
POLiTICA SOCIAL: UMA INCURSAO NO FUTURO (*) 

Manuela Silva (**) 

1 - Uma li~ao (in)sapiente 

Quiseram os organizadores desta conferencia, que decorre sob o titulo 
«A polftica social em Portugal: Balan9o e perspectivas>>, ter a generosidade 
de me deixar inteira liberdade quanto a escolha do tema desta primeira reflexao 
do dia. 

Confesso que experimentei a tentac;:ao de aproveitar este tempo para fazer 
uma leitura retrospectiva do percurso cientifico que me foi dado fazer ao Iongo 
de quatro decadas, em que - vejo-o agora com nitidez- esteve sempre 
presente a preocupac;:ao de construir pontes para o encontro entre a economia 
e a sociedade. 

Reconhe9o que, a parte o gosto pessoal, que sempre existe, em revisitar 
paisagens ja conhecidas, poderia haver algum interesse e proveito em descobrir 
na vida de um (uma) economista como se foram sucedendo as varias 
tematicas, por que razao surgiram, em que contextos foram desenvolvidas, 
que influencias reflectem, que eventual repercussao poderao ter tido na 
forma9ao das novas gerac;:6es e nas praticas de intervenc;:ao social. Retirar da 
experiencia passada algumas lic;:oes para o futuro, eis o que poderia ser um 
t6pico apropriado a circunstancia. 

Nao foi esta, porem, a via por que optei. E que, face ao quadro actual 
da economia e da sociedade em geral, e mais especificamente em Portugal, 
sinto a urgencia de contribuir, ainda que modestamente, para desencadear uma 
reflexao sobre o futuro. 

0 tempo em que nos situamos solicita a nossa aten9ao para um conjunto 
de problematicas novas e de relacionamento entre o econ6mico e o social, 
problematicas cuja magnitude e densidade se vem avolumando, sem que sobre 
elas se disponha de adequados instrumentos de analise e fundamentac;:ao de 
acc;:ao. 0 ISEG, pelas suas tradi96es e saber acumulado, apresenta-se como 
uma entidade com particulares responsabilidades nesta area. 

Ate ha relativamente pouco tempo, a polftica social foi considerada como 
uma disciplina de interven9ao na sociedade com objectives bem definidos e 
comummente aceites: correcyao das desigualdades e dos desgastes produzidos 
pelo funcionamento da economia. Obedecendo a uma especie de Tratado de 
Tordesilhas, a economia e, concomitantemente, a polftica econ6mica, competia, 
genericamente, definir estrategias e cumprir objectives e metas visando 
maximizar a produc;:ao aos menores custos, e viabilizar o crescimento eco
n6mico; a polftica social ficava reservado o papel de olhar pelos grupos mais 

(*) Ligao preferida na confer€mcia «A polftica social em Portugal: balango e perspectivas», 
ISEG, Outubro de 1993. 

(**) Economista. 
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carenciados, corrigindo desigualdades excessivas geradas pelo proprio sistema 
econ6mico ou, nas hip6teses mais generosas, promovendo a igualdade de 
oportunidades entre todos os cidadaos, nomeadamente em materia de edu
cagao, de saude, de seguranga social e, de modo geral, em cada uma das 
vertentes necessarias a valorizagao dos recursos humanos. 

Esta divisao de tarefas mostrou-se exequfvel e benefica em todo o 
processo de industrializagao das economias ocidentais e, de modo particular, 
nos 30 anos que se seguiram ao termo da II Guerra Mundial, os 30 anos 
gloriosos do crescimento econ6mico. 

0 panorama, hoje, e outro. Ha novas problematicas a enfrentar, tanto pelo 
lado do desenvolvimento da economia, como pelo lado das possibilidades e 
limites da intervengao do Estado. Nao faltam vozes - e certo- que ques
tionam, inclusivamente, os fundamentos da polftica social, os seus objectives 
e meios de intervengao. Porem, outras vozes ha que procuram fazer-se ouvir 
para assinalar o alcance dos focos de mudanga em curso na economia e na 
sociedade e o que aquela implica de procura inovadora para a polftica social. 
E neste segundo conjunto que me posiciono. 

