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 I INTRODUÇÃO 
 
A constatação factual e quotidiana da vontade dos Municípios em 
participarem, por direito e activamente na definição e concretização 
de políticas sociais, passando pelo apoio concertado e articulado às 
camadas da população mais desfavorecidas, impõe que o processo 
de transferência de competências caminhe para a adopção de um 
quadro legal e financeiro específico. 
 
Está, efectivamente, assumido que a proximidade das populações é 
nesta, como em tantas outras matérias, um factor determinante para 
aproveitamento de recursos e, consequentemente, uma melhor 
distribuição dos mesmos.  
 
Esta proximidade das populações coloca os Municípios numa situação 
paradoxal: privilegiada no diagnóstico dos problemas e num grau de 
exigibilidade superior na procura de soluções eficazes.  
 
É indiscutível o papel fundamental que o Poder Local assume, hoje, no 
combate à pobreza e exclusão social, pulverizado num sem número de 
vertentes (promoção de emprego e formação profissional/apoios a 
idosos/ população imigrante/minorias étnicas/apoio aos deficientes/ 
apoio à família/à criança/ participação nas CPCJ/ combate e 
prevenção da toxicodependência/ combate à iliteracia/ etc…) 
 
São intervenções com as quais a sociedade civil conta e às quais os 
Municípios – na maioria dos casos sem enquadramento legal - já não 
podem - nem querem - virar as costas. 
 
Esta tendência das políticas no domínio da Acção social não pode, no 
entanto, ser alheia a eixos de debate de importância fundamental: a 
sustentabilidade financeira, as relações com o emprego e com a 
competitividade, o contributo da economia social para o 
desenvolvimento local, bem como à articulação das várias políticas 
num determinado território. 
 
É neste contexto - e tendo em conta os princípios assumidos pela ANMP 
a observar em qualquer transferência de competências, 
designadamente a melhoria do serviço prestado, a salvaguarda da 
independência hierárquica e financeira e a homogeneidade da 
unidade de gestão a descentralizar - que se assinalam no presente 
documento as matérias consideradas «transferíveis». 
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Uma nota para referir a importância que as associações de Municípios 
ou as Juntas de Freguesia poderão vir a ter na concretização de 
diversos aspectos apresentados no presente documento. 
 
Saliente-se igualmente a necessidade das Assembleias Legislativas 
Regionais e as Associações de Municípios das Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira articularem a adaptação destas propostas às 
respectivas Regiões. 
 
O conjunto de matérias elencadas resulta, assim, quer das 
necessidades quotidianamente constatadas, quer de manifestações de 
vontade de eleitos locais. 
 
E, desde logo, refira-se a necessidade de dotar os municípios de um 
instrumento que lhes permita estabelecer as linhas gerais de uma 
política social municipal. 
 
É, assim, privilegiada a elaboração de um instrumento de planeamento 
vinculativo - articulado no âmbito do papel atribuído ao Conselho 
Local de Acção Social - que assuma a forma de uma Carta Social que 
programe e concerte a intervenção dos vários parceiros sociais no 
âmbito de um determinado território.  
 
Perfila-se um novo quadro de políticas sociais territoriais que se estrutura 
nos seguintes princípios orientadores: 
 
1) O princípio da integração, que se traduz na conjugação das políticas 
sociais (da saúde, do emprego, da educação, da habitação e outras, 
bem como uma concepção de desenvolvimento do território com 
visão global e a participação dos cidadãos). 
 
2) O princípio da articulação, que se traduz na necessidade de uma 
parceria efectiva e dinâmica da intervenção social dos diferentes 
parceiros com actividade num determinado território (sendo a 
actividades dos municípios, aqui, absolutamente determinante). 
 
 3) O princípio da subsidiariedade, que é imposto por uma lógica de 
proximidade (pois é no local, próximo das populações que, de uma 
forma articulada, preventiva e concertada os problemas têm que se 
resolver, numa perspectiva de planeamento descendente). 
 
4) O princípio da participação que consiste na premissa de que o 
combate à pobreza e à exclusão social é tanto mais eficaz quanto 
mais resulte de um processo participado pelas populações, onde as 
organizações de base associativa constituam instrumentos de reforço 
dos elos sociais. 
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5) O princípio da inovação, que surge exigido pela urgência da 
mudança de mentalidades e atitudes (e a aquisição de novos saberes 
face ao ritmo acelerado a que surgem novas problemáticas e 
mutações sociais). 
 
6) O princípio da responsabilidade social, assente no papel atribuído 
aos empresários na criação de emprego e no papel das políticas 
públicas de âmbito nacional promotoras do desenvolvimento local e 
social, privilegiando acções de correcção de assimetrias na distribuição 
da riqueza promovendo a justiça social e o bem estar das populações. 
 
A organização e o planeamento preconizados pretendem potenciar e 
optimizar meios humanos, os meios técnicos e os meios financeiros, e 
evitam a sobreposição de intervenções num território, num grupo social, 
num agregado familiar, num indivíduo, combatendo a lógica (ou 
ausência dela) do desperdício de recursos gerado pelo frequentíssimo 
fenómeno do «assistencialismo múltiplo». 
 
Mas a matéria da acção social remete-nos para o facto de estarmos 
perante um domínio de intervenção determinante para o acesso ao 
bem-estar e à qualidade de vida dos munícipes. 
 
Daí que, voltado não para as instituições, mas o para o indivíduo, 
consta do presente documento a possibilidade de ser transferido para 
os municípios a responsabilidade de atribuição de apoios pontuais à 
pobreza extrema, matéria que será desenvolvida num ponto próprio. 
 
Saliente-se, ainda, o papel insubstituível dos parceiros sociais, não só 
uma mais-valia para quem representa localmente as populações (de 
experiência, reforço de intervenção e reforço de proximidade) mas 
também um meio de envolver e sensibilizar a sociedade civil, formando 
e contribuindo para uma maior coesão da consciência colectiva 
relativamente a estas matérias. 
 
Daí que se preveja, igualmente, como transferível para os municípios a 
atribuição de subsídios a IPSS, como uma forma de concretizar no 
terreno as opções tomadas em sede de Carta Social. 
 
