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Porto. 28 de fevereiro de 2015 

 

Queremos uma sociedade mais justa? 

Os cidadãos e o Estado 
“Conclusões, cada um tira-as para si” - ouviu-se no fim da sessão. De certa forma, é o 
mais importante; de outra forma, interessará um registo partilhado.  

 

O que nos propusemos? 

 

Segundo o texto de apresentação, propusemo-nos a: 

1. Fazer um ponto de situação da sociedade portuguesa em matéria de justiça social, em vertentes 
como a distribuição de rendimentos e de oportunidades, os índices de pobreza, as virtualidades e os 
limites das políticas públicas aplicadas. 

2. De forma particular, analisar algumas áreas específicas para perceber como estão a contribuir para 
a reprodução das desigualdades ou para a sua redução. Para tal, selecionámos áreas da educação, da 
saúde e do emprego/trabalho, sem prejuízo de contributos noutras áreas que os participantes queiram 
apresentar. 

3. Tentar explicitar alguns subentendidos – antropológicos, filosóficos, políticos, teológicos -, 
procurando responder a perguntas como estas:  

 Porque temos uma sociedade tão injusta? 

 Porque devemos procurar uma sociedade mais justa? 

 O que estamos dispostos a fazer para termos uma sociedade mais justa? 

 Qual o lugar da ação pessoal, das organizações e do Estado? 

4. Identificar perspetivas, caminhos e campos de intervenção que merecem mais atenção, 
conhecimento e ação.  

 

Parece que fizemos caminho. Talvez desejássemos ir um pouco mais além na resposta às perguntas do ponto 

3. Nas duas primeiras porque as dimensões antropológicas e filosóficas não foram tão consideradas quanto 

outras; nas duas últimas porque decorrem também da consciencialização interior de cada um. 

 

Primeiro andamento (Carlos Farinha Rodrigues, José Soares, Suzete Gonçalves, Américo Monteiro 
e debate) 

 

Nos últimos cinco anos, um país já muito desigual ficou mais pobre e a distância entre os mais ricos e os mais 

pobres aumentou. Destaca-se a pobreza entre as crianças e os jovens, (que reproduz o presente e ameaça o 
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futuro) e entre os desempregados, embora, só por si, o emprego não garanta a saída de uma situação de 

pobreza. 

A eficácia redistributiva das prestações sociais é limitada, dado o forte peso das pensões contributivas no 

conjunto das prestações sociais e o diminuto peso de medidas diretamente dirigidas ao combate às situações 

de maior precariedade social e desproteção. As pensões como fator de aumento da desigualdade - “o nosso 

sistema de pensões contribui para o aumento de desigualdades ”- Carlos Farinha Rodrigues.  

Na crise, as políticas públicas reduziram de forma drástica os apoios sociais, quando estes mais eram 

necessários. Por outro lado, uma distribuição mais equitativa dos impactos da crise implica o 

desenvolvimento de políticas que promovam o emprego e o crescimento económico. 

Para tornar o sistema de proteção social mais eficiente no apoio aos indivíduos e às famílias que dele 

efetivamente carecem, importaria: 

 . a identificação clara dos destinatários ou “alvos específicos” de cada medida; 

 . o reforço das políticas baseadas em condição de recursos; 

. a prioridade a medidas particularmente dirigidas às crianças e aos jovens em situação de risco de 

pobreza e às suas famílias; 

. a redefinição, a harmonização e a eventual integração de muitas das prestações sociais existentes; 

 . a simplificação das medidas e mais transparência e informação; 

. o reforço da capacidade redistributiva do sistema fiscal e das medidas para a redução da evasão 

fiscal.  

Outras questões referidas no debate: a dupla ameaça da pobreza infantil e do desemprego jovem sobre as 

famílias além do desequilíbrio actual põe em causa o equilíbrio e a sustentabilidade da economia e do bem-

estar social. 

 

No campo da educação 

Reconhecidos os progressos notáveis que a sociedade portuguesa conseguiu nas últimas décadas, apesar da 

persistência de níveis elevados de saída precoce da escola e de retenção. 

Referido o peso da origem social nos percursos escolares dos alunos. Em que medida a educação pode ser 

um fator importante na prevenção da reprodução da pobreza e da exclusão social e na promoção de uma 

maior igualdade de oportunidades?  

As políticas educativas apoiam os que têm mais dificuldades, ou seja, garantem a igualdade de oportunidades 

no acesso e nos resultados? 

A igualdade de oportunidades e o mérito. Genericamente bem-sucedidos na escola, não temos dificuldade 

em explicitar as questões do mérito, porque estamos onde estamos pelo nosso mérito, o que implica que 

outros estão onde estão pelo seu demérito? 