No decurso da minha exposigao, queria ficar por algumas incurs6es no 
futuro da polftica social. E uma posigao de optimismo, em relagao aqueles 
que veem na actual asfixia financeira dos servigos sociais publicos os primeiros 
sons do dobrar a finados do que foi o Estado de bem-estar. E uma posigao 
realista, penso, pais, com maiores ou menores custos e com maior ou menor 
brevidade, as sociedades nao podem deixar de procurar algum grau de 
coerencia para o funcionamento dos seus subsistemas. Ora, a situagao actual 
apresenta tais desequilfbrios que e urgente gerar mecanismos que os conte
nham e superem, sob pena de vermos desencadearem-se tens6es e conflitos 
de proporgoes intoleraveis. 

Reconhego, todavia, que o tema escolhido -a incursao no futuro da 
polftica social - implica uma escalada diffcil e arrojada. A sua relevancia e 
pertinencia, no momenta actual, levam-me, porem, a correr o risco de saltar 
as fronteiras de uma ligao de sapiencia, fazendo desta minha intervengao tao
-somente uma reflexao muitfssimo insapiente. Deixo aos colegas aqui presentes 
o desafio de levar por diante o esforgo de aprofundamento que a materia exige. 

Entro, agora, na substancia desta exposigao. De entre a vastidao dos 
aspectos, que a generalidade do tftulo permitiria contemplar, pretendo destacar 
apenas os seguintes: 

A magnitude e complexidade de dais dos desafios principais a enfrentar 
pela politica social contemporanea: o desemprego massivo e a 
exclusao social; 

0 novo quadro da economia nas suas relag6es com o social; 
A crise do Estado de bem-estar e a pseudo-solugao da privatizagao 

dos servigos sociais; 
lnterrogagoes sabre o futuro da polftica social. 

Na reflexao que vai seguir-se, tenho implfcita, como quadro de referencia, 
a situagao das economias europeias, em processo de p6s-modernizagao e, 
de modo particular, o caso portugues, com sua especificidade de misto de 
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subdesenvolvimento ainda par veneer e complexidades de p6s-modernidade 
agravadas par um processo de integragao num espago econ6mico consi
deravelmente mais avangado do ponto de vista econ6mico e com matrizes 
culturais e polfticas bem distintas. 

2 - 0 desemprego e a exclusao social 

A polftica social defronta, hoje, nos pafses ocidentais, dais problemas 
principais: o desemprego massivo e a exclusao social, realidades estas 
consideradas intoleraveis no quadro de valores que as sociedades democraticas 
se propoem respeitar e promover. Um e outro tem na sua raiz o proprio padrao 
de crescimento econ6mico vigente. Apresentam-se, assim, como o reverso de 
um modelo que, durante algumas decadas, fez o encantamento dos pafses 
capitalistas industrializados, a ponto de ser apresentado a pafses terceiros como 
exemplo a seguir. 

Nao carece a audiencia que se citem dados quantitativos sabre a evolugao 
do nfvel de emprego ou das taxas de desemprego dos pafses da Comunidade 
no ultimo quinquenio, para assinalar a magnitude do problema. Bastara re
cordar, de forma sucinta, que os indicadores conhecidos mostram de modo 
inequfvoco, que: 

a) As economias ocidentais ditas desenvolvidas, particularmente a 
economia europeia dos Doze, tem revelado, nos ultimos anos, uma 
grande rigidez quanta a criagao de novas pastas de trabalho, 
mesmo em anos de crescimento econ6mico; 

b) Em contrapartida, a inovagao tecnol6gica tfpica da p6s-moder
nidade, nomeadamente nas suas vertentes de rob6tica e infor
matica, tem originado uma redugao consideravel de pastas de tra
balho em multiplos sectores de actividade; 

c) 0 processo de integragao europeia em curso e a mundializac;:ao 
crescente da economia, ao provocarem a deslocalizac;:ao ou o 
redimensionamento das unidades econ6micas, tem arrastado 
consigo o desemprego involuntario dos respectivos trabalhadores; 

d) A expansao dos servigos pessoais e, em geral, a terciarizac;:ao nao 
tem absorvido, como se esperava, a mao-de-obra tornada dispo
nfvel pela reestruturac;:ao industrial. 

Em suma, tem-se vindo a formar, nos pafses industrializados europeus, 
um cortejo de desempregados onde se incluem como categorias particularmente 
vulneraveis as seguintes: 

Os jovens a procura de primeiro emprego; 
Os trabalhadores de sectores de actividade em processo de 

reestruturagao ou recolocalizac;:ao espacial; 
Os trabalhadores de menor nfvel de instruc;:ao e qualificac;:ao 

profissional; 
Os emigrantes; 
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As mulheres e os trabalhadores mais idosos, os primeiros a conhecer 
o despedimento e os ultimos a conseguir emprego; 

Os deficientes e, de modo geral, os menos capazes, segundo criterios 
de eficiencia produtiva. 

