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resumo 
 
 

O tema do presente trabalho assenta na vertente da economia social, 
nomeadamente no que toca às dinâmicas socioeconómicas das instituições 
locais.  
Nesta medida, a análise a que nos propomos prende-se com o facto de ser 
notória nas nossas sociedades a existência de determinado número de 
organizações que, embora não façam parte integrante do Estado, assumem 
um leque bastante extenso de funções, através das quais acabam por 
colmatar as necessidades dos cidadãos, muitas vezes substituindo-se ou 
coadjuvando as funções do próprio Estado. 
A instituição sobre a qual incidirá o caso de estudo será a Santa Casa da 
Misericórdia de Estarreja (SCME), como forma de, através do estudo da 
atividade desta instituição poder (não como forma de generalizar) observar o 
papel que estas instituições (Instituições do Terceiro Setor como as Santas 
Casas da Misericórdia), embora de modo algum únicas, acabam por 
desenvolver em prole da sociedade em que se encontram inseridas. 
O estudo assenta, nessa medida, na metodologia do estudo de caso, 
centrando-se a questão na atividade desenvolvida pela SCME na localidade 
onde se insere, com a observância do enquadramento e fundamentação 
teórica inerentes às chamadas instituições do terceiro setor.  
Assim, o tema vai de encontro à análise do papel das Santas Casas da 
Misericórdia na evolução socioeconómica das comunidades locais, pegando 
no caso concreto da atividade desenvolvida pela SCME no Concelho de 
Estarreja. 
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abstract 

 
The theme of the present work is based on the social economy, namely as 
regards the socioeconomic dynamics of local institutions.  
To this extent, the analysis we propose is based on the fact that it is notorious 
in our societies the existence of a certain number of organisations that, 
although not an integral part of the State, take on a fairly extensive range of 
functions, through which they end up meeting the needs of citizens, often 
replacing or supporting the functions of the State itself. 
The institution on which the case study will focus is Santa Casa da Misericórdia 
de Estarreja (SCME), as a way, through the study of the activity of this 
institution, to observe (not to generalise) the role that these institutions (Third 
Sector Institutions such as the Santas Casas da Misericórdia), although by no 
means unique, end up developing on behalf of the society in which they are 
inserted. 
The study is based, to this extent, on the methodology of the case study, 
focusing the issue on the activity developed by the SCME in the locality where 
it is inserted, with the observance of the framework and theoretical foundation 
inherent to the so-called third sector institutions.  
Thus, the theme meets the analysis of the role of the Santas Casas da 
Misericórdia in the socioeconomic evolution of local communities, taking the 
specific case of the activity developed by the SCME in the Municipality of 
Estarreja. 
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Introdução 
 

A análise que nos propomos efetuar, enquanto problemática de estudo, prende-se com o facto de 

ser notória nas nossas sociedades a existência de determinado número de organizações que, 

embora não façam parte integrante do Estado, assumem um leque bastante extenso de funções, 

através das quais acabam por colmatar as necessidades dos cidadãos, muitas vezes substituindo-

se ou coadjuvando as funções do próprio Estado. 

Para tal, o problema que se coloca, como questão de partida, é o de saber qual o papel/influência 

da atividade desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia, enquanto organização do terceiro 

setor, na dinâmica socioeconómica e no desenvolvimento local do Concelho de Estarreja, face à 

evolução socioeconómica sentida nos últimos anos. –  Saber como agem, reagem e adaptam-se 

às diversas situações emergentes na sociedade e meio envolventes e qual o seu contributo para 

o desenvolvimento local e qualidade de vida dos cidadãos, em articulação com a administração 

local e a própria administração central. 

Pretende-se centrar a análise nas questões do desenvolvimento local em relação com a atividade 

desenvolvida pelas organizações do terceiro setor, bem assim a relação das dinâmicas dessas 

organizações com o desenvolvimento local. Para tal, importa analisar o seu papel e influência 

nesse desenvolvimento, em especial, considerando a evolução socioeconómica sentida nos 

últimos dez anos. 

A importância do estudo desta problemática, além de outros fatores, pode enraizar-se em fatores 

que muito têm influenciado as vivências quotidianas das populações (com particular expressão 

nestes últimos anos), como o que diz respeito aos anos de crise vividos (e posteriormente de 

tentativa de saída da mesma).  

Se por um lado temos o reflexo desta situação, com a falta de rendimentos principalmente em 

determinadas franjas da sociedade, por outro, temos outros fatores relevantes ao nível 

sociodemográfico, como o envelhecimento da população, sendo que emerge daí a crescente 

necessidade de encontrar soluções acessíveis ao comum indivíduo, para o que as redes de 

organizações do terceiro setor, aquelas que operam ao nível da economia social contribuem, 

coadjuvando (quando não, substituindo-se) ao papel do próprio Estado, ideia esta patente em 

Jacob et al. (2013). 
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Tudo isto se reveste de relevância e atualidade quer no que toca ao que tem vindo a ser feito no 

âmbito da economia social, bem como no sentido de analisar a forma como as organizações que 

desse modo operam se adaptam continuamente consoante as necessidades e situações, por 

vezes reinventado e reinventando-se, evoluindo. – Saber assim como uma organização desta 

natureza busca respostas aos problemas, a forma como se constituem como inovadoras, nos 

vários contextos e, consequentemente qual o seu papel no desenvolvimento local, ou de como 

poderão continuar a contribuir nesse sentido.   

As organizações do terceiro setor debelam os problemas sociais que emergem no quotidiano das 

comunidades, indo mais além conferindo certa proteção e defesa dos interesses dos cidadãos, 

quer quanto ao que se encontra instituído, quer quanto a tudo que surge em épocas mais 

conturbadas principalmente ao nível económico, o que leva à impossibilidade de resolução dos 

problemas pela via individual ou estatal e daí essa união de esforços resultar na tal atividade 

voluntária intermédia entre público/privados. Esta ideia é observada em autores como Ferreira 

(2014), que preconizam ainda a existência de um caráter de heterogeneidade quanto às funções 

e à própria organização e orgânica dessas organizações, dependentes das suas próprias funções 

e das realidades observadas, ao que estão ligados diversos atores internos e externos com ligação 

às organizações de economia social. 

Neste contexto, encontramos especial relevo na relação entre os modos de agir e interagir, que 

envolvem elementos internos e externos que influenciam as organizações, ou seja, que intervêm 

nos seus processos e levam à mudança e inovação socias, mormente quando dinamizados por 

circunstancialismos específicos de índole económica (particularmente difíceis), das dinâmicas 

sociais e locais, entre outros aspetos de relevância para a mudança institucional e do próprio 

desenvolvimento local. 

Interessa ainda falar numa outra vicissitude que, já neste ano de 2020, no decurso da realização 

deste trabalho, assolou a população mundial, pois que, numa altura em que se julgava 

definitivamente se conseguir entrar um período vulgarmente apelidado de “pós-crise”, uma outra 

forma de crise se instalou. – Esta, alastrou-se com bastante rapidez, não apenas a alguns países, 

como Portugal, mas que se tornou rapidamente numa crise mundial. Falamos da doença COVID-

19 que adveio da rápida propagação do vírus SARS-Cov-2, o que provocou a situação pandémica 

em que nos encontramos a viver desde o início do mês de março de 2020, até aos dias de hoje.  
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Nessa senda, julga-se pertinente, tentar delinear um paralelo entre a situação de crise dos últimos 

anos com a situação atual, pelo menos no sentido de fazer uma projeção de como ao encontrar-

nos a tentar sair de uma situação difícil, surge nova situação em que é necessária uma adaptação 

rápida a um novo contexto de dificuldades. Dificuldades estas que podem ter consequências 

gravosas, atendendo a que se trata de uma organização que acolhe idosos, na sua valência de 

Lar de Idosos, assim como no que toca às valências concernentes ao acolhimento de crianças.  

Uma nova “depressão” económica surge quase a nível mundial, na sequência da crise sanitária 

instalada, atenta a necessidade de conter com rapidez e eficácia a propagação do vírus, pelo 

desconhecimento sobre o mesmo, a sua natureza e mutações, que entretanto foram surgindo, o 

tratamento e a necessidade de rapidamente criar vacinas capazes de travar esse contágio em 

massa, desacelerando assim a sua propagação, de forma a travar os efeitos catastróficos na 

saúde pública, na economia e na sociedade. 

As medidas tomadas pelo governo, na sequência das sucessivas declarações de estados de 

emergência e de calamidade, levaram ao encerramento de escolas, parte de fábricas, comércio e 

serviços, assim como a proibição de realização de espetáculos e de eventos culturais, igualmente 

enveredando pela via do confinamento total ou parcial, por determinados períodos de tempo, o 

que condicionou fortemente a economia do país. 

Essas circunstâncias ditaram para muitos a queda repentina numa situação de (nova) pobreza, 

bem como piorando a situação já de si difícil de outros, o que atingiu um grande número de 

pessoas, principalmente devido ao desemprego que adveio da desaceleração económica.  

Se as necessidades existentes na sociedade a que, quer os organismos públicos, quer as 

organizações de cariz social tentavam dar a melhor resposta possível, nestes últimos meses, 

aumentaram consideravelmente, atento aquilo que nos é veiculado diariamente quer pelo mass 

media, quer pela perceção que cada um de nós tem do que se passa em nosso redor. 

Se nos situarmos no início do último trimestre deste ano de 2020, a situação vivida, é da iminência 

de voltarmos ao confinamento, a um conjunto de restrições que desembocarão necessariamente 

nas já perspetivadas consequências económicas e sociais conhecidas de aumento das 

necessidades, mesmo as mais básicas dos cidadãos. 

Nessa sequência, e desde o início da situação de pandemia decretada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), surgem os planos de contingência emanados pela Administração Central do 
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Estado (ACE), pela Direção Geral da Saúde (DGS) e todos os organismos direta ou indiretamente 

competentes para o efeito, estabelecendo as mais diversas linhas de ação, tendo em conta a 

necessidade de proteger os cidadãos, principalmente os mais vulneráveis, daí que, as próprias 

instituições se viram a braços com uma nova crise.  

Esta nova situação de crise, com cariz de emergência nas ações a tomar, para evitar a afetação 

de um maior número de pessoas, desde logo ao nível sanitário, levou à necessidade de uma 

adaptação repentina, mesmo de um antecipar de situações para que a implementação das 

medidas e planos de contingência fossem eficazes no controlo da propagação da doença, com 

todas as consequências que daí advêm, quer de saúde, económicas e sociais.   

Acontece que esta situação de emergência, chamemos-lhe assim, surge no decurso da 

elaboração do presente trabalho, razão pela qual, mesmo sem muito enquadramento teórico e 

científico, pela simples razão de que este contexto veio influenciar o curso das atividades 

desenvolvidas quer ao nível local, quer ao nível das organizações, sendo, por isso, e numa 

perspetiva pessoal, importante que não seja focado, pelo menos a título de uma situação 

relativamente anómala, a qual teve mesmo influência na realização desta dissertação e atenta a 

sua atualidade e a própria razão de ser um momento histórico excecional e contemporâneo.  

Esta nova circunstância, atravessa o período de elaboração da presente dissertação, surgindo 

como uma nova fase de crise, desta feita, ao nível mundial, provocada pelo surgimento da 

pandemia fruto da propagação do vírus Covid-19, situação essa que atravessamos na atualidade 

e ainda sem limites definidos em termos de consequências futuras e da sua exata durabilidade. 

As consequências exatas e sentido de tempo, são ainda à altura da conclusão do trabalho, e em 

termos absolutos, desconhecidas. 

Nesse sentido, será efetuada uma abordagem ao tema, pelo menos sob o ponto de vista da sua 

importância e influência nas dinâmicas institucionais e destas com o meio envolvente, atenta a 

natureza da sua atividade e público-alvo, perante a emergência desta nova situação, como 

veremos nos capítulos concernentes ao estudo de caso apresentado. 

Certo é, que em qualquer dos contextos de crise vivenciados nos anos precedentes e na 

atualidade, em ambos os casos, de modo e, com consequências diversas, foi necessário 

procurarem-se respostas não só ao nível da Administração Central do Estado (ACE), mas em 

todos os organismos que compõem a Administração Pública (AP), de modo direto ou em 
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cooperação com a mesma, em muitos dos casos antecipando os problemas e o delinear de 

soluções e planos de ação com certa rapidez. 

Investigar este tema, da atividade desenvolvida pelas organizações do terceiro setor, continua 

atual, como se vê através dos exemplos em que se atravessam momentos de maior dificuldade, 

continuando pertinente a sua existência, bem como a análise do seu contributo no 

desenvolvimento local. Portanto, neste contexto, esta dissertação apresenta-se com a introdução 

que aqui foi delineada; a seguir, o item I, onde apresentamos a problemática em estudo e 

descrevemos o nosso projeto de investigação. No item II fazemos o enquadramento e 

fundamentação teórica – o estado atual da arte. É neste item que aprofundamos o nosso 

conhecimento teórico sobre os conceitos que norteiam este trabalho. No item III descrevemos o 

plano metodológico – método, técnicas e modelo de investigação. A partir deste suporte técnico e 

metodológico apresentamos o item IV que revela o nosso estudo de caso – a atividade da Santa 

Casa da Misericórdia de Estarreja e o desenvolvimento local, e que resultados encontramos. A 

seguir o item IV apresentamos as nossas considerações finais. Discutimos sobre o que nos foi 

possível aprender e apreender no percurso desta investigação proposta sob o título “O Papel das 

Organizações do Terceiro Setor no Desenvolvimento Local - Caso da Santa Casa da Misericórdia 

de Estarreja. A bibliografia e os anexos encerram as seções que compõem esta dissertação. 
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I APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA EM ESTUDO  
 

1.1- O projeto conducente à investigação  
 

A elaboração e construção das linhas conducentes à realização deste trabalho de 

investigação assentam na elaboração de um projeto que constitui um ponto de partida para a 

análise a efetuar, mas, mais do que isso, o fio condutor que nos orienta em todos os passos que 

constituem o longo caminho a percorrer até chegarmos aos resultados que buscamos.  

Nada se deixou ao acaso, sendo que ao logo da construção foi surgindo a necessidade de seguir 

opções que anteriormente não teriam sido equacionadas, mas que se foram revelando 

importantes, principalmente em virtude das leituras que suportaram a elaboração do quadro 

teórico. As boas teorias suportam bem a realidade e foi essa a alavanca essencial na construção 

desse plano inicial de investigação. 

Quer os resultados nos conduzam à confirmação dos nossos pressupostos ou da sua informação, 

o projeto no qual assenta a investigação, constitui uma base que nos permite de uma forma segura 

e séria representar e apresentar a realidade dos factos em análise.  

Como tal, a estrutura deste projeto foi delineada com muito cuidado e preocupação em perseguir 

preceitos como assertividade e adequabilidade o mais plena possível ao objeto de estudo e à 

própria elaboração e estruturação das linhas subjacentes à investigação e redação final da tese, 

em cada uma das suas fases e na sua visão como um todo. Mesmo que por vezes em abstrato 

esteve sempre presente um raciocínio lógico quanto à construção e delineamento da investigação 

como um todo, principalmente em consideração com os objetivos definidos. 

A estrutura seguida na elaboração do projeto, e pode dizer-se, também respeitada, em termos das 

etapas necessárias e que habitualmente são aconselhadas nesta fase, compreendeu a 

preparação das fases previstas para a investigação na vertente teórica e empírica. 
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1.2- A problemática de investigação – delimitação do objeto de estudo 
 

O problema que se coloca e que está subjacente à realização do presente trabalho, leva-

nos à formulação de uma questão de partida, ou seja, a principal questão que é colocada e à qual 

pretendemos dar resposta, é a de saber qual o papel/influência da atividade desenvolvida pela 

Santa Casa da Misericórdia de Estarreja, enquanto organização do terceiro setor, na dinâmica 

socioeconómica e no desenvolvimento local do Concelho de Estarreja (face à evolução 

socioeconómica sentida nos últimos dez anos). 

Esta problemática insere-se no contexto da atividade desenvolvida por determinadas 

organizações às quais não subjaz o intuito de obtenção de lucro, mas antes, se volutariam para 

suprir as necessidades económicas e sociais, inerentes à vida quotidiana dos cidadãos, as quais, 

não raras vezes o próprio Estado não consegue dar resposta, ou esta não é suficiente (Ferreira, 

2019). 

Segundo Ferreira (2009), em Portugal, particularmente a partir dos anos 1970, começam a emergir 

este tipo de organizações de cariz social, chamadas assim de organizações de economia social, 

as quais nascem por vários tipos de iniciativas de solidariedade e de modo voluntário, formando-

se e implantando-se como associações, cooperativas mutualidades, mas em que a formulação 

jurídica mais corrente á a de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

O estudo desta questão da influência da atividade destas organizações é importante tanto quanto 

se mostra implantado no nosso país, como, particularmente se revela importante especialmente 

em épocas em que os problemas socias ditos - de sempre -, se enfatizam e se agravam fruto da 

conjuntura económica vivenciada em determinados momentos, ideia de que podemos ver patente 

na literatura, segundo a análise de Vieira (2015). 

Tratando-se de um estudo de caso, o trabalho será realizado por referência à Santa Casa da 

Misericórdia de Estarreja (SCME), pelo que espacialmente a delimitação a considerar será o 

concelho de Estarreja, inserindo-se esta na localidade de Estarreja, distrito de Aveiro, onde tem a 

sua sede e demais infraestruturas necessárias ao seu funcionamento e de cuja caraterização e 

aspetos do seu funcionamento se dará conta. 
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Por se tratar de um estudo que diz respeito à relação entre a atividade da organização (de cariz 

social) e o desenvolvimento local, será considerado todo um conjunto de circunstancialismos que 

dizem respeito às características da vida da comunidade, considerando ainda a atividade 

desenvolvida pela instituição em prole do seu desenvolvimento. 

O período temporal de referência é o decorrido entre o início da crise económica, até aos dias de 

hoje, ou seja, aproximadamente os últimos dez anos, com particular ênfase nas transformações 

sofridas aos vários níveis, quer económico, quer social, e que género de vicissitudes daí se 

retiraram, como reagiu a organização, nomeadamente no que toca ao desenvolvimento local.  

Nesta senda, efetuar-se-á não só a caracterização da instituição, sua atividade e áreas de atuação, 

mas ainda a caracterização do meio local, nas dimensões social, económica e mesmo da evolução 

ao longo deste período, para melhor compreensão do fenómeno em causa.  

Neste contexto, o objetivo geral que se pretende atingir com a presente investigação é o de, 

genericamente, explorar o papel que a atividade das organizações do terceiro setor tem nas 

comunidades locais onde se inserem e a forma como evoluem e influenciam a vida das 

comunidades, considerando o seu desenvolvimento. 

No que concerne à definição de objetivos mais específicos, a ideia é a de afinar a nossa pesquisa 

em consideração pelo objeto de estudo. Nesta senda, pretende-se analisar e explorar o papel e 

influência que as organizações do terceiro setor podem ter nos processos de desenvolvimento 

local. 

Efetuar, assim, uma análise sobre a atividade desenvolvida pelas organizações do terceiro setor, 

bem como o modo como estas se adaptam e se comportam em relação com o desenvolvimento 

local, à luz de um estudo de caso, ou seja, a atividade desenvolvida pela SCME.  

Por último, abordar o papel e o esforço desenvolvido pelas organizações do terceiro setor no 

desenvolvimento local considerando a evolução socioeconómica sentida nos últimos dez anos, 

tomando como objeto concreto do estudo de caso a atividade que a Santa Casa da Misericórdia 

de Estarreja tem vindo a desenvolver. 

No intuito de melhor concretizar os objetivos ora definidos, avança-se que a pretensão maior, com 

a recolha de dados a efetuar, é a de, em primeiro lugar, analisar e caracterizar a atividade 
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desenvolvida pela instituição em apreço, como OTS, demonstrando a partir daí o grau de 

envolvência na comunidade local e contributo em prole do seu desenvolvimento.  

A partir daí, explorar esse papel, nomeadamente de encontro aos objetivos estabelecidos, aferir 

quanto à sua capacidade de influência sob o ponto de vista da economia social, em relação com 

o meio onde desenvolve a sua atividade e em que medida tal poderá ter um papel ou influência 

no desenvolvimento local.  

