias, como a minha mãe e as minhas irmãs e
mais três mil famílias, entre mulheres e crianças.

Até hoje não sabemos nada deles”, disse.
Desses tempos, recorda que a vida era muito
difícil e que chegou a ser perseguido, afirmando,
com convicção, que nunca mais poderá regressar
ao Iraque.
Do seu país natal viajou para a Turquia e daí
para a Grécia, onde viveu um ano e três meses
até viajar para Portugal.
Do país tinha apenas informação genérica,
mas depois, quando as autoridades portuguesas
lhe disseram que seria acolhido em Portugal, procurou informação e daí percebeu que “o país é
bonito”, tem história, as “pessoas são muito amigáveis e educadas”, já para não falar no clima,
que lhe agradou muito.
“Tenho muitos sonhos em Portugal. Quero
aprender a língua, quero retomar os estudos,
porque eu tenho um mestrado em biologia médica, quero conseguir o doutoramento e contribuir
para a sociedade portuguesa porque sinto que
este país é o meu segundo país para sempre”,
disse Saman Ali.
Para o ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita, o
acolhimento destas 24 pessoas “é um passo mais
na forma portuguesa de participar no esforço europeu de solidariedade em torno do acolhimento

aos refugiados”.
O grupo de refugiados deveria ser constituído
por 30 pessoas, mas uma família com dois adultos e quatro crianças não embarcou por motivos
de saúde de um dos elementos.
“Aquilo que desejamos a partir de hoje é criar
todas as condições para que, neste caso na cidade de Guimarães, eles possam ser, primeiro, bem
acolhidos, em segundo lugar bem integrados
e que possam aqui iniciar uma nova vida num
tempo de esperança”, adiantou Eduardo Cabrita.
De acordo com o ministro, Portugal já recebeu
cerca de 1.150 pessoas refugiadas, estando prevista a chegada nas próximas semanas de mais
um grupo de pessoas da comunidade yazidi, que
ficará instalado em Lisboa.
Além disso, estão já registadas, com opção de
recolocação em Portugal, mais 91 pessoas yazidi
com todo o processo tratado na Grécia.
Pela autarquia de Guimarães, a vereadora da
ação social, Paula Oliveira, adiantou que está já
tratada toda a logística referente ao alojamento destas famílias, com estrutura preparadas
e experiência de um ano a acolher refugiados,
“para satisfazer as necessidades básicas destas
pessoas”.
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Padre Lino Maia
Presidente da CNIS

IPSS e Economia Social
1. Para uma melhor compreensão da
Economia Social no nosso país, com dados relativos a 2013, o INE atualizou a Conta Satélite da
Economia Social, que veio confirmar a dimensão
e a relevância económica e social deste setor.
Identificou mais de 61 mil organizações
(61.268), muito heterogéneas, que representaram
2,8% do VAB nacional e 6,0% do total do emprego
remunerado. Apenas para citar alguns, este valor é superior ao dos seguintes ramos de atividade: “Agricultura, silvicultura e pesca”, “Atividades
financeiras e Seguros”, “Telecomunicações” e
“Transportes e armazenagem”.
Também concluiu que a remuneração média
nestas organizações correspondeu a 86,4% da
média nacional.
No caso das IPSS, 5.584 em 2013, menos de
10% do total das organizações identificadas (concretamente 9,1%), representaram 43% do VAB e
44,1% das remunerações - o que é significativo
mas deve ser convenientemente contextualizado.
Num estudo recente encomendado pela CNIS
sobre os “Impactes Económico e Social das IPSS
em quatro concelhos” foi possível concluir que a
atividade das IPSS induz a um aumento médio
de 3% do total da Produção, 9% do VAB e 6% do
total do Emprego, com maior impacte relativo nos
concelhos do interior.
Também se demonstrou que o custo suportado pela sociedade é mais do que compensado pelos benefícios sociais. Cada euro investido, nos 4
concelhos em análise, gera, no mínimo, 2,46 euros de benefícios sociais - o que também não pode
deixar de ser convenientemente considerado.
Pelos dados apresentados, facilmente se concluiu que as IPSS devem ser consideradas como
um elemento fundamental na estratégia de desenvolvimento territorial e de inclusão social.
Tem de ser dada visibilidade ao facto de estas
organizações - as IPSS - fazerem muito e muito
bem, sempre em prol das pessoas, preferencialmente das mais desfavorecidas.
2. As IPSS foram a grande almofada que ajudou a suportar as consequências da grave crise
que vivemos.
A economia social solidária a que pertencem
tem como característica muito sua o ser ágil, o
responder no imediato a questões concretas, podendo, por isso, dizer-se que não há nenhum problema social que verdadeiramente lhe seja alheio.
Só a resiliência demonstrada pelos seus dirigentes, na sua grande maioria voluntários, e pelos
seus colaboradores, mesmo com remunerações

aquém da média nacional, tem permitido ultrapassar as enormes dificuldades que têm surgido.
As dificuldades têm várias origens, desde logo as financeiras. Com o empobrecimento e o desemprego das pessoas, as comparticipações das
famílias baixaram significativamente. É, contudo, da mais elementar justiça sublinhar que, não
obstante os cortes generalizados resultantes do
programa de ajustamento, as comparticipações
do Estado para este setor não baixaram. Este é
o reconhecimento de que o serviço público que
as IPSS prestam, de forma eficiente como se demonstrou, tem de ser mantido e aprofundado.
3. A CNIS, enquanto confederação representativa das 2.901 organizações suas associadas
(IPSS, Uniões Distritais e Federações) tem como
grande objetivo implementar e desenvolver uma
Estratégia de apoio e robustecimento das organizações, com vista à promoção da qualidade de
vida dos cidadãos e do restabelecimento da sua
dignidade como pessoas.
A importância de identificar constrangimentos e oportunidades a nível local que leve a uma
tomada de decisões fundadas no conhecimento
da realidade e promova o trabalho em rede, em
parceria entre os vários sectores, solidário, social,
empresarial, autárquico e outras organizações

locais, visa combater a exclusão e promover a
coesão social.
A participação e o envolvimento de todos permite que estas organizações sejam polos de desenvolvimento local
Só uma metodologia de investigação/ação permite atingir os objetivos traçados.
A intervenção no domínio da solidariedade social visa facilitar a mudança, o desenvolvimento,
valorizando e recolhendo a aprendizagem das organizações e das comunidades.
É necessário conhecer para intervir e compreender para mudar adequando as organizações
às reais necessidades das populações razão fundante da sua existência.
A CNIS como Confederação Nacional tem o
dever maior de participar na conceção e implementação das Políticas Públicas que vão ao encontro do cidadão e lhe permitam por si exercer
os seus direitos de cidadania.
Combater a indiferença, o absentismo e o imobilismo é Missão da CNIS e das organizações que
representa.
Defender a dignidade humana promover o
crescimento integrado e integral de todos para todos é o rosto de uma Confederação que deseja e
quer um País que aposte no que de melhor tem - o
seu Povo.
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AGRADECIMENTO

CNIS distinguida com o «Coração CENSA»
Todos aqueles que estiveram presentes na Assembleia Geral da CNIS,
em março de 2015, ainda devem recordar o testemunho sentido de Paulo
Machado, presidente do Centro Social de S. Brás do Samouco (CENSA), do
concelho de Alcochete, ao relatar a situação periclitante em que a instituição se encontrava desde, pelo menos, 2013 e que colocava a sobrevivência
da mesma em causa.
O edifício-sede do CENSA havia sido vendido em hasta pública e a Autoridade Tributária
e Aduaneira não parava de pressionar os
novos órgãos sociais por causa das dívidas
fiscais.
Logo aí, o CENSA sentiu o forte apoio da
CNIS, com a Assembleia Geral a aprovar por
unanimidade um voto de indignação e solidariedade para com a situação da instituição.
Desde então, Paulo Machado e a sua equipa têm recuperado o CENSA aos poucos e,
apesar de a situação ainda não ser desafogada, o edifício-sede, onde a instituição dinamiza as suas respostas sociais, já foi readquirido
e a normalidade tende a chegar em pleno.
No sentido de “agradecer todo o apoio da
comunidade e das entidades parceiras” e ainda de “assinalar a aquisição do edifício-sede”,
o CENSA organizou uma cerimónia, tendo

atribuído umas distinções.
O «Coração CENSA» é a forma que a instituição tem de distinguir quem apoiou e apoia
a instituição, em especial em tão difícil período que quase levou ao desaparecimento da
única IPSS da freguesia.
“Sentimos esta necessidade de uma política de solidariedade e, então, quisemos fazer uma cerimónia digna da instituição, dos
parceiros e da comunidade que sempre nos
apoiou”, afirmou o presidente do CENSA sobre
o evento que pretendeu três coisas: “Promover
o convívio entre todos, através de um jantar;
proporcionar um momento de divertimento; e
atribuir o «Coração CENSA»”.
Este ato foi uma deliberação da Assembleia
Geral, tem com caráter anual e pretende distinguir o “trabalho filantrópico e altruísta”.
“Quisemos dar um bem-haja às entidades

que colaboraram com o CENSA num período difícil na perspetiva de uma solidariedade ativa”, sustentou Paulo Machado, ao
SOLIDARIEDADE, explicando o porquê da
atribuição do «Coração CENSA» à CNIS: “Para
que a Confederação saiba e sinta que o seu
esforço é valorizado e divulgado”.
“A CNIS mostrou sempre disponibilidade
para acolher as nossas preocupações e para
nos dar orientações e fazer o encaminhamento da situação, tendo favorecido a reunião
de vontades para ultrapassar as dificuldades”, afirmou Paulo Machado, para quem “o
«Coração CENSA» é uma prestação de contas
à comunidade”.
Para o presidente do CENSA, “a filantropia e solidariedade das pessoas não pode
cair em saco roto, por isso é preciso também
agradecer”.
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CONSELHO GERAL

CNIS quer acabar com
arbitrariedade na fiscalização
O Conselho Geral da CNIS reuniu em Fátima,
no passado dia 6 de março, tendo o encontro começado pela apresentação do Relatório de Atividades
e Contas de 2016.
O documento que estará disponível no site da
CNIS na internet e será discutido e votado na próxima Assembleia Geral, agendada para dia 25 de
março, este ano é “apresentado de uma forma diferente da habitual”, como referiu João Dias, membro da Direção, pois “muitas das atividades desenvolvidas estão devidamente quantificadas”.
Por seu turno, o presidente da CNIS, a propósito do tema Fiscalização, começou por fazer algum
enquadramento histórico, para no final deixar um
apelo às Uniões Distritais.
Ou seja, perante as “exorbitâncias” que muitas
IPSS têm sentido na pele por parte de quem fiscaliza, a CNIS quer elaborar um “relatório global” sobre o que se tem passado para preparar “um documento orientador para as fiscalizações”, explicou o
padre Lino Maia.
“No Compromisso de Cooperação 2015-2016
falava-se em fiscalização e que haveria instituições
fiscalizadas por calendário e outras por questões
emergentes”, começou por dizer, prosseguindo:
“Isso não foi bem compreendido, mas o que concluímos é que a fiscalização tem outra agenda e
outras motivações, pelo que muitas instituições
mostraram-se desagradadas pela forma como foram fiscalizadas e pelas decisões despropositadas
que dali saíram”.
Aquando da Adenda 2106, apontou-se o caminho de elaborar “um caderno de boas práticas para contrariar a arbitrariedade”, recordou o padre
Lino Maia, que considerou, no entanto, que “um
caderno de boas práticas não é suficiente”.
Ressalvando que “a CNIS não é contra as
fiscalizações, mas não pactua com a arbitrariedade”, o padre Lino Maia apelou à colaboração
dos dirigentes das UDIPSS no sentido de “se
fazer um levantamento sério, até à Páscoa, de
todas as fiscalizações e de como correram”, para que se possa redigir um relatório que, depois
de apreciado internamente, possa servir de base
“a um documento orientador para as fiscalizações” e que será, então, apresentado publicamente, na presença do Presidente da República,
no Congresso da CNIS, que se realizará a 14 de
outubro do corrente ano.
“Há IPSS que foram muito mal tratadas e
que, por vergonha e medo, não quiseram falar
mais das fiscalizações que foram alvo”, alertou
o presidente da CNIS, acusando: “Algumas IPSS
foram fiscalizadas apenas por retaliação dos
serviços e houve malfeitorias e vontade de ferir
as IPSS”.
O padre Lino Maia afirmou ainda que “não há
normativo legal que imponha bom senso a quem
fiscaliza, mas não podem ser as instituições a pegar pelas exorbitâncias do fiscal que apenas quer
fazer sangue”, asseverando: “Não queremos que as

nossas instituições sejam pasto para desmandos”.
Por outro lado, e com recentes os casos tratados “com intenção depreciativa para as IPSS” por
parte de alguma Comunicação Social, o padre Lino
Maia lembrou que “há agendas e editores que, não
se sabendo com que intenções, querem tratar mal
as IPSS e o Setor Social Solidário”.
Apesar de não se poder calá-los, “pode-se “minorar os efeitos perversos” destas situações cujos
casos mais recentes foram os da APPACDM Vila
Real-Sabrosa (TVI) e ainda um debate sobre os
Lares de Infância e Juventude na RTP.
“Pedia às Uniões Distritais que estivessem
atentas e que, quando houver casos, procurem
apoiar as IPSS e/ou os dirigentes, denunciar as
situações e comuniquem à CNIS para que se possa
fazer algo”, apelou o padre Lino Maia, revelando:
“A intenção da CNIS é criar uma espécie de serviço permanente de informação pela positiva, para
divulgar as boas práticas e as boas iniciativas das
nossas instituições no sentido de contrariar esta
situação”.

