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Ainda que se trate de um dever do Governo 

e uma reconhecida boa prática no âmbito da 

formulação de políticas públicas e sociais, não 

sendo habitual, importa salutar a iniciativa de 

submeter previamente à participação pública 

um documento com a relevância do Programa 

Nacional de Reformas, o que torna porventura 

ainda mais oportuno o debate público sobre 

esta matéria, assim como o dever de interven-

ção dos diferentes especialistas. 

Pretende-se com este breve comentário abrir 

possibilidades de discussão e enriquecimento 

das políticas necessárias à prossecução do pro-

pósito de aumento da coesão social. Foram ana-

lisados dois documentos: PNR versão 

powerpoint, apresentado a 29 de março, e a ver-

são final apresentada a 21 de abril.  

Numa primeira leitura, um aspeto muito po-

sitivo pode ser a referência explícita, e em pri-

meiro lugar, da necessidade de aumento do 

rendimento dos agregados familiares. Este as-

peto pode parecer óbvio mas nem sempre o é, 

basta que se atente no vasto conjunto de medi-

das sociais para que se perceba que nem todas 

visam o aumento de rendimento dos agregados 

familiares. 

Também a assunção de metas em termos de 

montantes e beneficiários de prestações sociais 

é fundamental pelo que, apesar de não estarem 

ainda formuladas de forma objetiva e verificá-

vel pelos respetivos indicadores de referência, 

esta é em si mesma um aspeto positivo e que 

deveria passar a ser regra.  

Todavia, como é sabido, sendo o aumento de 

rendimento uma condição sine qua non, não é 

suficiente per se para promover uma maior “co-

esão social”. Sobretudo na forma como está va-

gamente anunciado e não comprometida a 

qualquer meta verificável por um indicador. As-

sim, bastaria um aumento de um euro no IAS 

ou de uns cêntimos numa qualquer atualização 

extraordinária das pensões mais baixas para 

que o objetivo fosse cumprido! Evidentemente, 

trata-se apenas de um exemplo, ainda assim as-

saz ilustrativo, do que pode distinguir um “pan-

fleto” de um documento de trabalho 

conducente a uma estratégia.  

Porém, a crítica à necessidade de melhoria 

da formulação da estratégia não deve ser enten-

dida como crítica ao pressuposto de melhoria 

da adequação e equidade dos montantes dos 

“mínimos sociais”. 
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Da mesma forma, pode parecer um pouco in-

congruente que, assumindo-se como objetivo o 

aumento do rendimento, apenas se apresentem 

medidas e metas para as prestações sociais e 

não para a promoção do emprego. 

Aliás este poderá ser o “calcanhar de Aqui-

les”, já que, de forma surpreendente, no pri-

meiro documento (powerpoint) o emprego 

estava praticamente ausente, sendo apenas as-

sociado à necessidade de melhoria da qualifica-

ção dos jovens (pp. 10, 12). Já no documento 

final as melhorias não foram muitas: referiu-se 

o problema da “instabilidade do emprego” e das 

“diferenças salariais” (p. 55), mas como medi-

das (atenção que não foram definidas metas) 

apenas se referem os contratos de emprego-in-

serção, que como é evidente, nada tem a ver 

com o problema da precariedade ou desigual-

dade de vínculo, porventura mais grave que a 

salarial. Antes pelo contrário, estas medidas po-

dem mesmo contribuir para um agravamento 

de ambas, devendo por isso a sua efetividade 

ser objeto de monitorização e avaliação técnica, 

que por sua vez deveriam constar em documen-

tos estratégicos como é o caso do Programa Na-

cional de Reformas. 

Ora, face ao exposto, estes aspetos parecem 

consubstanciar  uma visão assistencial da luta 

contra a pobreza, mas também do emprego, as-

sente em medidas para minorar os seus efeitos 

e não tanto em políticas que visem  a integração 

social, assentes em medidas de discriminação 

positiva, desenhadas em função da real condi-

ção de vida dos seus destinatários, que visem a 

universalização das oportunidades. No fundo, 

políticas para que “eles” possam ter as mesmas 

oportunidades de educação, saúde, rendi-

mento, status social, e realização pessoal que 

“nós”. 