Por conseguinte, analisar o seu papel em todo esse contexto, do local, das suas transformações, 

das virtudes dessas transformações, também fruto do ambiente de crise económica vivenciado 

nestes últimos anos e do qual nos encontramos a (tentar) sair. 
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II ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – O ESTADO ATUAL 
DA ARTE 
 

2.1- A economia social e os mecanismos de solidariedade 
 

No intuito de contextualizar a temática da economia social e da emergência do conceito de 

terceiro setor em Portugal, a par do que aconteceu em outros países, pode iniciar-se por uma 

definição tão simplista quão elucidativa, ou seja, a que considera que este setor obedece à junção 

do esforço estatal ao privado com o intuito, além do mais, colmatar as falhas do Estado, 

relacionando-se ambos os setores para servir o cidadão nas suas necessidades, particularmente 

as mais básicas (Ferreira, 2009, 2014 e 2019). – Isto para referir que este enfoque aparece em 

diversos escritos sobre a temática, com os necessários desenvolvimentos, mas sempre com base 

nesta ideia principal, como veremos adiante.  

Aprofundando o conceito de economia social, este conceito para Defourny (2009, p. 156), de modo 

sucinto, “[...] remete àquelas atividades económicas, concernindo à sociedade de pessoas que 

busquem democracia económica associada à utilidade social”. O termo remete, pois, para as 

atividades que não cabem puramente no setor público, mas que não são inteiramente do setor 

privado, tanto mais que o objetivo principal não é, de todo, o da obtenção do lucro propriamente 

dito. – Pelo contrário, estas organizações buscam, em termos económicos, a sua própria 

sobrevivência, seja, para conseguirem gerir as suas próprias contas de modo a manterem-se, não 

raras vezes “à tona de água” de modo a não falharem os objetivos da sua atividade, enquanto 

servidores do interesse geral, de que mais do que comprovadamente são atividades que levam 

ao cidadão o que o Estado não consegue sozinho debelar (Ferreira & Almeida, 2020). Tal distinção 

também é focada em Cattani (2009), que enfatiza o crescimento do número de organizações de 

cuja atividade e papel na sociedade não tem como objetivo principal o lucro. 

Ainda para Namorado (2017, p. 3), referindo-se concretamente ao caso português, na abrangência 

do conceito de economia social “cabem na economia social as entidades que assumem a forma 

de cooperativas, as que são fundações e uma parte das que assumem a forma de associação. 

Também são por ela abrangidas, quer as entidades de natureza comunitária, quer as que são 

autogestionárias.” 
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A literatura é vasta quão remota nestas questões do estudo da economia social, temos por 

exemplo alguns autores clássicos da sociologia como Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim, 

indo de um traço mais aprofundado das relações económicas tendo por base as relações 

humanas, quando atentamos em autores como Marx, até à teorização mais aproximada às 

questões da solidariedade, que encontramos bastante sistematizadas na obra de Durkheim, 

principalmente na sua obra “A divisão do Trabalho Social”. Como é referido em Hespanha et al.  

(2011, p. 28), para Marx as relações socias encontram-se na base das relações “fetichizadas” em 

que tudo é o oposto de que parece ser, em que imperam binómios como competição/cooperação, 

ou de exploração/liberdade. 

Ainda para Hespanha et al. (2011), a obra de Polanyi é apresentada como meritória de conotação 

com a evolução atual de uma crescente indissolubilidade das questões sociológicas com as da 

economia, ou seja, o caminho percorrido encontra-se na senda da construção de conceitos mais 

abrangentes, relacionados com o de economia social, o que conduz a um afastamento da 

dimensão puramente económica das relações. 

Outra questão associada, que é também amplamente considerada na sociologia com ênfase na 

administração e gestão pública, principalmente as políticas públicas, tem a ver com o facto de a 

economia social ou solidária contribuir para o desdobramento dos fenómenos de exclusão e 

delineamento de estratégias de inclusão (Bittencourt, 2014). 

Para Hespanha et al. (2011, p. 72), e bem assim, a par do resultado das iniciativas levadas a cabo 

no âmbito de ação da economia social, temos as próprias relações de trabalho que se 

desenvolvem à custa de todo este processo desenvolvido no campo da economia social, reflexo 

de que “a primeira ideia – a da economia social como uma forma de inclusão social – pressupõe 

a existência de uma sociedade e de um mercado que hipoteticamente podem incluir a todos. 

Portanto, vemos aqui uma ligação entre atividades desenvolvidas por certo tipo de organizações 

que preconizam quer valores de índole solidária, quer de inclusão social, tendencialmente com 

maior capacidade de promover a generalização do acesso a determinados bens e serviços que 

de outro modo não seriem de fácil acesso para todos de igual forma.  

Assim, ao passo que os serviços agregam grupos societais, contribuem largamente para o 

combate à exclusão de acesso por parte de grupos de indivíduos que se podem considerar mais 

desfavorecidos, ao passo que os serviços, por regra, se direcionam e estão acessíveis a todos, 
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mas com a especial vantagem de desenvolverem esforços solidários necessários a uma maior 

abrangência, tanto mais que, como veremos, a sua atividade tem um cariz voltado para o 

desenvolvimento da sua atividade tendo em consideração o meio local onde se inserem.  

Por assim dizer, o enfoque da questão em termos do desenvolvimento de mecanismos sociais de 

solidariedade, encontra-se no domínio da visão funcionalista, sendo as relações socais retratadas, 

segundo esta visão, com contornos de ligação entre  a coesão e a anomia o processo se encontra 

delineado em torno do que autores como Hespanha et al. (2011, p. 72), “…onde a solidariedade 

social se expressa em termos de valores (sociais, políticos, culturais, etc…) compartilhados por 

todos e onde o trabalho aparece como substrato material dessa consciência coletiva, permitindo 

à comunidade ou sociedade reproduzir-se economicamente, reforçando os valores comuns”. 

Poderá resumir-se um pouco esta ideia da relação entre os mecanismos de solidariedade e o 

exercício da atividade em contexto da chamada economia social, ou solidária, como a expressão 

da organização do trabalho social que preconiza a integração socioeconómica dos indivíduos, 

enquanto trabalhador e parte da organização e meio ambiente, como um todo, um processo único 

que, em última instância faz de cada um dos indivíduos, enquanto participantes, parte de um todo 

que é a sociedade, visão esta que podemos encontrar explanada em Hespanha et al.  (2011, p. 

72). 

Por conseguinte, este tipo de quadro de análise suporta uma abordagem de união entre a 

economia convencional e aquela que surge em torno das iniciativas de solidariedade, com base 

na organização do trabalho social, como principal fundamento dessa união. 

Numa vertente sociológica, tomando por base essa visão, da teoria funcionalista, que nos conduz 

a um encontro muito próximo com a obra de Émile Durkheim, considerado seu fundador, trazendo 

aqui, nomeadamente, e com maior interesse para o nosso tema, a análise que efetua na obra “A 

Divisão do Trabalho Social”, não esquecendo ainda assim que outros foram os autores a contribuir 

para o desenvolvimento da teoria, como Robert Merton, Herbert Spencer, ou ainda Talcott 

Parsons. –  Esta é uma forma de análise que vem na senda das ciências naturais e presente em 

estudos antropológicos. –  Durkheim efetuou o seu estudo também recorrendo às origens, à vida 

primitiva, por exemplo na sua obra “As formas elementares da vida religiosa”, na qual efetua uma 

teorização baseada numa organização da vida social com base na religião, aí preconizada como 

a origem do conhecimento humano. 
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Genericamente, na visão funcionalista, a sociedade é tomada como um todo composto de diversas 

partes com as suas funções específicas, mas que se relacionam entre si e compõem assim um 

determinado tecido social onde se desenvolvem as relações entre os indivíduos e entre estes e as 

várias instituições, observando-se a sociedade sob o ponto de vista sistémico, onde tudo interage 

e tudo tem a ver com tudo, não existindo atos isolados, ou seja, a sociedade é vista como uma 

máquina e tudo quanto da mesma faz parte (que a compõe), são as suas engrenagens. 

A ideia central é a de que tal como no caso dos organismos vivos, na vida em sociedade cada 

indivíduo tem uma função que se articula à de um outro, encadeando-se e completando-se 

mutuamente através de uma partilha de funções, formando como que uma cadeia, como na visão 

dos sistemas relativos à sobrevivência dos seres vivos, na análise das ciências naturais.  

Considerando a ação dos indivíduos e organizações, na abordagem de Durkheim (1989), o mesmo 

preconiza a existência de dois tipos essenciais de solidariedade que influenciam a vida em 

sociedade, a “solidariedade mecânica” e a “solidariedade orgânica”. O autor vê estes dois tipos de 

solidariedade emergindo como base de uma dupla origem da vida social, em que estas 

determinarão o grau de integração e /ou de coesão social, consoante a predominância de cada 

uma delas, o que é enfatizado na seguinte afirmação “A vida social tem uma dupla origem, a 

similitude das consciências e a divisão do trabalho social” (Durkheim, 1989, p.259).  

É esta a ideia que nos é apresentada por Durkheim como base da coesão social, ou seja, são 

percorridos os trilhos da solidariedade social, considerando que a própria divisão do trabalho 

contém em si “… um caráter moral”, o que no fundo é atribuído devido à existência de uma 

necessidade de ordem, de harmonia, de solidariedade social, que geralmente passam por esse 

caráter moral (Durkheim, 1989, p.79). Para o autor, a moral e o costume têm um peso enorme na 

criação dos laços sociais que unem os indivíduos, e estes a coletividades, também na vertente 

que passa pela ligação às instituições sociais e organizações que os representam e apoiam no 

seu quotidiano, e em última instância, a sociedades mais vastas. Esta visão assenta num 

crescimento do indivíduo, per si, de si para parte de um conjunto de organizações e que daí se 

projeta na sociedade mais vasta. 

Quando o autor fala em solidariedade mecânica, ele pretende explicar os mecanismos que levam 

ao estabelecimento de laços entre os indivíduos e de estes com a sociedade (sociedade com 

todos os organismos que a compõem e representam), tendo por base a similitude que existe entre 
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si a vários níveis e que assim conseguem formar a já referida “consciência coletiva comum” 

(Durkheim, 1989, p.98).  

Para Durkheim, a similitude das consciências é a base da solidariedade mecânica e a divisão do 

trabalho constitui o fundamento da solidariedade orgânica. 

Esta ideia é também transmitida por Xiberras (1993, p. 44) quando refere que “esta forma de 

solidariedade descreve o laço social existente nas sociedades tradicionais: agrupamentos estáveis 

e restritos, onde os indivíduos são intermutáveis porque se assemelham, simultaneamente do 

ponto de vista da sua função no grupo e da identidade das suas representações.”    

Por conseguinte, somos levados a crer que os indivíduos são referência uns para os outros, isto 

apesar de nem todos o serem na mesma medida, sendo que essa medida é determinada por uma 

diversidade de fatores, podendo esta situação ser considerada como um privilégio da modelização 

em ordem à consciência coletiva, representando um laço social privilegiado nas sociedades 

tradicionais.  

Ao aplicar às relações sociais os mesmos pressupostos a que aderiram outros campos como os 

das ciências naturais, parte-se do pressuposto de que “qualquer que seja a apreciação que se 

faça sobre a divisão do trabalho, toda a gente entende bem que ela é, e se torna cada vez mais, 

uma das bases fundamentais da ordem social” (Durkheim, 1989, p. 54). Para Xiberras (1993, p. 

46), a ideia patente é a de que “Durkheim imagina uma rede complexa, cujas estruturas se 

aparentam às dos organismos vivos” 

Os laços gerados, culminam em sentimentos de solidariedade, os quais, por sua vez, 

desenvolvem outros laços mais ou menos contratuais, em que esta partilha de funções ou, como 

na visão durkheimiana, a divisão do trabalho, origina inúmeros outros tipos de solidariedade 

(Durkheim, 1989).  

A solidariedade orgânica tem proveniência na divisão do trabalho propriamente dita e tem por 

base os fundamentos da biologia, como sendo aquela que é orgânica supõe uma coesão não 

sendo produzida pelo acordo externo, não sendo para o autor “... uma solidariedade verdadeira, 

possuindo uma existência própria e uma natureza especial, mas antes o lado negativo de qualquer 

espécie de solidariedade” (Durkheim, 1989, p. 140).  
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Encontramos aqui o “[...] princípio da diferenciação [...]” como afirma Xiberras (1993, p. 45) e que 

está no âmago da utilização da expressão metafórica «solidariedade orgânica» sobre a qual o 

autor reafirma uma vertente negativa ao dizer que “as normas relativas aos direitos reais e às 

relações pessoais que se estabelecem, se for caso disso, constituem um sistema definido que 

tem por função não ligar umas às outras as diferentes partes da sociedade, mas, pelo contrário 

separá-las umas das outras, assinalar nitidamente os limites que as separam” (Durkheim,1989, 

p.140).  

Existe, por outro lado, uma vertente positiva na divisão do trabalho, aquela que emerge de 

relações que exprimem a solidariedade particular, como Durkheim (1989, p. 144) exemplifica 

como sendo as provenientes de laços familiares e que dão lugar à “divisão do trabalho doméstico” 

e em que o direito contratual está também presente e que suportará a existência dessas relações 

positivas, sendo que, no dizer de autor, “[...] o contrato é por excelência a expressão jurídica da 

cooperação” (Durkheim,1989, p. 144). 

Por conseguinte, os laços criados e que envolvem cooperação, esta dará, por sua vez, origem a 

uma reciprocidade possível pela existência de tarefas comuns na divisão do trabalho, mas onde 

é difícil haver plenitude, uma vez que os indivíduos nem sempre auferem de condições iguais ou 

equiparadas, ao passo que não é possível encontrar identidade em todas as participações, logo, 

há especificidades que escapam à ação de uma tal “consciência coletiva” de que já falámos.  

Em suma, enquanto a solidariedade mecânica diz respeito àquela que reúne as semelhanças entre 

os indivíduos e provoca a existência de uma consciência coletiva, a solidariedade orgânica, a que 

o autor se refere metaforicamente com pressupostos da biologia, ao reportar-se à particularidade 

de os indivíduos realizarem as respetivas funções no quadro da divisão social do trabalho. – São 

duas as razões que levam a divisão do trabalho a gerar solidariedade, a primeira quando forçada 

e a segunda quando a densidade material se sobrepõe à densidade moral.  

Pode observar-se uma evolução da análise durkheimiana sobre a divisão do trabalho social no 

sentido de uma diminuição e desagregação crescente, em tempos modernos, dos valores morais 

que eram o cunho da coesão social e a que o autor se refere como densidade moral, e é a partir 

daí que surge a anomia como a designação desse fenómeno que preconiza como patológico.  

Assim, segundo a análise de Xiberras (1993, p. 49), o conceito de anomia “[...] designa, no plano 
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das representações, a desagregação dos valores e a ausência de referências; no plano das 

relações humanas, a desagregação do tecido de relações sociais; e enfim, a anomia designa 

também a desafeição ou a falta de adesão aos valores”. 

Quando a divisão do trabalho for forçada, ela é suscetível de desembocar em desintegração. 

Neste quadro, quanto mais o indivíduo se concentra no seu propósito ou objetivo, mais se esquece 

que esse faz parte de um todo integrante.  

Por assim dizer, as sociedades evoluíram de uma consciência coletiva baseada na solidariedade 

mecânica, passando por sentimentos de anomia e de vazio social gerados por uma fraca 

densidade moral, gradualmente, para a generalização de uma consciência individual geradora de 

solidariedades orgânicas preponderantes na sociedade moderna.  

O grau de predominância de cada uma das solidariedades preconizadas por Durkheim 

influencia o grau de coesão da sociedade. A existência de uma consciência coletiva na base 

da similitude determina relações de tipo mecânico. A emergência de um tipo de organização 

e diferenciação do trabalho social gera solidariedade orgânica; porém, quando a divisão do 

trabalho for anémica e assente no individualismo das consciências leva a uma decomposição 

excessiva do tecido social que, ao instalar-se, culmina na geração de sentimentos de anomia, de 

perda e de desapontamento.  

Em outras obras de Durkheim, como "O Suicídio", o autor preconiza esta ideia de ausência de 

normas, que traduz o conceito de anomia, como sendo um dos três tipos de suicídio que encontra 

nesse tipo de sociedades. Esta situação de anomia conduz à ocorrência de comportamentos 

marginais, ou seja, propícios às situações de exclusão e mesmo a comportamentos, cuja prática 

exige contornos de maior profundidade, como seja a ocorrência da criminalidade tal como refere 

Rodrigues et. al (2000, p. 26).  

Tudo isto, não obstante poder existir desagregação e luta individual na teia da diversidade de 

relações de um tecido social que em momentos de maior degradação e decomposição se afasta 

mais veementemente da ideia de coesão social, os indivíduos têm essa tendência ao organizar-

se e afirmam-se através dos seus grupos de referência.  

Para tal, concorrem os critérios de similitude, procurando, naturalmente, os grupos, instituições e 
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organizações que melhor representem os seus interesses e que melhor consigam suprir as suas 

necessidades, principalmente as mais básicas, agrupando-se dessa forma, sendo nesta medida 

que acaba por funcionar a solidariedade, apoiada na noção de cidadania e mesmo da emergência 

de redes de voluntariado, contributo para a construção de redes de mútuo apoio entre indivíduos 

e grupos.  

A sua organização privilegia, pois, o nível local, estrategicamente, para fazer face aos problemas 

existentes. Com um grau de proximidade que permite democratizar a vida dos cidadãos, ainda 

que afastados suficientemente do poder central e das organizações estatais de referência para 

não terem acesso a determinados bens e serviços, garante a sua melhor e mais qualitativa 

sobrevivência. Tal se torna visível principalmente quando atentamos em grupos mais 

desfavorecidos ou vulneráveis da sociedade, ou seja, “Esta economia social ou do “terceiro setor” 

é “social” porque o seu fim é o bem-estar social, o desenvolvimento local e a solidariedade.”, como 

vamos encontrar em Jacob et al. (2013, p. 11). 

Ainda confirmando e reforçando a importância, o enraizamento e a legalidade de que se reveste 

a prática da atividade das organizações com força de economia social, bem assim da sua 

representatividade em complemento das funções do Estado nesta matéria temos, entre outros, o 

exemplo da “Lei de Bases da Economia Social”, regulamentada pela Lei 30/2013 de 08 de maio, 

os diplomas que regulamentam o funcionamento das IPSS ou ainda o diploma legal que  

estabelece a composição e modo de funcionamento do denominado “Conselho Nacional para as 

Políticas de Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social”, criado pelo 

Decreto-Lei n.º 167-C/2013, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 28/2015, de 10 de 

fevereiro, abreviadamente designado por Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e 

Segurança Social (CNPSSS). Como tal, aí vem referido que o CNPSSS “é um órgão consultivo 

que tem por missão promover e assegurar a participação, dos parceiros sociais, do movimento 

associativo e outras entidades da sociedade civil, em articulação com as entidades públicas 

legalmente competentes para a definição e acompanhamento da execução das políticas de 

segurança social, políticas sociais e de família, bem como, da inclusão das pessoas com 

deficiência e do voluntariado”.  

 



O Papel das Organizações do Terceiro Setor no Desenvolvimento Local 

 - Caso da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja- 

 

  
 Dissertação - Mestrado em Administração e Gestão Pública – Universidade de Aveiro 21 

 

2.2-As organizações do terceiro setor (OTS) 

Quanto à abordagem do conceito de organizações do terceiro setor (OTS), importa em 

primeiro lugar localizar-nos quanto à definição daquilo que são as OTS. Estas aparecem-nos 

fundamentalmente associadas à ideia do exercício de uma determinada atividade em prole dos 

cidadãos, sem um fim lucrativo (Ferreira, 2009). A base do exercício das atividades associadas ao 

denominado terceiro setor, levado a cabo por associações e organizações específicas, sendo 

normalmente dotadas de suporte legal e organizacional.  – Têm, por assim dizer, fins concretos e 

definidos segundo as funções e orientações específicas da atividade que desenvolvem, 

predominantemente envolta num misto de propósito filantrópico, fortemente associado à ideia de 

voluntariado, como bases da sua ação, sendo um conceito de inspiração anglo-saxónica como 

referido por Santos et al. (2015, p.20). 