Preve o sistema s6cio-polftico, vigente no espago europeu comunitario, a 
atribuigao aos desempregados de prestag6es sociais mais ou menos generosas, 
consoante os pafses, como meio de atenuar os efeitos decorrentes da perda 
de salaries, mas nem aquelas equivalem por inteiro ao salario perdido (o que 
se traduz, portanto, numa perda de rendimento disponfvel por parte dos 
desempregados) nem a situagao de desempregado se pode reduzir apenas a 
sua dimensao monetaria. Estar sem emprego remete aquele que se encontra 
em tal situagao para uma condigao de nao participagao social, de desocupagao, 
de desaproveitamento e atrofia de capacidades pessoais, de frustragao e de 
revolta, quando nao de enfraquecimento de auto-estima e perda de sentido 
de vida. 

Face a crise de emprego, tem-se desenvolvido, em particular em Por
tugal, formas de emprego precario e ganho relevancia o trabalho informal. 
Mas, nem um nem outro constituem safdas sas do ponto de vista s6cio
-econ6mico. 0 emprego precario assenta em formas mais ou menos explo
radoras de uma mao-de-obra fragilizada sob a ameaga da escassez de 
oportunidades de emprego estavel e bem remunerado. 0 trabalho no sector 
informal, ainda que individualmente possa redundar, em certos casos, em 
beneffcios reais para quem o exerce, nao faz entrar no conjunto da economia 
e da sociedade a parte de recursos que, potencialmente, lhes seria devida, 
sob a forma de impastos, contribuig6es, etc., nem assegura aos empregados 
do sector informal direitos a prestag6es sociais garantidos aos outros traba
lhadores. 

Emprego precario e trabalho informal constituem, alem disso, formas de 
concorrencia desleal, que nao deveriam ser toleradas numa sociedade bem 
organizada. Nas relag6es internacionais sao justamente denunciadas como 
dumping social. 

Em Portugal, por um conjunto de raz6es, nem todas positivas, alias, o 
desemprego nao se apresentou, ate ha pouco tempo, como questao relevante. 
No seio da GEE, Portugal exibia, ate ha dois anos, um certo orgulho em 
apresentar taxas de desemprego relativamente baixas e que faziam inveja a 
outros pafses da Comunidade. A situagao, porem, nos ultimos dois-tres anos, 
piorou consideravelmente e as previs6es relativas ao futuro proximo nao sao 
optimistas. De notar que, pese embora em favor dos desempregados 
portugueses o maior fortalecimento relative das redes de solidariedade primaria 
(sobretudo familiar) e a maior permissividade ao alastramento do sector infor
mal, as prestag6es pecuniarias e os servigos de orientagao e colocagao da 
seguranga social ficam manifestamente aquem das necessidades e estao muito 
distanciados dos esquemas correntes em outros pafses comunitarios. 

Por estas raz6es, nao e de estranhar que a maior desemprego 
corresponda agravamento na extensao e na incidencia da exclusao social e 
maior intensidade no grau de empobrecimento. 
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Par exclusao social se entende a situa<;:ao de individuos, familias ou 
grupos que, em razao de um conjunto cumulativo de factores de ordem ma
terial, cultural e institucional, se veem privados de participar no progresso s6cio
-econ6mico geral da sociedade de que fazem parte. 

0 fen6meno da exclusao social e hoje, justamente, considerado como um 
problema serio que os responsaveis politicos nao podem ignorar. 

Nao foi facil aos governos e politicos dos paises ricos reconhecerem que 
a pobreza material, que esta na base da exclusao social, nao era uma realidade 
que pertencia apenas ao passado longinquo dos respectivos paises ou que 
persistia apenas em outras latitudes onde ainda nao tivessem chegado o 
progresso tecnOI6gico eo crescimento econ6mico. Entre n6s, ainda no come<;:o 
dos anos 80, politicos e responsaveis governativos qualificavam de posi<;:6es 
miserabilistas as vozes daqueles que pretenderam levantar o veu deste 
problema, denunciando uma dupla faceta do empobrecimento em Portugal: a 
pobreza tfpica do subdesenvolvimento e a nova pobreza que emergia a par 
com os processos de moderniza<;:ao seguidos (1). 