Está ainda prevista a participação dos Municípios, quer directa quer 
indirectamente, na gestão de alguns equipamentos sociais, matéria a 
desenvolver mais à frente bem como no âmbito do investimento à 
construção de equipamentos. 
 
É conhecida a intenção descentralizadora do Governo nesta área. No 
entanto, as propostas apresentadas à ANMP, não sendo incompatíveis 
com as constantes no presente documento, estão ainda aquém das 
matérias ora desenvolvidas. 
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Assim, para surtir efeitos no próximo ano – 2008 –, foi proposto à ANMP a 
assumpção de responsabilidades no âmbito do planeamento, na 
atribuição de apoios pontuais à pobreza extrema e na componente de 
apoio à família na educação pré-escolar, da rede pública e da rede 
solidária. 
 
Relativamente a esta última, entendeu a ANMP que a matéria referente 
à rede pública da educação pré-escolar deveria ser tratada, o que 
está a acontecer, na secção de educação já que, não obstante os 
apoios serem disponibilizados pela Segurança Social, tradicionalmente 
esta matéria é tratada com o Ministério da Educação. 
 
Quanto à rede solidária do pré-escolar, está a mesma enquadrada no 
ponto 2 «Atribuição de subsídios a IPSS», local onde a desenvolveremos. 
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1.PLANEAMENTO 
 

1.1 Enquadramento  
 
A intervenção dos municípios no planeamento na área da Acção 
Social vem sendo reclamada, há muito, pela necessidade de 
articulação, dentro no território do Município, das várias intervenções 
levadas a cabo não só pelos diferentes níveis de poderes públicos, mas 
também (e de modo particularmente significativo) pela iniciativa 
privada. 
 
Com efeito, o que se verifica actualmente é uma pulverização de 
intervenções - seja ao nível da oferta de serviços, seja ao nível do 
investimento e construção de equipamentos -  que não obedece a 
uma lógica articulada, pois não existe uma estratégia assumida e 
formalizada na resposta às questões sociais que vão surgindo no 
território de cada Município. 
 
A necessidade de articulação de intervenções na temática da Acção 
Social já é reconhecida no diploma da Rede Social, que identifica - 
precisamente - o  “princípio da articulação” como fundamental ao 
funcionamento desta estrutura. 
 
Assim, o conceito de planeamento nesta área da Acção Social impõe 
actualmente uma nota de abrangência e de integração. 
 
Neste sentido, parece-nos ser este o momento oportuno para encontrar 
um instrumento aglutinador e coordenador das várias intervenções na 
área do Município, intervenções estas que se desenharão à volta de 
uma linha estratégica que ditará as opções prioritárias relativas às várias 
valências sociais em função da realidade de cada comunidade. 
 
O planeamento será, assim, a expressão formal – participada, 
adaptada à realidade e adaptável às mutações dos problemas sociais 
- da estratégia do Município, no âmbito da Acção Social. 
 
Esta competência para planear traduzir-se-á na elaboração de um 
instrumento de planeamento vinculativo - que deverá ser articulado 
com o papel que vem sendo atribuído e desempenhado pelo 
Conselho Local de Acção Social - assumindo a forma de uma Carta 
Social que, como já foi referido, programará e concertará as várias 
intervenções no âmbito de um determinado território. 
 
Torna-se evidente a necessidade de adoptar como estruturante uma 
lógica de integração, o que não é, no entanto, novidade nesta 
temática. 
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Esta lógica já subjaz ao “princípio da integração” previsto no diploma 
da Rede Social (art.6º) que veio precisamente introduzir a filosofia de 
que “A intervenção social e o incremento de projectos sociais de 
desenvolvimento integrado fazem-se através da congregação dos 
recursos da comunidade.” 
 
Este novo instrumento de planeamento é a reprodução fiel daquele 
princípio. 
 
Pois para além dos objectivos já descritos, ele potenciará e optimizará - 
com toda a certeza - não só o investimento local disponível, mas 
também a utilização dos equipamentos, dos meios humanos e técnicos 
afectos, contribuindo decisivamente para evitar a sobreposição de 
intervenções num indivíduo, num agregado familiar, num grupo social, 
ou num território. 
 
Esta lógica de não sobreposição de intervenções está assumida, 
igualmente, na recente versão da Lei de Bases da Segurança Social, 
quando no seu artigo 31º, sob a epígrafe “Desenvolvimento da acção 
social” prescreve como linha de orientação – alínea e) do seu nº2 – 
a”utilização eficiente dos serviços e equipamentos sociais, com 
eliminação de sobreposições, lacunas de actuação e assimetrias na 
disposição geográfica dos recursos envolvidos.”. 
 
A importância absolutamente fundamental que reconhecemos a este 
novo instrumento que denominaremos de “Carta Social”- de 
equipamentos e serviços -  exige que a mesma seja articulada com o 
Plano Director Municipal, salvaguardando a visão integrada da 
estratégia e opções municipais, culminando na sua integração como 
peça do PDM e assumindo a sua natureza vinculativa. Os processos em 
curso de revisão de PDM devem ser aproveitados para concretizar este 
princípio. 
 
1.2. Referências Normativas 
 
A competência para os Municípios intervirem no âmbito da Acção 
Social surge, de modo genérico e sem concretização, prevista no artigo 
23º da Lei n.º 159/99 de 14 de Agosto. 
 
Embora a competência para planear não derive daquele normativo 
directamente, o facto é que é uma exigência natural e que está 
reconhecida, desde logo pela Lei de Bases da Segurança Social (LBSS) 
(recentemente revista e republicada pela Lei n.º 4/2007, de 16 de 
Janeiro). 
 
Exigida, igualmente pelo princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 
11º da LBSS, mas não menos exigida pelos artigos 17º e 18º que se 
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reportam -  respectivamente -  aos princípios da descentralização e da 
participação. 
 
Não pode, ainda, ser esta específica competência dissociada do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, previsto no 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.  
 
Com efeito, o facto de este instrumento dever ser vertido no PDM, bem 
como a proximidade da sua natureza à dos instrumentos de regulação 
sectorial, não permite o alheamento àquela referência normativa. 
 