Mesmo aí se encontrando uma resenha objetiva e concisa, teremos, pois, que, além de aprofundar 

o conceito com base na sua definição teórica, ver de que forma este surge, qual o seu 

enquadramento concreto na atividade socioeconómica, bem ainda a que dinâmicas e dimensões 

está relacionado, ou seja, aferir sobre a operacionalização do mesmo no contexto da economia 

social, à qual é adjacente. Na definição de Sílvia Ferreira, 

o termo terceiro sector é uma definição usada para descrever um conjunto de relações sociais diferentes 

das do Estado e do mercado. como tal, é uma definição relacional que também depende das mudanças na 

natureza do Estado e das forças de mercado. é aplicado frequentemente a uma grande variedade de 

iniciativas, como organizações de caridade, associações, fundações, grupos de auto- ajuda, iniciativas 

populares de base, redes e movimentos sociais, mutualidades, cooperativas, empresas sociais e outras. 

Com base em tradições teóricas diferentes e com ênfases diferentes, têm sido apresentadas listas de 

propriedades para definir e classificar o terceiro sector. Estas podem referir-se a características 

organizacionais – como o carácter privado, a ausência de finalidades lucrativas, o objetivo de beneficiar a 

comunidade ou os seus membros, o seu carácter autogovernado e voluntário e o seu grau de organização 

formal –, ou a racionalidades ou valores específicos – solidariedade, participação democrática, enraizamento 

local (Ferreira, 2009, p. 322). 

Apesar de patente um cariz particular, existe uma participação do Estado, que garante essa união 

de “esforços” para a consecução dos objetivos que essas instituições servem nas comunidades 

onde operam, tanto mais que são muitas vezes um veículo importante na descentralização de 

certos serviços, como garante de justiça e equidade social na sua prestação, tanto mais que o 
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Estado e as organizações públicas tradicionais per si, não são capaz de uma resposta tão 

abrangente e direcionada quanto necessária a grupos específicos de indivíduos, principalmente 

quando falamos em certas franjas da sociedade com muitas fragilidades socioeconómicas, sendo 

que necessitam de certos apoios na sua vida quotidiana.   

Considerando as raízes da emergência do conceito, tendo por base um mesmo princípio, o de 

união de esforços (entre Estado e privados), como assim, “é terceiro” porque faz apelo a dois tipos 

de recursos (os privados e os públicos), na medida em que é constituído por iniciativa privada, 

mas recebe financiamentos e orientações por parte do Estado” (Jacob et al., 2013, p.11), contudo, 

a ideia da sua construção teórica seguiu mais unânime ou mais fragmentada consoante as 

economias e as ideologias vigentes em cada país. 

O termo em si será, segundo Nogueira (2007), de origem norte-americana, como “Third Sector”, o 

qual se refere à colaboração solidária, proveniente da iniciativa privada, em coordenação com a 

iniciativa pública, o que leva o terceiro setor a ser visto como “uma forma institucionalizada de 

relacionamento da sociedade civil com o poder público” (Nogueira, 2007, p. 220). 

Enquanto construção de um conceito, de como esta atividade é denominada, é historicamente 

complexo e acompanha a própria evolução política dos Estados, como é também apontado em 

Ferreira (2009, p.322), em que aparece conotado com usos e mesmo terminologia e definições 

diferentes consoante o tipo de projeto político das nações. Por exemplo, é usado por Theodor 

Levitt em 1973, nos EUA, procurando com ele descrever a relação público/privado. Composto 

“desde as organizações de caridade e associações populares até aos sindicatos e às organizações 

dos novos movimentos sociais”, estas organizações faziam o que o Estado não fazia ou o que não 

fizesse suficientemente (Ferreira, 2009).  

Bittencourt (2014, p. 187), refere que Amitai Etzioni (1972) designa estas organizações como as 

“iniciativas entre o Estado e o mercado, públicas, mas não governamentais, tais como as 

organizações voluntárias e as fundações e as iniciativas resultantes das parcerias entre o setor 

público e as empresas”. Para Etzioni (1972), “o terceiro sector seria a melhor solução para garantir 

a prestação de bens públicos permitindo manter reduzido o aparelho do Estado”, conforme anota 

Ferreira (2009). Em França, o conceito aparece inicialmente relacionado com a problemática do 

emprego e da igualdade de direitos. Assim, segundo Bittencourt (2014, p. 192), para Lipietz (2001) 

o terceiro deveria coexistir com as empresas, como forma de colmatar pressões e criar alternativas 
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de emprego a esse setor. Por outro lado, numa perspetiva geográfica e culturalmente mais distante 

como a dos Estados Unidos, Ferreira (2009, p. 323) refere que em Hall (1992) o processo é 

descrito como uma “estratégia de autoproteção das fundações em relação ao questionamento da 

sua prosperidade e do seu estatuto fiscal, motivado pelo seu apoio financeiro a grupos e 

movimentos sociais que questionavam a política governamental. Esta estratégia incluiu a criação 

de uma comissão para estudar a contribuição do terceiro sector, o estabelecimento de uma 

associação de cúpula e o desenvolvimento de uma identidade baseada sobretudo no estatuto legal 

de organizações não lucrativas”.  

Em suma, e pode dizer-se, a título de encontro de ideias, os teóricos e economistas acabam por, 

ainda que com as suas diferenças, desembocar na ideia de que este setor tem o seu papel 

específico e ocupa um lugar nas chamadas “falhas do mercado e do Estado” (Ferreira, 2009, 

p.322). 

Quanto à criação destas organizações, ditas do terceiro setor, existem subjacentes diversos tipos 

de motivações para o surgimento de organizações de cariz social do setor não lucrativo, uma 

realidade observável, quer através da literatura que dá conta de todo esse processo histórico e 

temporal do seu desenvolvimento, como mesmo através da realidade empírica que nos circunda, 

sendo apontado por Almeida (2010), que a primeira limitação é a dificuldade em apontar as 

racionalidades subjacentes à própria formação das organizações do terceiro setor.  

Para Nogueira (2007, p. 220) “o terceiro setor surge como um instrumento de congregação da 

vontade coletiva, como espaço para o exercício da solidariedade social, que reabilita valores da 

participação e o da responsabilidade. Além disso, propicia a redução pela procura sobre o Estado.” 

Existem, pois, organizações tipificáveis de modo diverso e aí pode também residir a diferença, por 

exemplo o facto de se tratar de associação, cooperativa, mutualidade, fundação, entre outras, em 

que a distinção pode logo ocorrer dentro da esfera jurídica da sua constituição, mas todo um 

manancial deste modelo de organização cabe igualmente dentro da esfera do chamado terceiro 

setor. Também podem diferir consoante os próprios estatutos, público-alvo ou ainda por questões 

ligadas aos associados, atividade desenvolvida, etc., como vemos bastante bem esquematizado 

em Almeida (2010). Podem nascer da iniciativa de particulares (por qualquer motivação particular 

ou de união de particulares na persecução de determinado interesse), de grupos já instituídos ou 

outros, entidades públicas, estas menos frequentes e  maioritariamente por iniciativa ou impulso 
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da Segurança Social, para dará resposta a problemas sociais, entre outras origens possíveis, com 

vista a colmatar necessidades sociais e económicas que afetam fortemente determinadas franjas 

da sociedade, sendo, as crianças, os jovens em perigo (uma vertente com mais expressão na 

atualidade) e os idosos. 

De todo o modo, em regra, as organizações são tuteladas e coadjuvadas pela Segurança Social, 

quer em termos jurídicos, quer dos apoios económicos necessários, pese embora as mesmas 

sobrevivam sobretudo por meios próprios, quer os provenientes da gestão de receitas, quer de 

donativos particulares e, em geral, da beneficência de alguns cidadão e empresários locais. 

Um outro critério subjacente e que se pode considerar transversal na emergência de uma 

organização de cariz social, é a existência dos tais mecanismos de solidariedade. 

Contudo, em Almeida (2010), por exemplo, existe diferença ente a chamada solidariedade fechada 

ou autocentrada (cooperativas e mutualidades), dado que são fechadas as seus membros e 

satisfação dos objetivos e interesses inerentes à sua formação e, por outro lado uma solidariedade 

aberta, dirigida a um grupo especial ou comunitária, alargando neste caso a sua atividade a uma 

maior diversidade de público. 

Assim, as organizações de modo mais restrito a grupos específicos ou mais alargados, vão de 

encontro aos grupos em maior desfavor económico e social, em que esse tipo de solidariedade 

vai, através das organizações criadas, tentar responder a essas camadas, como sejam, na 

enumeração utilizada por Almeida (2010), as crianças, os idosos, os desempregados, pessoas 

com deficiências, imigrantes, toxicodependentes, grupos de baixo rendimento económico e outros 

em situação de risco social.  

Para a resposta de problemas com a natureza que vimos anteriormente, podemos ter as IPSS ou 

outros tipos de organizações, as quias podem até constituir-se com finalidades muito específicas 

de acordo com o problema (ou problemas) a que se proponham responder. 

No modelo causal como também encontrado em Almeida (2010), é avançada uma explicação de 

causalidade dos fenómenos sociais que levam à formação das com origem na dinâmica dos 

processos sociais, bem como das estruturas.  
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Assim, a formação ou constituição das organizações do terceiro setor encontra-se ligada quer à 

ação humana, quer às dinâmicas estruturais das sociedades, com as suas normas, regras, 

práticas, que se encontram sempre em evolução e mutação, sendo o que determina esse 

processo. Tomamos como ilustração destas dinâmicas institucionais subjacentes ao processo de 

formação das organizações do terceiro setor a figura abaixo apresentada. 

 

Figura 1: Dinâmicas institucionais no processo de formação das OTS (Fonte: Almeida, 2010, p. 69) 

Completando este raciocínio sobre a formação das OTS, pode acrescentar-se que, como vem 

descrito no trabalho de Bittencourt (2014, p.13), o terceiro setor de atividade económica “inclui um 

grupo de iniciativas organizacionais que possuem características económicas diferentes”. Por 

assim dizer, a sua atividade abarca a totalidade de iniciativas privadas na senda de um exercício 

da atividade económica que permite uma associação entre essas atividades e a utilidade pública 

de um serviço que tem como fim último o de concretizar os intentos da solidariedade humana na 

vida quotidiana dos indivíduos. Essas organizações nascem em primeiro lugar e com uma 

caraterística essencial, como conhecedoras das realidades socioeconómicas locais vividas. 

Buscam, sem efeito lucrativo principal, o bem-estar das populações, principalmente, de uma parte 
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destas em que as necessidades básicas se mostram desfavorecidas e empobrecidas 

relativamente ao que podemos chamar de “comum” de sobrevivência, ou seja, segundo Bittencourt 

(2014, p. 225) “buscam democracia económica associada à utilidade social. A autora cita Salamon 

et al., (2000), Franco et al. (2006) e Defourny & Pestoff (2008) ao completar este raciocínio, 

anotando que o terceiro setor possui características organizacionais de participação democrática 

e solidariedade, com obrigação do excedente reinvestido beneficiando seus membros e a 

comunidade.  

Completando esta ideia, e na sequência do raciocínio levado a cabo por Bittencourt (2014, p. 12), 

apoiando-se em autores como Carvalho Ferreira (2006) e Laville (2011), pode observar-se essa 

trilha percorrida pelas organizações privadas, considerando que o intuito é, à partida, livre de 

interesse puramente económico, mas antes revelador de um caráter altruísta, modelo dotado de 

princípios “de gestão democrática e coletiva”, “que representam modelos de atividade produtiva e 

distribuição de bens e serviços, além de enraizamento local.”.  

No caso da iniciativa pública, é de salientar a criação de institutos e instituições que se organizam 

em rede, normalmente criados ou impulsionados pelos Centros Distritais de Segurança Social e 

apoiados entre as demais organizações locais de índole social, pelas câmaras, juntas de 

Freguesia e mesmo com a intervenção dos tribunais de família e menores, no caso dos grupos 

das crianças e jovens em perigo. 

Considerando o modo como atualmente se encontra organizada a economia social, pegando 

também na visão funcionalista, nomeadamente no que toca à divisão do trabalho social, vemos 

que, de alguma forma, esta encontra a sua materialização, em toda uma construção de redes de 

solidariedade algo complexas, suportadas em grande medida pela existência de organizações do 

denominado terceiro setor.  

Do que se depreende da literatura e de estudos efetuados, anteriormente ao aparecimento do 

terceiro setor propriamente dito, quer em Portugal como em outras economias, temos a existência 

de atividade de cariz social, com uma forma diversa de praticar a relação económica entre os 

indivíduos e entre estes e o Estado, principalmente pela mão das Santas Casas, de ordens 

religiosas, fundações, associações e cooperativas, bem ainda as provindas da iniciativa privada 

de beneméritos endinheirados. – No caso de Portugal, para Juan Mozzicafredo (1994), a 

instituição destas medidas sociais terá tido origem nos anos 1880/1890. 
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No caso concreto de Portugal, como na generalidade dos países do Sul, em que Espanha também 

é referência, vem sendo feita veemente referência ao modo como se desenvolveu e ao reflexo 

ainda bem vincado na atualidade, no que diz respeito à forma como o Estado acabou por delegar 

a provisão do bem-estar social para a igreja católica. Por exemplo, em Portugal, cerca de 1/3 das 

OTS que trabalha na área dos serviços sociais está ligada à Igreja Católica, segundo Almeida 

(2010, p. 98) ao citar (Ferreira, 2000). 

Na literatura encontramos referência e quatro regimes essências que de algum modo tipificam a 

atividade desenvolvida neste âmbito, como é dito em Almeida (2010, p. 98) “através de um 

conjunto de dados gerais - nomeadamente, o número de ativos, a composição da força de 

trabalho, a estrutura de financiamento e a distribuição relativa da força de trabalho por setores de 

atividade - é possível distinguir quatro regimes de terceiro setor: nórdico, continental, anglo-

saxónico e mediterrânico”, apresentando o autor dados relativos a estes quatro tipos de regime de 

terceiro setor. 

É assim transversalmente vislumbrada uma diferenciação entre o nosso país e outros nesta 

matéria, na medida em que perdura uma inseparabilidade entre a ação do Estado e da Igreja, 

referenciando que “é desde os primórdios da nacionalidade, no século XII, que existem diversas 

organizações que hoje se incluiriam no terceiro setor ligadas à Igreja ou pelo menos, fortemente 

inspiradas na doutrina nas Obras de Misericórdia e nos valores cristãos” (Franco et al. 2006, p. 

27).  

São, pois, vastas as referências encontradas na literatura quanto ao facto de existir uma ligação 

entre as iniciativas religiosas e ligadas ao exercício da religiosidade e a prática de ações de 

solidariedade, facilmente identificadas com um princípio de “ajuda" aos pobres, como podemos, 

por exemplo, ver em Almeida (2010, p. 100) quando afirma: “as origens das iniciativas filantrópicas 

e caritativas estão ligadas à Igreja”, ao efetuar uma análise sobre a evolução do terceiro setor em 

Portugal. 

Assim, vemos as Misericórdias como agregadoras de uma série de funções do Estado no que toca 

ao apoio social, observando-se uma tendência pouco liberal e com as intermitências do sistema 

absolutista e suas imposições, em relação ao que acontece em outros países, por exemplo no 

Reino Unido. Por conseguinte, conforme escreve Almeida (2010, p. 100) ao citar Archmbault 

(2001), ... 
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As inúmeras organizações que nessa altura surgiram, como hospedarias, gafarias e mercearias foram, no 

século XV, anexadas pelas misericórdias na sequência de uma importante reforma assistencial. Estas 

associações foram-se estendendo por todo o país e desempenham ainda hoje uma importante função no 

domínio da proteção social. As misericórdias são um dos exemplos da forte colaboração entre Estado e 

Igreja que tem marcado a história da sociedade portuguesa, em geral, e do terceiro sector, em particular. 

Mesmo nalguns períodos em que existiram relações conflituosas entre Estado e Igreja, como nas tentativas 

de implantação do liberalismo ou nos primeiros tempos da República, nem por isso o poder religioso deixou 

de exercer um papel predominante na vida social do país. Em Portugal, assim como noutros países do Sul 

da Europa, a Igreja assumiu, de facto, um estatuto quase-público. 

No cado concreto do presente trabalho, torna-se de particular interesse a observância desta 

relação entre a emergência do terceiro setor em Portugal e a sua origem nas obras nascidas e 

levadas a cabo com o surgimento das Misericórdias e das suas obras, uma vez que estas são 

objeto de análise específico, enquanto atuais organizações do terceiro setor. 

Como preceituado de início quanto à definição legal das funções, segundo Almeida (2010, p. 100), 

temos precisamente princípios como “a prevenção e o alívio da pobreza, a promoção da saúde e 

da educação, o desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento comunitário e outros fins 

reconhecidos como caritativos”, desenvolvendo-se historicamente a atividade suportada pelo 

terceiro setor, em redor destes objetivos inicialmente traçados e que perduram até aos dias de 

hoje, com as necessárias transformações e ramificações. 

Considerando tudo isto, o surgimento do terceiro setor em Portugal, como vimos, em termos da 

origem histórica, remonta às primeiras obras de caridade principalmente levadas a cabo pelas 

Misericórdias, na sua emergência e desenvolvimento, em que, considerando uma fase mais 

moderna, ou seja, desde o início do Estado Novo, passam a assumir um papel na solidariedade 

social e na prestação de serviços. 

Dá-se assim o surgimento de instituições de cariz social não diretamente dependentes do Estado, 

como a prestação de serviços de cariz social, do que são exemplo as IPSS, as Misericórdias, ou 

ainda, mais ligados à área da saúde, os hospitais da Cruz Vermelha, os hospitais e clínicas 

privadas com acordos celebrados entre elas e o setor estatal, como consequência da própria 

evolução social e bem assim, da evolução dos níveis de participação dos próprios cidadãos, fruto 

ainda dos modelos de governação. 
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O Estado passa assim da assunção de um papel centralizador, de Estado Providência, para um 

papel mais de controlo e monitorização das práticas, ou seja, através de exercício de promoção e 

regulação, assumindo também um papel de cofinanciador, conforme anota Carapeto et al. (2014) 

ao citar Mozzicafreddo (1992).  

Para Ferreira  (2009, p. 325), a partir da leitura em Santos (2006) “… no contexto atual dos 

debates sobre as definições de terceiro sector ou sobre o seu lugar estrutural, como Santos o 

designa, algumas propostas têm tentado apreender e compreender a sua heterogeneidade 

através de quadros analíticos que deem conta das características específicas das iniciativas em 

contextos particulares, seja em termos das diferenças nacionais seja em termos da 

heterogeneidade do sector nos diferentes países.” Nesta ótica a autora descreve o terceiro setor 

como parte intermédia de um espaço delimitado por um triângulo cujos vértices não é mercado, 

não é Estado e não é comunidade”. 

Ainda como podemos ler em Carapeto et al.et al. (2014, p. 27), o fruto da evolução política para 

os novos modelos de governação, a que se assiste marcadamente a partir dos anos 1980, além 

de motivado pelos períodos de crise, também pelos modelos emergentes nos Estados Unidos e 

no Reino Unido, aqui referindo o autor Rosanvallon (1995), acaba por perceber-se um fenómeno 

de interligação entre a estatização e a privatização.  

Para Carapeto et al. (2014, p. 27), ao analisar os estudos de Rosanvallon (1995) sublinha que esta 

reinvenção se processa, ainda segundo Rosanvallon, através de três vias: i) a descentralização 

de competências para coletividades locais; ii) a transferência de tarefas de serviço coletivo para 

coletividades não públicas; e iii) a desburocratização e racionalização da gestão dos grandes 

serviços públicos. 