Considero ser um avan<;:o social o facto de que o problema da pobreza 
e da exclusao social tenha vindo a lume na comunica<;:ao social e tenha 
passado para o debate polftico. lsto tanto no plano da Europa comunitaria 
como no tabuleiro nacional. Foi, no entanto, preciso deixar alastrar o fen6meno, 
dar-lhe expressao quantitativa e propagar numeros que falam par si. A nivel 
da Europa dos Doze, serao mais de 50 milh6es os individuos que vivem abaixo 
do limiar de pobreza. Aplicando a Portugal um criteria equivalente ao utilizado 
na medida europeia do limiar de pobreza, poderemos estimar em cerca de 
um quinto a popula<;:ao portuguesa que se situa abaixo daquele limiar. 

Acerca desta situa<;:ao, Padraig Flynn, comissario europeu para as 
quest6es do emprego, rela<;:6es industriais e assuntos sociais, comentava: «E 
uma situa<;:ao inaceitavel no final do seculo xx, quando a maioria de n6s, aqui 
na Europa Ocidental, goza de um alto nivel de conforto e de prosperidade (2).» 

E justa o desabafo, mas nao vai ao amago da questao. Mais Ionge vai o 
Presidente da Comissao, Jacques Delors, que, na mesma ocasiao, e tendo 
diante de si o mesmo dossier factual, nao hesita em afirmar que «Um 
verdadeiro tremor de terra assola a economia europeia>> e, mais adiante, 
«importa levar os responsaveis das nossas sociedades a tomarem consciencia 
que estas estao amea<;:adas na sua coesao, par causa da ruptura dos la<;:os 
sociais que decorre da impossibilidade que um numero crescente de 
contemporaneos nossos tem em aceder a uma actividade social e porque as 
sociedades perderam o sentido da sua actividade global>>. 

A exclusao social e uma situa<;:ao que pesa em primeiro Iugar sabre 
aqueles que a sofrem- os que nao encontram emprego, os que nao tem 
habita<;:ao condigna, os que ficam pelo caminho na carreira escolar, os que 

(1) Cf. SILVA, M., COSTA, A. B., e outros, A pobreza em Portugal, ed. Caritas. 
(2) V. CEE, Lutter contre /'exclusion sociale- un defi pour les annees 90, Copenhaga, 

3-4 de Junho de 1993. 
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nao tern acesso a cuidados de saude adequados, os que dependem de 
prestag5es sociais insuficientes, os que nao tern nem vez nem voz na 
sociedade competitiva em que aparece institucionalizada a lei do mais forte, 
lei que, outrora, se designava por «lei da selva» e, hoje, e conhecida como 
lei de modernidade e de eficacia. 

Nao e demais insistir sobre este aspecto e promover toda a pesquisa 
social que permite por em evidencia a extensao, as caracterfsticas, as 
tipologias, a intensidade e demais facetas susceptfveis de chamarem a atengao 
para o caracter multifacetado do empobrecimento e da exclusao social. 

E certamente uma das tarefas da investigagao cientffica aperfei<;:oar os 
meios de diagn6stico do fen6meno em si, e da sua comparabilidade no tempo 
e no espago, como instrumentos indispensaveis a uma melhor fundamentagao 
e melhor avaliagao da polftica social. 

Ha, porem, um outro domfnio, que merece igualmente uma grande atengao 
por parte do investigador social. Quero referir-me a analise dos mecanismos 
de produgao da exclusao social. 

E hoje ponto praticamente assente, pelo menos no domfnio cientffico, que 
a exclusao social nao e imputavel aos exclufdos individualmente considerados, 
mas e urn produto do sistema societal vigente, de que os subsistemas 
econ6mico, polftico-organizacional e cultural sao componentes axiais. 

A exclusao social tern uma relagao estreita com o desemprego (suas 
causas originarias e soluc;:5es disponfveis para o prevenir ou minimizar as suas 
consequencias), bern como com o sistema de seguranga social, os servi<;:os 
publicos de apoio ao emprego, a pertinencia da intervengao dos poderes 
publicos na criagao de empregos alternativos fora do sector mercantil, etc. Cada 
um destes vectores abre, por sua vez, um feixe de relag5es que, em ultima 
analise, vao desembocar sobre os fundamentos em que assenta actualmente 
a economia e o princfpio de racionalidade que a comanda. E ponto a analisar 
no t6pico seguinte. 