Outro dos temas abordados na reunião do
Conselho Geral foi a Cooperação, mas sobre este
ainda não há muitas novidades.
O líder da CNIS sublinhou que a grande questão em negociação é a atualização dos Acordos de
Cooperação, que “terá que ter em conta o aumento
dos custos nas IPSS”.
Para a CNIS, “a atualização não deve ter em
conta apenas a inflação e o aumento do salário mínimo, mas o aumento dos custos globais, em que a
massa salarial tem um peso muito grande”.
O encontro de trabalho terminou com a intervenção dos restantes conselheiros, que deram
conta das atividades passadas e futuras das respetivas UDIPSS e federações e de algumas preocupações, tendo sido unânime o elogio ao encontro
com o Presidente da República, em especial pelos
discursos proferidos quer por Marcelo Rebelo de
Sousa, quer, especialmente, pelo presidente da
CNIS [ver páginas centrais].
PEDRO VASCO OLIVEIRA (TEXTO E FOTOS)
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CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DA ZONA ALTA, TORRES NOVAS

Centro de Noite é o desejo
para dar continuidade ao apoio
Tem mais de 500 utentes e quase uma centena de funcionários e dá apoio, na
Zona Alta da cidade de Torres Novas, da infância à terceira idade desde 1980,
ano de fundação. Melhorar constantemente a qualidade do serviço prestado é
o caminho do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta (CEBSZA), que para já
passa por requalificar uma parte do Centro Comunitário. No entanto, o grande
sonho é construir um Centro de Noite.
Após a revolução de 1974, e naquele impulso
de cada um querer fazer algo para melhorar a
vida de todos, nasceram diversas comissões de
moradores. Também na Zona Alta, sem qualquer infraestrutura de apoio à comunidade,
nasceu uma comissão de moradores muito dinâmica devido à expansão demográfica.
“Tratadas as prioridades que a população
sentia na altura e com a creche e jardim-de-infância a caminho, uma vez que nada havia em
Torres Novas, a não ser o jardim-escola João
de Deus para quem podia pagar, a comissão de
moradores dividiu-se no clube desportivo e na
instituição social”, recorda Manuela Neves, presidente e fundadora do CEBSZA”, sublinhando
que “ainda hoje há uma excelente relação entre
as duas entidades”.
Manuela Neves conta que, apesar dos estatutos já preverem o apoio à terceira idade,
“o grande objetivo era construir a creche e o
jardim-de-infância”.
“Nesse espaço de tempo em que fomos tentando reunir condições para construir essas valências, dois professores lançaram o desafio para a criação de um COJ - Centro de Ocupação
Juvenil, que era uma necessidade premente na
altura para manter os miúdos ocupados quando não estavam na escola”, recorda, acrescentando: “No entanto, como precisavam de suporte jurídico, a instituição foi esse suporte, tendo
nós contratado uma assistente social e uma
educadora social”.
Ganhava logo aí mais uma resposta, que
atualmente movimenta 145 jovens.
“O COJ é um ATL sem almoço e dá apoio na
educação integral dos jovens, nas horas livres
e nas férias, e funciona nas instalações da escola Artur Gonçalves. Também temos o EPA,
ou seja, É Pura Animação, que é a mesma coisa que o COJ, só que funciona na instituição
e tem almoço. Isto é para crianças a partir dos
10 anos”, explica Manuela Neves, recordando
que foi “perante a solicitação dos pais que nasceu o ATL”.
Para presidente da instituição foi sempre
assim que o CEBSZA avançou no seu crescimento: “Nunca fizemos inventariação das necessidades porque nunca foi preciso, pois as
pessoas é que vinham ter connosco”.

O ATL começou por funcionar em salas alugadas, mas como a instituição tinha “40 mil
contos”, deu início à construção do edifício do
Centro Comunitário, para onde viria, mais tarde, o ATL e todas as respostas que estavam
espalhadas por diversos espaços alugados na
zona.
“No entanto, sentimos algumas dificuldades
de financiamento e os custos eram muitos, porque tínhamos muitos espaços alugados para
as nossas respostas. Foi, por isso, que apressámos a construção do edifício, que demorou
muitos anos, mas a primeira fase foi rápida.
Construímos a cave, onde passou a funcionar
o ATL e depois o resto foi aos poucos”, conta
Manuela Neves, que recorda ter a creche sido o
primeiro edifício construído, inicialmente apenas um rés-do-chão.
“Quando ficou pronto, em 2005, abrimos o
Centro de Dia. A construção demorou muito
tempo porque não havia dinheiro e o PIDDAC
não avançava. Era um ciclo vicioso e, então,
resolvemos contrair um empréstimo de 400 mil

euros e acabámos a obra”, sublinha a presidente, lembrando a abertura da instituição à
terceira idade.
Em termos financeiros, o Centro de BemEstar Social já viveu melhores tempos e a fonte
dos problemas está devidamente identificada.
“As finanças desta casa já estiveram melhores”, começa por dizer Manuela Neves, justificando: “Até abrirmos o LIJ as coisas estavam
mais ou menos bem. Nunca tivemos muito
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dinheiro, mas tínhamos sempre algum para fazer qualquer coisa. Hoje para fazermos algum
melhoramento já tem que ser algo muito bem
ponderado, porque as coisas já não são como
antes de 2011. É que o LIJ é uma resposta altamente deficitária que influencia toda a estrutura financeira da instituição”.
Para a presidente do CEBSZA, a resposta Lar de Infância e Juventude (LIJ) tem um
problema para o qual ainda não conseguiram
solução.
“O nosso LIJ tem 12 rapazes, mas se tivesse 15 o pessoal era o mesmo e tínhamos apoio
para mais três o que já nos chegava para equilibrar mais as contas. O apoio para mais três
significa cerca de 30 mil euros por ano, o que
é significativo. Falta-nos economia de escala
na resposta. Só que o LIJ não tem capacidade
para esses mais três rapazes”, lamenta, lembrando que a resposta funciona numa casa
de habitação que foi adaptada pela Câmara
Municipal.
Aliás, a valência caiu no colo da instituição… por acaso.
“Inicialmente o LIJ era para ser um CAT
(Centro de Acolhimento Temporário), mas a
Segurança Social inverteu a situação e disse
que já não precisava de CAT e se a instituição quisesse um LIJ que avançasse”, recorda
José Rainha, vice-presidente do CEBSZA, continuando: “Estava tudo preparado para ser um
CAT, com os berços e tudo, mas na assinatura
do protocolo afinal tínhamos um LIJ. Pedimos
referências, porque não estávamos preparados
e disseram-nos que as referências que tinham
eram más e que esperavam que nós fôssemos
a boa”.
Momentos houve em que os responsáveis se
arrependeram de terem abraçado a valência,
mas “graças à equipa que é muito boa” e ao
empenho de todos, José Rainha afirma com orgulho que ao fim de seis anos “o LIJ já é uma
referência”.
“Nós procuramos ter qualidade em todas as
respostas, só que o LIJ é uma valência muito

exigente e é muito difícil ter qualidade. Pegar
nos jovens que nos chegam e «reconstruí-los»
é um trabalho muito exigente e tem que se ter
pessoas com qualidade na resposta, apesar de
outros apoios de voluntários. Fazer este trabalho numa resposta que, em tão pouco tempo,
já é uma referência é muito exigente e requer
muito dinheiro”, sustenta o «vice».
Manuela Neves reafirma que “de momento
não há possibilidade de aumentar a capacidade do LIJ” e recorda que “no início foi o inferno
com a valência, porque os jovens que chegaram tinham muitos e graves problemas”, contando que “o presidente da Câmara chegou a
dizer que não queria o LIJ naquele bairro”.
O vice-presidente lembra que os jovens
que foram enviados para o LIJ eram bastante problemáticos e a instituição não estava
preparada.
“Recebemos ali jovens com doença mental e
com problemas com droga e com álcool e o que
se estava a fazer era uma inclusão que levava à exclusão”, afirma, ao que Manuela Neves
acrescenta: “Aquilo foi, de facto, o inferno no
início, mas hoje temos orgulho na casa que
temos. No entanto, temos aqui um imbróglio,
porque estas coisas aguentam-se dois, três
anos, mas não aguentam muito mais”.
Apesar de tudo e pensando nos jovens e no
objetivo do LIJ, a instituição já avançou para
a criação de uma casa de autonomia, tendo já
adquirido um edifício no qual já substituíram
o telhado.
“Agora, o que estamos a tentar com esta casa de autonomia é arranjar algum apoio a nível da Segurança Social que ajude a colmatar
estes défices que temos. Não sabemos como,
mas estamos a tentar. Neste momento já temos
qualidade, porque começámos do zero, mas é
muito complicado aguentar a resposta assim
com défice constante”, alerta Manuela Neves.
Para além de desenvolver este projeto da casa de autonomia para os jovens quando atingem 18 anos, o CEBSZA “tem sempre metas
grandes”, afirma a presidente, ressalvando: “E

quando não conseguimos lá chegar à primeira
não ficamos frustrados e continuamos sempre
a tentar”.
Para já, “a ambição é fechar o terraço por cima da piscina, que está aberta aos associados e
utentes, para ali instalar uma biblioteca e criar
um espaço de convívio para os familiares”, mas
os responsáveis têm um sonho maior.
“O nosso grande projeto é a construção de
uma residência noturna para os nossos idosos, que gostam muito de aqui estar connosco.
Neste momento, não podemos avançar porque
não temos dinheiro para o fazer, mas continuamos à procura de um programa de financiamento que nos possibilite fazê-lo”, revela
Manuela Neves, adiantando ainda: “Não ambicionamos um lar de idosos, mas uma resposta
para os idosos que já acompanhamos nas outras respostas. Ou seja, dar uma resposta de
continuidade aos nossos idosos”.
O CEBSZA apoia, com a sua equipa de 97
funcionários, 78 crianças em duas creches,
102 petizes em pré-escolar, 120 em ATL e 145
em COJ/EPA. No LIJ acolhe 12 miúdos, enquanto, na área da terceira idade, acolhe 35
em Centro de Dia, apoia 30 em SAD e pelo
Centro de Convívio passam 40 idosos e ainda
cerca de 250 pela academia sénior.
E como seria a Zona Alta de Torres Novas
sem o CEBSZA? “Era muito mais pobre e muito mais desumano”, atira de pronto Manuela
Neves.
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ECONOMIA SOCIAL