Considerando os pilares da educação, segundo a UNESCO [1996], a escola tem estado mais centrada no 

aprender a conhecer e, por vezes, no aprender a fazer e não tanto no aprender a viver juntos e no aprender 

a ser. Tem sido valorizada excessivamente a dimensão profissional e produtiva em desfavor de outras 

dimensões culturais, sociais e de cidadania.  

O que devem saber todos os jovens até aos 18 anos para viverem em sociedade e não necessariamente para 

prosseguirem estudos? 

A aprendizagem ao longo da vida, diversas vezes referida na sessão, tem sido descurada nas políticas públicas 

recentes. 

Como refletimos a liberdade de escolha entre escolas públicas e escolas privadas nos diferentes níveis de 

ensino? 
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Até que ponto as escolas e os colégios privados ditos de matriz cristã ou católica se diferenciam 

positivamente no que concerne à educação para a cidadania e para os valores e na reprodução das 

desigualdades sociais? 

O nosso foco educacional é a Europa, mas o mundo é global. A escola prepara para a vida e para o mercado 

de trabalho? 

 

No campo da saúde 

Verificaram-se ganhos expressivos na saúde dos portugueses, fruto do SNS e das melhorias nos rendimentos, 

na educação, na habitação ou nas acessibilidades, apesar da permanência de situações preocupantes. 

A crise atual e as ameaças à coesão social na área da saúde: a redução da despesa pública e a redução do 

rendimento disponível das famílias geram um efeito conjugado que põe em causa o acesso de todos à saúde. 

Fatores de risco: pobreza, envelhecimento, iliteracia, baixa participação, hábitos de risco, etc.  

Tópicos para uma boa combinação entre os cidadãos, o Estado e a saúde: 

. mais informação e mais participação dos cidadãos para uma cultura de responsabilidade, individual 

e coletiva, no que à saúde diz respeito; 

. trabalho conjunto de todos os sectores da sociedade – educação, ambiente, segurança social, 

emprego, etc. - , para promover a saúde e o bem-estar; 

. aproveitamento dos avanços científicos e das novas tecnologias;  

. serviços que prestem cuidados de saúde integrados a todos as pessoas; 

. mais serviços de apoio domiciliário e de proximidade; 

. desenvolver redes de especialidades e centros de referência, que cubram todo o território. 

O SNS, assente nos valores de universalidade, acesso, equidade e solidariedade, é um património coletivo 

que urge reorganizar e revitalizar, reforçando o seu papel na coesão e no bem-estar social. Em que medida o 

aumento da participação individual e privada nos custos da saúde aumenta as desigualdades no acesso aos 

cuidados de saúde?  

 

Nos campos do emprego e do trabalho 

Aspetos que mais evidenciam as desigualdades na perspetiva do emprego e do trabalho:  

. a redução brutal da contratação coletiva; 

. a alteração da distribuição de rendimentos do trabalho para o capital; 

. o desemprego;  

  a sangria dos jovens com melhores níveis de escolarização; 

. o funcionamento desadequado da concertação social; 

. o aumento da precariedade do trabalho; 

. o elevado número de trabalhadores, sobretudo trabalhadoras, que recebem o salário mínimo 

nacional, o que não garante a saída da pobreza.  

A simples comparação entre os gastos com dispositivos como as cantinas sociais e os gastos com RSI ou 

outras prestações dirigidas aos mais pobres é motivo de forte questionamento das políticas seguidas. Ou 

seja, uma política assistencial sobrepõe-se a políticas de justiça social, ao respeito pelos direitos de todos e 

à promoção da autonomia das pessoas. 

Retomamos o velho debate entre justiça e caridade, também importante para se pensar as práticas dos 

cristãos e as prioridades da Igreja na mobilização de recursos e nas posições públicas. Concordaremos em 

que há lugar para ambas. Mas, do ponto de vista coletivo, mais justiça não dispensaria alguma caridade e 

não redistribuiria os protagonismos? 
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Segundo andamento (Manuela Silva e debate)  

 

A necessidade de interiorizar a pergunta que dá título a este encontro para avaliar a nossa tolerância, 

aceitação ou complacência com as situações. Somos sensíveis às desigualdades em concreto, nas empresas, 

na família e entre géneros, no acesso das mulheres a lugares de topo, nas relações a nível mundial – com 

expressões como a escravidão e o tráfico de pessoas, na sustentabilidade do planeta e nos riscos ambientais? 

Até onde estamos dispostos a sermos coerentes?  