A própria evolução económica e a crise sentida nos últimos anos, com o seu auge entre os anos 

de 2008 e 2015, bem como as sucessivas reformas (e tentativas de reforma da administração 

pública), vieram condicionar em muito a atividade das organizações do terceiro setor. Por exemplo 

ao nível da diminuição de alguns apoios estatais que podiam contar para o exercício da sua 

atividade, enquanto coadjuvantes na missão do próprio Estado, o que acabou por ditar o 

emagrecimento das suas receitas e fontes de financiamento, influenciando os serviços prestados 

às comunidades. 
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Na análise efetuada por autores como Madureira (2015, p. 554), “as políticas de ajustamento que 

visavam a redução do défice estrutural das finanças públicas começaram em 2005, quando o 

Programa de Estabilidade e Crescimento 2005-09 foi lançado”. Na análise deste autor, citando 

Rato (2013), “até 2008, as políticas para redução do défice estrutural faziam parte de uma política 

mais abrangente, também orientada para o crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico 

e até para a qualificação dos recursos humanos na administração”.  

Já a partir do ano de 2008, as medidas adotadas pelo Estado com tendência à reforma da 

Administração Pública passaram a ter um caráter muito mais avulso, sendo que o investimento, 

principalmente na área social, acaba mesmo por diminuir, atenta a necessidade de efetuar cortes, 

na tentativa de uma gestão mais eficiente dos recursos, principalmente os recursos humanos, 

tanto mais que a partir de 2011 Portugal estava sob um modelo de austeridade, para controlo do 

déficit, com metas extremamente apertadas, como contrapartida ao auxílio económico vindo da 

União Europeia (Madureira, 2015).  

Assim, no entendimento de Madureira (2015), nestes anos, a partir de 2008, e até 2015 pelo 

menos, pois que não se conhece bem o limite de “saída” da crise económica, todas as energias 

se voltavam para a redução drástica da despesa pública, quer ao nível da despesa, quer da 

contratação pública (de bens e serviços de toda a ordem), em que o único objetivo era o da 

redução da despesa pública (não a eficiência e a eficácia, pelo menos no longo prazo). Para tal 

não se terão efetuado estudos científicos capazes de anteverem a sustentabilidade de tais 

medidas.  

Segundo Madureira (2015), mesmo ao nível das políticas sociais, num quadro de emagrecimento 

das receitas das famílias, por força do aumento das taxas de desemprego e demais vicissitudes 

provocadas pelo contexto de crise vivenciado particularmente entre o ano de 2008 e até pelo 

menos aos anos de 2015/2019, ao invés do incremento das medidas socias para apoio às famílias 

e indivíduos mais vulneráveis.  

Assistiu-se também nesta área à implementação das políticas de austeridade, diminuindo-se o 

apoio às organizações, pelo que a resposta destas naturalmente foi afetada, pelo menos quanto 

à elasticidade com que teve que se munir para fazer face aos constrangimentos com o menor 

custo social possível de manter. 
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Os últimos anos foram, pois, marcados pela diminuição dos apoios, inclusive socias, por parte do 

Estado e da Administração Central, diminuindo-se também o número de organismos e entidades, 

e principalmente de funcionários, sempre na senda da persecução dos “objetivos do plano” 

(PREMAC – Plano de Redução e Melhoria da Administração Central) (Madureira, 2015, p. 555). 

Os concretos e verdadeiros resultados de tudo isto podem ainda não ser visíveis à atualidade, 

tanto mais por ser ainda difícil de apontar um momento concreto de saída da crise, dada a 

fragilidade que ainda se vive em termos económico-financeiros, não só a nível nacional. 

 

2.3-A atividade das OTS e o desenvolvimento local  

As dinâmicas inerentes à economia social e às instituições do terceiro setor, atento o tipo de 

atividade desenvolvida, assumem normalmente papel de destaque nas localidades e comunidades 

nas quais se encontram inseridas, podendo, segundo o relato de alguns autores influenciar e 

coadjuvar nas dinâmicas do desenvolvimento local. 

Em Portugal, vemos associado o desenvolvimento local à atividade das organizações do 

terceiro setor, por exemplo em ações de dimensão considerável, como é o caso do Projeto 

Internacional do Sector Não Lucrativo da Universidade Johns Hopkins, levado a cabo em Portugal 

por Raquel Franco (Franco et al. 2006), onde é operacionalizada a definição sobre o setor das 

organizações sem fins lucrativos, que também designou posteriormente como organizações de 

sociedade civil.  Franco et al. (2006), define as organizações como: 

Organizadas, i.e., têm alguma estrutura e regularidade nas suas operações, o que se reflete através de 

reuniões regulares, existência de membros, e alguma estrutura de procedimentos de tomada de decisões 

que os participantes reconhecem como legítimas, quer sejam ou não formalmente constituídas ou 

legalmente registadas. Privadas, i.e., são institucionalmente separadas do governo, embora possam receber 

deste apoio financeiro. Não distribuidoras de lucro, i.e., não são primeiramente comerciais no seu propósito 

e não distribuem lucros aos diretores, acionistas ou gestores. As organizações da sociedade civil podem 

gerar “lucros” no decurso das suas operações, mas esses excedentes têm que ser reinvestidos nos seus 

objetivos. Este critério serve como uma aproximação ao critério “benefício público” utilizado nalgumas 

definições de sociedade civil, mas fá-lo sem ter que especificar à partida, e para todos os países, o que são 

“benefícios públicos” válidos. Autogovernadas, i.e., elas têm os seus próprios mecanismos de governação 

interna, estão aptas a cessar a sua atividade e a controlar todas as suas operações. Voluntárias, i.e., ser 
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membro, participar ou contribuir em tempo ou dinheiro não é exigido por lei, nem uma condição de cidadania, 

determinada por nascença, ou de outra forma coagida.   

Assim, a atividade desenvolvida dentro daquilo a que chamamos de solidariedade, materializa-se 

na existência dessas organizações que, além das suas funções e vocações imediatas, visam o 

desenvolvimento local, estando também ligadas a esse propósito, embora estas não sejam únicas 

no contributo para tal, como veremos mais adiante, tanto mais que o desenvolvimento local é algo 

de mais vasto e em que diversos fatores e organizações se encontram implicadas na sua atividade 

quotidiana. 

Relativamente ao surgimento do próprio conceito e sua utilização, é desde logo de extrema 

importância a própria definição do que é o local e a sua complexidade. Para tal, são importantes 

aspetos como a dimensão geográfica e populacional, o que pode acarretar maior dependência de 

outros e emergência de certa vulnerabilidade do tecido social, a qual se traduz em situações 

concretas de carência, pobreza e exclusão social, como referido em Bittencourt (2014, p. 161-163) 

ao analisar autores como Vachon & Coallier (1993); Benko & Lipietz (1994); Santos (1996); Amaro 

(1998) e Barquero (2009); Pecqueur (2009). 

O local é naturalmente conotado com a delimitação territorial dos municípios ou concelhos, ou 

seja, de autarquia. A construção da ideia de local, aparece muito arreigada à construção do 

conceito jurídico, em que, após a Constituição da República de 1976. Para Mariano (S/D), as 

autarquias, ainda hoje, com finanças e poder regulamentar próprios (art.º 238.º, 241.º e 242.º da 

C.R.P.), são designadas como “pessoas coletivas territoriais”, com enfoque nos interesses das 

populações que representam, ou seja, “as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais 

dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das 

populações respetivas” (definição constante do art.º 235.º, n.º 2 da C.R.P.). Elegem-se os seus 

representantes e o território continental divide-se administrativamente em freguesias, municípios 

e regiões administrativas.  

Por conseguinte, é estabelecida uma generalidade de direitos para prover às necessidades dos 

cidadãos o melhor possível, com a criação de direitos e garantias, através do acesso a 

equipamentos diversos, como a Segurança Social, a saúde, a habitação, o ensino, a cultura, o 

desporto, a proteção da infância e dos idosos (art.º 63.º a 79.º da C.R.P.), em tudo garantias de 

um Estado providencial, ou Estado-Social, baseado num regime democrático. Tal ideia pode ver-
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se patente em Mariano (S/D), ao citar Juan Mozzicafredo, quando este nos diz que “o fundamento 

político da cidadania assenta principalmente na relação que se estabelece entre os princípios da 

liberdade individual e os da justiça social”.  

A base do Estado Providência per si, assenta na redistribuição, mas aliada também ao conceito 

de cidadania e participação ativa dos cidadãos na administração e gestão públicas, do que nascem 

interesses que vão de encontro a necessidades emergentes, ao que vai de encontro a iniciativa 

individual, mas também leva à emergência de organizações. Para Mariano (S/D), também os 

municípios tomam responsabilidade providencial, através das suas políticas redistributivas de nível 

urbano e socioeconómico.  

Contudo, no nosso campo de análise, torna-se necessário aprofundar a análise da organização 

administrativa propriamente dita, enquanto polis, visão sob a qual o local é composto de 

diversidade de outros elementos próprios da sua história, tradição, saberes cultura, mercado, bem 

como produção e consumo, bem como outros aspetos que o caraterizam, como a própria 

tecnologia, ou ainda o nível científico (Rogers, 2001, apud Bittencourt, 2004).  

Uma perspetiva interessante, é a que encontramos no trabalho de Bittencourt (2014, p. 94) ao citar 

Reis (1988, p. 32) ipsis litteris, em que o desenvolvimento local pode ser visto da seguinte forma: 

“Trata-se de um impulso generoso, de carácter local e endógeno, assente na mobilização voluntária, cujo 

objetivo é originar acções com as quais se produzam sinergias entre agentes, tendo em vista qualificar os 

meios de vida e assegurar bem-estar social. Esta é a matriz distintiva do desenvolvimento local face a outras 

formas de gestão social e outros mecanismos de indução de efeitos dinâmicos. A valorização e a promoção 

da diversidade da vida coletiva é, neste contexto, uma qualidade diferenciadora. Quer isto dizer, em suma, 

que estamos perante uma característica distinta, marcada pela cidadania, pela participação e pela 

contextualidade territorial”  

Conforme anota Bittencourt (2014, p. 153), para Amaro (2009), existem dois momentos quanto ao 

surgimento do conceito de desenvolvimento local, finais dos anos 1970 em que começa a ser 

abordado o conceito e, depois, já nos anos 1990, com a sua afirmação. Para o autor, 

primeiramente, a expressão aparece com os estudos e publicações de autores como John 

Friedmann e Clyde Weaver, Walter Stöhr e David Taylor, José Arocena, Bernard Pecqueur e 

Bernard Vachon, a par de outros autores.  
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Neste contexto, Bittencourt (2014) segue sua análise a partir dos estudos de Amaro (2009, p. 108), 

em termos do seu reconhecimento político-institucional o conceito de desenvolvimento local, pode 

atentar-se no programa “iniciativas locais de emprego” da OCDE - final dos anos 1980, conotado 

com o relevo que teve “na definição das políticas europeias de combate ao desemprego e à 

pobreza e exclusão social, na União Europeia (e.g. programas europeus de luta contra a pobreza 

II e III; Conselhos Europeus de Corfu, em 1993, de Essen, em 1994, de Dublin, em 1996, e de 

Florença, em 1997), para além de outras referências explícitas, nos anos 1990, em relatórios e 

encontros organizados por organismos internacionais como o PNUD e a OIT.” 

É, pois, a partir de várias das contribuições referidas que, para Amaro (2009, p.108), é possível 

formular uma primeira definição de desenvolvimento local como “o processo de satisfação de 

necessidades e de melhoria das condições de vida de uma comunidade local, a partir 

essencialmente das suas capacidades, assumindo a comunidade o protagonismo principal nesse 

processo e segundo uma perspetiva integrada dos problemas e das respostas”, conforme observa 

Bittencourt (2014). Para além de uma reformulação teórica dos paradigmas do desenvolvimento, 

de um ponto de vista espacial (como expressam os autores antes mencionados e se verá adiante), 

o conceito de desenvolvimento local ... 

“corresponde sobretudo a uma multiplicidade assinalável de iniciativas de base local, a partir das quais, 

atores locais, de muitos tipos e numa grande variedade de situações, tentam encontrar respostas para os 

problemas colocados pelas crises económicas, tecnológicas, ambientais e políticas que puseram termo ao 

chamado período dos ‘anos dourados’ do crescimento económico relativamente estável dos 30 anos 

posteriores à II Guerra Mundial” (Amaro, 2009, p. 108). 

Tais iniciativas são, desse ponto de vista, a resposta local (das comunidades locais) aos problemas  

económicos (crises sectoriais, falências e fecho de empresas, desestruturação das economias 

locais), sociais (desemprego, pobreza e exclusão social, ausência de respostas sociais para o 

acompanhamento dos mais novos e dos mais velhos), culturais (marginalização ou 

descaracterização das identidades, dos valores culturais e dos patrimónios locais, 

homogeneização cultural) e ambientais (destruição de ecossistemas locais, falta de saneamento 

básico, ameaças à qualidade de vida, extinção de espécies, desflorestação), provocados pelas 

alterações dos modelos de desenvolvimento após a década de 1970, pela globalização de 

predomínio economicista e pelas crises do Estado-Nação e do Estado-Providência (e afirmação 

das correntes neoliberais) 
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Existe patente na literatura da teoria económica convencional que, como é referido por exemplo 

em Almeida (2010) a ideia de que as organizações do terceiro setor, têm na génese da sua 

existência as falhas contratuais do Estado ou do mercado, afirmando, quanto a alguns exemplos 

apontados, que determinadas áreas se revestem de particular importância neste campo, como 

resposta social nas áreas dos idosos, das crianças, mesmo de deficientes.  – A existência e criação 

dessas organizações constituem um complemento, ou por vezes uma substituição da oferta estatal 

(considerada fraca ou inexistente), principalmente no que toca a estes grupos, surgindo também 

como resposta de proximidade, ao passo que normalmente se inserem num determinado espaço 

e contexto locais.  

É no local, nos lugares enquanto suporte da vida das comunidades que ocorrem as trocas sociais, 

as vivências, ou seja, espaço da existência das várias relações sociais que se estabelecem ao 

longo do tempo e que vão sofrendo alterações diversas. Os locais, cada um diverso do outro e 

com as especificidades que lhe são próprias, são, pois, o palco, por excelência, onde “cooperação 

e conflito são a base da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação própria, a vida social 

se individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a política ganha territorialidade, 

com o confronto entre organização e espontaneidade” consoante Santos (1996, p. 258) citado por 

Bittencourt (2014). 

Esta complementaridade, mas também por vezes conflitualidade, leva à evolução, ao 

desenvolvimento dos contextos locais (como acontece em outra escala com o chamado global). 

Existem nestes espaços muitas relações, muito trabalho realizado em rede (Bittencourt, 2008), ou 

seja, um trabalho realizado com a participação de vários indivíduos, organizações e entidades que 

cooperam em prole quer das necessidades, quer dos objetivos traçados para futuro. 

Assiste-se também, além das organizações criadas a partir de certos organismos e associações 

e de outras formas de emergência, ao nascimento de organizações resultantes da união de 

esforços de particulares que, por força de certos problemas vivenciados, acabam por, dessa forma, 

criar estruturas que suportem tais necessidades, mas sempre está subjacente, em detrimento da 

ideia do lucro, a resolução de algum problema, a satisfação de alguma necessidade que seja, 

substituindo a insuficiente resposta pública aos problemas com que os indivíduos se deparam na 

sua vida quotidiana. Por tal, este exercício, funciona como resposta de proximidade dentro das 

próprias comunidades, tanto mais pela dificuldade com que serviços demasiadamente 
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centralizados não são capazes de chegar, proporcionando assim a existência de relações e 

acontecimentos que poderão influenciar o próprio desenvolvimento local, na medida em que a 

atividade é intrínseca e transversal às dinâmicas socioeconómicas. 

É por excelência no espaço e no domínio do local que se percebem as necessidades específicas 

dos cidadãos, desde logo pela proximidade que representam face ao domínio que ocupam – o 

local, e que em virtude disso se vão desenvolvendo estratégias, para as quais as organizações do 

terceiro setor contribuem, pelas razões que temos vindo a apontar. Esta função aparece 

materializada na própria atividade da chamada economia do terceiro setor e suas organizações, 

enquanto operam nos contextos locais, com consideração por toda a envolvência socioeconómica, 

podendo dizer-se que contribui para os processos de inovação locais. 

O que acontece é que a própria dinâmica em que ocorrem as mudanças ao longo do tempo em 

locais e comunidades com caraterísticas diversas acabam por encerrar processos de cuja análise 

se pode agregar e assemelhar em termos de  evolução social, tanto mais que os processos, são 

(reiteradamente) influenciados por questões económicas, sociais e demográficas, decorrentes das 

populações (locais), fruto e alavanca (em simultâneo) da inovação social (Bittencourt, 2014; 

Bittencourt, 2016; Bittencourt & Ronconi, 2016), que embora de diferentes índoles, porquanto em 

cada local os tempos e acontecimentos serão naturalmente diferentes, acaba por subsistir 

semelhança na sobrevivência às vicissitudes.  

Com a introdução do elemento inovação neste capítulo sobre o desenvolvimento local, a intenção 

é a de não esquecer o modo como o desenvolvimento local também está ligado aos processos de 

inovação (Bittencourt & Ronconi, 2016), na medida em que o produto daquilo que é realizado pelos 

atores e pelas organizações, no caso as que aqui estão em análise, do terceiro setor, contribuem 

para colmatar a emergência de problemas quotidianos das localidades onde se inserem, de modo 

a ir de encontro às suas necessidades. 

Ou seja, as organizações do terceiro setor, ao intervirem através de uma conduta adaptativa à 

evolução socioeconómica das populações locais, acabam por também criar valor, participando e 

produzindo em processos inovadores no contexto local onde de inserem.  

O modo como se adaptam às circunstâncias emergentes, muitas vezes relacionadas com 

contingências económicas que se vivem em determinado momento, ditam uma dupla influência, a 
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das contingências e, de outro lado, o próprio andamento das organizações, contribuindo para o 

tipo de desenvolvimento local que se consegue consoante a atuação e o momento temporal que 

se vive e que está ele próprio repleto de influência de fatores (económicos, sociais, demográficos, 

entre outros), sendo uns mais determinantes do que outros (Bittencourt, 2008).  

No contexto do desenvolvimento ao nível local, também a própria inovação social que vem sendo 

levada a cabo, principalmente aquela que é fruto da atividade das organizações socias, que têm 

que, no seu exercício não só ter a preocupação de fazer valer-se às necessidades, mas também 

adaptar-se às mesmas, por serem mutáveis, por vária ordem de razões, formas e vicissitudes, 

principalmente económicas, ocorridas nos últimos anos e várias outras mudanças ocorridas ao 

longo do tempo e que é necessário superar para sobreviver (Bittencourt, 2016; Bittencourt & 

Ronconi, 2016).  

Esta sobrevivência, não é de cuidado próprio, mas de solidariamente, com o objetivo primordial de 

ajudar o próximo a viver, de não deixar ninguém numa situação de desamparo, principalmente no 

que toca às franjas sociais com maior vulnerabilidade socioeconómica e de omissão ou 

insuficiência de retaguarda estatal e/ou familiar, retaguarda esta à qual sem número de vezes se 

substituem ou de que pelo menos se constituem uma extensão nos cuidados necessários.  

Para que possam adaptar a sua atividade às necessidades concretas das populações, no sentido 

de, não resistindo, adaptar-se ao curso dos tempos e da melhor forma possível contribuir para o 

minorar dos problemas sociais, quer através dos mecanismos de solidariedade que lhes são 

caraterísticos, quer também por um concreto contributo para a divisão do trabalho social, também 

pelo facto de serem consideradas geradoras de emprego, com laivos de empreendedorismo e de 

inovação (Santos et al., 2015). 

Assim, embora o produto do trabalho de uma OTS não seja replicável como quando falamos de 

um modelo de produto, poderá introduzir práticas que, ao responderem melhor aos desafios antes 

inumerados, acaba também por corresponder a inovação social, na medida em que  “a inovação 

social tende a encontrar melhores maneiras de satisfazer as necessidades existentes na 

sociedade, aborda novos conceitos e medidas para resolver os desafios local, aprovado e utilizado 

por grupos sociais interessados (MacCallum et al., 2009, apud Bittencourt, 2014, p.41). 
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Naturalmente, a evolução das populações e localidades, depende de transformações e da própria 

inovação, tanto mais que, o desenvolvimento local, preferencialmente sustentável, pode estar 

também dependente do incremento e apoio das próprias organizações (e as quais também 

necessitam de apoio) que se implantam e agem no terreno.  