Confederar ou não, eis a questão
A primeira sessão temática do Congresso Nacional de Economia Social incidiu
na apresentação da Conta Satélite da Economia Social 2013, documento que
quantifica a relevância económica de um setor que reúne diversas e diferentes
famílias. Em cima da mesa, para a sessão plenária de novembro, está a criação
de uma confederação das organizações da Economia Social, intenção que, no
entanto, não reúne consenso.
A CASES e o Instituto Nacional de Estatística
(INE) apresentaram a Conta Satélite da Economia
Social 2013, dando o mote para o primeiro ato do
Congresso Nacional de Economia Social.
Esta primeira Sessão Temática – intitulada «A
caracterização da Economia Social em Portugal: ‘A
Conta Satélite da Economia Social 2013’» – reuniu
no salão nobre do INE, em Lisboa, as principais famílias que compõem o Terceiro Setor e ainda alguns
membros do Governo, com destaque para o ministro
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José
Vieira da Silva.
Na abertura da sessão, depois relevar a importância do encontro e de elogiar “a continuidade” do
projeto de elaboração da Conta Satélite da Economia
Social (CSES), que conheceu agora a segunda edição, o governante recordou uma ideia que já veiculara noutros fóruns e que, no seu entender, são os
“dois grandes desafios” do setor: o ser um conjunto
de atividades “com muita diversidade e um escasso nível de interação” e ainda “o escasso reconhecimento público do setor”.
É também nesta perspetiva e fruto destas preocupações que surge a ideia do Congresso Nacional
de Economia Social, nascida no seio do Conselho
Nacional para a Economia Social (CNES) e lançada
publicamente em Maio de 2016 aquando da realização do Fórum Debate «Portugal Economia Social»,
que decorreu na FIL, em Lisboa, e que no salão nobre do INE teve a primeira sessão temática. Mais
três se seguirão até à sessão plenária a realizar em
novembro do corrente ano.
Porém, os objetivos a alcançar com o Congresso
não reúnem consenso entre as diversas famílias do
Terceiro Setor, pois se é intenção de todos aprofundar o diálogo e incrementar a interação entre elas, já
a ideia de que este seja o momento fundador de uma
estrutura que congregue toda a Economia Social não
recolhe a concordância de todas as organizações.
Francisco Silva, presidente do Grupo de Trabalho
para o Congresso Nacional de Economia Social, foi
bem explícito no encerramento da primeira sessão
temática, afirmando que “2017 será o ano de afirmação da Economia Social”, pelas “cinco grandes
realizações” a concretizar e cuja primeira consistiu
na apresentação da CSES 2013.
“Foram aqui lançados alguns desafios, uns implícitos e outros explícitos, mas o que paira no ar é
a criação de uma confederação das organizações da
Economia Social”, defendeu Francisco Silva, considerando ainda: “Para nós, esta é uma questão de
grande relevância, porque a confederação fará a representação externa, a representação institucional,

fará a participação na discussão das grandes políticas e, fundamentalmente, na discussão da nova
geração de fundos comunitários”.
No entanto, para o representante da CNIS, mais
importante é valorizar o setor e aprofundar o diálogo
entre as diferentes famílias, sabendo-se que a CNIS
defende que, pelo peso que o Setor Social Solidário
tem no todo da Economia Social, o papel dele deve
ser valorado e alvo de “tratamento diferenciado”.
“A CNIS está profundamente empenhada no
sentido de colaborar para que este Congresso seja,
de facto, um sucesso e não seja um momento que
acabe em unificação, mas que seja algo que faça a
promoção das várias famílias da Economia Social”,
afirmou José Leirião.
Aliás, muitos dos representantes dessas famílias
sublinharam que não se deve caminhar no sentido da “unicidade”, pois como também defendeu o
ministro do Trabalho: “A diversidade, mais do que
uma fragilidade, deve ser encarada como uma potencialidade e não nos deve tolher para encontrar
as proximidades entre estas entidades tão diversas”.
As próximas sessões temáticas, que antecederão a sessão plenária do Congresso Nacional de
Economia Social a realizar em novembro, estão já
calendarizadas: 18 de abril na Póvoa de Varzim

(Agros); 2 de junho em Mangualde; e setembro em
Évora.
“Sendo um tema abrangente a todas as famílias, a apresentação da Conta Satélite 2013 integrase nesse todo que é o Congresso”, disse Eduardo
Graça, que sublinhou ser propósito do evento “reforçar o setor da Economia Social do ponto de vista institucional, legal e organizativo”, “promover e aprofundar o debate alargado a temas relevantes para a
Economia Social” e, ainda, “formular um conjunto
de recomendações que, no respeito pela diversidade,
reforcem o papel da Economia Social”.
Depois da introdução histórica «De onde vem

| Março 2017 | Atualidade | 9
a Economia Social?», a cargo de Álvaro Garrido,
Cristina Ramos, do INE, e Isabel Castro, da CASES,
apresentaram a Conta Satélite da Economia Social
2013.
A distância temporal entre o ano a que a CSES
respeita, 2013, e a data de apresentação, 2017, foi
justificada por Alda de Caetano Carvalho, presidente do INE, com “a grande ambição de detalhe” e a
“muita informação” e ainda a “impossibilidade de
afetar mais recursos” por parte das duas entidades.
Evidente ao longo da apresentação foi a crescente importância da Economia Social na Economia
Nacional, quando comparadas as duas CSES (2010
e 2013). Assim, se o peso do VAB (Valor Acrescentado
Bruto) da Economia Social na Economia Nacional se
mantém (2,8%), já o peso das remunerações e do
emprego remunerado é agora mais elevado, tal como
o peso do investimento, ao passo que é mais baixo
em termos de subsídios e transferências do Estado.
Acresce aqui que, tendo havido um forte decréscimo no investimento nos anos entre 2010 e 2013,
anos de crise intensa, a Economia Social reforçou
esse valor durante esse período de tempo. Por outro
lado, se 94,5% do VAB da Economia Social se destina a remunerações (percentagem muito inferior à
do conjunto da Economia, que é de 50,9%), a CSES
constata ainda uma remuneração média bastante
inferior à das sociedades financeiras e das administrações públicas, por exemplo.
Para Cristina Ramos, o facto de a(s) Conta(s)
Satélite(s) reportar(em) a ano(s) de crise acentuada releva ainda mais a importância da Economia
Social, que “foi, de facto, uma almofada” para
Portugal.
Apresentando-se como um instrumento essencial ao melhor e maior conhecimento e reconhecimento da Economia Social, a CSES 2013 recolheu
elogios de todos os presentes, mas não deixou de
ser alvo de alguns reparos, fundamentalmente por
não especificar determinadas informações que as
diversas organizações presentes pretendiam ver
valorizadas.
Na mesa redonda subordinada ao tema
«Caracterização do setor da Economia Social e a
importância da informação estatística», que teve
moderação de Jorge de Sá e reuniu representantes das organizações do Terceiro Setor representados no CNES – CNIS (Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade), Confecoop
(Confederação Cooperativa Portuguesa), Confagri
(Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas
e do Crédito Agrícola em Portugal), CPCCRD
(Confederação Portuguesa das Coletividades de
Cultura, Recreio e Desporto), UMP (União das
Misericórdias Portuguesas), UMP (União das
Mutualidades Portuguesas), CPF (Centro Português
de Fundações) e Animar (Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local) – ficou patente a
frustração de alguns pelo conteúdo pouco pormenorizado da CSES 2013.
Mesmo assim, todos foram unânimes no reconhecimento da grande importância do documento,
sublinhando a sua relevância para o setor, em particular, e para a sociedade, em geral.
“Parece que estamos numa competição dentro da Economia Social, mas é esta diversidade
que acrescenta peso ao setor”, começou por dizer Rogério Cação, da Confecoop, acrescentando:
“Devemos aproveitar a Conta Satélite para unir não
as famílias, mas o bairro das famílias da Economia
Social. Há a necessidade de discutir os diferentes
conceitos para todos falarmos a mesma linguagem”.

E aqui talvez resida a principal idiossincrasia
do Terceiro Setor, já referenciada pelo ministro
Vieira da Silva e que Eduardo Graça, presidente da
CASES, reforçou, designando a Economia Social
como “uma nebulosa de famílias próximas pelos
princípios e valores comuns, mas distantes entre si
no debate e na ação, assim como na relação com o
poder público”.
A diversidade de famílias que integram a
Economia Social, em que, a título de exemplo, o
objeto de ação é, por vezes, tão díspar como a cultura e a saúde ou a ação social e a agricultura,
dificulta, se não inviabiliza mesmo, a confederação
entre todas elas.
Pelo menos assim tem sido ao longo de anos
e dificilmente será num passe de mágica que, em
menos de um ano, essa união será realidade. Logo
se verá.
“É importante sabermos a importância de todos
e de cada um, até porque o crescimento económico necessita da Economia Social”, afirmou José
Leirião, da CNIS, lamentando o facto de “o Setor
Social Solidário não estar explícito” no estudo realizado pela CASES e pelo INE.
“Esta Conta Satélite não responde ao Setor Social
Solidário. As instituições estão incluídas numa rubrica que são as Associações Com Fins Altruísticos
(ACFA) que está muito longe e diz pouco ou nada
do que é o Setor Social Solidário”, referiu o dirigente da CNIS, sublinhando: “Temos que insistir para
que a Conta Satélite reflita, de uma forma clara, a
importância do Setor Social Solidário, em termos
estatísticos, importância relativa, as instituições, o
valor, o VAB, sendo que é um setor fácil identificar
pois a fonte é a Segurança Social. Basta ver quais
as instituições que têm protocolos de cooperação e
daí retirar os números de pessoas, valores, respostas, emprego, etc.”.
Para além da esmagadora maioria das IPSS, a
rubrica ACFA (Associações Com Fins Altruísticos)
inclui também, por exemplo, as Associações
de Pais, as Associações de Moradores ou as
Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, estas últimas que, apesar de serem de longe a estrutura organizativa mais numerosa da Economia
Social, apresentam valores baixos em termos de
VAB ou remunerações.
Isso mesmo foi constatado no debate pelo representante da CPCCRD, António Flor: “As coletividades são metade da Economia Social, mas é
preciso aprofundar o estudo e conhecer melhor esta família, porque, por exemplo, atribuem-nos um
baixo VAB, mas, se calhar, é porque temos uma
média de 10 voluntários para cada trabalhador.
Por isso, importa conhecer melhor esta realidade”.
Ao classificar as unidades institucionais pelo modelo organizativo – ACFA, SCA (Subsetores
Comunitário e Autogestionário), Misericórdias,
Cooperativas, Fundações, Associações Mutualistas
–, a Conta Satélite agrupa entidades tão diferentes
como, por exemplo, Associações de Solidariedade
Social, Associações de Pais e Coletividades de
Cultura, Recreio e Desporto, no caso na rubrica
ACFA.
Ora, acresce que, por exemplo, o estatuto de
IPSS é transversal a todos os grupos de unidades institucionais, ou seja, em praticamente todos as classificações da CSES há Instituições
Particulares de Solidariedade Social, não estando
especificado o seu real peso no todo da Economia
Social, nem tampouco qual o peso de todo o Setor
Social Solidário.