Diagnóstico 

Evidentemente, tratando-se de um docu-

mento síntese, deve ser entendido apenas como 

um referencial. Ainda assim parece estar em 

falta alguma referência mais orgânica, assente 

na realidade social, que permita contextualizar 

um diagnóstico assente em indicadores e con-

sequentemente sustentar uma determinada ori-

entação das políticas previstas, para se poder 

apreender o seu sentido e avaliar os respetivos 

impactos. 

Concretamente, nos aspetos apresentados 

no diagnóstico, merece ser destacado o facto de 

enunciar de forma objectiva que o combate à 

pobreza se faz de forma estrutural e integrada: 

“Em Portugal, a pobreza e a exclusão social são fe-

nómenos ainda fortemente marcados por fatores es-

truturais, que exigem, por um lado, uma intervenção 

de médio e longo prazo, e, por outro, uma intervenção 

integrada a vários níveis: um sistema educativo mais 

abrangente, que favoreça a diminuição das desigual-

dades nos rendimentos primários e interventivo na 

quebra da transmissão intergeracional da pobreza; 

uma repartição de rendimentos mais equilibrada, por 

via de transferências sociais e impostos; um mercado 

de trabalho mais inclusivo e sustentável; um sistema 

de proteção social mais eficaz, eficiente e capaz de se 

ajustar às mutações da realidade social.” (p. 55). 

Todavia, apesar de a caracterização estar 

correta, parece estar em falta uma análise mais 

profunda, centrada nas dinâmicas sociais, que 

determinam essas mesmas situações de po-

breza, designadamente: i) a desigualdade de 

oportunidades (ex ante e ex post), algumas de-

las novas, como a diminuição de rendimento 
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dos mais jovens face aos mais velhos1; ii) assi-

metrias de informação e acesso à rede serviços 

públicos; iii) segregação territorial-urbana; iv) 

todo outro tipo de discriminações associadas à 

diferença de status, origem étnica, etc.; e v) os 

problemas que afetam as famílias mais vulnerá-

veis: além da insuficiência de rendimento, inca-

pacidade e/ou negligência no cuidar dos seus 

membros, sobretudo as crianças, problemas de 

saúde – incluindo mental – e distúrbios compor-

tamentais associados. 

Ressalve-se, no entanto, que a saúde mental 

foi referida como uma prioridade, o que se con-

sidera deveras positivo. Desde logo, por se tra-

tar de um problema que certamente afetará 

mais pessoas que a pobreza. Mas sobretudo, por 

se saber que quando ocorre em simultâneo com 

situações de privação material, se não for devi-

damente equacionada num resposta integrada, 

impossibilita, à partida, a integração ou (re)in-

tegração social das pessoas por ela afetadas. 

Por fim, para além das metas definidas para 

o aumento dos mínimos sociais e da melhoria 

da qualificação profissional, note-se que  não é 

feita qualquer referência ao funcionamento das 

“instituições sociais”, sejam elas públicas (servi-

ços de apoio da segurança social, IEFP) ou pri-

vadas (IPSS). Atendendo ao papel que 

desempenham na rede existente em Portugal é 

uma lacuna que não se pode deixar de referir e 

que pode ser indicativa de algo potencialmente 

mais preocupante, que é o de saber qual o nível 

de escrutínio público, e mesmo de auditoria téc-

nica, a que esta mesma rede de proteção social 

está sujeita, e qual o papel do Estado no asse-

gurar do cumprimento dos seus pressupostos. 