O enquadramento desta competência deverá ser, igualmente, 
articulado no seio do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho - 
diploma relativo à Rede Social. 
 
Assim - e desde logo - este instrumento de planeamento deverá ser 
acompanhado do processo de revalorização do Conselho Local de 
Acção Social, nos termos do que vem sendo defendido pelos 
Municípios Portugueses, nomeadamente, pela sua reorganização e 
atribuição do papel de liderança desta estrutura ao Município. 
 
Esta referência normativa surge, igualmente, exigida pelo facto de ser 
absolutamente fundamental a integração dos Diagnósticos Sociais da 
Rede Social, bem como dos Planos de Desenvolvimento Social na 
Carta Social, como canal de actualização de estratégia e de 
diagnóstico permanente dos problemas sociais do território. 
 
A estratégia da Carta Social vigorará numa dilação temporal 
relativamente estável e será a expressão das opções políticas no 
âmbito da Acção Social adoptadas por determinado Município. 
 
1.3. Âmbito  
 
A Carta Social de Equipamentos e Serviços pretende, ao nível do 
território do Município, desde logo – como já foi referido – coordenar as 
intervenções dos vários níveis públicos de poder, bem como das 
entidades privadas, no território do Município. 
 
Trata-se de um documento que, para além de prever uma estratégia 
global de intervenção no âmbito da acção social no território do 
Município, irá conter uma carta de equipamentos e serviços, que será 
ser vertida no Plano Director Municipal. 
 
Esta Carta Social será vinculativa para todas as intervenções privadas e 
públicas, no território municipal. 
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Esta vinculação traduzir-se-á, desde logo, no facto de a mesma 
condicionar não só o investimento público do próprio Município, mas 
também a atribuição de apoios públicos a entidades privadas e 
solidárias para a gestão ou na criação de valências, estruturas ou 
equipamentos que sirvam as necessidades de índole social. 
  
Este instrumento de planeamento deverá partir sempre de um 
diagnóstico do território, permitindo um desenho real das necessidades 
de equipamentos, serviços, ou outro tipo de respostas sociais 
reclamadas pelas populações. 
 
Deve ser um instrumento que, por um lado -  sendo de planeamento -  
vigore para um hiato temporal de médio prazo (4/5anos), por outro 
deverá ser um instrumento dinâmico, sujeito a uma actualização 
periódica. 
 
Esta actualização deverá resultar da participação dos diferentes 
parceiros e pretende ser um mecanismo de conhecimento e a 
compreensão da realidade social através da identificação das 
necessidades, da detecção dos problemas prioritários e respectiva 
causalidade, bem como dos recursos, potencialidades e 
constrangimentos sociais. 
 
Contém um trabalho de diagnóstico que, numa lógica de optimização 
de recursos, parece-nos que deverá assumir, o conteúdo e fase do 
diagnóstico social previsto no artigo 35º da Rede Social. 
 
Este diagnóstico permitirá identificar e priorizar com rigor as várias áreas 
de intervenção. 
 
No que respeita à tarefa da priorização parece-nos, igualmente, que 
deverá ser integrado no processo de elaboração e actualização da 
Carta Social todo o trabalho levado a cabo no âmbito dos Planos de 
Desenvolvimento Sociais (PDS), sendo este o tentáculo dinâmico da 
Carta Social, em articulação com os Planos de Acção Anuais. 
 
Por fim, parece-nos oportuno deixar aqui uma nota para o facto de 
este instrumento poder/dever, ser articulado não só com outros 
instrumentos de planificação municipais, mas também supramunicipais 
e -  naturalmente -  nacionais. 
 
1.4 Entidades envolvidas/Responsabilidades. 
 
Tentando sintetizar um breve esquema procedimental da elaboração 
da Carta Social - nos termos da alínea a) do nº2 do artigo 64º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº5-
A/2002 de Janeiro – este instrumento deverá consubstanciar uma 
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proposta da Câmara Municipal, proposta esta que deverá ser 
submetida a parecer obrigatório do Conselho Local de Acção Social - 
cabendo a aprovação à Assembleia Municipal. 
 
Este processo deverá passar por uma fase de discussão pública onde se 
assegure a participação da população, bem como dos vários parceiros 
sociais. 
 
Destacamos aqui - em particular - a participação das instituições 
particulares de solidariedade social existentes no município, a que 
reconhecemos um papel fundamental na resposta aos problemas 
sociais das populações. 
 
 A nota da participação parece-nos absolutamente fundamental na 
definição da estratégia que será contida neste documento. 
 
Aderimos, neste termos, ao conceito de participação prevista na Lei de 
Bases da Segurança Social que se reconduz, precisamente à 
“responsabilização dos interessados na definição do planeamento e 
gestão do sistema e no acompanhamento e avaliação do seu 
funcionamento.” 
 
Estendemos esta nota de participação ao papel – que reafirmamos 
fundamental – das IPSS na gestão dos equipamentos sociais enquanto 
parceiros executores da estratégia prevista na Carta Social. 
 
E precisamente de encontro ao ponto anterior vai o conteúdo do 
“princípio da subsidiariedade”- tal como vem previsto na LBSS (art.11º)- 
na medida em que coloca a tónica no reconhecimento “do papel 
essencial das pessoas, das famílias e de outras instituições não públicas 
na prossecução dos objectivos da segurança social, designadamente 
no desenvolvimento da acção social.” (sublinhado nosso). 
 
1.5 Financiamento 
 
O financiamento deste instrumento de planeamento/documento 
estratégico deverá consignar três fases distintas: 
 

• Uma primeira fase de elaboração inicial da Carta Social. 
• Uma segunda fase de implementação e execução da Carta 

Social. 
• Uma terceira fase para acompanhamento, avaliação e 

diagnóstico da Carta Social. 
 

A justificação da autonomização destas três fases deriva do facto de, 
embora a Carta Social deva reflectir uma estratégia de intervenção 
concertada e integradora das várias iniciativas num espaço temporal 
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determinado, a mesma deva, além de exequível, assumir um carácter 
dinâmico, maleável e adaptável às mutações exigidas pela evolução 
da realidade social de cada comunidade,  
 
A estabilidade da Carta Social deverá ser encarada como tendencial e 
não necessária. 
 