Com esta breve referencia ao problema da exclusao social, pretendi tornar 
patente a sua magnitude e complexidade. Veremos adiante as implica<;:5es que 
daqui decorrem para a polftica social. Adiante-se, todavia, que uma visao 
compreensiva do fen6meno arrasta consigo a necessidade de uma investigac;:ao 
sistematica que se nao detenha apenas nas suas manifestag5es, mas remonte 
as suas causas originais; que se nao contente com a identifica<;:ao diferenciada 
dos factores explicC~tivos e a determinagao dos seus respectivos efeitos 
individuais, mas procure captar as interacg5es e seus resultados de neu
tralizagao ou reforc;:o. 

Eis alguns aspectos, entre outros, que, no estadio actual de conhecimento, 
reclamariam a atengao da pesquisa cientffica. 

A terminar este t6pico, queria acrescentar que comecei por dizer que 
desemprego e exclusao social sao os dois desafios maiores da polftica so
cial contemporanea; pela reflexao feita, somos levados a concluir que a 
natureza e a magnitude destes problemas arrastam consigo um necessaria 
derrube de fronteiras entre o econ6mico e o social. E questao a abordar no 
t6pico seguinte. 
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3 - 0 novo quadro econ6mico nas suas rela~oes com o social 

Nao se caminhara no sentido de uma indispensavel refontalizagao da 
polltica social sem uma reequacionagao das relag6es entre a esfera da 
economia e do social. Aquela s6 tem validade e pertinencia se assumir como 
pressuposto que economias locais e nacionais s6 se entendem no quadro mais 
vasto da economia mundial e da sua relagao com o poder politico. 

A mundializagao da economia e fen6meno conhecido, como sao 
conhecidas as suas incidencias quanta a trocas de produtos e servigos, 
movimentos de capital e de mao-de-obra, deslocalizagao de actividades, 
segmentagao de mercados, determinagao de pregos e reparti<;:ao de 
rendimentos a escala mundial. Sao menos conhecidas as incidencias desta 
mundializagao da economia na esfera do social e, no entanto, nem o 
desemprego massive nem a exclusao social, que lhe e inerente, se podem 
compreender sem entrar em linha de conta com a mundializagao das relag6es 
econ6micas e o papel que nela desempenham as empresas transnacionais. 
E que, como diz Serge Latouche: «Nunca o dominic do econ6mico sabre o 
conjunto da sociedade foi tao forte, como nunca a impotencia do politico sabre 
a economia foi tao flagrante (3).» 

Nesta simples frase se condensa o elo da cadeia do econ6mico ao so
cial na sociedade contemporanea. 

Por um lado, as empresas transnacionais, pelo poder que detem, em 
virtude da magnitude dos seus neg6cios, do volume de capitais que mobilizam, 
das vantagens que retiram da abertura dos espagos em que podem actuar, 
estao em posigao de impor a sua 16gica de racionalidade econ6mica. Que esta 
traga consigo externalidades (chamem-se-lhes desemprego ou emprego 
precario, poluigao au esgotamento de recursos nao renovaveis) e que as paises 
e seus governos nao estejam em posigao de lhes fazer face nao as afecta 
nem aparentemente respeita. Hoje em dia, mormente depois da queda do 
comunismo, o jogo das leis do mercado pode praticamente desenvolver-se sem 
qualquer peia a nivel do planeta. 

Ao contrario do que sucedia anteriormente, aos governos nacionais falta 
poder e instrumentos adequados para salvaguardar os interesses dos seus 
cidadaos. Os Estados nacionais, mormente no caso dos paises pequenos e 
pouco desenvolvidos, nao podem - e os seus governos tambem nao 
querem - fazer frente as empresas transnacionais. Assistimos, com frequencia, 
a impunidade com que sao tratadas empresas transnacionais que encerram 
unidades produtivas locais ou reduzem drasticamente a sua produgao, lidando 
com os respectivos trabalhadores como se de meras ferramentas se tratassem. 

Ha como que uma desterritorializagao da economia, que desloca para a 
terra de ninguem o poder de decisao econ6mica, tornando-o uma entidade 
abstracta, sem rosto, que se esquiva ao poder politico nacional e torna irreal 
e inconsistente o proprio contrato social. 

A politica social, que outrora recebia a sua legitimidade do poder politico 
nacional e a sua base de sustentagao do erario publico e das empresas 

(3) PUEL, H., «Chomage': au-dela du fatalisme», in Economie et Humanisme, n.Q 325, Junho 
de 1993. 
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interessadas na paz social, tem agora de procurar os seus fundamentos em 
outros eixos- eixos a que nao sejam estranhos os interesses e 16gicas de 
funcionamento do quadro mundial da economia. 