Neste contexto, a partir dos estudos de Bittencourt (2014, p. 13) sobre os trabalhos de Harrisson 

et al. (2009), MacCallum et al. (2009) e Howaldt e Schwarz (2010), entende-se que essa inovação 

social terá possibilidade de constituir-se como “fator-chave” melhorando o posicionamento das 

organizações de diferentes vocações, por forma a que estas de tornem mais abrangentes 

localmente e bem assim estrategicamente competitivas, quando falamos no nível do local. Por 

conseguinte, este fator de cidadania económica favorece, ao local, visibilidade global e pode gerar 

no âmbito das organizações do terceiro setor melhores políticas de desenvolvimento local. 

É neste contexto que o conceito de desenvolvimento local se encontra relacionado com a temática 

da economia social e das organizações do terceiro setor, enquanto análise da existência de 

relação e influência (e o seu grau) das instituições do terceiro setor (neste caso em particular o 

caso da SCME) com os processos atravessados pelo desenvolvimento ao nível local.  

O contributo efetivo para o desenvolvimento local, quer através dos seus processos 

organizacionais, quer pela inovação que sejam capazes de produzir, ou mesmo da geração de 

emprego, principalmente como forma de incrementar o acesso de maior número de indivíduos à 

obtenção de rendimento, são fatores com utilidade para esse desenvolvimento local. Como 

referido em Santos et al. (2015, p.51),  

“... a falta de rendimentos do trabalho é considerada como uma das principais limitações ao 

desenvolvimento. A economia social surge geralmente como uma estratégia para suprir situações de 

carência e tem sido um veículo para criação destes rendimentos, nomeadamente para pessoas com maior 

dificuldade de integração no mercado de trabalho. Excluídos de participar na atividade económica, ficam 

privados não apenas de um importante meio de subsistência, mas também sujeitos à redução de 

participação social, bem como diminuídos na autoestima e capacidade de intervenção.”  

Todo este circunstancialismo, aliado o grau de liberdade individual ao nível socioeconómico, vai 

ter influencia também no nível de desenvolvimento local, porquanto, como se pode depreender de 

como é completado este raciocínio em Santos et al. (2015), recorrendo este a Sen (2003), em que 

é entendido como relevante o papel dos indivíduos na vida económica (intercâmbio que se realiza 
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a este nível) como um papel básico da vida em sociedade, o qual irá influenciar inclusive o seu 

grau de liberdade social, e mesmo política. 

Assim, o nível de desenvolvimento esperado nas comunidades locais, na mesma linha, será 

também fruto contributo da economia social e das organizações do terceiro setor, na medida em 

que proporcionam junto das populações locais condições para que um maior número de indivíduos 

aceda a determinados bens essenciais e mesmo aceda a possibilidades de aquisição de 

rendimento, pelo trabalho, que lhes permite uma participação ativa no processo económico e de 

desenvolvimento, à qual de outra forma não lhes era possível aceder. 

A própria União Europeia desenvolveu esforços concretos no sentido de, com maior unidade e 

esforço de concretização das medidas de apoio social, atento o contributo que as organizações 

do terceiro setor poderiam oferecer no que toca ao esforço de consolidação face ao impacto da 

crise económica sentida.  

Um exemplo disso, para promover o acesso ao financiamento por parte das instituições, com a 

finalidade de investir no bem-estar dos indivíduos, por forma a colmatar os efeitos 

socioeconómicos sublevados nesta situação de crise económica, foi a criação do “Social 

Investment Package de 2013” referido por Santos et al. (2015, p. 31-32),  enfatizando esta ideia 

ao afirmar que “estamos, pois, num momento em que se associam os efeitos de crise e austeridade 

ao surgimento de novas conceções sobre o papel do Estado e do terceiro sector no bem-estar 

social, desafiando a parceria que caracterizava o Modelo Social Europeu”.  
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III PLANO METODOLÓGICO – MÉTODO, TÉCNICAS E MODELO DE 
INVESTIGAÇÃO  
 

3.1- O método de investigação 
  

O trabalho de investigação que se pretende realizar, desenvolve-se em torno da temática do 

contributo das OTS para as dinâmicas socioeconómicas e o desenvolvimento local, tomando como 

caso concreto o estudo sobre o contributo de uma determinada organização na comunidade onde 

se insere, assim, a atividade desenvolvida pela SCME e o seu contributo para tal. 

Assim, o método de investigação que se nos apresenta como adequado é o estudo de caso. O 

estudo é de índole qualitativa e exploratória, não com o propósito de se generalizar, mas sim, 

desde logo o de narrar um caso concreto. Para tal, explorando o funcionamento, os contornos e 

as dinâmicas da instituição em causa, em relação com meio envolvente, bem assim o seu 

desenvolvimento (Yin, 2001). 

Ainda segundo Yin (2001), este é um método muito abrangente e que comporta um bom número 

de técnicas que nos permitem aferir sobre a realidade quanto ao nosso objeto de estudo concreto, 

porquanto o nosso objeto será tratado com certo privilégio e atenção, por ser único, não 

generalizável. 

A pretensão deste trabalho não tem, de modo algum, o propósito de concluir pela generalização 

de qualquer facto, tanto mais que se debruça nesse mesmo caso concreto e também as técnicas 

de recolha e análise de dados a utilizar a isso se cingem. 

De referir que, previamente à conceptualização do plano (e para posterior realização de trabalho), 

foi colhida autorização para a realização do presente trabalho junto da Provedora da SCME, a 

Exa. Sra. Dra. Rosa de Fátima Figueiredo, bem ainda através de carta endereçada à Mesa 

Administrativa da SCME, obtendo-se resposta positiva quanto ao contributo solicitado.  

Para tal, foi explicado o âmbito e objetivos do trabalho, o tipo de abordagem, o género de 

metodologia e técnicas de recolha de dados a utilizar.  
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A obtenção de tal autorização reveste-se de particular importância, atento o facto de se tratar de 

um estudo de caso em que o investigador é externo à organização e daí haver necessidade de 

permissão do acesso à mesma, bem ainda aos documentos pertinentes à realização da 

investigação, por último, serem permitidos momentos de observação direta no local. 

 Além dos esclarecimentos prévios, em todos os momentos em que se tornou necessário, 

procedeu-se a esclarecimentos quanto à garantia de confidencialidade sobre aspetos que não 

devam constar do trabalho, tendo-se, por outro lado, obtido a devida autorização para menção das 

informações recolhidas, quer através da análise documental, quer a da realização das entrevistas. 

 

3.2- Técnicas de recolha de dados 
 

Como técnicas de recolha de dados, recorrer-se-á ao inquérito por entrevista 

(semiestruturada), análise documental, bem como a observação direta das dinâmicas 

institucionais, assim, incluindo técnicas documentais e não documentais, consoante o que ensina 

Bardin (2002), Ringoot (2006), Quivy et al. (1992) e Yin (2001) e que a seguir faz-se um relato ao 

pormenor de como foi estruturado o trabalho de recolha de dados. 

No caso da entrevista, esta considera-se essencial para a recolha de informação e conhecimento 

do funcionamento da organização. Será do tipo semiestruturada e semiaberta, composta quer por 

questões abertas, quer semiabertas, com a finalidade de melhor conduzir a entrevista por forma a 

que a informação recolhida seja aquela que mais se adequa ao objeto da investigação, ou seja 

que reflita a operacionalização dos conceitos e variáveis previamente definidos, cumprindo esses 

objetivos da forma mais ampla possível. 

Nessa sequência, embora não se trate de uma entrevista estruturada exaustivamente, o guião 

encontra-se estruturado em cinco grupos de questões, por forma a organizar a mesma em blocos 

focados de forma concreta e objetiva no enquadramento da investigação, de acordo com o 

estabelecido quanto aos indicadores de referência. 

Os blocos de questões foram delineados com a preocupação de minimizar riscos de conterem 

questões redundantes, que não tragam valor ou informação útil, também de forma a tornar a 

recolha de informação mais agradável, eliminando “ruídos” possíveis que possam por exemplo 
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levar a qualquer retração, mesmo desconfiança, ou ainda desmotivação dos indivíduos 

selecionados, no momento da sua aplicação. 

A amostragem, não sendo de tipo probabilístico, será orientada por uma escolha de elementos 

possíveis de fornecer elementos que possam transmitir a informação que irá de encontro às 

questões ou pressupostos formulados e bem assim dos indicadores previamente definidos. 

Será privilegiado o contacto (entrevista) com indivíduos com ligação à SCME e bem ainda de 

elementos exteriores à mesma e que possam fornecer informação relativa ao foco da investigação 

sobre o desenvolvimento local, bem ainda outras pessoas de que surja interesse, até mesmo 

durante o decurso da aplicação das entrevistas.  

Além dos dados recolhidos através dos métodos não documentais, como é o caso do inquérito por 

entrevista, reveste-se ainda de crucial importância, principalmente no que toca à análise e 

aferência sobre o desenvolvimento local sentido ao longo dos últimos dez anos, através da análise 

de documentados pertinentes ao nível do seu conteúdo, assim, dos dados necessários a essa 

caraterização.  

Por outro lado, igualmente se reveste de importância o acesso a documentos da instituição com 

pertinência para o tema e para a caraterização e análise das dinâmicas da instituição. De entre 

tais documentos podemos enumerar três que são considerados essenciais no planeamento das 

atividades da organização e evolução destas, como o caso é o caso do “Plano de Atividade”, o 

“Plano Estratégico da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja”, aqui a considerar os que foram 

efetuados no período temporal em análise, bem como a sua evolução e adaptação, e ainda o 

“Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja”, documentos estes que, 

segundo informação por parte da instituição serão disponibilizados.  

No respeitante ainda à dimensão espácio-temporal e quanto à questão do desenvolvimento local 

da comunidade de referência, será de grande importância a análise bibliografia, de documentos e 

publicações, onde seja patente uma descrição sobre o concelho de Estarreja e modo como tem 

ocorrido o seu desenvolvimento, nomeadamente ao nível socioeconómico, nos últimos dez anos. 

Por último, de referir que, a partir do dia 13 de março deste ano de 2020, dia a partir do qual foi 

decretado o confinamento obrigatório (como vimos no capítulo introdutório), pelo surgimento do 



O Papel das Organizações do Terceiro Setor no Desenvolvimento Local 

 - Caso da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja- 

 

  
 Dissertação - Mestrado em Administração e Gestão Pública – Universidade de Aveiro 43 

 

vírus SARS-Cov-2 e em sua consequência a doença COVID-19, provocando a pandemia que nos 

encontramos a vivenciar nos dias de hoje (dado o grau de propagação do vírus e a gravidade com 

a qual pode ocorrer na saúde da pessoa humana), inclusive com o encerramento de escolas e 

diminuição de prestação de serviços, entre outras medidas, virtude da declaração de estado de 

calamidade no país, pelo Sr. Primeiro Ministro, Dr. António Costa, por declaração efetuada ao país 

no dia 12 de março e demais legislação e diretrizes que entretanto foram sendo emanadas, 

sucessivamente, pelos órgãos do governo com competência nesse sentido. 

Nesta sequência, não foi possível, a partir dessa data, a abordagem da instituição e de pessoas 

relacionadas com a mesma, de modo direto de presencial, mas tão só através de métodos de 

comunicação à distância, pelo que a recolha de dados ficou irremediavelmente condicionada a 

tais mecanismos. 

Tal ficou a dever-se ao facto de a instituição, já a essa data, se encontrar sob um plano de 

contingência, principalmente devido a uma das suas principais valências ser o Lar de Terceira 

Idade, logo, onde se encontram alojados indivíduos de elevado risco perante a doença em 

questão, devido a poder ocorrer com gravidade e de risco elevado de contágio.  

O plano de contingência, como referido pela Sra. Provedora (no último contacto presencial 

efetuado com a mesma no dia 10 de março de 2020), começou desde logo a ser delineado e 

colocado em prática, com as medidas de prevenção e proteção possíveis e julgadas convenientes, 

por cautela, e de forma antecipada, mesmo ao decretamento do primeiro estado de emergência e 

consequente confinamento da população, atentas as notícias que já circulavam sobre a 

propagação do vírus, bem como por aconselhamento e acompanhamento (também nesta matéria), 

do médico que presta serviço na SCME. 

Daí que todo o trabalho de pesquisa e de contactos com pessoas ligadas à instituição foi, desde 

essa data e até à sua conclusão, efetuado à distância, nomeadamente através dos contactos 

mantidos com a Sra. Provedora, por meio de contactos telefónicos e outros meios eletrónicos, 

tendo tido com a mesma a última reunião presencial no dia 10 de março de 2020, apenas se 

retomando os contactos presenciais, desde o dia 30 de junho de 2021 até à sua conclusão, mas, 

de todo modo, limitados. 
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O facto de, durante esse período se ter limitado os contactos às vias enunciadas, não 

comprometeu irremediavelmente a recolha de documentos ou a realização da entrevista que, por 

força das circunstâncias, acabou por se limitar à Sra.  Provedora, dado que as informações 

recolhidas caraterizam o funcionamento da instituição. Em paralelo, foi efetuada análise de 

documentos originais e fidedignos, pelo que, mesmo face a todos os constrangimentos referidos, 

não se considera comprometida a fidedignidade, veracidade e validade dos dados e de toda a 

informação recolhida, atento o compromisso das partes envolvidas na realização deste trabalho. 

 

3.3- Instrumentos de análise dos dados 

Para tratamento dos dados recolhidos será primordialmente utilizada a metodologia da 

análise de conteúdo para descrever e interpretar o conteúdo das respostas colhidas através da 

aplicação da entrevista, com respeito pelos objetivos e pela metodologia concreta, considerando 

que se trata de um estudo de caso (Bardin, 2002; Yin, 2001).  

O intuito da análise não será o de generalizar, mas de descrever e analisar qualitativamente os 

dados recolhidos, porquanto se busca aferir sobre os processos organizacionais e a sua relação 

com o meio envolvente, no caso concreto da organização objeto do estudo (Yin, 2001).  

Interessa, pois, a análise, contextualização e correlação das mensagens transmitidas para 

compreensão dos significados (Bardin, 2002), articulando sempre a análise com o enquadramento 

teórico, bem como com a observação (Yin, 2001) e com a análise documental a efetuar.  

Ainda no caso da entrevista, para autores como Bardin (2002), a análise de conteúdo (quanto às 

respostas obtidas), no respeitante às descrições, pode ser faseada, decompondo-se em três 

etapas categorizadas quanto aos aspetos de dedução, interpretação e, após o desmembramento 

do texto, para descobrir as partes da comunicação com o fim último o de agregar informação 

recolhida em categorias, consoante as etapas definidas, bem ainda o quadro de análise definido. 

Esta ideia é também transmitida em Ringoot (2006, p. 134), quando este autor afirma que “... o 

objetivo da análise de conteúdo é colocar em evidência os assuntos e os temas mais importantes 
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difundidos nas mensagens ... tem ainda a vantagem de objetivar dados textuais sistematizando 

a sua abordagem ...”. 

A análise documental e bibliográfica, bem como a análise de dados pré-existentes, nesta 

investigação é de extrema importância, tanto mais que se reporta a uma evolução que remonta a 

um passado histórico, porquanto é uma análise que se debruça temporalmente sobre a evolução 

ocorrida nos últimos anos. Ao demais, esta técnica permite explorar e buscar informação que pode 

coadjuvar no conhecimento e aprofundar da perceção das dinâmicas e processos inerentes ao 

nosso objeto de estudo, no que é necessário colocar bastante rigor, pois como referido por Quivy 

et al. (1992, pp. 202-203)  “no que diz respeito aos documentos de forma textual, a atenção incidirá 

principalmente sobre a sua autenticidade, sobre a exatidão das informações que contêm, bem 

como sobre a correspondência entre o campo coberto pelos documentos disponíveis e o campo 

de análise da investigação”.  

A acrescentar que, quanto ao método, ainda segundo Quivy et al. (1992), mostra-se adequado 

para análises em que o objeto de estudo comporta análises relativas a fenómenos como o 

desenvolvimento socioeconómico, demográfico ou de mudanças organizacionais, pelo que se 

entende adequado o seu uso nesta investigação, sempre considerando as necessárias 

adaptações ao nosso estudo. 

Não menos importante são os aspetos que dizem respeito à posição assumida pelo investigador 

quer na investigação, quer relativamente ao objeto de estudo, exigindo-se a este, constante 

cautela, principalmente quanto aos procedimentos da recolha, mas também da análise dos dados 

e o modo como os transpõe, o que exige rigor na transmissão dos dados recolhidos e em todas 

as outras perceções sobre o objeto de estudo (Bardin, 2002). – No nosso caso, atendendo à 

especificidade das condicionantes, entretanto surgidas no decurso da elaboração do trabalho, 

principalmente na vertente empírica, de recolha de dados (não tanto da fundamentação teórica 

quanto ao objeto de estudo), e da qual a recolha de dados é o principal suporte. 
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3.4- Formulação de questões de investigação / pressupostos 

 A questão de partida definida como sendo o fio condutor da investigação e à roda do qual 

se desenrola a investigação encontra-se estritamente relacionada com a definição e 

enquadramento sobre “Qual o papel/influência da atividade desenvolvida pela Santa Casa da 

Misericórdia, enquanto organização do terceiro setor, na dinâmica socioeconómica e no 

desenvolvimento local do Concelho de Estarreja (face à evolução económico-social sentida 

nos últimos 10 dez anos).” 

Por conseguinte, atentando aos preceitos adjacentes e de fundo que suportam os fins da economia 

social, em Santos, et al. (2015, pp. 28-29), por referência ao portal EUROCID, o conceito de 

economia social remete para um modelo de pessoa coletiva, com especial atenção aos valores 

comuns, como: 

 A primazia da democracia, da participação dos parceiros sociais e dos objetivos sociais sobre o lucro 

pessoal; 

 A defesa e implementação dos princípios da solidariedade e da responsabilidade; 

 A conjugação dos interesses dos membros utilizadores com o interesse geral; 

 O controlo democrático pelos membros; 

 A adesão livre e voluntária; 

 A autonomia de gestão e a independência relativamente aos poderes públicos; 

 A mobilização do essencial dos excedentes à consecução de objetivos de desenvolvimento sustentável 

e o serviço prestado aos seus membros de acordo com o interesse geral. 

Nesse sentido, e de acordo com os objetivos definidos para a investigação (Yin, 2001), irão surgir 

outras questões, mesmo em termos da abordagem empírica do objeto de estudo no terreno, 

explorando-se não apenas o papel que a organização tem vindo a exercer no concelho, no âmbito 

da denominada Economia Social, mas também a relação do exercício dessa atividade com os 

processos de desenvolvimento local da comunidade e assim os processos de inovação que vão 

sendo introduzidos no funcionamento e na dinâmica da organização. 

Então, podemos considerar, como ponto de partida, certos pressupostos relacionados com a 

problemática em estudo, com respeito pela linha orientadora, destacando-se a linha seguida no 

enquadramento teórico previamente formulado.  
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Nesse sentido, procedeu-se à formulação seguinte, de pressupostos que melhor poderão suportar 

os objetivos definidos (não obstante outras formulações que na fase da investigação de campo 

possam surgir): 

a) As organizações do terceiro setor, têm um papel ou influência na dinâmica 

socioeconómica e no desenvolvimento local. 

Exemplos de indicadores possíveis: A abrangência, qualidade e quantidade de serviços prestados 

no âmbito da atividade das OTS através das suas valências e como operam no apoio às 

necessidades da população, bem ainda o modo como se relacionam com o desenvolvimento das 

localidades em geral. 

b)  Existe uma relação de influência da atividade das organizações do terceiro setor, em 

particular a Santa casa da Misericórdia de Estarreja, nos processos de 

desenvolvimento local do concelho onde se encontra inserida esta instituição. 

Exemplos de indicadores possíveis: O tipo de serviços prestados e abrangência dos mesmos ao 

nível local, a população abrangida e o modo como tais atividades contribuem para o 

desenvolvimento do concelho. 

c)  Revestiu-se de alguma importância o papel desenvolvido pela SCME para o 

desenvolvimento local do concelho nos últimos dez anos, atentas as contingências 

socioeconómicas vividas neste período. 