Da perspetiva bíblica à perspetiva dos direitos humanos universais: nas sociedades modernas, os governos 

são os principais responsáveis pela garantia da igualdade de oportunidades, formal e substantiva. Mas 

quanto mais avançamos na globalização e no predomínio do económico, mais limitamos a raiz democrática 

da governação.  

É cada vez mais necessário pensar com lucidez, usar o pensamento crítico para questionar o pensamento 

dominante e conceitos que achamos naturais como o PIB ou o desemprego. Complementarmente, importa 

desenvolver uma visão de futuro, uma visão estratégica. 

A pobreza é uma violação dos direitos humanos. 

Vivemos um processo de desumanização, com reflexos na qualidade dos serviços, no aumento de stresse na 

vida das pessoas, no desrespeito pelos direitos adquiridos, na falta de consideração pelos idosos, na violência, 

na corrupção… Este processo de desatenção da pessoa humana tem também implicações no aumento da 

desigualdade.  

Em contraponto, sinais de esperança: mais conhecimento, propensão à inovação e ao empreendedorismo, 

qualidade das infraestruturas, património dos valores fundamentais como a solidariedade ou a entreajuda.  

Como o papa Francisco, importa dizer não a uma economia que mata, que produz desigualdade e exclusão, 

dizer não à idolatria do dinheiro, recentrar a economia na pessoa, no seu bem-estar e no bem comum. Há 

que recentrar a economia na pessoa, no seu bem-estar e qualidade de vida e no bem comum. 

Caminhos a explorar: 

. reforma da empresa, nas suas diversas facetas e fases, a começar pela disparidade gritante e a todos 

os títulos injustificável de rendimentos entre o topo e a esmagadora maioria dos trabalhadores. A formação 

dos empresários; 

. valorização do papel das autarquias no desenvolvimento e dos serviços básicos de proximidade, 

outra forma de pensar o desenvolvimento e de recentrar o papel do Estado como garante de equidade;  

. reforço do papel do Estado enquanto regulador do mercado e promotor do desenvolvimento; 

. refletir sobre o papel dos cristãos e das comunidades cristãs. Não podemos ignorar que uma boa 

parte da realidade económica e social resulta das ações e omissões de mulheres e de homens cristãos.  

 

Repensar o lugar e as funções do Estado, o papel da economia social; o lugar dos trabalhadores na gestão, a 

cidadania e responsabilidade social. Verificou-se acordo quanto à valorização do lugar do Estado e à 

necessidade de o resgatar da sua captura por interesses e de não dar liberdade total à iniciativa privada; 

desacordo quanto ao lugar do Estado enquanto prestador de serviços em áreas como a educação, a saúde, 

os transportes, a água.  
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Terceiro andamento (Álvaro Laborinho Lúcio e debate)  

 

Enaltecimento do pensamento crítico, contra a inevitabilidade e a “teologia do mercado”, com aplicação em 

temas como a igualdade formal e a igualdade de facto, a igualdade de acesso e o direito aos resultados, o 

liberalismo sem regras, o discurso culpabilizador da vida acima das possibilidades sem atender às vidas abaixo 

das possibilidades, o Estado de direito é também um Estado social, a desterritorialização do Estado, a 

necessidade de uma globalização justa … 

Um modelo de desenvolvimento e de sociedade que combine liberdade, igualdade, segurança e inclusão, 

que permita conciliar a liberdade de mercado e um Estado comprometido com a justiça. 

A exclusão social é, de facto, uma questão de direitos humanos e põe em causa a cidadania.  

Os direitos efetivos, a igualdade de oportunidades e de tratamento e o cuidado ético com os resultados.  

O respeito pela autonomia e pela cidadania de todos e os direitos de representação na sociedade de crianças, 

de velhos, de pessoas pobres ou em situação de exclusão, de pessoas com deficiências, de imigrantes.  

O radical compromisso ético contra a “globalização da indiferença”: não fazer da indiferença a justificação 

para a (in)ação.  

A subversão da realidade como sinal de esperança, ou seja, partir das pessoas e das situações em concreto 

(das escolas e dos alunos e não da educação e do aluno) para interpelar os sistemas e as políticas. Não nos 

compete identificar e enunciar como a realidade interpela os sistemas e as políticas nos diversos campos de 

ação social e profissional? 

 

Assentar as relações sociais nos direitos e responsabilidades (os cidadãos têm direitos e responsabilidades, 

os súbditos têm deveres). Uma tarefa da escola é a educação para os direitos dos outros. 

 

 

Porto, março de 2015 

A equipa de preparação 