Jacques Delors procura encaminhar a polftica social comunitaria nesse 
sentido quando se propoe desencadear um processo de negociagao social a 
nfvel politico, fazendo apelo a actores sociais sediados a nfvel supranacional. 
Penso que e um esforgo a acompanhar com algum interesse, ainda que, por 
si s6, nao toque no amago da questao da desintegravao do tecido econ6mico 
de base nacional. 

Na analise das relav6es entre o econ6mico e o social nao pode faltar a 
consideravao devida a inovagao tecnol6gica e a via por que esta se vem 
ope ran do. 

Aponta-se por vezes a tecnologia a responsabilidade pela crise de 
emprego, com 0 argumento de que 0 progresso tecnol6gico tem levado a 
substituivao do trabalho humane por maquinas e por essa via tem conduzido 
a maior produtividade, com dispensa do trabalho humane. 

Ora, ja Sauvy, no seu tempo (ou seja quando o progresso tecnol6gico 
ensaiava os primeiros passes e adquiria a categoria de factor produtivo), 
mostrou que progresso tecnol6gico e produtividade nao originavam 
necessariamente desemprego; ao inves, a maior produtividade decorrente do 
avango da tecnologia permitia viabilizar a criavao de novos empregos. Esta 
tese conheceu razoavel verificagao empfrica durante varias decadas. 

Certamente que o alcance, o ritmo e a incidencia da inovagao tecnol6gica 
de hoje nao tem comparagao com o que se passava hB. 40 anos. Basta dizer 
que o fen6meno e de tal ordem que se esbatem as fronteiras dos sectores 
de actividade e nos encaminhamos para uma economia a base de servigos 
onde a informagao tem papel preponderante. 

Todavia, como diz Huguel Puel, «a fatalidade do desemprego nao e senao 
a inercia das nossas representagoes, o conservadorismo das nossas praticas, 
as insuficiencias culturais das nossas elites e o maltusianismo dos nossos 
lfderes de opiniao (4),,. Dito por outras palavras, o fen6meno do desemprego e 
da exclusao social nao decorre linearmente do progresso tecnol6gico, mas das 
op96es que a ele presidem. E que a inovavao tecnol6gica e sempre mediatizada 
pelas formas organizacionais e a mundividencia cultural que lhe subjaz. 

Assim sendo, as causas do desemprego e da exclusao social terao de 
procurar-se nao s6 no campo da economia, mas tambem no quadro institucional 
vigente e na matriz cultural dominante. Como tambem disse: por que sera que 
os engenheiros adoram as maquinas e desconfiam dos meritos do bom 
relacionamento humane (5)? 

A polftica social nao pode ignorar esta problematica; cabe-lhe tornar visfvel 
que as empresas ganharao em tornar os desempregados solvaveis e que tal 
s6 podera ocorrer com o contribute das pr6prias empresas. E o Estado? Que 
papel pode desempenhar? E tema a abordar no t6pico seguinte. 
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4- A crise do «Estado de bem-estar social» e a pseudo-soluc;ao da 
privatizac;ao dos servic;os sociais. 

A mundializa9ao da economia teve, entre outros eteitos, o de enfraquecer 
o poder do Estado-na9ao, nomeadamente o seu poder de interven9ao na 
economia e na organiza9ao social. For9ando as economias nacionais a uma 
logica de competitividade a escala de um mercado sem tronteiras, a 
mundializa9ao da economia fez eclipsar o papel do Estado-na9ao no 
estabelecimento da ordem economica interna e, indirectamente, esvaziou de 
conteudo a sua interven9ao no processo de regula9ao social. 

A crise do «Estado de bem-estar», de que tanto se tala, nao e senao 
um afloramento de uma nova reparti9ao de poderes entre o econ6mico e o 
politico, em que, visivelmente, este se esbate e perde autonomia na medida 
em que mais se afirma o poder da economia. A tal ponto assim e que os 
Estados e os seus governos elegem como valores absolutes os interesses e 
normas da propria economia. 

Neste contexte, os direitos humanos, produto do esfor9o laborioso em que 
assentou a constru9ao das democracias ocidentais, correm, inclusivamente, o 
risco de se verem relegados para a estera das utopias ou dos ideais 
inconsequentes na pratica da organiza9ao social. Os responsaveis politicos de 
diterentes quadrantes sao, muitas vezes, os primeiros a sacriticar direitos 
essenciais das popula96es que representam - direito ao trabalho, a saude, a 
educa9ao, a habita9ao, etc. - as aparentes exigencias da logica de 
funcionamento das suas economias nacionais. 