Exemplos de indicadores possíveis: A forma como se deu a evolução socioeconómica do 

concelho, em contraste com o contributo que poderá ter existido por parte da SCME, como OTS 

ao serviço desta comunidade. 

3.5 - Operacionalização dos conceitos, variáveis, indicadores e critérios de 

análise 

No intuito de apoiar e clarificar a análise a efetuar, como premissa à construção do nosso 

modelo, convém, em consonância com as técnicas de recolha de dados selecionadas, 

operacionalizar os conceitos e os indicadores selecionados, orientando-os e agrupando-os em 

critérios de análise distintos, mas que vão de encontro ao que pretendemos estudar Quivy et al. 
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(1992).Como tal, poderá formular-se (a priori) uma operacionalização, como ponto de partida numa 

fase preliminar, que necessariamente sofrerá ajustes aquando da concretização do estudo 

empírico, como a que a seguir apresentamos: 

CRITÉRIOS DE 

ANÁLISE 
INDICADORES 

O concelho de 

Estarreja e o seu 

desenvolvimento 

nos últimos dez 

anos 

 

 Aspetos da localização e envolvência geográfica e socioeconómica do concelho; 

 Como evoluiu a população e o concelho nos últimos anos; 

 Como evoluiu o concelho ao nível socioeconómico nestes últimos dez anos; 

 Evolução das necessidades da população 

 Fatores que mais influenciaram o desenvolvimento local nos últimos 10 anos; 

 Como reage a população à evolução sentida; 

 Que tipo de serviços os cidadãos locais procuram com maior frequência 

principalmente num período temporal considerado de austeridade; 

Aspetos do 

funcionamento e 

funcionalidade 

da organização 

 Localização; 

 Público-alvo; 

 Acessibilidade; 

 Apoios logísticos; 

 Instalações: 

 Serviços prestados;  

 Grau de acessibilidade aos serviços prestados por parte dos utentes; 

 Capacidade de interação com os cidadãos locais; 

Plano de 

atuação da 

organização 

 Proximidade ao cidadão; 

 Articulação dos serviços com o público-alvo; 

 Nível de abrangência; 

 Capacidade de resposta;  

 Adesão por parte do público-alvo; 

 Capacidade de resposta às necessidades; 

 Satisfação percebida;  

Atividade da 

organização e 

desenvolvimento 

local nos últimos 

dez anos 

 Articulação dos serviços com o público-alvo face às suas necessidades; 

 Adaptação dos serviços e das dinâmicas da organização às necessidades 

emergentes; 

 Forma como evolui a organização nestes últimos 10 anos face às contingências 

económicas e ao desenvolvimento local; 

 A organização sofreu adaptações fruto do desenvolvimento local sentido; 

 A forma como a atividade da instituição se relaciona com o desenvolvimento local do 

concelho; 

 Como a organização acompanha e/ou influencia o desenvolvimento local;  

Tabela 1: Critérios de análise e respetivos indicadores (fonte: própria) 
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IV ESTUDO DE CASO – A ATIVIDADE DA SCME E O DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 

4.1- Caraterização e evolução socioeconómica do concelho de Estarreja 

4.1.1- Caraterização do concelho e meio envolvente  

O Concelho de Estarreja, pertence administrativamente ao distrito de Aveiro (Beira Litoral), 

com uma área de 108.11 Km2 e população residente de 26.997 indivíduos, distribuída atualmente 

pelas freguesias de Avanca, Beduído e Veiros, Canelas e Fermelã, Pardilhó e Salreu (já com a 

denominação decorrente da implementação da política de união de freguesias), sendo o dia 13 de 

Junho o feriado municipal, correspondendo ao dia do seu padroeiro, Sto. António, de cuja 

festividade é celebrada anualmente. 

Localiza-se na sub-região do Baixo Vouga e conta com uma individualidade regional que lhe é 

conferida pela Ria de Aveiro, existindo esteiros e canais em todas as freguesias, que confere uma 

influência marinha no que toca ao modo de vida e às atividades económicas praticados ao seu 

redor e nesses próprios cursos de água, que como referido em Flores (2015), se insere na área 

geográfica da Ria de Aveiro. Para tal situação, contribui a existência de uma importante rede viária, 

principalmente por ser servido pela circulação de comboios, contanto com uma rede ferroviária em 

praticamente toda a sua extensão e com ligação aos vários pontos do país com todo o tipo de 

composições facultadas pela CP - Comboios de Portugal. Dada a circunstância da sua localização 

no litoral, também é um concelho servido pelas mais importantes estradas nacionais, vias rápidas 

e autoestradas, exemplos disso a N1, a A29, A25 e a A1, a através destas, uma vasta ligação a 

várias outras infraestruturas viárias. 

Existe assim uma particular influência da ria sobre o modus vivendi e o quotidiano destas 

populações, influenciadas por toda uma diversidade de biótopos (águas livres, ilhas com 

vegetação, vasas e lodos, sapais, salinas e campos agrícolas), com grande importância do ponto 

de vista económico e ecológico, que se unem, como é bom exemplo disso a criação do projeto 

“Bioria”, com a estreita colaboração da Universidade de Aveiro. 

Todo o concelho é bastante recortado por linhas de água, sendo o mais importante o rio Antuã, 

caracterizado por margens bem protegidas onde se registam por vezes declives superiores a 25%, 
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ao mesmo tempo que imprime à paisagem um encanto surpreendente e bucólico, pelas represas 

e azenhas ao longo do seu curso. 

Pela sua situação geográfica integra-se na faixa dos climas temperados (T.M.A. - 14ºC) de 

influência mediterrânea. É delimitado e confrontante com os concelhos de Ovar, Oliveira de 

Azeméis, Albergaria-a-Velha e Murtosa, tendo como capital de distrito Aveiro.  

 

FIGURA 2: ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO DE ESTARREJA (FONTE: DIAS, 2015, P.44) 

 

Outros concelhos, adjacentes, como o de Santa Maria da Feira e Arouca, ancestralmente foram 

parte da região conhecida como Terras de Santa Maria, de onde resulta em certa medida a sua 

diversidade cultural e em termos de atuação socioeconómica, sendo certo que é um concelho que 

conta com um vasto número de associações e organizações de índole cultural e social, 

promovendo assim um grande sentido de associativismo que também pugna pelo apoio aos 

grupos mais desfavorecidos.   

A ocupação humana deste território - outrora junto ao mar e após à ria - remonta, de acordo com 

os estudos arqueológicos realizados, ao Neolítico (séculos V a III a.C.), existindo alguns artefactos 

deste período. Há provas também de comunidades ao longo do Megalitismo, da Idade do Ferro, 

da época Romana e da Idade Média. 
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Está comprovada a existência de pequenos povoados dedicados à agricultura e à pastorícia. Da 

Idade Média temos referências documentais desde o século X a Avanca, a Antuã, Canelas, 

Fermelã, Roxico, Beduído, Salreu e Veiros, pertencendo então todo este território às Terras de 

Santa Maria. 

No ano de 1257, D. Afonso III fez doação das vilas de Antuã e Avanca ao Mosteiro de Arouca. Por 

esta época já a região estava polvilhada de pequenas aldeias, dedicando-se as suas comunidades 

também a outras atividades não agrícolas, como a salinífera e a piscatória. 

Em 1334 surge a primeira menção a Estarreja, cuja origem do nome parece derivar do estuário 

que se formava fronteiro à povoação já referenciada como Aestuaria pelo escritor romano Plínio, 

na margem dum rio e na costa marítima. 

A 15 de Novembro de 1519, D. Manuel I outorgou o foral à vila de Antuã, sendo que os territórios 

que hoje compõem o concelho tinham entre 1.650 e 2.050 habitantes. 

Nos meados do século XVII, o concelho de Antuã alterou a sua designação para Estarreja, o qual, 

já no século XIX, viria a sofrer grandes alterações em virtude da extinção dos foros do senhorio 

do Mosteiro de Arouca e dos concelhos de Angeja e Bemposta. 

Em 1833, com o “Mapa da Divisão do Território de Portugal e Algarve” é criada a Província do 

Douro, que se dividia em 8 Comarcas, a saber: Amarante, Aveiro, Coimbra, Feira, Figueira, 

Penafiel, Porto e Estarreja. 

Por sua vez, a Comarca de Estarreja era, àquela altura, composta por nove Concelhos: Angeja, 

Cever, Estarreja, Estêvão, Macieira de Cambra, Oliveira de Azeméis, Paus, Pinheiro da Bemposta 

e Frossos. 

Confirma-se essa importância administrativa em 1862 com a chegada do caminho-de-ferro, 

potenciando o comércio e alterando a importância da navegação na Ria, que havia transformado 

Estarreja no 2.º porto de sal, só ultrapassado por Aveiro.   

Finalmente, em 1926, com a desanexação das freguesias de Bunheiro e Murtosa e subsequente 

criação do concelho da Murtosa, passou o concelho de Estarreja a ter a atual configuração, com 

sete freguesias: Avanca, Beduído, Canelas, Fermelã, Pardilhó, Salreu e Veiros. 
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Ainda em termos da caraterização do tecido económico emergente no concelho, é de salientar 

que no início do século XX, tal como no resto da Europa, também Portugal sofreu uma grave crise 

ao nível da alimentação infantil. Ciente destas dificuldades, o Professor Egas Moniz, personalidade 

notável, natural de Estarreja, impulsionou a indústria leiteira do nosso país, criando a primeira 

fábrica de leite em pó, na freguesia de Avanca, no ano de 1923 - a Sociedade de Produtos Lácteos, 

Lda. - que viria a ser o berço da Nestlé em Portugal. A Fábrica de Avanca foi muito bem aceite por 

pediatras e dietistas que acolheram da melhor forma possível estas inovações tecnológicas. Com 

o apoio permanente do Professor Egas Moniz, a Sociedade de Produtos Lácteos, Lda. obteve em 

1933 o exclusivo de fabricação e venda dos produtos da referida marca. 

Assim, em jeito de conclusão, a implementação industrial, inicialmente ligada a pequenas fábricas 

locais, de onde se realça a Sociedade de Produtos Lácteos, cofundada pelo Professor Doutor 

Egas Moniz em 1926 e posteriormente adquirida pela Nestlé, vem juntar-se, a meio do século 

passado, a gradual instalação do complexo químico com uma marcada trajetória económica até 

aos dias de hoje e socialmente bastante expressiva, sendo considerado um dos maiores do país 

e, bem assim, no seu conjunto, o complexo de produção industrial com maior expressão no 

concelho. 

 

4.1.2- Evolução socioeconómica do concelho nos últimos anos 

Estando situado no litoral desenvolvido, o concelho de Estarreja é caraterizado por, no 

enquadramento nacional, ter uma população relativamente jovem e qualificada, com uma 

densidade populacional de 245.5 Hab./Km2 (2013). 

Ao longo dos anos, a evolução do número de habitantes acompanhou a tendência nacional. Pode 

encontrar-se no quadro seguinte a evolução do número de habitantes do concelho desde 1950, 

onde se observa uma tendência crescente até ao censo 2001, decrescendo nos dez anos 

seguintes, ou seja, relativamente ao número de habitantes contabilizados aquando da realização 

do último censo populacional, no ano de 2011 (cf. Tabela 2, a seguir). 
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Evolução do número de habitantes do Concelho de Estarreja 

1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

24709 25213 24661 26261 26742 28182 26997 

Tabela 2: Evolução do número de habitantes do Concelho de Estarreja (fonte: Pordata) 

Outro dado importante é a evolução do número de habitantes, segundo o grupo etário. É possível 

encontrar esta distribuição na tabela 3, a seguir. 

 

 Evolução do número de habitantes por Grupo Etário 
 

1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

0-14 Anos 6 999 7 453 7 595 6 652 5 603 4 669 3 943 

15-24 Anos 4 197 3 866 3 825 4 551 4 329 4 130 3 065 

25-64 Anos 10 542 11 357 11 250 11 678 13 012 14 687 14 587 

≥65 Anos 2 435 2 537 2 665 3 380 3 798 4 696 5 402 

Tabela 3: Evolução do número de habitantes por Grupo Etário (fonte: Pordata) 

Como se pode aferir na tabela 3 apresentada, o concelho de Estarreja sofreu a mesma tendência 

de evolução da região onde está inserida, onde é notória a evolução no sentido do aumento da 

população maior de 65 anos, relativamente ao aumento da população de outras faixas etárias. 

Observa-se assim um decréscimo do número de indivíduos nessas idades, quer de entre os 

indivíduos jovens e adultos com idades entre os 25 e 64 anos (correspondente à faixa da 

população considerada como ativa por excelência), bem como a dos jovens de entre 15 e 24 anos 

e bem assim das crianças (idade considerada entre os 0 e os 14 anos), onde o decréscimo de 

indivíduos residentes, nessa faixa etária, é mais expressivo quer para o último Censo realizado 

(2011). 

Relativamente aos dados totais do Censos de 2011, é possível encontrar na próxima tabela 

(Tabela 4) a distribuição da população total por género e o número de famílias identificadas no 

concelho.  
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População (Censos 2011) 

Famílias 9612 

Habitantes 26997 

 Dos quais homens 13012 

Dos quais mulheres 13985 

Tabela 4: População (Fonte: INE Censos 2011) 

 

4.1.2.1- Qualificação da População residente 

O Concelho de Estarreja apresenta um nível de qualificação da sua população em linha 

com a região onde está inserida. Assim, e de acordo com o censo de 2011, é possível encontrar 

na Tabela 5 a seguir apresentada informação sobre a distribuição da qualificação dos habitantes 

do concelho de Estarreja. 

Qualificação da população residente (Censos 2011) 

População com 15 ou mais anos com pelo menos o 3 ciclo do ensino básico completo 42.6% 

População com 15 ou mais anos sem qualquer grau de ensino completo 10.4% 

População com 18 ou mais anos com pelo menos o ensino secundário completo 23.4% 

População entre os 30 e os 34 anos com ensino superior completo 19.3% 

População residente com ensino superior completo 10.1% 

Taxa de Analfabetismo 4.2% 

Tabela 5: Qualificação da população residente (Fonte: INE Censos 2011) 

Na tabela 6 encontramos a informação relativa à população empregada/desempregada. 

Ocupação da população residente (Censos 2011) 

População Ativa 12.504 

População desempregada 1.472 

População empregada 11.032 

Proporção da população desempregada à procura do primeiro emprego 17.8% 

Proporção da população dos 20 aos 64 anos empregada 66.3% 

Tabela 6: Ocupação da população residente (Fonte: INE Censos 2011) 
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4.1.2.2- Caracterização do tecido económico 

Em termos empresariais, o concelho de Estarreja é um pouco diferente da média nacional. 

O tecido empresarial português é constituído 99.9% por Pequenas e Médias Empresas (PME). No 

concelho de Estarreja existem várias empresas não PME sendo várias delas multinacionais 

estrangeiras. Destas, destaca-se as empresas que integram o parque químico de Estarreja (o 2º 

maior nacional) e a Nestlé, uma das maiores empresas de alimentação do mundo. Assim, o setor 

secundário tem uma taxa de absorção de população superior à média nacional, mas, ainda assim, 

inferior ao setor terciário, dos serviços. 

Ao nível do setor primário, o setor tem alguma expressão local devido à existência de produção 

leiteira com grande volume, mas que absorve pouca mão-de-obra devido à automatização 

existente. 

Assim, é possível encontrar na tabela 7, seguinte, a proporção da população do concelho de 

Estarreja empregada por setor de Atividade. 

 

População empregada por setor de atividade 

Setor Primário 2.6% 

Setor Secundário 42.2% 

Setor Terciário 55.2% 

Tabela 7: População empregada por setor de atividade (Fonte: INE Censos 2011) 

 

4.1.2.3- O desenvolvimento socioeconómico do concelho nos últimos anos e 

perspetiva futura 

Após o enquadramento realizado até agora, sobre o concelho de Estarreja, quanto à sua 

localização, população e os respetivos aspetos sociodemográficos de relevo, dados esses 

estatisticamente consolidados no último censo (INE,2011), efetuar-se-á a ligação com os aspetos 

socioeconómicos do desenvolvimento local no concelho de Estarreja. 
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A nossa proposta, como vem sendo referido, é a de demonstrar, com um caráter mais ou menos 

descritivo, a existência ou não de um contributo, através de um estudo de caso, pegando 

concretamente na atividade da SCME, no Concelho de Estarreja, através do exercício da sua 

atividade em prole do desenvolvimento preconizado pelas instâncias do poder local.     

Assim, contextualizando temporalmente, desde logo, o período que em concreto é refletido na 

nossa análise, não podemos deixar aquém o contexto de crise vivenciado, relacionando os 

aspetos do desenvolvimento local, com as contingências e mudanças ocorridas nestes últimos 

anos, virtude da crise de 2008.  

Esta, teve vários momentos com expressão diferente ao longo do tempo, quer nas suas 

consequências, quer no “modus operandi” das organizações públicas e privadas, para lidar com 

as contingências e para a implementação de medidas e práticas adequadas a cada situação 

emergente nas comunidades locais, assim, a cada passo, adaptando as práticas às situações 

concretamente vividas, com respeito pelas exigências políticas e económicas.  

Para Pires et al. (2017, p. 132), fruto desta crise económica, “A mudança vertiginosa do contexto 

jurídico, económico, financeiro e social que ocorreu no país, foi fator catalisador da adoção de 

comportamentos que visaram uma maior eficiência na gestão dos recursos – por definição escassa 

– nas organizações.” Também Pires et al. (2017) se refere à capacidade de gestão quer ao nível 

da implementação de medidas, quer ao nível da sua monitorização.  

No que concerne à sustentabilidade do desenvolvimento, tendo em conta as políticas públicas, tal 

depende das autoridades que operam no domínio público, mas também dos agentes que definem 

essas políticas. A par dos agentes públicos, temos também outras organizações e agentes sociais 

que coadjuvam a implementação das políticas públicas, como seja, a atividade das OTS. Poder-

se-á dizer que estas são consideradas coadjuvadoras da implementação das medidas 

preconizadas pela Administração Central do Estado e, ao nível local, daquelas que emanam do 

exercício do poder local. Por norma, são considerados agentes com maior proximidade social sob 

o ponto de vista das comunidades locais e, assim, como parte dos processos de desenvolvimento 

local.   

O desenvolvimento local, que se idealiza e planeia sob um ponto de vista de sustentabilidade 

futura, deve considerar, além do mais, o nível de satisfação das comunidades abrangidas, por 
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exemplo, considerando os limites de um município, a sua população, bem como a satisfação das 

necessidades dessa população. Como podemos ver em Flores (2015, p. 2), ao citar Eckeberg e 

Mineur (2003) “o conceito de desenvolvimento sustentável assenta no chamado Triple bottom-line 

(Pessoas, Planeta, Proveito), que integra as dimensões: social, ambiental e económica”.  

Esta perspetiva vai de encontro ao enquadramento teórico efetuado nos pontos anteriores, em 

que, a centralização da ação da governação pública (Mota & Bittencourt, 2019), para que consiga 

chegar às populações, seja, às necessidades das pessoas, da própria natureza e ambiente, para 

proveito de todo o conjunto da humanidade, mas com o contributo de cada comunidade, necessita 

da intervenção de diversos agentes.  

Os agentes, que realizam todo um conjunto de ações capazes de todo esse trabalho, não são 

apenas aqueles que legal e administrativamente se enquadram da administração direta do Estado 

ou dos municípios, mas sim, conseguindo melhores resultados com recurso à atividade das 

organizações semi-estatais e de natureza social privada, como as IPSS que vão ter um papel nas 

estratégias de desenvolvimento, quando pensamos nestas enquadradas e direcionadas num 

conjunto de fatores que contribuem para a qualidade de vida das populações.  

O desenvolvimento que ocorre ao nível local, será projetado em todo o seu redor, ou seja, cada 

comunidade contribui, além da criação de mecanismos de solidariedade conducentes a um 

determinado patamar de qualidade de vida, para o próprio desenvolvimento planetário.  

Será esta uma forma de ver como queremos que seja o planeta e a vida hoje e amanhã, com o 

proveito que podemos retirar do contributo que cada um de nós e cada instituição ao serviço das 

comunidades pode gerar para o tipo de sociedades e de ambiente que teremos no futuro. – Para 

Dias (2015, p. 52), “O município será tão mais sustentável quanto maior for o equilíbrio conseguido 

entre as múltiplas infraestruturas urbanas e de comunicações, o ambiente e a sociedade, 

oferecendo uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos”. 