Esta nota de dinâmica real obriga a uma equipa de diagnóstico que, 
além de permanente e operante, deverá ser qualificada e formada 
para lidar com estas matérias de sensibilidade acrescida. 
 
Assim, para além do trabalho de uma primeira fase que acarretará 
custos necessariamente acrescidos de elaboração, há que equacionar 
também os custos de implementação da Carta Social, bem como os 
custos do trabalho de diagnóstico e actualização. 
 
No que especificamente respeita à primeira fase de elaboração 
parece-nos que poderá ser equacionado o respectivo financiamento 
através da criação de custos padrão, consoante a dimensão dos 
municípios. 
 
Quanto à implementação/execução da Carta Social, deverá, para o 
efeito, ser criada uma dotação específica para estes apoios na Lei das 
Finanças Locais – eventualmente no FSM – ou/e apoios que poderão, 
igualmente, efectivar-se através do recurso programas nacionais ou 
comunitários de financiamento. 
 
Por fim, no que respeita à fase de acompanhamento e diagnóstico da 
Carta Social, parece-nos que poderemos avançar aqui a composição 
de uma equipa básica de funcionamento que seria composta por um 
técnico superior e um técnico profissional. 
 
Somando ao custo daqueles funcionários um custo médio de despesas 
correntes de 500€/mês, e chegamos a um valor aproximado de 34000 
euros/ano/município. 
 
São, no entanto, números de referência, pois se esta estrutura de 
diagnóstico e acompanhamento poderá ser suficiente num Município 
de média dimensão, ela poderá ser excessiva num de pequena 
dimensão ou, ao invés, insuficiente, num de grande dimensão. Quanto 
a esta matéria serão provavelmente úteis as referências tidas na 
primeira fase com a criação de custos padrão, consoante a 
dimensão/número de habitantes de cada município. 
 
Em todo o caso, parece-nos que este último custo deverá ser 
equacionado na Lei das Finanças Locais. 
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1.6 Implicações no âmbito do exercício de outras competências 
 
Parece-nos, aqui, pertinente deixar uma nota de especial relevo para o 
ordenamento do território/gestão territorial, aspecto que se prende 
necessariamente com o facto de esta ser, também uma carta de 
equipamentos, ordenados e previstos segundo uma determinada 
lógica, para um determinado território. 
 
A articulação desta tarefa de planear com o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial - DL 380/99 de 22 de Setembro - foi já 
desenvolvida no ponto 1.2. deste documento. 
 
Deixamos aqui uma nota de igual importância para o cruzamento do 
planeamento com a concessão de apoios a entidades privadas de 
solidariedade social, aspecto igualmente já desenvolvido em vários 
pontos ao longo o presente documento. 
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2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A IPSS 
 
2.1.Enquadramento genérico 
 
A atribuição de subsídios/apoios financeiros de natureza pública a 
Instituições Particulares de Solidariedade Social é uma matéria 
intimamente ligada à temática do planeamento atrás referenciada. 
 
Actualmente, já o artigo 23º da Lei n.º 159/99 referencia a necessidade 
do Município ser ouvido relativamente aos investimentos públicos, não 
resultando claro a sua abrangência quanto à atribuição de outros 
apoios.  
 
Ora, a proximidade dos Municípios às populações torna-os privilegiados 
no contacto com a realidade dos problemas sociais do seu território, 
bem como na definição das prioridades de intervenção ao nível da 
criação de valências de apoio social, exigidas em função dos 
problemas de uma determinada comunidade. 
 
A tarefa de planeamento - atrás referenciada - enquanto tarefa que 
deveria estar cometida aos Municípios, radica em idêntico 
fundamento. 
 
O Município, ao definir uma estratégia de intervenção através da Carta 
Social, vinculará o seu próprio investimento, bem como o 
financiamento de qualquer intervenção, ainda que de privados, que 
recorra a dinheiros públicos (estejamos perante situações de 
investimento ou de despesas de gestão/funcionamento). 
 
Nesta medida, concentrar nos Municípios esta competência para 
decidir - em função de uma estratégia planeada e concertada - a 
atribuição de apoios públicos a IPSS, será uma forma de execução da 
própria Carta Social, e um meio mais rápido e eficaz de garantir a 
sincronia da iniciativa privada – apoiada por dinheiros públicos - com as 
prioridades de respostas sociais definidas para determinado território. 
 
Serão igualmente válidos, aqui, todos os considerandos que tecemos a 
propósito do planeamento, no âmbito dos referidos princípios da 
participação e da subsidariedade, na lógica e acepção em que vêm 
os mesmos previstos na LBSS. 
 
 
2.2. Referências normativas 
 
No que respeita às referências normativas que, neste ponto, nos 
parecem de relevo apontamos, desde logo, o artigo 23º da Lei n.º 
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159/99, de 14 de Setembro, a título de enquadramento legislativo mais 
geral. 
 
De igual importância nos parece uma referência à Lei de Bases da 
Segurança Social - além do princípio da participação já referido - em 
particular no que respeita às alíneas c) e f) do artigo 31º do mesmo 
diploma. 
 
Prescrevem aqueles normativos alguns dos princípios a que deve 
obedecer o desenvolvimento da acção social: a alínea c) refere-se à 
“Contratualização das respostas numa óptica de envolvimento e de 
responsabilização dos destinatários” e a alínea f) à “Valorização das 
parcerias, constituídas por entidades públicas e particulares, para uma 
actuação integrada junto das pessoas e famílias”. 
 
No mesmo sentido parece-nos aqui relevante referir também os n.º(s) 3 
e 4 do mesmo artigo, na medida em que prescrevem que “O 
desenvolvimento da acção social consubstancia-se no apoio 
direccionado às famílias, podendo implicar, nos termos a definir por lei, 
o recurso a subvenções , acordos e protocolos de cooperação com as 
instituições particulares de solidariedade social e outras.” 
 
Acrescenta a alínea seguinte, ainda, que “A criação e o acesso aos 
serviços e equipamentos sociais são promovidos, incentivados e 
apoiados pelo Estado, envolvendo, sempre que possível, os parceiros 
referidos no nº 6”. 
 