 
1 http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-04-09-A-geracao-atraicoada 
 

Contributos para a formulação de 

metas 

Antes de mais, com vista à melhoria da con-

sistência dos documentos analisados, poder-se-

ia recomendar que o mesmo fosse mais rigo-

roso, apresentando-se para o efeito alguns 

exemplos para uma formulação que se julga as-

sim mais precisa: 

1. A cada medida apresentada deverá cor-

responder a respetiva meta(s), sob pena 

de tal esforço de planificação vir a ser in-

frutífero, se, como é o caso, a 6 medidas 

corresponderem apenas 2 metas; 

2. Tomando ainda em consideração as res-

petivas metas, importaria antes de mais 

precisar se o aumento da prestação so-

cial (CSI) se refere aos beneficiários (co-

bertura pessoal) ou montantes 

(cobertura material); 

3. Decorrente das anteriores, valeria a pena 

que nalgumas prestações sociais (ex. 

RSI) se assumisse um propósito de incre-

mento da sua efetividade, que ceteris pa-

ribus, deveria ser mesmo a diminuição 

do número de beneficiários (cobertura 

pessoal) ou pelo menos nos montantes 

(cobertura material) se tal resultasse da 

sua integração no mercado de trabalho. 

Este seria assim, porventura, o melhor 

indicador de sucesso da promoção da in-

tegração social que visam estas presta-

ções sociais; 
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4. Já no que concerne à formulação da 

meta propriamente dita, porventura ga-

nhar-se-ia em objetividade se, ao invés 

da formulação apresentada, manifesta-

mente insuficiente, esta fosse: 

“aumento do rendimento dos grupos mais vulnerá-

veis, idosos com pensões mais baixas e sem outras fon-

tes de rendimento, e menores a cargo de famílias com 

menores rendimentos, através da adequação dos mon-

tantes e critérios de atribuição tanto do Complemento 

Solidário para Idosos como do Abono de Família... [e 

a seguir a respetiva meta]” 

5. O mesmo se aplica ao aumento do valor 

do RSI, que em rigor deverá ser a atuali-

zação do Indexantes de Apoios Sociais 

(IAS), e/ou revisão da escala de equiva-

lência do apuramento dos rendimentos 

do agregado familiar, e cuja meta deve-

ria ser formulada em termos de conver-

gência com [...], em função da inflação 

dos anos [...], ou, em alternativa, com 

vista a assegurar em paridades de poder 

de compra o nível de rendimento equiva-

lente ao ano (x) [período anterior à 

crise?] de forma imediata ou gradual ao 

longo do período (Y). 

Uma estratégia de reforma estrutural 

Num tema desta importância não se pode 

deixar de exigir uma leitura do problema que, 

admitindo que não seja assistencialista, não 

pode todavia ficar-se pela abordagem assisten-

cial do que deve ser a coesão social e o combate 

à pobreza. Dos documentos analisados, tal 

como se procurou aqui demonstrar, apresentam 

uma visão do problema da pobreza circunscrita 

aos beneficiários, “os pobres”, e focada nos mí-

nimos das prestações sociais, o que, sendo ob-

viamente uma necessidade inquestionável, é 

conceptualmente errado, e em termos de políti-

cas consensualmente insuficiente. 

Este pormenor não é de somenos importân-

cia, precisamente por levar a que se questione 

qual é afinal o significado da leitura do pro-

blema quando se circunscreve o seu diagnóstico 

a uma  caracterização da situação dos pobres, 

ao invés da identificação objectiva de uma real 

situação de privação que independentemente 

das causas económicas e/ou juízos morais, é 

uma realidade com que todos nos podemos vir 

a confrontar, sendo por isso inequivocamente 

um risco social, mais do que um problema de 

privação, que o é, independentemente dos po-

sicionamentos morais que qualquer um de nós 

pode ter.  

Consequentemente, não é igualmente acei-

tável que qualquer estratégia de superação  da 

pobreza, em que se reconhece exigirem medi-

das transversais, se limite a uma intervenção na 

“margem”, minorando as situações de privação, 

e não no “centro”, intervindo nos fatores estru-

turais, tendo presente as dinâmicas societais, as 

próprias respostas das instituições sociais, etc.  