No caso concreto do concelho de Estarreja, têm vindo a ser elaborados planos de desenvolvimento 

local com base quer na ação dependente dos organismos do Município, quer em estudos 

específicos e ainda com base na participação dos cidadãos.  
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Para que a promoção da proximidade ao cidadão e convite à participação ativa, são 

disponibilizadas plataformas online relativas a diversos temas de interesse para a comunidade, ou 

mesmo por contacto pessoal e ainda outras ferramentas virtuais que permitem o contacto com a 

presidência, bem como balcões de atendimento bastante especializados como seja o Gabinete de 

Atendimento ao Munícipe (para diversos assuntos), ou os balcões direcionados para assuntos de 

educação, os relacionados com as valências do apoio social. A própria Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, comum a todos os municípios, neste caso até por imposição legal do 

funcionamento das redes de proteção de crianças e jovens que têm como intervenção de primeira 

linha a deste organismo, entre outros.  

Uma outra instituição colocada ao serviço da comunidade deste município e que apoia todos os 

outros, porquanto recebe jovens de todo o país, é a comunidade terapêutica de apoio a jovens 

toxicodependentes que funciona na freguesia de Avanca, denominada “Convívios Fraternos”. 

De referir e notar que este é um concelho onde podemos observar que em todas as freguesias do 

concelho funcionam associações e organizações culturais e de apoio aos cidadãos, com maior au 

menor grau de atividade nessa matéria.  

Ao nível das organizações sedeadas no próprio município, as de maior expressão são 

efetivamente a SCME e a Fundação Cónego Filipe de Figueiredo, segundo a observação do 

movimento social ocorrido no município ao longo destes anos. Não podemos deixar de referir, no 

entanto, que esta última mais recente e com moldes diferentes (naturalmente) de funcionamento 

relativamente à SCME, sendo sobre esta esta que se debruça a nossa abordagem. 

Por conseguinte, atenta também a diversidade de associações e organizações existentes ao 

dispor dos munícipes, o recurso a “ferramentas administrativas de participação” ganha destaque, 

como também referido em Flores (2015, p.25), apesar de nem sempre resultarem numa 

participação assim tão ativa, devido a fatores que, não raras vezes, se prendem com a própria 

falta de participação dos indivíduos, ao que igualmente se refere Flores (2015). 

Quanto a este particular, é frequente notar-se falta de resultado prático no que toca à participação, 

tanto de particulares como de instituições e associações locais, pese embora todos os meios 

disponibilizados, como cita Flores (2015, p. 26) o entendimento de Guerra (2011, p. 233), a [...] 
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“Falta de interesse dos cidadãos em participar; falta de recursos humanos para implementar as iniciativas; 

cultura de inércia instalada dificulta processos; falta de recursos financeiros para implementação...; 

falta/inadequação da legislação; exigências irrealistas dos munícipes e associações locais; falta de apoio 

político (Assembleia ou Câmaras Municipais); más relações com a comunicação social; pressões dos grupos 

empresariais/empresas; falta de interesse das Juntas de Freguesia.”  

Esta ideia de planeamento e também de interação entre o poder local e os cidadãos na construção 

de estratégias de melhoria das condições socioeconómicas, encontra-se patente, por exemplo, na 

elaboração de planos com projeção para determinado número de anos e envolvendo certo número 

de ações, onde se antecipa a importância dessa participação ativa. 

Um documento bastante atual a este momento, apesar da sua criação e implementação se ter 

iniciado no ano de 2001 (e de lá para cá ter ultrapassado diversas vicissitudes económicas, 

também decorrentes da crise de 2008), sobre o mapeamento das estratégias de desenvolvimento 

local do concelho, é o “Plano Estratégico de Desenvolvimento 2015-2025” (PED) ao qual também 

se encontram intimamente ligados o “Plano Estratégico de Desenvolvimento do Ecoparque 

Empresarial”, denominado “Painel Consultivo Comunitário do Programa Atuação Responsável” 

(PACOPAR) e, bem assim o “Quadro Estratégico Comum 2014-2020”, onde se integra o programa 

“Portugal 2020”. 

A conjugação da implementação destes programas, constituem instrumentos basilares no que toca 

aos objetivos fulcrais, subjacentes a este trabalho, tanto mais que, desde logo atentando ao 

período a que reporta a instituição de objetivos para o desenvolvimento local, neste período 

considerado pós-crise de 2008, mas que mais não é do que um reerguer da economia e da 

sociedade.  

No próprio sumário executivo do documento, podemos ler como que uma declaração de intensão, 

de propósito e de projeção, ao dizer-se num posicionamento ... 

 “Em alinhamento com os novos paradigmas que defendem uma participação ativa dos agentes regionais 

na definição de estratégias e na implementação de ações concretas com vista ao desenvolvimento 

socioeconómico e territorial, a Câmara Municipal de Estarreja assume como prioritária a afirmação do 

concelho enquanto território dinâmico, coeso e inovador” (PED) 

A elaboração do documento, tem por base a identificação e análise das oportunidades ou “forças”, 

como aí referido, e, por outro lado as “fraquezas”, ou pontos fortes, que se podem identificar no 
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concelho, em conformidade com a elaboração de análise SWOT, como podemos observar no 

documento.  

É atribuída importância a fatores subjacentes quer à empregabilidade, quer à qualidade de vida 

dos cidadãos e, também, ambiental, em que neste particular, além de ser um concelho onde a 

agricultura é uma atividade económica ainda com bastante expressão, como já vimos atrás, tal 

deve-se, por oposição, também ao facto de tratar-se de um concelho em que o tecido industrial é 

fortemente voltado para a indústria química. Por essa razão, tem-se denotado uma preocupação 

de cariz ambiental, o que se vem refletindo num investimento apoiado nas caraterísticas 

ambientais que têm sido potenciadas ao longo dos últimos anos, como é o caso do 

desenvolvimento do projeto Bioria e do próprio PACOPAR.  

No sentido destas linhas de desenvolvimento, existe subjacente uma ação com caráter 

participativo, também de transparência, como é a linha atual de governação central e que se 

transpõe para o local, pois que o conjunto das ações locais é parte da linha de governação central. 

Esta linha de ação, baseia-se também numa ideia de coesão, pelo menos da tentativa de que esta 

permaneça não apenas no imaginário dos indivíduos e da literatura, mas como uma realidade 

transversal à vida quotidiana dos cidadãos, ideia também apresentada por Flores (2015, p. 25), 

em que a coesão social, na administração pública serve para a melhoria da prestação de contas 

na melhoria de políticas públicas do governo. Quando se faz menção à coesão social é natural 

abordar a terminologia da solidariedade orgânica formulada por Durkheim, em que nas sociedades 

modernas manifesta-se que a consciência individual é formada socialmente, onde as diferenças 

sociais não desintegram os laços sociais pelas diferenças existentes (1893). Numa dinâmica que 

se configura numa nova ética de solidariedade alargada com base no cuidado de cada um em 

relação de si próprio, em relação aos outros, em relação ao futuro (nosso e alheio) e em relação 

ao planeta (Jacob et al., 2013). 

No PED, são traçados os objetivos a concretizar até ao ano de 2025 no concelho, pelo que se 

baseia na construção de [...] 

“um quadro estratégico de desenvolvimento para o concelho de Estarreja consubstanciado na elaboração 

de uma estratégia e de um plano de ação. O objetivo é valorizar as potencialidades e especificidades locais, 

alinhadas com as estratégias com as prioridades nacionais e europeias para o período 2014-2020 (modelo 
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definido pelo Programa Nacional de Reforma Portugal 2020 e pela União Europeia através do Quadro 

Estratégico Comum 2014-2020)”.  

No programa elaborado na construção do PED, também se inserem os acordos de parceria no 

âmbito do denominado Portugal 2020, este inserido nas metas estabelecidas para o programa 

europeu, com o apoio e quadros de financiamento promovidos pela Comissão Europeia, desta 

feita denominado Europa 2020, onde se prevê a utilização de fundos específicos para esse efeito.  

– “O Portugal 2020, que se alicerça numa visão que procura recuperar uma trajetória de crescimento e de 

emprego para o País, estrutura-se através de quatro domínios temáticos (competitividade e 

internacionalização; inclusão social e emprego; capital humano; e sustentabilidade e eficiência no uso de 

recursos) e dois domínios transversais relativos à territorialização das intervenções e à reforma da 

administração pública” (Fonte: PED). 

O Quadro Estratégico Comum 2014-2020, delineado pela Comissão Europeia prevê objetivos 

temáticos comuns com vista à simplificação e agilização de procedimentos e de racionalização 

da afetação do investimento e dos apoios comunitários, que são os de: 

 

 Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

 Melhorar o acesso às TIC, e fomentar a sua utilização e qualidade; 

 Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas (PME), do setor agrícola 

(FEADER), das pescas e da aquicultura (FEAMP); 

 Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores; 

 Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

 Proteger o ambiente e promover a utilização sustentável dos recursos; 

 Promover os transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais 

infraestruturas de rede; 

 Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral; 

 Promover a inclusão social e combater a pobreza; 

 Investir na educação, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida; 

 Reforçar a capacidade institucional e garantir uma administração pública eficiente. 

(Baseado na tabela apresentada no documento PED - Fonte: Comissão Europeia (2012), “Documento de Trabalho 

dos Serviços da Comissão: Elementos para um Quadro Estratégico Comum para o período de 2014 a 2020 – Fundo 

de Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE), Fundo de Coesão (FC), Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e Fundo Europeu Marítimo e das Pescas (FEAMP), Parte II”). 
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Todo este enquadramento proposto pelo Quadro Estratégico Comum 2014-2020, a UE preconiza 

o modo como serão distribuídos os apoios com vista ao reforço da ação ao nível local, quanto à 

definição de estratégias com vista ao alcance cabal das metas estabelecidas a alcançar até 2020 

(não obstante no caso do PED o alcance temporal se estender até ao ano de 2025, mas integrando 

as metas estabelecidas pelo programa denominado “Portugal 2020”, traduzidos em apoios 

económicos para o período situado entre os anos de 2014-2020).  

Enfatiza-se, nesta medida, uma “não” imposição, mas sentido de esforço comum, quer a 

realização dos objetivos exigidos pelos programas europeus e pelo próprio plano elaborado para 

o concelho (PED), a maximização do impacto (também por este alavancar proveniente dos apoios 

e da união de esforços) a maximização e o impacto da implementação das políticas, com especial 

enfoque no nível local/regional.   

Por assim dizer, encontramos, além do demais estabelecido em matéria de objetivos temáticos, 

patente a preocupação na elaboração dos planos de ação do município as questões atinentes à 

inclusão, ao emprego e ao capital humano, que são os pontos mais objetivos deste trabalho e que 

são focados no PED, em conjugação e com o apoio dos objetivos delineados pela própria 

Comissão Europeia, assumindo um nível europeu da concretização dos objetivos de 

desenvolvimento, de acordo com as vertentes estratégicas e respetivas linhas de orientação, que 

podemos observar na tabela que se segue. 

Vertentes 
Estratégicas 

(VE) 

 
Desenvolvimento 

Urbano 

 
Competitividade 

e Inovação 

 
Natureza e 
Ambiente 

Coesão 
Social e 
Cultura 

 
Governação 

 
 
 
 

 
Linhas de 

orientação 
Estratégica 

(LOE) 

 
 
 
 

Promover a 
qualificação do 

território e o seu uso 
multifuncional de 

forma equilibrada e 
sustentável. 

 
 

Fomentar o 
dinamismo 

económico, a 
diversidade e a 

complementaridade 
entre empresas e 

garantir um 
ecossistema de 

inovação 
sustentado em 

redes de parcerias 
estratégicas. 

 
 

Valorizar as 
especificidades 
e o equilíbrio 

dos elementos 
naturais e 
reforçar a 

integração dos 
valores 

ambientais nas 
atividades 
sociais e 

económicas. 

Promover o 
acesso à 

educação, 
cultura, desporto 

e serviços 
básicos que 
garantam a 

qualidade de 
vida da 

comunidade 
local e a 

valorização dos 
elementos 
culturais 

diferenciadores. 

 
 

Reforçar o papel 
da administração 
local como motor 

do        
desenvolvimento 
socioeconómico 

concelhio e 
facilitador de 

parcerias e redes 
de cooperação 
em domínios 
estratégicos. 

Tabela 8:  A Visão proposta para o Concelho que congrega as vertentes e as linhas de orientação estratégica. 
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Existe a consciência da  falta de condições  de vida nos locais mais urbanos, onde, por exemplo, 

existem os (quase eternos) problemas de inclusão ao nível mais básico que é a habitabilidade, daí 

que se nota no concelho uma certa fuga para meios mais pequenos e onde a premência do suporte 

das instituições se torna mais visível, como forma de combater a desqualificação urbana sentida, 

o que altera o seu tecido, facto esse focado de diversas formas ao longo do PED.  

As consequências aí identificadas, são a degradação do espaço público, o esvaziamento das 

funções nos centros urbanos, escassez de focos de atração de pessoas e de encontro e, o mais 

preocupante, a incapacidade de Estarreja em competir com outras cidades da região ao nível de 

funções urbanas de nível superior (ex. compras de caráter não quotidiano). O desenvolvimento 

positivo destes fatores, leva claramente ao desenvolvimento socioeconómico, onde as redes 

sociais são sempre ponto de apoio dentro dos parâmetros das suas funções. 

Ora, nessa sequência, e principalmente em todo este tempo a que a nossa abordagem se refere 

(desde aproximadamente o ano de 2008), altura em que entrámos numa profunda crise económica 

e que claramente de transformou numa crise socioeconómica, observando a figura a seguir 

apresentada, podemos observar a inscrição dos objetivos temáticos (OT), distribuídos por quatro 

domínios temáticos (DT), em que observamos um crescimento de ordem a, partindo dos objetivos 

de ordem económica e tecnológica, efetivamente se logra chegar aos objetivos de ordem social, 

de emprego e de inclusão, culminado nos objetivos de sustentabilidade. 
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  Domínios transversais  

Abordagem territorial  
Reforma da Administração 

Pública  

 
Competitividade e 

Internacionalização 

Objetivos Temáticos Centrais:  

OT1     Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da 
inovação  

OT2     Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua 
qualidade  

OT3       Reforço da competitividade das PME  

OT7   Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos 
estrangulamentos nas principais infraestruturas das redes  

OT11    Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e 
das partes interessadas e da eficiência da administração pública 

Inclusão Social e 
Emprego  

Objetivos Temáticos Centrais:  

OT8      Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e 
apoio à mobilidade dos trabalhadores  

OT9     Promoção da inclusão social e combate à pobreza e discriminação 

Capital 
Humano  

Objetivo Temático Central:  

OT10 Investimentos na educação, na formação e na formação 
profissional para a aquisição de competências e a 
aprendizagem ao longo da vida  

Sustentabilidade e  
Eficiência no Uso 

de Recursos  

Objetivos Temáticos Centrais:  

OT4      Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono 
em todos os setores  

OT5     Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e 
gestão dos riscos  

OT6     Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização 
eficiente dos recursos  

Tabela 9: - Matriz de Estruturação temática do Portugal 2020 Fonte: PED, Portugal 2020, Acordo de Parceria, 2014.  

 

Este tipo de ações, que podemos por exemplo observar no planeamento estratégico contido neste 

documento, o PED, deverão, contudo, e a nosso ver, articular-se com as instituições locais, 

principalmente as conotadas com o apoio social às franjas sociais, demográficas e etárias, pois 

que são estas o objeto de maior preocupação quando falamos dos fatores de inclusão, emprego 

e combate a flagelos sociais como a pobreza e a discriminação. 
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Importa, pois, essa análise, de como se desenrola o comportamento do poder local e das 

instituições locais, desde o planeamento até à execução dessas medidas e quais os resultados 

obtidos, considerando o clima de crise vivenciado nestes últimos anos, ou seja, de como cada qual 

desenvolveu um papel com relevo para colmatar as dificuldades emergentes. De como existiu 

interação e apoio entre os vários agentes, mediante o lugar e funções que lhes são inerentes.  

Neste contexto, segundo o Programa Operacional (PO) Regional do Centro 2014-2020, revisto 

para fazer as alterações ao texto do PO com o objetivo da necessidade de resposta à crise 

desencadeada pela situação de pandemia provocada pela COVID-19, entretanto, mantém as sete 

prioridades nucleares traçadas para o período 2014 e 2020 em consonância com o PED, sendo 

elas, as seguintes: 

 Sustentar e reforçar a criação de valor; 

 Estruturar uma rede policêntrica de cidades de média dimensão; 

 Afirmar um tecido económico industrializado e exportador; 

 Reforçar a coesão territorial; 

 Gerar, captar e reter talento qualificado e inovador; 

 Dar vida e sustentabilidade às infraestruturas existentes; 

 Consolidar a capacitação Institucional. 

No contexto destas prioridades, interessa para a nossa análise esta pirâmide que, como é referido 

ao longo do documento (PED), encontra-se subjacente às suas linhas, uma estratégia global 

inclusiva e inovadora que, no estabelecimento de prioridades, inicia com a importância do reforço 

e criação de valor e culmina precisamente na necessidade de consolidar e capacitar as 

instituições.  

O plano de ação delineado, nas várias vertentes e objetivos estratégicos, para além de apoiado, 

é monitorizado por referência ao contexto europeu. No PED é apresentada uma matriz de 

correlação em diversas áreas consideradas como potenciais em termos de desenvolvimento, 

tendo como meta o ano de 2020, o que é apresentado com bastante rigor, comparando entre os 

níveis europeu e português, estabelecendo metas específicas e os resultados obtidos em Portugal 

no ano de 2011, como se pode ver na tabela seguinte. 
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Metas comprometidas por Portugal 

* Valores relativos a 2010. 

** Meta Quioto/ Burden sharing Europeu – não compara com meta 2020, a qual que só se aplica a emissões fora da 
Comissão Europeia. 

Tabela 10: Metas a alcançar no horizonte 2020 na União Europeia e em Portugal (Fonte: PED 
/ Adaptado de Comissão Europeia (2010), “Comunicação da Comissão: Europa 2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” 
e de Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2013, de 20 de maio). 

Temática Indicadores 
UE PT 

Metas Previsões Metas 2011 

 

Emprego 
Taxa de 
emprego 

(faixa etária 
25-64 anos) 

 
75% da população 
entre os 20 e os 64 
anos deverá estar 

empregada 

 
 

73,70-74% 

 

Nível de 
75% 

 
 

69.1% 

 
Investigação e 
desenvolvime

nto (I&D) / 
Inovação 

I&D em % 
do PIB 

 
3% do PIB da UE 

(público e 
privado) deverá 
ser investido em 
Inovação e I&D 

 
 

2,65-2,72% 

 
2,7% a 
3,3% 

Meta 3% 

 
 

1,59%* 

 
 
 
 
 

Mudanças 
climáticas/ 
energia 

 
Metas de 

redução das 
emissões 
de CO2 

 
Diminuição de 20% 

dos gases com 
efeito de estufa em 
relação a valores 

de 1990 

 

= 

 

1% 

 
117% 

em 
2010** 

Energias 
renováveis 

20% da energia 
proveniente 
de fontes 
renováveis 

 
= 

 
31% 

 
25,7% 

 
Eficiência 
energética 

(redução do 
consumo 

de energia 
em Mtep) 

 
 

Aumento de 20% 
da eficiência 
energética, 

equivalente a 368 
Mtep 

 
 

206.9 Mtep 

 
 

Aumento de 
20% 

 
 

-23,0% 

 
 
 

Educação 

 
Abandono 

escolar 
precoce 

(%) 

 
Redução para 10% 

 
10,30-10,50% 

 
Nível de 

10% 

 
23,2% 

Ensino 
superior 

Pelo menos 40% 
da população 

entre os 30 e 34 
anos com o nível 

3 de formação 
completo 
(superior) 

 
 

37,50-38,0% 

 
 

40% 

 
 

26,1% 

 

Redução da 
pobreza e 
exclusão 

social 

Redução 
da 

população 
em risco 

de 
pobreza 

 
Menos 20 milhões 

de pessoas em 
risco de pobreza e 

exclusão social 

Impossível de 
calcular 
devido a 

diferenças nas 
metodologias 

nacionais 

 
 

Menos 
200.000 
pessoas 

 

2.693.000 

(25,3% do 
total)* 
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É, pois, no caso do nosso estudo, e por referência à sua delimitação temporal, abordada a 

capacidade de ação das instituições locais, como o caso da SCME, como contributo para esse 

desenvolvimento local, bem como, por outro lado, as dificuldades sentidas nos últimos anos em 

cumprir os propósitos estabelecidos, com especial enfoque na capacidade da instituição, 

principalmente no que toca a temas como a redução da pobreza e da exclusão social (tal é a índole 

da sua atividade).  