Mesmo assim, através da CSES 2013, fica a
saber-se que as 5.584 IPSS («apenas» 9,1% do universo de entidades da Economia Social) representam um VAB de 1.807 milhões de euros (43%), em
termos de remunerações 1.753 milhões de euros
(44,1%) e de emprego remunerado (contabilizado
em Equivalente a Trabalho Completo) de 130.476
ETC (60,4%).
Depois, bastante significativo é o facto de, a nível das principais atividades, a Ação e Segurança
Social pesar na Economia Social em termos de
unidades 15,6% (9.539), de VAB 44,7% (1.879) e
de emprego remunerado 54,6% (118.008 ETC).
Ora, a presença das IPSS nas diversas rubricas
impede um apuramento efetivo e objetivo do valor
e importância do Setor Social Solidário no «caldeirão» da Economia Social.
“A família das Fundações é muito heterogénea e a Conta Satélite não elucida porque não
tem dados muito precisos”, lamentou Ana Maria
Lima, da CPF, enquanto Carla Silva, da União das
Mutualidades, preferiu realçar o facto de a CSES
ser uma ferramenta para o setor “deixar de ser
olhado como o parente pobre”.
Marco Domingues, da Animar, começou por dizer que a entidade que preside se revê no conjunto
de dados que integram a CSES 2013, mostrando
disponibilidade “para trabalhar em outros indicadores de nível micro que possam traduzir melhor o
que é o desenvolvimento local”, ao passo que José
Rabaça considerou que, sobre as Misericórdias,
que ali representava, “os dados estão completamente desatualizados”, principalmente por via
dos hospitais devolvidos pelo Estado e das unidades de Cuidados Continuados entretanto abertas.
Apesar de algumas críticas, a CSES 2013 é um
documento que demonstra de forma inequívoca a
importância da Economia Social na sociedade e o
seu peso na Economia Nacional, impulsionando,
assim, o reconhecimento público do setor, que,
como referiu o ministro Vieira da Silva, é “hoje
uma realidade”.
Porém, “apesar dos progressos, há necessidade
de aprofundar as estratégias e a reflexão em torno
dos conceitos”, sustentou o ministro, lembrando
que “permanecem fronteiras difusas e frágeis para
a afirmação do setor” que, apesar de haver “quem
fique nervoso”, avançou designando como “setor
da Economia Social e Solidária”.
E, nesse sentido, Vieira da Silva defendeu que
“realizar o Congresso é um passo decisivo e um
passo de afirmação do setor”, porém alertou: “Se
estes dados e o Congresso não produzirem mudanças, então, não serão relevantes. É preciso gerar representação autónoma do setor e esta CSES é uma ferramenta para o Congresso. É
com os olhos no futuro que devemos olhar para a
Economia Social”.
Mensagem positiva do ministro, no fim da intervenção, para um setor importante e relevante
no País, com os principais atores a reclamarem em
uníssono um maior aprofundamento do debate e
da interação entre si, mas nem todos cientes de
que a confederação de todas as organizações seja
o caminho a tomar, pelo menos, até novembro.
De assinalar ainda a presença do padre Vítor
Melícias na sessão, ele que é o presidente da Mesa
do Congresso Nacional de Economia Social e que,
no final, se mostrou bastante agradado com o dia
de trabalho realizado no salão nobre do INE.
PEDRO VASCO OLIVEIRA (TEXTO E FOTOS)
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PEDIDO A GUTERRES

Maior representação na ONU
para entidades da sociedade civil
Entidades que se envolveram na eleição do atual
secretário-geral da ONU, publicaram um relatório
em que pedem a António Guterres mais espaço nas
Nações Unidas para representantes da sociedade
civil.
O relatório foi coligido por quatro organizações
- Associação ONU do Reino Unido, Friedrich-EbertStifting, CIVICUS e Avaaz - que fundaram no ano
passado o movimento “1 for 7 billion” (“Um para set
mil milhões”), uma campanha que reuniu cerca de
750 organizações e foi uma das vozes mais influentes na exigência de maior transparência na eleição
para secretário-geral.
“A ONU, acima de tudo o resto, tem de prestar contas às pessoas. A longevidade e o mandato
da ONU está amplamente relacionado com a sua
capacidade de servir e envolver de forma ativa os
cidadãos dos 193 Estados-membros”, explica, em
comunicado, uma das autoras do relatório, a presidente do Movimento Africano de Juventude, Aya
Chebbi.

O relatório inclui sugestões práticas de como António Guterres pode melhorar o multilateralismo dentro da organização, não apenas
entre os governos, mas também com líderes
comunitários, organizações da sociedade civil
e ativistas.
O relatório lembra que “o renovado processo de escolha do secretário-geral marcou
um importante passo na direção de uma ONU
mais transparente e inclusiva” e lembra que
Guterres prometeu, durante a campanha, que
“diálogo e cooperação com a sociedade civil
serão um dos aspetos centrais das atividades da
ONU nos próximos anos.”
“Cobrando esta promessa a Guterres, esta série
de artigos refere-se a uma série de temas importantes relativos ao envolvimento da sociedade civil
nos processos e programas da ONU, incluindo nos
esforços de manutenção de paz, desenvolvimento
sustentável e ajuda humanitária”, diz.
O relatório, que inclui 13 artigos escritos por

autores de todo o mundo, congratula ainda António
Guterres pela nomeação da sua vice-secretária-geral, Amina Mohammed, que “ajudou a garantir níveis sem precedente de participação da sociedade
civil no processo que culminou com a aprovação da
Agenda 2030.”
“Estamos a contar consigo para ser o defensor da sociedade civil na ONU, e desejamos-lhe
todo o sucesso no seu trabalho”, acrescentam os
autores.
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ESPERANÇA DE VIDA SEMPRE A SUBIR

Mulheres portuguesas vivem
cada vez mais tempo
A expectativa de vida deve continuar a subir
nos países desenvolvidos e em alguns deles superar os 90 anos, com Portugal a ter das maiores
subidas na esperança de vida das mulheres, indica um estudo.
O estudo foi publicado na revista de ciência
médica The Lancet, e inclui 35 países, apontando
que será a Coreia do Sul a ter provavelmente um
maior aumento da expectativa de vida.
Comparando as previsões para 2030 com a realidade de 2010, o trabalho assinala que Portugal
será dos países com maior subida em relação às
mulheres, em conjunto com a Coreia do Sul e a
Eslovénia. De acordo com o estudo, as mulheres
portuguesas terão em 2030 uma esperança média
de vida superior em 4,4 anos (6,6 e 7,4 na Coreia
e na Eslovénia, respetivamente).
Dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados no final do ano passado indicam que para o triénio 2013-15 a esperança média de vida, à
nascença, dos homens em Portugal era de 77,36
anos e para as mulheres de 83,23. De acordo com
o estudo uma mulher nascida em 2030 teria portanto uma esperança média de vida superior aos
87 anos.
Segundo a The Lancet, em 2030 a esperança
de vida à nascença das mulheres sul-coreanas terá ultrapassado os 90 anos (90,8), seguindo-se as
francesas (88,6 anos), e as japonesas (88,4 anos).
Nos homens, o primeiro lugar do “ranking” pertence também à Coreia do Sul (84,1 anos), seguindo-se os australianos e os suíços (84 anos).
De acordo com os investigadores o aumento da
esperança de vida vai ter grandes implicações nas
áreas da saúde e assistência social, que terão de
se adaptar, e exigirá medidas políticas de apoio
ao envelhecimento saudável. Será necessário,
dizem, aumentar o investimento na saúde e na

assistência social, e possivelmente rever a idade
de reforma.
“Até recentemente, na mudança do século,
muitos investigadores acreditavam que a expectativa de vida nunca ultrapassaria os 90 anos”, disse o autor principal do estudo, o professor Majid
Ezzati, do Imperial College de Londres, realçando a importância de novas políticas para apoiar
a crescente população mais idosa e de modelos
alternativos de cuidados, como cuidados domiciliários apoiados na tecnologia.
O estudo usou técnicas estatísticas idênticas
às utilizadas nas previsões meteorológicas e desenvolveu 21 modelos para prever a esperança de
vida (outras projeções usam apenas um modelo),

combinando-os.
Embora suba em todos os países, o aumento da esperança média de vida será menor na
Macedónia, Bulgária, Japão e Estados Unidos para as mulheres, e na Macedónia, Grécia, Suécia e
Estados Unidos para os homens.
Os Estados Unidos serão o país com menor
crescimento da esperança média de vida à nascença, sendo que a esperança média de vida
atual também já é das mais baixas dos países
desenvolvidos.
O estudo também calculou quantos anos viveria
uma pessoa com 65 anos em 2030 e considerou
que as mulheres viveram mais 24 anos em 11 dos
35 países e os homens mais 20 anos em 22 países.

LUCROS DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Financiamento para Rede de Cuidados Continuados Integrados
A Administração Central do Sistema de Saúde
vai receber 60% dos lucros dos jogos da Santa
Casa atribuídos ao Ministério da Saúde para financiar a Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados, foi publicado em Diário da República.
A portaria, que entrou em vigor em Março,
fixa as normas regulamentares necessárias à
repartição das verbas de exploração dos jogos
sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
afetas ao Ministério da Saúde para este ano.
As verbas destinam-se a apoiar “a concretização dos objetivos estratégicos do Plano
Nacional de Saúde nas áreas ligadas à prestação de cuidados continuados integrados e à
prevenção e tratamento das dependências e dos

comportamentos aditivos, e ainda aos programas de saúde considerados prioritários”.
Assim, um quarto das verbas será distribuído por entidades que atuam no “planeamento,
prevenção e tratamento dos comportamentos
aditivos e das dependências”, incluindo o programa de troca de seringas.
Já 15% são para a Direção-Geral da Saúde
(DGS) para financiar programas em várias áreas,
como do VIH/SIDA, hepatites virais e tuberculose (7%), saúde mental (3%), doenças oncológicas
(0,8%) e prevenção do tabagismo (0,5%).
Destes 17%, 0,8% serão destinados à área da
prevenção da diabetes, 0,5% para as doenças
cerebrocardiovasculares, 0,5% para as doenças

respiratórias, 0,5% para a promoção da atividade física, 0,8% para a área do controlo das
infeções associadas aos cuidados de saúde de
resistência aos antimicrobianos e 0,6% para a
área da promoção da alimentação saudável.
O decreto-lei que regula a forma de distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais
explorados pela Santa Casa determina que as
normas regulamentares necessárias à repartição anual das verbas dos jogos sociais sejam
aprovadas por portaria do ministro responsável
pela área setorial, para vigorar no ano seguinte.
A portaria, assinada pelo ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes, produz efeitos
desde o dia 01 de janeiro.
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MARCELO REBELO DE SOUSA HOMENAGEOU A CNIS E RECEBEU MAIS DE 300 DIRIGENTES

“As IPSS contam com
o Presidente da República”
O Presidente da República homenageou a CNIS numa cerimónia abrilhantada pela
atuação do fadista Carlos do Carmo e que reuniu no Picadeiro Real (antigo Museu
dos Coches), em Lisboa, mais de três centenas de dirigentes de IPSS. “Este é um
momento inesquecível, porque não sendo possível ter aqui presentes todos os que
poderiam e deveriam estar em nome das mais de três mil instituições confederadas
na CNIS, temos aqui mais de 300 de todo o País”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.
“É impressionante de ver a diversidade das
pessoas, gente menos jovem e mais jovem, portanto há aqui um diálogo de gerações e de experiências, mas também o equilíbrio entre homens
e mulheres e o facto de haver muita juventude,
ou seja, ainda mais futuro”, sustentou o Chefe de
Estado, que sublinhou: “São instituições para necessidades muito diversas, o que quer dizer que
estão a cobrir em rede social tudo o que são carências do País. E depois sente-se aqui um espírito muito comunitário, ou seja, vindas dos quatro
cantos do nosso País conhecem-se em muitos casos e sente-se que há um espírito comum muito
forte”.
A cerimónia, que só na fase inicial foi pautada por algum protocolo, foi um momento de festa
e de comunhão entre os dirigentes das instituições presentes e o Presidente da República, que
destacou esse “espírito comum muito forte” que
considera ser “obra do padre Lino Maia, mas essencialmente é obra da CNIS e de muitos anos de
trabalho em conjunto”.
E foi precisamente esse espírito e trabalho
que, para Marcelo Rebelo de Sousa, “permitiu
ao País resistir em tempos de crise muito difíceis
como conseguiu resistir e permite olhar o futuro
com uma esperança enorme”, porque “é esta rede que assegura a verdadeira solidariedade social
entre nós”.
A cerimónia iniciou-se com o presidente da
CNIS a usar da palavra, começando por elogiar a
atenção de Marcelo Rebelo de Sousa, a quem chamou “cidadão de afetos e professor que orienta
valorizando”, para com o universo das IPSS.
“Temos conhecimento como ao longo do tempo, e não só no último ano de Presidência, tem
sabido estar atento às Instituições Particulares de
Solidariedade Social e acompanha com afeto, destaca valorizando, visita dinamizando e assume
que elas são do bom que Portugal tem e muito”,
afirmou o padre Lino Maia, que de seguida traçou um breve retrato histórico da solidariedade
no País.
O líder da CNIS aproveitou para lembrar que
as IPSS “são instituições de uma comunidade que
se envolve e não se desmobiliza e que em momentos de crise se comporta de forma expansionista e em contraciclo se comparada com os outros