E é precisamente por essa razão que a socie-

dade assume um dever de intervenção através 

das políticas sociais, segundo princípios da jus-

tiça social na perspetiva de Rawls, até porque 

sob o véu da ignorância ninguém poderá saber 

qual a sua posição social. Do mesmo modo, 

para além da importância das escolhas distribu-

tivas, segundo os princípios de justiça rawlsi-

ana, estas devem ser consequentes ao nível das 

instituições, o que obriga a que se intervenha 

também no sentido de, para além de minorar os 

seus efeitos e acudir às situações de necessi-

dade, promover alterações estruturais na dinâ-

mica social para que tais situações possam ser 

evitadas e, quando não, pelo menos protegidas.  
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Por conseguinte, uma estratégia de reforma 

estrutural no domínio das políticas sociais de 

combate à pobreza deveria ser antes de mais de 

cariz mental: “mental” na perspetiva de olhar o 

problema, assumir os fundamentos da interven-

ção, os objetivos e metas a atingir e os recursos 

e as estratégias para os conseguir e como ava-

liar. Em suma, Porquê, Para quê?, Como?, 

Quanto?, E com Quem? 

Até pela experiência recente dos últimos 

anos de crise e alterações sucessivas nas diver-

sas prestações sociais, conviria que o atual Go-

verno pudesse aproveitar a oportunidade 

política do Programa Nacional de Reformas 

para enunciar de forma objetiva quais os pres-

supostos da sua intervenção social, e qual a vi-

são que tem do papel dos parceiros sociais, 

nomeadamente IPSS, em termos do que se lhes 

exige em nome das suas obrigações mas tam-

bém do quanto o Estado está disposto a apoiar, 

financiar, e à luz de que critérios. 

Ainda sobre as metas, importa ressalvar que 

estas precisam de ser mais consistentes. Apesar 

de se assumir como prioridade a redução da 

taxa de pobreza, o que é inequivocamente posi-

tivo, do ponto de vista estritamente técnico tal 

pode não passar de um efeito estatístico se nada 

mudar em termos de dinâmicas sociais e fatores 

estruturais que determinam as situações de po-

breza. Dito de outra forma, mesmo admitindo 

o seu efeito positivo ao nível da atenuação da 

privação material, tal não será na maioria das 

vezes suficiente para enfrentar as causas do 

problema. 

Uma estratégia de intervenção estrutural 

que almeje de facto combater a pobreza deverá 

estar fortemente ancorada num desígnio de 

promoção da igualdade de oportunidades, en-

quanto compromisso de todos, seja como di-

reito, seja como dever. Para isso haveria que 

procurar uma constante e persistente articula-

ção das diferentes políticas (educação, apoio às 

famílias, regulação laboral, saúde, fiscal) no 

sentido de uma intervenção integrada que com-

bine políticas de cariz universal – quando há de-

sigualdade no ponto de chegada, o que obriga 

à assunção de responsabilidades institucionais 

e colectivas com a correção dessas eventuais 

iniquidades de acesso – com políticas de discri-

minação positiva –, sempre que estiver em 

causa um défice de capacidade dos indivíduos 

para poderem participar nos diferentes domí-

nios que configuram o “modelo de integração 

social” da sociedade em que vivem. 

Por fim, mas não menos importante, en-

quanto compromisso político o Programa Naci-

onal de Reformas é também pobre, o que pode 

não ser de estranhar, se se considerar que é aí 

que reside o cerne do problema. Para além de a 

coesão social não ser apenas uma sociedade 

com menos pobreza, o enfrentar as causas do 

problema é também um questão política porque 

implicaria alterações na distribuição de recur-

sos e respetivas posições sociais, o que configu-

raria alterações na estrutura de poder da 

sociedade, porventura a principal explicação 

para este ser um problema persistente. 
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