Por fim, ainda na LBSS, será igualmente relevante uma referência ao seu 
artigo 32º na medida em que reconhece ao Estado o dever de apoiar 
e valorizar as instituições particulares de solidariedade social e outras de 
reconhecido interesse público, sem carácter lucrativo, que prossigam 
objectivos de solidariedade social. 
 
Igual pertinência terá uma referência ao diploma da Rede Social, mais 
concretamente às alíneas n) do artigo 28º deste diploma que cometem 
ao núcleo executivo do CLAS a competência para “emitir pareceres 
sobre candidaturas a programas nacionais ou comunitários 
fundamentados no diagnóstico social e no plano de desenvolvimento 
social”. 
 
Uma terceira referência prende-se com o Despacho Normativo n.º 
75/92, de 20 de Maio, que estabelece as normas reguladoras da 
cooperação entre CRSS e as IPSS. 
 
Por fim, parece-nos igualmente útil uma referência genérica aos vários 
protocolos de cooperação e acordos de gestão entre o MTSS e as IPSS, 
com particular relevo para ao acordo anual entre o MTSS/CNIS. 
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2.3 Âmbito 
 
Esta específica competência para a atribuição de apoios 
financeiros/subsídios às IPSS deverá, desde logo, circunscrever-se 
apenas aos casos em que em causa esteja a atribuição de um apoio 
financeiro de natureza pública. 
 
Será uma competência que consistirá, essencialmente, no parecer 
obrigatório do Município na atribuição do referido apoio e respectivo 
processamento. 
 
Parece-nos, no entanto, que, esta competência - que se propõe que 
venha a ser exercida pelos Municípios - terá que ser necessariamente 
articulada com a Carta Social e terá que ser delimitada em duas fases 
distintas. 
 
Assim, tendo em conta que os apoios financeiros públicos para 
investimento/gestão de valências sociais deverão obedecer ao 
prescrito na Carta Social Municipal parece-nos oportuno delimitar a 
intervenção do Município enquanto não estiver em vigor este 
instrumento de planeamento. 
 
Numa primeira fase, enquanto não estiver em vigor a Carta Social, os 
Municípios deverão emitir parecer obrigatório e vinculativo sobre o 
apoio em causa (ainda na competência do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social (MTSS)). 
 
Numa segunda fase - já elaborada, aprovada e em vigor a Carta 
Social - os Municípios assumirão todo o procedimento, desde a 
apreciação das candidatura à atribuição propriamente dita, bem 
como o processamento dos apoios. 
 
Por fim, equacionada a revalorização do CLAS na linha que vem sendo 
defendida pelos Municípios Portugueses – designadamente pela 
atribuição da liderança efectiva desta estrutura ao Município o que 
passaria também pela alteração da denominação do Conselho Local 
para Municipal, conjugando-se numa única estrutura a participação de 
parceiros e instituições da área social - parece-nos que poderá ser o 
momento/fase adequada a integrar esta competência relativa à 
atribuição subsídios a IPSS. 
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2.4 Entidades envolvidas/Responsabilidades. 
 
Como já foi referido no ponto anterior, esta será uma competência que 
nos parece que será distinta consoante o instrumento de planeamento 
estratégico municipal - a Carta Social exista e vigore.  
 
Ou seja, numa primeira fase, enquanto ainda não vigore a Carta Social, 
ao Município caberá apenas emitir parecer obrigatório e vinculativo 
sobre o apoio em causa. 
 
Numa segunda fase, o Município concentrará todo o procedimento: 
aprecia a candidatura, faz a atribuição, o processamento, passa a 
elaborar os acordos de gestão/cooperação, bem como a 
acompanhar e a controlar financeiramente a sua execução. 
 
Assim, paralelamente, numa primeira fase, caberá ao MTSS a atribuição 
e processamento do apoio financeiro, a elaboração dos acordos de 
gestão/cooperação, bem como o acompanhamento e controle 
financeiramente a sua execução. 
 
Numa segunda fase, o MTSS – após a aprovação e entrada em vigor da 
Carta Social - deixará de ter qualquer competência neste 
procedimento. 
 
2.5 Condições a ter em conta /Financiamento 
 
No que respeita às condições a ter em conta parece-nos que 
deveremos, desde logo, equacionar os custos de estrutura que o MTSS 
suporta actualmente com estes procedimento. 
 
Com efeito, a assumpção desta responsabilidade obrigará os 
municípios a (re)organizarem os seus serviços, facto que terá, 
necessariamente, de ser  tomado em conta.  
 
Os critérios de atribuição do financiamento devem basear-se nas reais 
necessidades das populações alvo, com fundamento nas prioridades 
definidas na Carta Social, contribuindo para corrigir as assimetrias que 
se verificam no país. Será necessário encontrar valores relativos a 
encargos financeiros estandardizados por equipamento /ou serviço e 
utente. 
 
Será necessário equacionar a actualização anual dos montantes, pois o 
aumento dos processos conduz a um aumento dos encargos 
administrativos, que por sua vez pressupõe o aumento das 
necessidades de apoio, o que exige um aumento das 
comparticipações ou subsídios. 
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Será necessário considerar e avaliar os protocolos e obrigações já 
existentes. 
 
Relativamente ao aspecto do financiamento parece-nos que esta é 
uma questão que se prenderá directamente com o ponto que já foi 
atrás referido a propósito da segunda fase de financiamento Carta 
Social, a fase da sua execução. 
 
Assim, deverá, para o efeito, o custo ser equacionado na Lei das 
Finanças Locais. 
 
2.6 Implicações no exercício de outras competências 
 
Afigura-se-nos igualmente pertinente deixar uma nota de especial 
relevo para o ordenamento do território/gestão territorial, aspecto que 
se prende necessariamente com o facto de este ser um meio de 
operacionalizar a Carta Social que é - também - uma carta de 
equipamentos para um determinado território. 
 
A nota essencial será, nestes termos, a articulação desta competência 
com a temática do planeamento já atrás referida, bem como com as 
opções de investimento assumidas pelo Município relativamente às 
valências de apoio social, competência que desenvolveremos adiante. 
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3. INVESTIMENTO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
3.1.Enquadramento Genérico/Âmbito  
 
O enquadramento desta específica temática relacionada com o 
investimento e construção de equipamentos não poderá ser dissociado 
da temática da atribuição de apoios financeiros às IPSS. 
 