setores tradicionais da economia e com outras sociedades”, deixando alguns números elucidativos
do peso do Setor Social Solidário: “Mais de 60%
da ação social direta que entre nós é desenvolvida é responsabilidade destas organizações, as
IPSS. Hoje são cerca de cinco mil instituições que
apoiam diretamente mais de 650 mil utentes e indiretamente muitos mais ainda, empregam mais
de 200 mil trabalhadores e representam um bom
indicador de atividade económica. Três mil dessas instituições estão associadas na CNIS e estão
aqui representadas por estes mais de 300 dirigentes, que vêm desde a aldeia mais nordestina de
Bragança até à que se radica mais a sul na Região
Autónoma da Madeira”.
Recordando que o espaço do Setor Social
Solidário é o social, a sua dimensão a capilaridade, a sua filosofia a envolvência, a sua matriz o
voluntariado, a sua opção privilegiar os mais carenciados, a sua presença a proximidade, a sua
qualidade a solidariedade, o seu produto é serviço

público e a sua estratégia a cooperação com o
Estado, o presidente da CNIS, lembrou que, “hoje
por direito próprio, em colaboração com os serviços públicos, o Setor Social Solidário integra o
Sistema Nacional de Proteção Social, uma componente essencial do Estado Social”.
De seguida o padre Lino Maia considerou as
IPSS “uma das principais âncoras do Estado
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Social”, defendendo que “se o Estado Social parece enfrentar alguns desafios, também as IPSS se
confrontam com alguns riscos”.
E aqui, o líder da CNIS apelou diretamente a
Marcelo Rebelo de Sousa: “Perante si, Presidente,
Chefe de Estado, Professor e cidadão, neste dia em
que nos congrega ao seu redor queremos desafiá-lo a que nos ajude a ultrapassar alguns riscos.
Questões ideológicas que eventualmente se guindarão acima do interesse nacional podem abafar
uma cultura de cidadania e de serviço na cooperação. Senhor Presidente, a sua voz pode ser a
nossa vez e a voz de muitos outros portugueses”.
E nestes “tempos da pós-verdade”, o padre
Lino Maia acusou ainda “a intencionalidade de
alguns editores que se vão instalando em alguma
Comunicação Social, mesmo pública, tratando
despropositadamente alguns casos, talvez para
direcionar o mercado ou certamente para descredibilizar uma cultura de serviço”, lembrando ao
Presidente que “os seus afetos e a mestria com
que os manifesta podem contribuir para o reforço da resiliência de dirigentes antes que alguns
desmobilizem”.
Prosseguindo o retrato da situação atual e
identificando alguns dos riscos que as IPSS enfrentam, o padre Lino Maia lembrou que “a sustentabilidade é uma preocupação permanente
das comunidades que as instituições servem” e
apelou à influência presidencial que poderá “contribuir para que também o Estado, com o qual
as instituições cooperam, assuma firmemente as
suas responsabilidades na matéria para que seja
evitada a adulteração da matriz das instituições”,
que é a preferência pelos mais carenciados.
Bem ao seu estilo, Marcelo Rebelo de Sousa
não deixou de responder de pronto aos desafios
lançados pelo presidente da CNIS, começando por
sublinhar o papel determinante das instituições
sociais nos períodos mais difíceis da vida coletiva.
“Não fora o vosso contributo e o que teria sido
a crise económica e social ao longo das décadas
de vida democrática, nomeadamente na última
crise nestes recentes quatro, cinco anos, o que
teria sido?”, questionou, respondendo de pronto:
“A vossa proximidade é insubstituível e vai muito
mais longe onde pode ir o braço do Estado. Por
isso, senhor padre Lino Maia, não esteja preocupado em termos doutrinário-ideológicos, as doutrinas em abstrato e as ideologias em teoria de
nada podem contra a realidade social”.
Reforçando esta ideia, Marcelo Rebelo de
Sousa sustentou que “a realidade é feita por uma
miríade de instituições que estão aí no quotidiano para servirem os Portugueses, que estão aqui
simbolicamente representadas, e que são insubstituíveis e imprescindíveis”.
Já “mais complexo é o desafio da sustentabilidade”, disse, ressalvando que este “não é um
desafio de credibilidade social e comunitária, porque os Portugueses sabem o que devem às vossas
instituições”.
Para o Presidente da República, “o problema não reside na legitimação comunitária, mas
na disponibilidade de meios para o cumprimento da vossa missão”, concordando com o padre Lino Maia no sentido de considerar que “o
Estado Social constrói-se todos os dias, tal como
a democracia”.
“O Estado Social e a democracia fazem-se todos os dias e em circunstâncias diferentes e essa construção de todos os dias exige um esforço

conjunto entre o vosso contributo e a intervenção
do Estado e demais entidades públicas. É uma
convergência permanente e inevitável, por isso
estou muito atento”, afirmou, lembrando o episódio do acordo em sede de Concertação Social
para o aumento do salário mínimo, em que a sua
preocupação era a incidência que o mesmo teria
nas IPSS.
“Havia que salvaguardar os efeitos daquele
compromisso”, argumentou, acrescentando: “Por
isso acompanho com atenção e com esperança a
convergência que tem existido, nomeadamente
nestes tempos, no Governo em matéria de solidariedade social. Porque é uma convergência que
tem que ser negociada ano a ano, estudada e
renovada anualmente, e vejo com esperança os
passos que estão a ser dados no sentido de ser
possível proporcionar meios financeiros às instituições que permitam meios técnicos, materiais e
recursos humanos sem os quais a vossa missão
é mais difícil”.
Nesse sentido, para o Presidente “esta rede essencial para o País não pode ser bloqueada ou
esvaziada ou minimizada, já não por razões ideológicas, mas por contingências financeiras”, “porque isso é querer Estado Social e não dar condições para o Estado Social e hoje o Estado Social
no nosso País passa pelo vosso fortalecimento”.
Daí a homenagem que a Presidência da
República quis prestar às associadas da CNIS.
“É com muita alegria que vos recebo nesta homenagem do Presidente da República ao vosso

papel ao serviço de Portugal. É a homenagem
do Presidente da República mas é também a homenagem do cidadão. Antes de ser Presidente o
cidadão já integrara várias instituições ou fora
dirigente de uma ou outra instituição”, lembrou,
rematando: “E hoje quero agradecer o passado,
agradecer o presente e manifestar a aposta no futuro. Já contavam com o cidadão, mas contam
com o Presidente da República”.
Após os discursos, foi tempo de fazer silêncio
porque se ia cantar o fados. Carlos do Carmo,
acompanhado por José Manuel Neto (guitarra
portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola) e
Mariano de Freitas (baixo), interpretou alguns
dos seus fados mais conhecidos, pondo mesmo
toda a plateia a cantar temas como «Canoa do
tejo», «Por morrer uma andorinha» ou «Lisboa
menina e moça», entre outros.
Momento festivo, em que Carlos do Carmo
pontuou a atuação com algumas palavras de
elogio às instituições sociais, sempre num tom
informal e que tornou ainda mais especial o fim
de tarde no belíssimo espaço que é o Picadeiro
Real.
No final, enquanto alguns aproveitavam o
momento para ofertar algumas lembranças ao
Presidente da República e para tirar uma selfie,
outros degustavam um Porto de Honra servido
por alunos de restauração e hotelaria da Casa
Pia.
PEDRO VASCO OLIVEIRA (TEXTO E FOTOS)
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PADRE JOSÉ MAIA
jose.maia@cic.pt

Eles comem tudo...
Pedindo desculpa pela invocação de José
Afonso num tempo em que seria suposto reinar
neste “jardim à beira mar plantado” um clima
de justiça e paz social, democracia económica
e fiscal, mas, ao invés, se assiste a uma onda
de desvios colossais de riquezas produzidas no
país e exportadas, pela porta do cavalo, para
paraísos fiscais, com um Estado e o seu sistema
fiscal a ser forte para com os fracos e fraco para
com os fortes, apetece perguntar: ainda é verdade que “o povo é quem mais ordena”, como nos
prometeram na revolução de Abril?
Abril foi bom, foi bonito, deixou-nos a imagem simpática do cravo enfiado na espingarda.
À revolução devemos a liberdade, a democracia,
o fim das guerras coloniais, muito do progresso
social que retirou o país da pobreza e do isolamento internacional.
Ainda temos na memória a promessa da
descolonização, da democracia e do desenvolvimento.” (Os famosos 3 D).
Porém… persiste um problema com a aplicação de “terceiro D” (desenvolvimento): um
desenvolvimento económico e social de rosto

humano, com acesso para TODOS à igualdade
de oportunidades. Porque é que a concretização deste “D” tem sido sucessivamente adiada,
a ponto de nos ter levado a sermos os campeões
europeus das desigualdades sociais?
Durante muito tempo, falaram-nos do
“monstro” do défice e da necessidade de apertar
o cinto para controlar as contas públicas.
Porém, nos últimos anos e nos tempos mais
recentes, tem sido um “fartar vilanagem”, com
sucessivos e escandalosos crimes de colarinho
branco que retiraram do país avultadas quantias financeiras, que nos levam a perguntar: e
não acontece nada?
Em face de tudo isto, ainda persistirão dúvidas sobre a verdadeira causa das nossas desigualdades sociais?
Quem nos governa, ainda não percebeu que
o povo começa a dar sinais de não estar disponível para engolir narrativas que pretendem
fazer-nos crer que há fartura onde a gente vê
pobreza, que está tudo sob controlo, quando assistimos a sinais preocupantes de uma certa luta de classes, que pode corroer a coesão social?

Permito-me citar o refrão da canção “vampiros” de José Afonso:
“Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada”.
E ainda:
“São os mordomos do universo todo,
Senhores à força, mandadores sem lei.
Enchem as tulhas, bebem vinho novo,
Dançam a ronda no pinhal do rei “.
“A toda a parte chegam os vampiros,
Poisam nos prédios, poisam nas calçadas;
Trazem no ventre despojos antigos,
Mas nada os prende às vidas acabadas”.

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA
ajsilva@sapo.pt

O futuro da Europa
Há uma espécie de consenso geral acerca da
importância decisiva que algumas eleições, previstas para este ano em alguns países, terão no
futuro da Europa. Todos estão mais ou menos
de acordo em que o projecto político e social do
velho continente ficará marcado pelos resultados
de algumas dessas consultas populares, particularmente a que terá lugar em França. Primeiro,
porque se trata de um dos estados fundadores da
então chamada CEE. Em segundo lugar, porque a
história do país justifica o lugar cimeiro que sempre assumiu na defesa e promoção do projecto europeu e dos seus valores. Finalmente, porque os
resultados dessas eleições poderão pôr em causa o
desenvolvimento desse projecto e a sua aplicação.
Na verdade, é na França que se situa hoje o
maior desafio que se coloca ao desenvolvimento, senão mesmo à existência da União Europeia, como
entidade económica e política própria e reconhecida internacionalmente como tal. Ainda não refeitos
totalmente do abandono consumado por parte do
Reino Unido, os restantes membros do grupo que

dava rosto a essa União enfrentam agora o risco de
perder um dos seus mais prestigiados fundadores:
a França. Porque é isso que vai acontecer, se for
Marine le Pen a vencer as próximas eleições presidenciais. E o risco nunca foi tão grande.
Num dos seus últimos comícios, a líder da
Frente Nacional não deixou dúvidas acerca dos
seus grandes objectivos em caso de vitória. Entre
eles, merecem referência particular o abandono do
euro, uma alteração profunda na política migratória do país e ainda o fim da participação francesa no comando da NATO. Isto chega para termos
uma ideia aproximada daquilo que um triunfo de
Marine Le Pen poderá significar para a França e
para a Europa.

do país, incompatível com essa imagem e de concretização praticamente impossível, até porque a
realização de uma segunda volta abriria sempre a
“certeza” de uma derrota de Marine Le Pen. No entanto, o alarido público à volta de François Fillon,
o candidato da direita e favorito à vitória final, a
pretexto dos empregos políticos por ele concedidos
à sua mulher e aos filhos, veio dar mais força à
candidata da extrema direita.