Nao ignoro que outras raz6es levam tambem a crise do Estado de bem
·estar, na sua expressao de Estado-providente. Entre elas, cabe recordar a 
evolu9ao demogratica e o seu impacte no desequilfbrio entre receitas e 
despesas, o agravamento dos custos dos varios servi9os, o desperdfcio de 
recursos, etc. Entendo, porem, que o vector de maior poder explicative reside 
na transtorma9ao da base economica do sistema de organiza9ao social. Assim 
sendo, a safda para a crise tera obrigatoriamente de passar pela transtorma9ao 
do proprio sistema de seguran9a social e demais subsistemas do Estado de 
bem-estar. 

De nada adianta exaltar o papel que o Estado de bem-estar desempenhou 
na reconstru9ao da economia europeia e na consolida9ao da democracia no 
perfodo que sucedeu a II Guerra Mundial, na correc9ao das desigualdades 
internas e na promo9ao da igualdade de oportunidades de todos os cidadaos. 
Face ao tenomeno de decomposi9ao social a que a mundializa9ao da economia 
da origem, 0 Estado-na9a0 e demasiado traco para poder desempenhar papel 
relevante nesta area. 

Par outro !ado, face a complexidade e a magnitude das quest6es a 
enfrentar, os responsaveis politicos optam par endossar a entidades nao 
publicas o encargo de encontrar respostas, na expectativa de que assim 
minimizem as raz6es de queixa dos seus eleitores. 

A privatiza9ao dos servi9os sociais publicos, desencadeada, no Reina 
Unido, durante o governo Tatcher, vem ganhando adeptos. 
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Em Portugal, a privatiza9ao conquistou, em pouco tempo, uma forte 
penetra9ao no domfnio da saude, da educa9ao e dos seguros pessoais e 
desenha-se uma tendencia clara no sentido do seu alargamento no futuro 
proximo. Pressinto que se trata de urn caminho de alto risco social, por um 
conjunto de raz6es, que passe a enumerar: 

0 sector privado ira ocupar os segmentos mais rentaveis dos varios 
subsistemas, deixando atras de si «buracos» na malha da rede 
de solidariedade social, os quais ou sao preenchidos por servi9os 
publicos com acrescidas dificuldades ou ficam pura e 
simplesmente por tapar, ja que respeitam a estratos de 
popula9ao sem voz, e estaremos perante urn retrocesso social; 

Por defini9ao, o sector privado desempenhara as suas fun96es 
segundo uma logica de rentabilidade do capital investido, como 
e proprio de qualquer outra actividade de produ9ao, com a 
diferen9a, porem, de que se trata de domfnios em que os utentes 
estao manifestamente destitufdos de poder negocial; 

Argumenta9ao em favor da privatiza9ao com o seu melhor ratio de 
custo/eficacia em rela9ao ao sector publico; contudo, na maior 
parte dos casas, os calculos estao viciados, porquanto nao se 
fazem entrar neles as externalidades a cargo da sociedade, 
como urn todo; 

A privatiza9ao dos servi9os sociais vai gerar, como ja esta a suceder 
entre nos, uma maier diferencia9ao social relativamente a 
necessidades e direitos basicos e podera dar Iugar a um 
abaixamento de qualidade dos servi9os publicos que subsistirem 
com caracter residual e orientados apenas para a assistencia 
aos cidadaos mais carenciados, numa especie de retorno as 
medidas de assistencia publica aos indigentes. 

Neste quadro de argumenta9ao, nao favoravel a generaliza9ao irreflectida 
da privatiza9ao dos servi9os sociais, fica em aberto a questao da supera9ao 
da aparente inviabilidade da solu9ao actual. 

No que a Portugal se refere, creio que importa ter em conta urn leque 
de problemas par resolver, nomeadamente os seguintes: 
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A base de financiamento adoptada (nao se compreende, par exemplo, 
que as contribui96es para a seguran9a social continuem a incidir 
apenas sabre as remunera96es do trabalho e nao sabre o V AB 
das empresas); 

0 esquema de beneffcios (caracterizado por excessiva dispersao e 
desajustamento a situa9ao actual); 

A atribui9ao indiscriminada de certos beneffcios, quando deveriam 
prevalecer criterios de rendimento (par exemplo, no caso do 
abono de familia); 

A introdu9ao de praticas de gestae inovadoras, tendentes a minimizar 
os custos; 

A participa9ao de utentes, de autarcas e outros actores sociais na 
orienta9ao e na supervisao da qualidade dos servi9os. 