A indissociabilidade desta competência com a atribuição de apoios 
financeiros a IPSS prende-se com uma lógica de envolvimento e 
responsabilização da sociedade civil e das entidades não públicas na 
prossecução dos fins e objectivos da Acção Social, actualmente 
cometidos ao Estado, servindo uma lógica de proximidade ao 
beneficiário. 
 
É uma tendência que não é nova. 
 
Com efeito, a grande maioria dos equipamentos/valências neste 
âmbito da Acção Social já são actualmente detidas ou geridas por 
entidades privadas (lucrativas ou não lucrativas). 
 
O último relatório da Carta Social do MTSS a que tivemos acesso (2005) 
confirma precisamente esta tendência. 
 
Com efeito, refere aquele documento que “Em Portugal Continental, 
por referência a 31 de Dezembro de 2005, foram identificadas 5.323 
entidades proprietárias de equipamentos sociais, tendo-se registado um 
crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior, comportamento este 
que reflecte a tendência verificada desde 1998.” 
 
Concretiza, ainda, o mesmo documento que “O número de entidades 
proprietárias de equipamentos sociais tem vindo a aumentar de uma 
forma contínua e significativa ao longo do período em referência. (…) 
De 1998 a 2005 o número de entidades proprietárias cresceu 53,1%, 
representando o sector não lucrativo, em 2005, cerca de 73% do 
universo.” 
 
De acordo com o mesmo documento, apenas cerca de 70% da Rede 
de Serviços e Equipamentos é propriedade de IPSS, ou entidades 
equiparadas, sendo o restante é distribuído por várias entidades 
(serviços sociais de empresas, etc..)sendo que apenas cerca de 2% 
estão na titularidade de entidades públicas. 
 
Exemplo claro desta tendência é o Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais (PARES), que aposta e assenta numa 
estratégia de parceria (com as IPSS), bem como de incentivo ao 
investimento privado. 
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3.2. Referências normativas 
 
Para o efeito reproduzimos os considerandos acima tecidos – no âmbito 
do apoio às IPSS - a propósito dos artigos 30º, 31º e 32º da Lei de Bases 
da Segurança Social. 
 
Igual relevância terá aqui uma referência reforçada ao princípio da 
subsidariedade, previsto no artigo 11º da Lei de Bases da Segurança 
Social, que reconhece às pessoas, às famílias, bem como às instituições 
não públicas um papel essencial na prossecução dos objectivos do 
desenvolvimento social 
 
Parece-nos aqui igualmente oportuna uma referência à legislação 
enquadradora do Programa Pares, nomeadamente Portaria n.º 
426/2006 de 2 de Maio, que criou e regulamentou este programa. 
 
3.3 Entidades Envolvidas/Responsabilidades 
 
Actualmente, sabemos que os Municípios apoiam, em termos gerais as 
IPSS na construção de equipamentos sociais, mas sem legislação e sem 
recurso a qualquer tipo de financiamento específico que particularize 
os apoios para esta área. 
 
O MTSS, por regra, protocolariza a construção de equipamentos com 
entidades não públicas aptas a receber estas responsabilidades. 
 
E é nesta lógica de parceria que a intervenção das entidades públicas 
- directamente e enquanto promotoras do investimento - deverá ser 
uma intervenção meramente residual. 
 
Deverá ser dada prioridade às entidades não públicas na assumpção 
da tarefa da gestão dos equipamentos sociais e privilegiar a sua 
titularidade relativamente aos mesmos. 
 
E só em situações excepcionais, quando inexistam entidades não 
públicas aptas e interessadas em assumir estas tarefas deverão as 
entidades públicas assumir directamente o investimento em valências 
sociais. 
 
De encontro ao que já foi referido, deverá este investimento -
preferencialmente sob a forma de apoio ao investimento por parte de 
entidades não públicas - estar vinculado à estratégia definida na Carta 
Social Municipal. 
 
A conexão com o item acima desenvolvido a propósito do apoio às 
IPSS assume toda a sua pertinência neste contexto. 
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Assim, paralelamente – e numa primeira fase - caberá ao MTSS a 
atribuição e processamento do apoio financeiro, a elaboração dos 
acordos de gestão/cooperação, bem como o acompanhamento e 
controle financeiro da sua execução. 
 
Numa segunda fase, o MTSS – após a aprovação e entrada em vigor da 
Carta Social - deixará de ter qualquer competência neste 
procedimento. 
 
 3.4 Condições a ter em conta/Financiamento 
 
No que respeita às condições a ter em conta parece-nos que 
deveremos, desde logo, equacionar os custos de estrutura que o MTSS 
suporta actualmente com estes procedimentos, bem como aqueles 
que os municípios venham a suportar com a assumpção desta 
responsabilidade. 
 
Assumirá, também, aqui, particular importância a Carta Social, 
designadamente na fase correspondente à execução na medida em 
que estarão predefinidas as prioridades de investimento em função de 
ratios por equipamento/utente. 
 
Será igualmente fundamental ter em atenção que o investimento aqui 
referido - para além da construção de raiz - poderá incluir ampliações, 
reconstruções, aquisições de imóveis ou fracções, e mesmo a aquisição 
de bens móveis de natureza duradoura. 
 
O financiamento terá necessariamente que ser através de programas 
específicos com critérios claros nos quais devem constar taxas de 
cobertura por equipamento e objectivos por território fixados em 
função das mesmas, factores que nortearão a selecção do 
investimento e a elegibilidade das respostas. 
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4. Atribuição de subsídios de carácter eventual a indivíduos ou a 
agregados familiares. Apoios pontuais à pobreza extrema. 
 
4.1.Enquadramento genérico e Referências Normativas 
 
A Lei de Bases da Segurança Social, identifica no âmbito do chamado 
“Sistema de protecção social de cidadania”, mais concretamente no 
subsistema da Acção Social, entre os vários objectivos da acção social 
as chamadas “prestações pecuniárias de carácter eventual e em 
condições de excepcionalidade (…)”. 
 