A hipótese de uma vitória da extrema direita
nas eleições presidenciais francesas, nunca passou disso mesmo: de uma hipótese que não era
levada demasiado a sério. A eventualidade de um
candidato radical chegar ao Eliseu afigurava-se
incompatível com a imagem da história política

Depois da vitória do “Bexit” no Reino Unido,
e se lhe juntarmos a chegada de Trump à Casa
Branca e a próxima realização de eleições na
Holanda e na França, bem se pode dizer que o
futuro da Europa, tal como a conhecemos no últimos anos, parece estar em risco.
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HENRIQUE RODRIGUES
Presidente do
Centro Social de Ermesinde

Uma questão de modas
1 - Não sei se os meus leitores ainda se lembram de um caso judicial, ocorrido há cerca de 10
anos, que moveu, durante largo tempo, o espaço
mediático e, induzidas por este, as emoções mais
imediatas e as correspondentes exigências de justiça popular, caso esse relativo ao enquadramento
familiar de uma criança, a Esmeralda.
Tratava-se de uma criança que, no quadro de
separação dos progenitores, tinha sido cedida pela
mãe, primitiva titular do poder paternal, a um casal: um sargento e sua mulher.
O pai não tinha sido ouvido nem achado no
trato da cedência – e entendeu que, na situação
verificada do desinteresse da mãe, era a ele que
competia a atribuição do poder paternal.
O tribunal também achou que assim devia ser
– e ordenou a entrega da criança ao pai.
Durante anos, andou-se num jogo do gato e do
rato, de sucessivas e exitosas tentativas do casal
com quem a criança se encontrava, para fugir ao
cumprimento da decisão judicial, até que, finalmente, a sentença foi cumprida e a criança foi retirada ao casal e confiada ao pai, como devia ser.
Na época, a imprensa colocou-se quase unanimemente do lado do sargento e contra o pai da
criança, conduzindo uma campanha de propaganda e pressão sobre o poder judicial que percorreu e
interessou o País durante muito tempo.
Promoveu-se a subscrição nacional de um
abaixo-assinado, com recolha de assinaturas até
em bombas de gasolina, para defender os “direitos” do casal, a quem a mesma imprensa passou
a chamar “pais de afecto” – inovação semântico-antropológica que passou a designar, no registo
mediático, o “lado certo”, por contraponto ao desvalorizado “pai biológico”, que a mesma imprensa
tratava praticamente como um pai de segunda categoria e um malfeitor – pelo simples “crime” de
querer a sua filha consigo.
Até Primeiras-Damas se envolveram então nessa campanha …
Bem sei que elogio em boca própria é vitupério
– mas recordo que fui então dos poucos a defender
publicamente os direitos do pai e a criticar a manipulação das emoções engendrada pela imprensa;
fazendo-o aqui, nas páginas do “Solidariedade”.
Depois da retirada efectiva da criança ao casal
e da sua entrega ao pai, isto é, estabelecida a normalidade, os meios de comunicação deixaram de
acompanhar o assunto, porque deixou de vender
jornais ou de cativar audiências - excepto num ou
noutro caso, num jornal mais sério, que nos informou do sucesso do processo de desenvolvimento
da criança junto do respectivo pai, comprovando
pela prova dos factos posteriores a justeza da decisão judicial.
2 – Nos últimos tempos, questões relativas a
retirada de menores da respectiva família natural
voltaram ao palco mediático, quer na televisão pública, quer na imprensa escrita.

O menos que se pode dizer é que os “jornalistas” não aprenderam com o tempo – nem com os
erros.
Continuam a tratar as medidas de protecção e
promoção de direitos das crianças mais de acordo
com o aplauso fácil da turba do que com o carácter
quase sagrado que tem necessariamente que ter o
decretamento de tais medidas.
É como, de alguma forma, o tribunal se substitua a Deus – ou à natureza, conforme as devoções
– na definição do lugar que se destina a uma criança para viver e desenvolver a sua personalidade,
crescendo “em idade, em sabedoria e em graça”.
Não é terreno para demagogias e populismos…
Verifica-se, no entanto, na actual campanha,
que os “jornalistas” adoptaram valorações opostas
àquelas de há 10 anos atrás.
Agora, é ao contrário; agora, seriam os direitos
dos “pais biológicos” que deveriam prevalecer, sendo exautoradas medidas de retirada de menores
da família natural.
Saúda-se a conversão.
Mas ela não é sincera: é apenas porque a história que agora se quer vender se encaixa melhor
nesse registo.
Se, por falta de tomada de medidas de protecção, uns filhos fossem conduzidos à morte por um
progenitor, os mesmos jornalistas que agora vituperam a tomada de tais medidas e a retirada de
menores da família rasgariam as vestes por essas
mesmas medidas não terem sido tomadas.
A teoria agora em moda é a seguinte: a
Segurança Social quer aumentar o número de
crianças retiradas às famílias; os tribunais aceitam e assinam de cruz os relatórios sociais nesse
sentido; e as IPSS acolhem essas crianças, num
“negócio” que a todos convém.
Vamos por partes:
3 – Andamos todos inquietos com o que se passa nos Estados Unidos, com esse fenómeno inesperado da vitória de Donald Trump, e assustados
com as consequências de um registo antidemocrático e hostil a todas as manifestações de oposição
ou de controlo.
Nessa medida, também todos nós nos regozijamos e reconhecemos nos embargos com que
sucessivas decisões judiciais dos tribunais americanos tentam pôr um travão nas medidas mais
agressivas do novo Presidente.
É nessas ocasiões que saudamos, como salvaguarda nossa e das nossas liberdades, a separação
dos poderes que constituem a soberania das nações e o controlo das manifestações de excesso de
autoridade que entre si levam a efeito – e de que o
recente exemplo dos juízes dos Estados Unidos é
manifestação exemplar de autonomia.
É o que chamam “cheks and balances”.
Mas cá, é igual!
Também em Portugal os tribunais, nos termos
da Constituição, são autónomos e independentes

do poder político e da Administração Pública.
Só quem não conhece a tribo pode pensar que
os juízes portugueses fazem fretes aos Governos
ou alinham em prioridades políticas – se as houvesse …
E têm, no processo de decisão, uma imensa
vantagem sobre os “jornalistas” dos agora chamados “factos alternativos”: chegam-lhes os factos todos, no julgamento, e é com eles que decidem.
Não fazem uma apresentação parcelar da realidade, escolhendo apenas os factos que encaixam
no guião e criando “factos alternativos”, como o
trumpismo, para preencher as falhas da narrativa.
Podem errar, e erram, por vezes, como todos.
Mas não é certamente por serem comandados
de fora.
Não se pode saudar as decisões judiciais americanas; e não aplicar os mesmos critérios às nossas.
4 – Melhor fora não ser preciso; mas é hoje consensual a necessidade de, por vezes, e para salvaguarda da sua segurança e do seu direito à vida e
à saúde, retirar crianças às respectivas famílias.
(Nunca por motivos económicos estritos.)
E é também uniforme o entendimento – da
lei, da Segurança Social, dos Tribunais, das
Instituições Solidárias – de que, nesses casos, a
prioridade é de restaurar, ou criar as condições,
para o regresso das crianças à sua família natural, nos casos de medidas de protecção que lhes
tenham sido decretadas.
Ora, a existência de equipamentos sociais como
os lares de infância e juventude, ou os centros de
acolhimento temporário para crianças, constituem
a forma mais adequada de assegurar uma residência a tais crianças durante o período de tempo
necessário à restauração das condições que permitam o regresso à família em condições de segurança, com acompanhamento técnico qualificado,
sem o risco de criarem vinculações incompatíveis
com as que é necessário manter ou cerzir com essa
mesma família.
As Instituições não têm, aliás, como qualquer
sabe (ou devia saber, antes de atirar a pedra da
calúnia), nenhum poder de decisão no processo de
encaminhamento das crianças – que são admitidas e retiradas dos lares por decisão externa, judicial ou administrativa, sem qualquer intervenção
da Instituição.
É que nem sequer em abstracto é viável pensar
em “negócio” a respeito destes casos.
A não ser para quem precisa de aumentar
audiências, por viver à custa delas … como o
trumpismo.
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CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA, CASTELO BRANCO

Inovar no apoio apostando
na resposta Centro de Dia

O Centro de Dia foi a primeira valência do Centro Social Amigos da Lardosa e,
apesar de o lar ser a bandeira da instituição, é a aposta de futuro dos dirigentes. Inovar na prestação de serviços é o caminho que a instituição de Castelo
Branco pretende trilhar no sentido de melhor apoiar uma população que cada
vez tem mais necessidades.

A cerca de 18 quilómetros de Castelo Branco,
sede do concelho, a freguesia da Lardosa resiste
com menos uma população que não chega aos
mil habitantes e uma população idosa significativa e a necessitar cada vez mais de apoio.
Foi há quase 32 anos, em Maio de 1985,
que foi concretizado o sonho de um grupo de
lardosenses, que há muito procurava um local
onde instalar uma unidade de apoio a pessoas
idosas.
“Esta é uma instituição que esteve sempre
ligada ao nome amigos, daí ter a palavra amigos
no nome e toda ela foi um marco de empreendedorismo social na freguesia”, sublinha José
Alves, presidente da instituição.
Um conjunto de vontades reuniu-se em torno de uma necessidade da comunidade e, em
1985, nasce como Centro de Dia. No ano seguinte são inauguradas as instalações na Casa
do Povo.
Como no início estava, os recursos eram
poucos ou nenhuns, mas o espaço necessitava
de intervenção, porque “aquilo era um logradouro e foi necessário construir as instalações”.
A esta altura há um episódio delicioso, protagonizado pelo governador civil Francisco
Romãozinho e João Coelho, o lardosense que
sonhou a instituição.
« Parecia estar-se perante um impasse, uma
vez que sem apoios a obra não poderia ir para a
frente e parecia continuar apenas no sonho, eis
senão quando, o Sr. Governador Civil no intuito
de ajudar a tornar o sonho realidade desde logo
se mostrou disponível, disponibilidade essa que
o povo de Lardosa saberá sempre respeitar com
estima e consideração. Por ser pertinente, aqui
fica registado, esse diálogo que foi mais ou menos o seguinte:
- “Bom, Sr. João Coelho, quanto precisam
para iniciar a obra?
- Sr. Dr. Romãozinho, talvez uns 80 contos.
- Está bem, passe pelo Governo Civil na próxima segunda-feira, que terão lá 100 contos para o início desta obra”.
Esta atitude foi tão incentivadora, que a partir daí não podia haver o voltar atrás neste processo e o sonho estava a um passo, se bem que
grande, mas a realidade estava a aproximar-se
e ao alcance do povo de Lardosa», pode ler-se no
site da instituição.
A par do Centro de Dia surgiu também “uma
amostra de Serviço de Apoio Domiciliário” e,

pouco tempo depois, criou igualmente um ATL,
que funcionou até ao ano de 2015.
José Alves não nega que “a ideia sempre foi
construir um lar”, contudo não havia terreno.
“Até que um dia um casal de beneméritos doou
um terreno, onde existia uma casa, algumas árvores de fruto e um poço, para ser construído o
lar”, conta, recordando as dificuldades que a instituição passou para conseguir completar a obra,
que arrancou em 1999 e foi inaugurada em 2003.
“A construção foi muito espaçada no tempo
porque nem sempre os apoios eram suficientes
para fazer a obra. Os apoios estatais e autárquicos, nessa altura, não eram muito convincentes
e, como o dinheiro que havia era muito pouco,
foi feito um périplo por toda a aldeia e junto
de alguns amigos para recolher fundos. Cada
um dava o que podia, uns davam dinheiro, outros dias de trabalho, outros materiais de construção e foi assim que começou”, recorda José
Alves, sublinhando o “enorme apoio que sempre
houve por parte da comunidade”.
A população angariou 37 mil contos e a
Câmara deu cinco mil, já “a Segurança Social