Acresce que, em toda a reflexao a fazer em torno desta problematica, ha 
que ter presents que o Estado de bem-estar social nao conheceu, em Portu
gal, o desenvolvimento que alcanc;:ou na generalidade dos pafses comunitarios. 
Soluc;:oes que, eventualmente, possam ser apropriadas a esses contextos, em 
que as necessidades mais essenciais se encontram satisfeitas, poderao nao 
convir a Portugal, onde, convem recordar, ainda e muito elevado o nfvel de 
pobreza tradicional. 

5 - Que futuro para a politica social? 

Face aos processes de transformac;:ao por que passam a economia e a 
sociedade contemporaneas, a polftica social tern de enfrentar um grande 
desafio de inovac;:ao: inovac;:ao quanta aos objectives a prosseguir, quanta aos 
meios a privilegiar, quanta aos actores sociais a envolver. 

No que aos objectives se refere, ha que incluir uma definic;:ao permanents 
do sentido do bern comum e a sua expressao nas suas multiplas vertentes. 
Em particular, cabe a polftica social assumir como seu objective principal o 
conseguir integrar na reflexao econ6mica os parametres sociais e dar visi
bilidade na troca monetaria a troca social. Assim, em vez de uma polftica social 
conduzida como reboque da economia e pela via estreita que esta lhe 
determina atraves das restric;:oes financeiras, a polftica social do futuro tera de 
tomar a dianteira, isto e, partir do objective politico do bern comum para 
interpretar a situac;:ao da sociedade, incluindo os seus riscos de fragmentac;:ao 
social e conflitualidade potencial, e apontar balizas a conduc;:ao da economia 
e a polftica economica. 

Reconhec;:o que se trata de urn combats entre um pequeno David, a 
polftica social, eo poderoso Golias, a economia. Todavia, diante dos escombros 
que uma economia entregue a si mesma vai deixando e avolumando, como 
ja e notorio, nao se hao-de abrir espac;:os de crftica e de inovac;:ao no seio 
das sociedades democraticas? 

E tempo de par em causa a chamada <<racionalidade economica» 
enquanto base normativa de representac;:ao social e de denunciar a propria 
ciencia economica na sua incapacidade de autocrftica quanta a dimensao 
ideologica dos pressupostos em que tern assentado o seu desenvolvimento. 
A meu ver, isto deve ser tarefa indirecta da polftica social do futuro, na medida 
em que, debruc;:ando-se sobre os efeitos perversos da economia no bem 
comum, abre caminho a reflexao sobre eventuais efeitos negatives sobre a 
propria economia. 

A redefinic;:ao de objectives conduz, necessariamente, ao reequacionar dos 
meios. A este proposito, gostaria de sublinhar a importancia de que se reveste 
o melhor conhecimento cientffico da realidade social, nomeadamente nos seus 
mecanismos e dinamicas de interacc;:ao com a economia. Por exemplo, ha que 
encorajar o esforc;:o em curso no plano comunitario no sentido da analise dos 
impactes da polftica economica sobre a exclusao social, por forma que seja 
possfvel dispor regularmente de indicadores de situac;:ao e previsao susceptfveis 
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de medirem os efeitos das escolhas em materia de polftica econ6mica sobre 
a exclusao social. E um domfnio em que muito se pode esperar do contributo 
cientffico da universidade. 

Ate ao presente, o Estado tem desempenhado o papel preponderante 
- e quase exclusivo- em materia de polftica social. Nas actuais circuns
tancias, impoe-se o recurso a interven9ao de outros actores sociais. Em 
primeiro Iugar, porque face a complexidade da problematica social contem
poranea, necessaria se torna fazer frente a polftica maltusiana dos pr6prios 
governos, opondo-lhes atraves do debate publico solu96es alternativas, o que 
implica mobiliza9ao de actores sociais interessados. A tftulo de exemplo, volta 
de novo a questao do desemprego massivo e da exclusao social. Como supera
-los sem uma altera9ao de fundo no comportamento das empresas, das 
autarquias e dos pr6prios cidadaos? Como ultrapassar a situa9ao sem tocar 
nos fundamentos culturais em materia da concep9ao da empresa, do trabalho, 
da solidariedade social, da democracia? 

E proprio de uma sociedade democratica encontrar, por via pacifica, a 
solu9ao para os problemas que a afligem. Acredito que assim ha-de acontecer. 

(Versao entregue em Dezembro de 1994) 
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