São prestações casuísticas e temporárias, dirigidas a indivíduos e 
famílias em situação de carência, não cobertas pelas diferentes 
prestações de direito no âmbito do Sistema de Segurança Social. 
 
Em 2006, segundo dados fornecidos pelo Gabinete do Secretário de 
Estado da Segurança Social, o montante gasto com este tipo de 
prestações no território do continente atingiu cerca de 13, 5 milhões de 
euros. 
 
É uma prestação que acarreta necessariamente uma fase de 
diagnóstico - que visa fundamentar a atribuição da mesma - e que se 
pulveriza por variadíssimas áreas de intervenção, na medida em que é 
motivado – e esta parece-nos a nota essencial  - por situações de 
emergência social não tipificadas. 
 
No que respeita às referências normativas apontamos – novamente - o 
artigo 23º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a título de 
enquadramento legislativo genérico. 
 
De igual importância nos parece uma referência à Lei de Bases da 
Segurança Social, designadamente no que respeita ao artigo 29º deste 
diploma, que prescreve, genericamente, enquanto objectivo do 
subsistema de acção social, assegurar “ especial protecção aos grupos 
mais vulneráveis, nomeadamente criança jovens, pessoas com 
deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de 
carência económica ou social. 
 
Adiante concretiza o artigo 30º do mesmo diploma, as prestações que 
o Estado assegura, no âmbito deste subsistema, descriminando, 
especificamente, na alínea c), as “Prestações pecuniárias, de carácter 
eventual e em condições de excepcionalidade.” 
 
Com efeito, identifica a Lei de Bases da Segurança Social, no âmbito 
do chamado “Sistema de protecção social de cidadania”, mais 
concretamente no subsistema da Acção Social, entre os vários 
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objectivos da acção social as chamadas “prestações pecuniárias de 
carácter eventual e em condições de excepcionalidade (…)”. 
 
4.2. Âmbito/Entidades envolvidas 
 
A atribuição de prestações pecuniárias de carácter eventual, como já 
foi acima referido, tem uma natureza casuística e temporária, 
pretendendo, sobretudo, resolver questões de emergência social. 
 
A abrangência actual desta intervenção estende-se a eventualidades 
como invalidez, situações de ruptura familiar, saúde (entre outras) e a 
situações de calamidade. 
 
É condição de atribuição a existência de diagnóstico técnico que 
fundamente a situação de carência e vulnerabilidade, o que significa 
que as famílias que solicitam este apoio passam por uma fase de 
atendimento acompanhamento posterior, seguido de um período de 
inserção. 
 
A vantagem da proximidade surge, aqui, como factor que poderá 
propiciar a assumpção deste tipo de competência pela gestão 
autárquica. 
 
Quanto às entidades envolvidas tem sido o MTSS a assegurar todo este 
procedimento. 
 
No entanto, as Autarquias têm vindo, muitas vezes, a prestar apoios 
similares, muitas das vezes através de IPSS existentes na área do 
município embora direccionados a determinado individuo/agregado 
familiar em situação de carência. 
 
A ideia que subjaz à transferência desta competência seria passar a 
existir apenas uma entidade a conceder este tipo de apoios - neste 
caso a Câmara Municipal – que seria responsável pelo atendimento, 
pelo diagnóstico, pela atribuição e pelo pagamento destes apoios. 
 
4.3 Condições a ter em conta 
 
Deverão ser considerados, desde logo, os gastos de estrutura que o 
MTSS tem actualmente com os procedimentos de atribuição desta 
prestação, e transferi-los para os municípios. 
 
Neste primeiro item deverá ser tomado em conta não só o número de 
indivíduos/agregados familiares beneficiários, mas o número total de 
solicitações que dão entrada nos serviços, bem como o número dos 
apoios concedidos. 
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É indispensável conhecer os montantes dos últimos anos, para exercício 
desta competência, bem como o valor orçamentado para o ano de 
2007. 
 
Outro aspecto que nos parece da maior importância prende-se com 
uma caracterização da atribuição prática deste tipo de apoio, sendo 
conveniente ter uma base que permita tipificar de modo mais concreto 
as situações que têm sido alvo deste tipo de apoio. 
 
Este é um aspecto importante para que se consiga delimitar os critérios 
que devem nortear a sua atribuição. 
 
E, quanto ao âmbito, excluímos desde já as situações de calamidade 
que, por motivos óbvios deverão ser objecto de outro enquadramento 
 
Uma última nota prende-se com o aspecto financeiro da actualização 
dos montantes que venham a ser transferidos para o exercício desta 
competência pois - como já foi referido em pontos anteriores - o 
aumento da solicitações aumenta necessariamente os encargos 
administrativos, além de, no caso do aumento do número de 
beneficiários, aumentar os custos directos com a prestação.  
 
4.4 Financiamento 
 
O financiamento para o exercício desta competência deverá ser 
assegurado através da Lei das Finanças Locais, com base num 
mecanismo de distribuição territorial do financiamento que deverá ser 
definido a partir de indicadores de acção social elaborados com base 
tipificação das intervenções que o MTSS tem levado a cabo nas várias 
zonas do território. 
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5.GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 

5.1.Enquadramento Genérico/ Âmbito  
 
O enquadramento da temática da gestão dos equipamentos deverá 
ser aqui encarado de forma restritiva. 
 
Em causa aqui estará apenas a gestão dos chamados 
“estabelecimentos de rectaguarda”. 
 
São estabelecimentos que são geridos directamente pelo MTSS com 
uma equipa de mais de 2000 funcionários. 
 
São estabelecimentos das mais diversas valências e cuja distribuição 
territorial não corresponde a qualquer critério sólido de implantação. 

 
ESTABELECIMENTOS INTEGRADOS (EI) 

Distrito Nº de EI Nº de Funcionários 

Aveiro 3 89 

Braga 1 56 

Bragança 1 65 

Castelo Branco 9 196 

Coimbra 1 15 

Évora 2 63 

Guarda 1 14 

Leiria 2 66 

Lisboa 24 699 

Portalegre 5 66 

Porto 12 408 

Santarém 1 39 

Setúbal 8 296 

Total 70 2072 
 

Fonte /Secretaria de Estado da Segurança Social Abril/2007 

 
É uma proposta que surge por iniciativa do Governo que propõe a 
passagem destas estruturas para a Autarquias, pretendendo 
salvaguardar a continuidade do seu funcionamento - adiantando que 
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as mesmas constituem, actualmente, uma resposta de qualidade às 
famílias dos territórios em que as mesmas se situam . 
 