deu zero”, contribuindo apenas para equipar o
edifício.
“Esta casa teve apenas o esqueleto durante
algum tempo porque não havia dinheiro para
completar a obra”, lamenta, frisando algo que
considera de enorme importância no ADN da
instituição: “Tudo isto foi conseguido e foi possível porque as pessoas uniram-se e estiveram
coesas em torno desta ideia”.
Em resumo, foi o apoio do Governo Civil de
Castelo Branco para o arranque da instituição
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foi decisivo, o da Câmara Municipal, liderada por Joaquim Mourão, determinante para a
construção do lar e a população da Lardosa foi
o cimento da empreitada.
Atualmente, o Centro Social Amigos da
Lardosa acolhe 33 utentes em ERPI e 25 em
Centro de Dia e apoia 24 idosos em SAD. A par
disto, tem uma Cantina Social que serve cinco
refeições/dia e fornece ainda 16 refeições/dia à
escola e jardim-de-infância da aldeia. A equipa
conta com 33 funcionários.
Contudo, apesar de as respostas sociais estarem todas na capacidade máxima, a instituição debate-se com o problema dos reduzidos
Acordos de Cooperação.
“Atualmente, para ERPI o Acordo de
Cooperação é para 30, mas temos 33 utentes,
não sendo a situação mais gravosa”, sustenta
José Alves, apontando: “Em termos de sustentabilidade, a nível de Centro de Dia e de SAD os
acordos são reduzidos, apesar da minha insistência junto da Segurança Social”.
É que em Centro de Dia a instituição tem
25 utentes e apenas oito estão protocolizados,
enquanto em SAD são 24 utentes e o acordo é
para sete a 100% e 13 a 50%.
“Este é um problema que as instituições desta dimensão, futuramente, vão deparar-se e que
vai ser complicado. Há algumas instituições, a
nível nacional e distrital, que estão a entrar em
insolvência. É que aquele tempo de as pessoas
ajudarem através de donativos acabou, portanto as instituições vivem apenas das comparticipações e das mensalidades dos utentes e estas
são cada vez mais diminutas porque as pensões
são cada vez mais baixas, sendo que a maioria das pessoas aqui recebe a pensão mínima”,
alerta José Alves.
Obviamente estas situações refletem-se
nas finanças das instituições e no caso da
instituição da Lardosa não lhe dá folga para
melhoramentos.
“A situação financeira está no fiel da balança, as receitas cobrem as despesas. Isto devido
a uma gestão rigorosa, porque o grande custo
que temos é com os recursos humanos. E este é um problema transversal a estas instituições, sejam elas grandes ou pequenas, e contrariamente ao que as pessoas pensam não é
fácil aumentar o salário mínimo”, lembra, justificando: “Os acordos de cooperação mantêmse, os rácios de pessoal são muito exigentes,
a Segurança Social também não cumpre com
algumas das obrigações e as instituições necessitam desse dinheiro. E as instituições mais pequenas sentem-se mais com estas situações de
atrasos de pagamento”.
Mesmo assim, os Amigos da Lardosa não
deixam de olhar o futuro com ambição, apesar
de o panorama de financiamentos não ser o
mais favorável.
“Há um projeto para requalificar o espaço
onde funcionava o ATL e onde temos um gabinete de fisioterapia e uma sala de formação
para transformá-lo num Centro de Dia”, revela
José Alves, explicando: “Ou seja, passaríamos
essa valência para aquele espaço, uma vez que
este edifício está na capacidade máxima e assim
ganharíamos algum espaço. O projeto está feito
e foi entregue na Segurança Social, mas estamos à espera do parecer positivo, até porque já
temos o apoio da Câmara”.

Para o presidente da instituição, o grande
objetivo passa por “ganhar espaço para as pessoas terem mais qualidade de vida”.
Este projeto vai de encontro ao pensamento dos dirigentes da instituição que, como diz
o presidente, “é preciso inovar”, até porque em
ERPI não há vaga e sabe-se que elas apenas
surgem por falecimento de um utente.
“A maioria das pessoas da aldeia trabalham em Castelo Branco e os seus pais, cada
vez mais idosos, necessitam de apoio durante
o dia e o Centro de Dia dá esse apoio, aqui e
na aldeia de Vale da Torre. Muitas das pessoas
que aqui estão são da freguesia, conhecem-se e,
por isso, há grande sociabilização entre elas, o
que é muito importante”, sustenta, avançando:
“Cada vez mais temos que pensar de forma diferente, porque dantes as pessoas quando eram
institucionalizadas ainda tinham a mente em
condições, mas hoje já não é bem assim. Hoje
chegam numa situação de grande dependência,
com pouca mobilidade e com demências. O estereótipo do utente de lar hoje é muito diferente,
pelo que é preciso apostar nas outras duas respostas sociais que temos, ou seja, no Centro de
Dia e no Apoio Domiciliário”.
José Alves lembra que “há pessoas que já
não têm capacidade para estar em casa sozinhas, até porque é um perigo, pelo que uma
aposta no SAD potenciado com o Centro de Dia
é uma boa resposta”.
E esta aposta surge depois de ter sido

pensada a construção de um outro lar, num
terreno junto ao atual.
“Mas a Rede Social não admitia mais lares
e depois era um investimento muito avultado e
a instituição não tem capacidade para isso. E
isto pode mudar dentro de cinco, seis anos, até
porque já há instituições no distrito com problemas de camas vagas”, lembra.
Por isso, “é preciso inovar”, até porque “a
realidade do próximo utente das respostas sociais não se coaduna só com internet e hidroginástica, tem que ter algo mais”, sustenta José
Alves, acrescentando: “Os futuros utentes vão
ser muito mais exigentes e os que vierem depois
ainda mais. As pessoas hoje ainda são humildes, sofredoras, passaram por muito nas suas
vidas, com grande capacidade de sofrimento,
mas os que vierem a seguir já não são assim,
serão muito mais exigentes”.
E como seria a Lardosa sem o CS? “Começaria
por perguntar, o que seria o País sem as IPSS se
tivesse uma crise como teve?”, questiona, respondendo de imediato: “Seria o caos”.
Quanto ao Centro Social Amigos da Lardosa:
“Somos o maior empregador da freguesia. A
economia local é potenciada pela instituição. Os
comportamentos alteraram-se, a própria higiene, a saúde, etc. As condições de apoio à comunidade são muito diferentes agora. As pessoas
idosas da freguesia quando necessitam de algo
procuram o Lar, que também é uma âncora da
aldeia”.
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APPACDM ÉVORA

1º Seminário refletiu sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Em meados de fevereiro, a APPACDM de Évora e
o Departamento de Psicologia da Escola de Ciências
Sociais da Universidade de Évora promoveram a IV
Conferência Internacional da Educação Inclusiva e
ainda o 1º Seminário sobre Deficiência Intelectual.
Como objetivos gerais, as duas entidades propuseram-se a disseminar da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, contribuir para o aprofundamento de temáticas associadas à inclusão a nível nacional e internacional, partilhar as estratégias
de intervenção promotoras de inclusão social e educativa, discutir modelos de formação contínua orientados para a inclusão de pessoas com deficiência e
partilhar boas práticas de intervenção e reabilitação
de pessoas com deficiência intelectual, entre outros.
Relativamente ao estreante seminário, Rosa
Moreira, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental eborense, referiu, ao
SOLIDARIEDADE, que os trabalhos incidiram sobre
“direitos e participação social das pessoas com deficiência”, sublinhando o facto de, pela primeira vez,
estas temáticas serem alvo de reflexão no Alentejo, “o
que não é normal”.
Segundo a técnica, habitualmente estes encontros
realizam-se mais a norte e no litoral, mas “a APPACDM
ousou fazer este aqui em Évora e mais aberto”, pois
foi dirigido “a técnicos, estudantes da Universidade
de Évora e famílias” com um objetivo muito concreto: “Pôr toda a gente a falar sobre a Convenção dos

Direitos das Pessoas com Deficiência”.
Paula Campos Pinto, do Observatório da
Deficiência e Direitos Humanos, apresentou a
Convenção e apontou alguns caminhos para o alcançar, “o que exige uma mudança de paradigma”,
ou seja, “passar da incapacidade para a capacidade,
porque estas pessoas também fazem bastantes coisas com qualidade”, referiu Rosa Moreira, frisando
que “é necessário um olhar mais inclusivo”.
No segundo painel, intitulado «Percursos inclusivos: Diferentes Olhares», pediatras, professores e
famílias discutiram a escola inclusiva, sempre com
“uma abordagem positiva e o propósito de mostrar o
que de melhor se faz no País”.
Já da parte da tarde, o tema foi «Participação
Social sem Limites», que contou com a participação
de três pessoas com deficiência que deram conta da
sua experiência pessoal em termos de direitos, participação e inclusão social. Foi um tempo com o atleta
paralímpico André Moura Silva, o instrutor de artes

marciais Duarte Carrageta e a atriz da Crinabel Ana
Rosa Teixeira cujos percursos de vida são exemplo
para todos.
Ainda antes de uma abordagem mais jurídica da
Convenção, pela procuradora Margarida Paz, que
encerrou o seminário, foram abordados os «Trajetos
Futuros».
Neste painel foram dados a conhecer projetos de
reabilitação de pessoas com traumatismo crânio-encefálico, ou seja, “formação e reabilitação de pessoas
que sofreram acidentes”, um outro para “apoiar as
pessoas com deficiência na comunidade” (GAPRIC
- Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na
Comunidade) e ainda o Apoio à Vida (In)dependente.
Um dia de intenso trabalho que deixou os responsáveis da APPACDM de Évora bastante satisfeitos não só pela reflexão gerada, mas igualmente pela
porque serviu para disseminar a Convenção e pela
realização ter sido num território muitas vezes esquecido nestes debates.
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PRÉMIO COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE

Rui Namorado é Personalidade
do Ano para a CASES
A CASES – Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social realizou a cerimónia de atribuição da quinta edição do Prémio Cooperação
e Solidariedade, pela primeira vez, na cidade do
Porto, tendo distinguido como Personalidade do
Ano 2016 o Professor Jubilado Rui Namorado.
Para o homenageado, mais importante do que saber se o Terceiro Setor tem futuro é saber “se o País
é viável como democracia sem a Economia Social”.
É doutorado em Direito Económico na especialidade de Direito Cooperativo pela Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra, onde foi
docente desde 1979 até ser jubilado em Abril de
2011. “Com interesses em poesia, política, cooperativismo e economia social”, como afirma no seu
blogue «O Grande Zoo», Rui Namorado recebeu a
distinção de Personalidade do Ano 2016, no âmbito do Prémio Cooperação e Solidariedade, das
mãos do ministro José Vieira da Silva e no agradecimento começou por traçar um breve retrato da
sua relação com o Terceiro Setor.
“Nunca estudei o Cooperativismo e a Economia
Social como objetos vistos de fora, no âmbito de
um laboratório imaginário. Procurei sempre envolver-me neles como dinâmicas a estimular”, sustentou, considerando, de seguida, que, “em Portugal,
a Economia Social tem vindo a tomar consciência
de si própria e a inscrever-se como prioridade nas
políticas públicas”.
Para o Professor, que se junta ao padre Lino
Maia na lista dos distinguidos pela CASES, “as
suas várias constelações vão aprendendo a reconhecer-se umas às outras como partes de uma
mesma galáxia” e “o Estado tem-na valorizado política e institucionalmente”.
Para Rui Namorado, olhando “com atenção para o lugar que as várias constelações da Economia
Social ocupam na Constituição da República, facilmente a identificamos como um dos principais
eixos identitários do projeto constitucional”, por
isso “desenvolver a Economia Social é ainda hoje
continuar a realizar o projeto de Abril”.
Para a Personalidade do Ano 2016 para a
CASES, “é cada vez mais claro que a qualidade de
vida das pessoas depende da afirmação de uma
vasta rede de processos de desenvolvimento local
unidos numa sinergia virtuosa”, defendendo que
“esses processos ganham robustez e perenidade,
quando são enriquecidos com um protagonismo
efetivo das entidades da Economia Social”.
Lembrando “o sombrio risco das catástrofes”
projetado pelo “império do automatismo predatório
do capitalismo financeiro, a que chamam neoliberalismo, Rui Namorado acusou a União Europeia
de deixar-se “inquinar”, afastando-se, “cada vez
mais, do horizonte inicialmente prometido”, levando os países, no caso Portugal, a viver num “contexto construído por inércias e automatismos que,
ao reproduzirem privilégios, constrangimentos e
desigualdades, são a marca e o rosto do tipo de
sociedade atualmente dominante”.
Não dando grande crédito a quem questiona o futuro da Economia Social, Rui Namorado

considerou mais decisivo saber “se o País é viável
como democracia sem a Economia Social”, pois esta “responde à exclusão, à pobreza, à frustração,
ao sofrimento, à exploração, não porque sejam
eternas, mas para que sejam vencidas”.
A terminar, o também membro do Conselho
Nacional para a Economia Social (CNES) alertou
para o facto de o Terceiro Setor não poder renunciar a responder aos desafios do presente, “em nome de possíveis amanhãs que um dia possam cantar”, mas “também não pode deixar-se amputar do
seu próprio futuro, perdendo a energia emancipatória que a esperança lhe dá e demitindo-se de ser
uma economia humana”, rematou.
Em sintonia com o homenageado, o ministro
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
defendeu que “continua a fazer sentido afirmar a
Economia Social como uma realidade do futuro”.
Para Vieira da Silva, “está longe de ser um resquício do passado”, apresentando-se como “uma
realidade viva e dinâmica que está em mudança” e,
por vezes, essa transformação “sofre resistências”,
mas “tem muitos aspetos positivos”.
A resiliência das instituições em tempos de crise – “Houve instituições que tiveram uma capacidade de resistência superior a outras entidades”
– e o facto desta mesma crise ter sido “um acelerador de entendimento entre as diversas famílias da
Economia Social” foram os dois exemplos apontados pelo governante.
Por isso, Vieira da Silva defendeu o envolvimento de todos no sucesso do Congresso da Economia
Social que terá lugar em 2017.
“Todos devemos fazer do Congresso um momento transformador e fundador de uma nova
etapa de desenvolvimento da Economia Social”,
apelou.
Antes já Eduardo Graça lembrara que “a missão da CASES é congregar vontades” considerando

o Congresso da Economia Social, a realizar em
2017, com “sessões temáticas descentralizadas e
um encontro final em novembro”, um passo decisivo no cumprimento dessa missão [ver páginas
8 e 9].
Na categoria Inovação e Sustentabilidade, o
prémio foi atribuído à Leque - Associação de Pais e
Amigos de Pessoas com Necessidades
Especiais, sedeada em Alfândega da Fé, pelo
projeto EKUI - Linha de Material Lúdico Didático
Inclusivo.
É um caso de estudo de conquista de prémios
e distinções o da Leque, que no caso vertente é
conseguido com uma linha de material lúdico/didático inclusivo, com uma linguagem universal e
acessível a toda a população.
Foram ainda atribuídas menções honrosas à
CLIP - Recursos e Desenvolvimento, de Lisboa, e
à U.DREAM, associação criada por estudantes da
Universidade Católica do Porto.
Já na categoria Estudos e Investigação, a distinção coube à Associação Cultural Moinho da
Juventude, sedeada no bairro do Alto da Cova
da Moura, na Amadora, pelo trabalho «Sabura
2004-2014».
O prémio para a Formação Pós-Graduada foi
atribuído ao Instituto Politécnico de Santarém,
Escola Superior de Gestão e Tecnologia, com o
Mestrado em Gestão de Organizações de Economia
Social, sendo que na categoria de Trabalhos
Escolares foi para o Agrupamento de Escolas de
Argoncilhe (Santa Maria da Feira) com o projeto
HIPPO – Hábitos Inteligentes Para a Prevenção da
Obesidade.
A 5ª edição do Prémio Cooperação e Solid
ariedade, atribuído pela CASES, teve a originalidade
de a cerimónia de consagração dos distinguidos ter,
pela primeira vez, acontecido no Porto, mais concretamente no Museu Nacional de Soares dos Reis.
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Os salários do nosso
descontentamento
Os salários são um preço, o preço ao qual
vendemos a nossa força de trabalho.
Obviamente trata-se de um preço que não
tem nada de trivial. Desde logo por razões meramente quantitativas – o nível dos salários é uma
variável macroeconómica fundamental da qual
dependem, entre outras coisas, o nível de preços,
as taxas de juro, a competitividade, etc..
Mas acima de tudo os salários são importantes se não cometermos o segundo pecado capital
dos economistas – ignorar a moral. Os salários
não um preço como os outros, referem-se a seres
humanos, à sua vida, à qualidade da sua vida.
Não são, não podem ser um mero número!
A valorização dos salários é (devia ser) um objetivo fundamental para qualquer ciência e política económica dignas desse nome.
Vivemos a este respeito, no período chamado
de ajustamento (entre 2011 e 2015) um tempo
de aviltamento dos valores essenciais da economia e da política. Não só a valorização dos salários deixou de ser uma preocupação, como o seu
contrário, a redução dos salários, passou a ser
um dos principais desideratos da ação política
do governo. Chegámos a um ponto em que, se
empresários e trabalhadores não se entendessem para reduzir o nível dos salários, o poder
soberano do estado fá-lo-ia à força reduzindo as
contribuições patronais para a segurança social à custa do aumento das contribuições dos
trabalhadores.
Felizmente que se demonstrou que a indignidade tem limites - a intenção era de tal maneira
absurda que a rua se encarregou de a despachar
em pouco mais de um fósforo.
Mas o nauseabundo pano de fundo continua
a poluir o nosso ar, a ideia de que os salários baixos são uma coisa boa, ou não sendo uma coisa
boa são, apesar de tudo, inevitáveis (o lado negro
do fado tem muitas vidas) continua a informar
uma boa parte do discurso de uma direita que
gosta de se dar uns ares de liberal (embora se
trate de “liberalismo” de extração recente e profundamente ignorante) e de parte de um empresariado tosco e atrasado.
Felizmente que essa perspetiva maligna em
relação aos salários foi abandonada pelo atual
governo que suscitou um acordo a nível da concertação social para que o salário mínimo aumente para 600 euros até ao fim da corrente
legislatura. Naturalmente que todos esperamos
que os salários acima do mínimo comecem também a subir.
Vem isto a propósito de um estudo publicado
recentemente pela Euromonitor sobre a evolução
dos salários na China.
Habituámo-nos a pensar na China como
a fábrica do mundo, um sítio onde os salários
eram tão baixos, tão baixos que fazia sentido
enviar para lá os segmentos da cadeia de valor
intensivos em trabalho. E de tal maneira nos
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habituámos a esta ideia que nem reparámos que
entretanto passou uma geração e que uma geração é muito tempo.
Em 1980 o produto per-capita da China,
medido em dólares correntes, era de 2% (50 vezes menos) do produto per-capita dos Estados
Unidos, hoje é de 15%. O produto per-capita da
China multiplicou por 28, o dos Estados Unidos
por 4,5. Em Portugal, no mesmo período, o produto per-capita multiplicou-se por 6.
Entretanto os salários na China foram crescendo na medida em que o processo de urbanização, ou seja, de transferência massiva de pessoas do campo para a cidade, foi arrefecendo e
limitando a oferta de mão-de-obra disponível.
A Euromonitor, para poder comparar a evolução dos salários em diferentes geografias, recorreu à base de dados da Organização Internacional
do Trabalho, ao Eurostat e às agências estatísticas nacionais. Para que os valores fossem comparáveis converteu tudo em dólares e descontou
a inflação.
Olhando para o sector das manufaturas (não
é lá que estão os salários mais baixos) o Financial
Times publicou o gráfico em baixo.
O que podemos ver é que os salários industriais da China são hoje maiores que os da generalidade dos países da América Latina incluindo
países como o México, o Brasil ou a Argentina.
Na América Latina apenas o Chile se pode atualmente gabar de ter salários industriais mais elevados que a China.
Mas o que chama mais a atenção no gráfico,
e que obrigou a aumentá-lo em altura, é a referência a Portugal. Há uma década atrás
os nossos salários industriais eram 5 vezes os da China ou são apenas 1,25 vezes
maiores.
Em apenas uma década os salários reais
dos nossos operários caíram, segundo a metodologia da Euromonitor, cerca de 28,5%.
Naturalmente que a metodologia da
Euromonitor é discutível e provavelmente
se fizemos o mesmo exercício para a totalidade dos salários (incluindo agricultura
e serviços) e não apenas para os salários
industriais, porventura, a comparação não
seria tão vexatória.
Mesmo com todas as limitações e questionamento que possamos fazer desta informação, a verdade é que deveríamos todos
ter vergonha de ser incapazes de valorizar
os salários dos nossos compatriotas. Como
dizia Blaise Pascal num dos seus pensamentos: ”só é vergonha não ter vergonha”.
Perante estes dados alguém comentava comigo que havia em tudo isto um lado
bom: um dia destes as nossas confeções
poderiam competir com a China.
Não sei se deva classificar esta perspetiva como miséria do pensamento ou

pensamento da miséria.
Não consigo imaginar objetivo nacional mais
medíocre que o de poder competir com a China
no dia em os nossos salários forem equivalentes
aos do império do meio.
Mas por outro lado não podemos esquecer
que a competitividade não tem que ver só com o
nível ou com a evolução dos salários.
A China continua e continuará a ser um bom
sítio para instalar indústrias embora, provavelmente, não as mesmas que por lá deram à costa
no início dos anos 80. Por duas razões.
Em primeiro lugar porque na China não são
só os salários que sobem, também sobe a produtividade, pelo que produzir na China continuará
a ser atrativo ainda por muitos e bons anos.
Por outro lado não podemos esquecer que o
mercado interno Chinês é gigantesco – em muitas categorias de produtos (automóveis, por
exemplo) é o maior mercado do mundo e representa mais de 1/5 do mercado mundial. Mesmo
que os salários subam e subam bem, a simples
proximidade do maior mercado do mundo vai levar a que fiquem por lá muitas e boas atividades.
Os que têm como solução a perspetiva da miséria (à força se necessário) bem podem tirar o
cavalinho da chuva.
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TESTAMENTO VITAL

Mais de oito mil portugueses registados
Mais de mil portugueses registaram o seu testamento vital em cerca de um mês, elevando para
8.743 o número de documentos registados, segundo
os dados oficiais.
De acordo com os números dos Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), de janeiro até 01 de março o registo de testamentos vitais aumentou significativamente e correspondeu
ao maior crescimento desde a entrada em vigor das
diretivas antecipadas de vontade, em julho de 2014.
O testamento vital é um direito de todo o cidadão
maior de idade, que consiste em manifestar que tipo
de tratamento e de cuidados de saúde pretende ou
não receber quando estiver incapaz de expressar a
sua vontade.
A SMPS adianta que os “resultados expressivos”
verificados até dia 1 de março se devem a campanhas informativas sobre o testamento vital. Este
aumento acontece igualmente numa altura em que
a sociedade portuguesa tem debatido a despenalização da morte assistida ou da eutanásia.
Em fevereiro, havia pouco mais de 7.500 portugueses com testamento vital registado, número
que aumentou para mais de 8.700 até início de
março.
Só no dia 1 de março foram criados 90 testamentos vitais, segundo a SPMS, que adianta que o

número de diretivas de vontade feitas por mulheres continua a ser superior ao dos homens.
O testamento vital é um documento onde se pode
manifestar o tipo de tratamento ou cuidados de saúde que ser deseja ou não, permitindo igualmente a
nomeação de um ou mais procuradores de cuidados
de saúde.
O registo do testamento vital permite que os
médicos tenham informação atempada e constante sobre a vontade do doente. Numa situação de
urgência ou de tratamento específico, o médico
assistente pode consultar o testamento vital através de um portal específico para os profissionais
de saúde.
A vontade expressa pelo doente pode produzir
efeitos quando lhe tiver sido diagnosticada uma
doença incurável em fase terminal, quando não
houver expetativas de recuperação na avaliação clínica feita pelos membros da equipa médica ou em
situação de doença neurológica ou psiquiátrica irreversível, complicada por intercorrência respiratória,
renal ou cardíaca.
O utente pode escolher não ser submetido a reanimação cardiorrespiratória, não ser submetido a
meios invasivos de suporte artificial de funções vitais ou a medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo natural

de morte.
É ainda possível decidir não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental,
pedir assistência religiosa quando se interrompam
os meios artificiais de vida ou solicitar a presença de
determinada pessoa que deve ser especificada pelo
utente.
Apesar de ter várias hipóteses sujeitas a preenchimento através de cruz, o documento tem um espaço em branco para outras opções que o utente
deseje colocar.
O modelo do testamento vital pode ser descarregado através do Portal da Saúde, devendo ser
preenchido e entregue num agrupamento de centros de saúde com balcão de Registo Nacional de
Testamento Vital (RENTV).
O utente deve entregar o documento antecipado de vontade em papel, com assinatura reconhecida pelo notário ou com assinatura presencial junto de um funcionário de um balcão de Registo de
Testamento Vital.
Para que o testamento vital seja válido, basta
ter o documento assinado e reconhecido pelo notário. Contudo, é necessário que esteja registado no
RENTEV para que se garanta que o médico assistente tem conhecimento da vontade deixada pelo
doente.