5.2 Referências normativas 
 
No que respeita às referências normativas apontamos, desde logo, o 
artigo 23º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 
 
Igualmente importante será a referência ao artigo 30º da Lei de Bases 
da Segurança Social que identifica, entre os vários meios de 
concretização dos objectivos da acção social precisamente os 
”serviços e equipamentos sociais”  
 
E nesta medida parece-nos oportuno ter em conta o considerando 
tecido acima relativo ao “princípio da subsidiariedade” previsto no 
artigo 11º da Lei de Bases da Segurança Social” que prescreve que ”O 
princípio da subsidiariedade assenta no reconhecimento do papel 
essencial das pessoas, das famílias e de outras instituições não públicas 
na prossecução dos objectivos da segurança social, designadamente, 
no desenvolvimento da acção social” (sublinhado nosso). 
 
Ainda na esteira do ponto anterior, será oportuno referir o artigo 31º do 
mesmo diploma que, no seu n.º 1, comete o desenvolvimento da 
acção social ao Estado, às Autarquias e às entidades sem fins 
lucrativos. 
 
Não menos importante será o nº 4 do mesmo artigo 31º da Lei de Bases 
da Segurança Social, na medida em que evidencia o princípio de que 
“O Estado apoia e valoriza as instituições particulares de solidariedade 
social e outras de reconhecido interesse público, sem carácter 
lucrativo, que prossigam objectivos de solidariedade social.” 
 
5.3 Entidades envolvidas/Responsabilidades. 
 
Actualmente a gestão destes equipamentos é directamente 
assegurada pelo MTSS. 
 
Não consideramos a passagem destes equipamentos para a gestão 
dos municípios uma prioridade e não vemos inconveniente se a sua 
gestão continuar a ser assegurada pelos serviços da segurança social.  
 
No entanto, querendo o Governo desresponsabilizar-se destas 
competências, os Municípios envolvidos darão o seguimento 
adequado a esta questão de acordo com o princípio que enunciamos 
a seguir. 
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Assim, na lógica do já referido “princípio da subsidiariedade” na 
acepção em que vem o mesmo previsto na Lei de Bases da Segurança 
Social deverá ser atribuída, prioritariamente, esta competência às 
Instituições de Solidariedade Social (IPSS), entidades vocacionadas 
para estas actividades e conhecedoras das mesmas. 
 
Deverá, no entanto, adoptar-se um processo transparente de oferta 
onde o Município deverá ser ouvido/consultado no processo de 
escolha da entidade não pública que assumirá a gestão/titularidade 
do equipamento a transferir. 
 
Só na inexistência de instituições aptas deverá o Município assumir a 
gestão destes equipamentos de rectaguarda/estabelecimentos 
integrados. 
 
Esta é uma filosofia de envolvimento da própria sociedade civil nas 
respostas sociais de que usufrui e uma responsabilização das entidades 
privadas no desenvolvimento da acção social, parceiros irrefutáveis em 
todo este processo. 
 
O exposto não obsta, no entanto, que haja uma negociação prévia e 
casuística do MTSS com cada Município, de modo a – no contexto 
orientador aqui definido - encontrar a solução mais adequada a cada 
caso concreto. 
 
Após a transferência da titularidade destes equipamentos e respectiva 
gestão, a mesma seria, preferencialmente, assegurada pelas 
instituições particulares de solidariedade social que se mostrassem mais 
aptas à assumpção desta responsabilidade. 
 
Subsidiária e residualmente, quando não existam instituições públicas, 
nos termos do parágrafo anterior, poderá ser o Município a assumir esta 
titularidade e assegurar esta gestão. 
 
 
5.4 Condições a ter em conta 
 
Na transferência destes “equipamentos integrados ou de rectaguarda”, 
parece-nos importante apontar alguns aspectos que são de carácter 
genérico relativamente à transferência de qualquer equipamento. 
 

• Deverá ser feito um levantamento do tipo de valências que 
existem nestas condições, qual o número e natureza dos seus 
utentes, e uma ratio do custo por utente consoante o 
equipamento em causa. 
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• Deverá resultar claro do normativo que venha operar esta 
transferência que a mesma inclui a transferência da respectiva 
titularidade e não apenas da mera gestão e funcionamento 
dos equipamentos. 

 
• Só deverão ser aceites os equipamentos cujo bom estado de 

conservação seja acautelado e assegurado antes da 
respectiva transferência. 

 
• Deverá ser feito um levantamento e avaliação dos protocolos e 

obrigações que eventualmente existam. 
 
• Quanto aos recursos humanos, deverá resultar claramente do 

normativo que opere esta transferência de competências se a 
transferência do pessoal acompanha a transferência deste 
património, e se assim for, qual o seu estatuto e como serão 
assegurados os seus direitos;  

 
• Deverá ser salvaguardado que o parque está em crescimento, 

pelo que deverão ser asseguradas as condições da sua 
evolução e adaptação. 

 
• Por fim, qualquer montante/ratio a que se chegue deverá 

obedecer a um princípio de actualização anual. 
 
5.5 Financiamento 
 
Quanto ao financiamento parece-nos que aqui deverão considerados 
alguns aspectos distintos. 
 
Desde logo, deverão ser criados ratios por equipamento e utente, que 
permitam o aumento proporcional do financiamento, em função do 
aumento do número de utentes. 
  
O financiamento da gestão destes equipamentos, além das normais 
despesas de funcionamento deverá considerar, igualmente, uma verba 
adstrita a intervenções de conservação e manutenção do edificado. 
 
A Lei das Finanças Locais poderá conter uma dotação para o 
funcionamento/gestão destes equipamentos que será transferida, 
atendendo a determinados ratios através do Orçamento de Estado. 
 
 
 
 
 
 