Ainda assim, de um modo geral, a autarquia, naquilo que transmite ao longo do documento, faz 

transparecer uma ideia de que, as IPSS, apresentadas genericamente com esta designação, 

apresentam uma excessiva dependência económica da autarquia, agregando-as como operantes 

da rede social local, referindo também o apoio à inclusão, que não menos importante, é o que é 

dado pelas associações culturais e desportivas locais, que no município (e suas freguesias) 

existem em número e diversidade considerável. 

Além dos apoios e mecanismos que foram surgindo direcionados aos cidadãos locais, de acordo 

com o público-alvo e a especificidade das problemáticas em causa, assiste-se ao forte incremento 

da designada “Rede Social de Estarreja”.  

Esta surgiu em Maio de 2005, como entidade através da qual se articula a atividade de entidades 

e instituições locais públicas e privadas, com as quais é desenvolvida parceria  “por forma a 

combater a pobreza e a exclusão social, numa perspetiva de promoção do desenvolvimento 

social”, como é referido no documento  Rede Social - Estarreja (cm-estarreja.pt). 

Da Rede Social, fazem parte duas estruturas orgânicas, o Conselho de Ação Social e as 

Comissões Sociais de Freguesia, em que estas, têm por missão o reflexo da ação dos diversos 

organismos e instituições, realizado em rede, promovendo assim a sua eficácia perante um maior 

número de indivíduos e de situações de fragilidade.  

Nesta senda, no ano de 2016, é criada a Rede Local de Intervenção Social do Concelho de 

Estarreja, a fim de melhorar e dinamizar os apoios socias junto da população, no que toca ao 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, sendo o público-alvo os indivíduos que se 

encontram particularmente fragilizados ou em situação de emergência social. 
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Estas plataformas surgem no seio de toda a situação vivenciada, de pobreza, de exclusão, de 

fragilidades económicas e socias que, além de já existirem, se aprofundaram nesta época de crise 

económica, e que claramente observamos no meio que nos circunda, em que a atividade das 

instituições de solidariedade social, vistas como uma mais valia, como é o caso da SCME, por 

forma a que o combate e a minoração de tais situações seja articulado e desenvolvendo a sua 

atividade em rede, maximizando assim o potencial de ação, ou seja, de eficiência e de eficácia, 

com o mínimo desperdício de recursos, junto da população alvo. 

Nessa sequência, importa demonstrar, descrevendo e analisando a atividade desenvolvida, o 

contributo de uma instituição de cariz social, em prole destes objetivos de desenvolvimento local 

sustentável, em particular neste período vivido entre aproximadamente o ano de 2008 e os dias 

de hoje.  

Além do mais, como já dissemos, durante a elaboração deste trabalho, além da crise económica 

em vivenciada desde o ano de 2008, em 2020, já numa época de esperança na recuperação 

económica e social, surge a crise pandémica relacionada com o surgimento do vírus Covid-19, 

crise esta de origem sanitária, mas que, com todas as suas consequências, tem vindo a contribuir 

para o desmoronamento das economias e das sociedades a nível mundial.  

Como tal, o que aqui interessa é o enquadramento da ação da instituição em estudo, em prole da 

concretização das prioridades definidas e o modo como, junto da população alvo, cumpre com os 

seus desígnios, enquanto instituição de cariz social, tendo como pano de fundo um contexto 

socioeconómico conturbado, a coberto de uma crise económica que se estendeu por largos anos, 

ao que veio ainda juntar-se toda uma conjuntura de difícil gestão, provocada pela emergência da 

crise sanitária, logo, tendo que pugnar pela adaptação a uma nova realidade pautada pelas antigas 

e por novas dificuldades.   

E 

 Reforçar a Criação e Policêntrica de Cidades de Tecido Económico Industrializado e Exportado 
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4.2- A atividade da SCME enquanto instituição de solidariedade 

4.2.1- Enquadramento histórico da SCME  

No século XV começa a surgir um movimento relacionado com as Misericórdias, o seu surgimento 

ocorre na época em que era regente de Portugal a rainha D. Leonor, ficando conotadas como 

novas instituições assistenciais (Costa, 2005, p.135), que tiveram amplo desenvolvimento no 

reinado manuelino, espalhando-se pelo país. Estas surgem “com o intuito de dar resposta ao 

aumento vertiginoso da pobreza do país, tendo sido fundadas principalmente com o objetivo de 

ajudar as mulheres e as crianças, uma vez que grande parte dos homens passavam pouco tempo 

nos seus lares devido ao facto da maioria exercer funções em atividades relacionadas com o mar”, 

como é dito por Campos (2013, p. 5). 

Assim, as Misericórdias Portuguesas são de inspiração evangélica e, face aos graves problemas 

sociais, vão desenvolver um valioso trabalho de misericórdia, quer espiritual quer corporal, numa 

dádiva que se preconiza sem limites, na ajuda ao outro mais desprovido de bens económicos e 

de subsistência, no intuito de ninguém se sentir ao abandono, daí assumirem a designação de 

santa casa. 

A história das Misericórdias vai evoluindo, não se afastando das suas origens e da sua inspiração 

inicial, lançando no terreno a solidariedade, a dádiva, num trabalho colaborativo (médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, cidadãos beneméritos anónimos, entre muitos outros, sem vista a 

qualquer remuneração). 

As misericórdias, quer historicamente, quer na forma como mais tarde se constituem juridicamente 

(IPSS), operam sem fins lucrativos, apenas em prole do outro, em benefício da comunidade, assim 

como em benefício de muitas comunidades em território nacional e não só, bem como 

encontramos as misericórdias implantadas em diversos países do mundo.  

No caso português, foi criada em 1976 a União das Misericórdias Portuguesas (UMP), para 

orientar, coordenar, dinamizar e representar as Santas Casas de Misericórdia, defendendo os seus 

interesses e organizando serviços de interesse comum, mas com economias distintas.  

Enquanto entidade de economia social, a União das Misericórdias Portuguesas tem pautado a sua 
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atuação pelo diálogo com diversas instituições, ao longo da sua existência, antecipando 

problemas, propondo soluções adequadas e eficazes. Composta por um Secretariado Nacional, 

Assembleia Geral, Conselho Nacional, Conselho Fiscal e Secretariados Regionais, visam 

privilegiar o diálogo próximo e permanente com as Santas Casas, numa articulação constante e 

assertiva das necessidades que lhes confere. 

Numa lógica de parceria e internacionalização a União das Misericórdias Portuguesas integra 

outras organizações internacionais, como é o caso da União Europeia das Misericórdias (França, 

Itália, Luxemburgo, Espanha, Ucrânia) e a Confederação Internacional das Misericórdias, onde se 

destaca, entre outros, o Brasil com mais de 2000 Santas Casas.  

A Misericórdia de Estarreja foi fundada em 1935, pelo Visconde de Salreu, Domingos Joaquim da 

Silva (1º Visconde de Salreu), tendo assumido a provedoria da Misericórdia de Estarreja entre a 

sua fundação em 1935 e 1936. Nasceu numa família de pequenos proprietários e foi no Brasil que 

fez fortuna, consolidada a vida financeira tornou-se benemérito tanto em Salreu como no Estoril, 

com destaque nos vinhos, no açúcar, azeite entre outros que lhe deram nome, prestígio e 

reconhecimento público. Em reconhecimento da sua ação benemérita foi-lhe concedido o título de 

Visconde de Salreu, pelo Rei D. Carlos.    

Foi na freguesia de Salreu que a sua obra se destacou, oferecendo aos habitantes locais diversas 

obras de beneficência, como é o caso da construção do Hospital Visconde de Salreu, de cuja 

construção pelo mesmo foi custeada, assim como o Asilo, também o Pavilhão para doenças 

infeciosas, a Casa Mortuária e as Lavandarias, valências que mais tarde entregou (por escritura 

pública) à Santa Casa da Misericórdia do Concelho, de cuja atividade esteve a essa época muito 

ligada ao acolhimento dos doentes.  

Como tal, o Hospital iniciou o funcionamento provisório no pavilhão destinado ao Asilo e, a 

Misericórdia, teve nos seus primeiros anos de funcionamento as valências de Hospital, Asilo, 

Pavilhão de Doenças Infeciosas e Casa da Maternidade.  

Nessa sequência, uma grande parte da população local vem a ser a beneficiada pelos novos 

serviços, no ano de 1942, com 131 doentes internados, 24 asilados e a frequência média de 32 

crianças no então denominado “Ninho dos Pequeninos”, segundo o Arquivo da SCME, (ata 7, 

fl3v.). 
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É de referir que que muitos que colaboravam no Hospital, faziam-no sem vencimento, segundo 

Pereira, (2010, p. 36), bom exemplo dessa disponibilidade é dado pelo exercício do Prof. Doutor 

Bissaya Barreto, médico de Coimbra, de elevada estima e prestígio dentro da classe médica, o 

qual prestava serviços de cirurgia, que efetuava sem qualquer remuneração e com recurso a 

materiais próprios, assim como muitos outros médicos, enfermeiros e outros colaboradores.  

No curso da linha inicial e até aos nossos dias, o apoio prestado à comunidade assenta 

essencialmente em duas áreas: apoio social e cuidados de saúde. – Para o efeito, a Misericórdia 

dispõe de uma vasta rede de equipamentos e vários outros recursos que garantem a resposta 

adequada à comunidade onde está inserida, dentro das valências que fazem parte da sua 

atividade.   

 

4.2.2- A Santa Casa da Misericórdia de Estarreja – caracterização e 

funcionamento 

A SCME é uma instituição de cariz social, juridicamente designada como Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), encontrando-se a sua atuação centrada nas áreas de 

apoio social à comunidade onde se insere, destacando-se a sua atividade nos serviços de lar de 

idosos e infantário/creche.  

Como refere Campos (2013, p. 10), de acordo com o artigo 1º do Estatuto das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (EIPSS), “são Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, ... as constituídas sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito 

de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que 

não sejam administradas pelo Estado nem por um corpo autárquico”. 

Por referência ao documento citado em Campos (2013, p. 10), ou seja, o EIPSS, estas instituições 

como temos vindo a referir ao longo do presente trabalho, perseguem objetivos, os quais podemos 

aí ver enumerados, como sejam: 

a) Apoio a crianças e jovens; 

b) Apoio à família; 

c) Apoio à integração social e comunitária; 
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d) Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; 

e) Promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de 

medicina preventiva, curativa e de reabilitação. 

f) Educação e formação profissional dos cidadãos  

g) Resolução dos problemas habitacionais das populações 

As IPSS podem ser Associações de Solidariedade Social, Associações de Voluntários da Ação 

Social, Associações de Socorros Mútuos, Fundações de Solidariedade Social e Irmandades da 

Misericórdia. São igualmente IPSS as Cooperativas de Solidariedade Social e as Casas do Povo. 

De acordo com a Direcção Geral da Segurança Social1, as IPSS podem assumir duas grandes 

formas: a associativa ou a fundacional.  

 Revestem forma associativa: - As associações de solidariedade social (são, em geral, associações com 

fins de solidariedade social que não revistam qualquer das formas a seguir indicadas) - As associações 

de voluntários de ação social - As associações mutualistas - As irmandades da misericórdia.  

 Revestem forma fundacional: - As fundações de solidariedade social - Os centros sociais paroquiais e 

outros institutos criados por organizações da Igreja Católica ou por outras organizações religiosas.” 

(Direcção Geral da Segurança Social).  

As IPSS são organizações constituídas com base nos princípios de solidariedade e justiça social. 

As dimensões da sua atuação abrangem diversas áreas como a infância, a população sénior, 

apoio às famílias, integração social e comunitária, proteção a cidadãos com incapacidades, 

prestação de cuidados de saúde preventivos e curativos, entre outras. Todas estas instituições 

são agregadas em Uniões Distritais que defendem os interesses das IPSS perante os poderes 

públicos.  

A nível nacional, as Uniões congregam-se na Confederação das IPSS que representa as várias 

uniões. No que diz respeito à Região Norte de Portugal, na qual se insere a IPSS objeto de estudo 

desta investigação, já são mais de 350 as IPSS que fazem parte da União Distrital das 

Instituições.2  

Nesta conformidade, à semelhança de outras instituições de cariz social e nomeadamente no que 

 
1 Informação consultada em: http://www4.seg-social.pt/registo-de-instituicoes-particularesde-
solidariedade-social em Fevereiro de 2013. 12 
2 União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS), (p. 11-12). 
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se refere à linha de atuação da SCME, pudemos aferir da observação realizada, que esta é de 

facto direcionada e enquadrada de acordo com o que vem referido quanto à atividade das IPSS 

em Portugal, nomeadamente quanto ao apoio prestado a grupos sociais desfavorecidos, com 

especial enfoque nos idosos e nas crianças. 

O apoio prestado à comunidade assenta assim essencialmente nestas duas áreas, com especial 

enfoque no apoio social e cuidados de saúde, sendo que neste particular tal se insere claramente 

no contexto do surgimento da SCME, como agregada à construção do Hospital, como podemos 

ver na breve descrição histórica do seu surgimento, dispondo e vindo a aumentar de uma vasta 

rede de equipamentos que asseguram respostas adequadas aos problemas vivenciados na 

comunidade onde está inserida.   

Com um sentido de evolução e adaptação crescente ao longo dos anos, a SCME tem vindo a 

alargar a sua atividade a outras necessidades emergentes no meio circundante, como por exemplo 

através da implementação de um programa direcionado a crianças e jovens em risco, desta feita 

também em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Estarreja (CPCJ). 

Estende-se a sua ação para o denominado “B.I.G. Clube”. B.I.G. projeto “Base para a Igualdade 

de Género”, desenvolvido em parceria com os projetos municipais de Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de Estarreja, a Associação de Solidariedade Estarrejense e ainda Câmara 

Municipal de Estarreja, todos integrantes da Rede Social de Estarreja. Este é direcionado para a 

população jovem/adulta, principalmente do Bairro da Teixugueira, o qual é composto de habitação 

social e onde se mostra premente o combate à exclusão, discriminação e desigualdades sociais, 

estendendo-se a jovens de outros locais do concelho, consoante as suas necessidades de apoio 

social.  

É a existência de vulnerabilidades várias, que atingem particularmente certas franjas da 

sociedade, que determina a existência e a oferta desta instituição e das demais com o mesmo 

cariz, e às quais mais se direcionam, virtude não apenas de tratar-se de indivíduos com diversas 

fragilidades, por norma, dependentes de outros, assim como na própria questão de muitas das 

famílias de pertença, serem consideradas famílias com graves carências socioeconómicas, por 

norma caraterizadas por indicadores como os fracos recursos ou forte índice de vulnerabilidade 

social, fatores que se correlacionam e que não lhes permitem a resolução dos seus problemas 

apenas com recursos próprios, em associação com o contexto do seu meio natural de vida.  
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Acresce ainda que a instituição alarga o seu âmbito de atuação a outras necessidades emergentes 

no meio circundante, sempre na senda de responder às necessidades das famílias, ainda que 

para tal estenda os seus serviços à comunidade em forma de colaboração externa, como por 

exemplo através de apoio domiciliário às famílias mais carenciadas. 

Conta inclusive com a componente de apoio à família (conhecida como CAF), com horários 

definidos para apoio às crianças, nos horários anteriores e posteriores aos letivos, à semelhança 

o que acontece nos infantários e creches públicas (SCME, Relatório de atividades, 2020, p. 30). 

A SCME, conta com espaços adequados quer à organização dos serviços e gestão dos 

colaboradores, quer ao funcionamento de todas as suas valências. 

No seu funcionamento, articula-se com a Segurança Social, a qual comparticipa financeiramente 

nos serviços prestados ao utente, encontrando-se em contando e colaboração obtida junto da 

União das Misericórdias. Neste caso, a parceria existente prende-se essencialmente com 

questões de aconselhamento nas várias áreas de ação e não de apoio logístico e financeiro, sendo 

este assegurado através dos apoios sociais estatais, das comparticipações dos utentes, 

consoante os rendimentos das famílias, bem como de algum apoio por parte de beneméritos.  

Por conseguinte, pauta-se, além do que é definido pela sua própria mesa administrativa, também 

pelas orientações fornecidas por estas duas entidades, sendo que a Segurança Social é a entidade 

estatal preponderante em termos de tutela jurídica estatal, porquanto se enquadra juridicamente 

como IPSS e é regida pelo EIPSS e pelas demais orientações emanadas por esse organismo 

público. 

Concretamente no que toca às linhas definidas na sua atuação, no caso das valências 

relacionadas com as crianças, são elaborados planos curriculares colocando-se ênfase no 

desenvolvimento da sua linguagem, forma de estar, identificação de problemas pessoais e 

societais, com base na vivência em grupo, com o objetivo superior de integrar e despertar a criança 

para o mundo que a rodeiam, numa perspetiva futura de prepará-la para o exercício da cidadania. 

Quanto às valências relacionadas com os idosos, as preocupações que definem a orientação do 

funcionamento, são as de promover o seu bem-estar e saúde geral, colocando em grande plano 

o convívio entre pares como forma de promover o convívio e combater a solidão que normalmente 
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afeta os indivíduos nestas faixas etárias, através do desenvolvimento de uma variedade de 

atividades que vão sendo cuidadosamente planeadas por técnicos especializados e adaptadas à 

realizada de vida própria destas faixas etárias. 

A instituição, no seu funcionamento e orgânica, encontra-se organizada em torno dos seus vetores 

(ou valências) principais de atuação, ou seja, a terceira idade, a infância e os projetos sociais, 

como se pode observar através da tabela 1 a seguir apesentada. 

 

VALÊNCIAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

PÚBLICO-ALVO N.º UTENTES 

TERCEIRA 
IDADE 

 
 Lar de idosos 

 
 Idosos 

 49 em Lar de idosos/ Estrutura 
residencial (mas com capacidade 
para 52, não sendo possível 
otimizar devido à pandemia e 
necessidade de espaço) 

INFÂNCIA  Creche 
 Pré-escolar 

 Crianças em idade até 3 
anos em creche 

 Crianças entre 3 anos e 
idade escolar 

 42 em creche 
 60 em pré-escolar 

PROJETOS 
SOCIAIS 

 B.I.G. Clube  
(B.I.G. - Base para a 

Igualdade de 
Género) 

 Jovens adolescentes 
(especialmente do Bairro 
da Teixugueira) 

 12 jovens 
 (anteriormente 20 jovens, tendo 
reduzido, por questões de saúde, 
devido à situação de pandemia) 

  
 Apoio 

domiciliário 

  
 Idosos e indivíduos com 

grande vulnerabilidade 
económica e sem 
retaguarda familiar (pelo 
menos a considerada 
suficiente) 

 
 74, acrescidos de outros 

indivíduos de cujas necessidades 
emergem por via do encerramento 
do Centro de Dia e da Cantina 
Social 

Tabela 11: Resumo das atividades/valências desenvolvidas pela SCME (fonte: própria, dados recolhidos 
junto da instituição)  

 

Quanto á questão das valências, é importante referir que funcionou até ao aparecimento da 

pandemia (COVID-19) a valência de “Cantina Social”, a qual servia refeições diárias a indivíduos 

com grande vulnerabilidade económica e sem retaguarda familiar capaz de assegurar a sua 

alimentação, tendo chegado a servir cem refeições diárias, acabando por reduzir para 28 nos 

últimos tempos (por falta de apoios financeiros), até ao seu encerramento por motivos de 

segurança sanitária. O apoio prestado através desta valência, acaba em muito por ser suprido 

através do apoio domiciliário, os cuidados acabam por transitar, alargando-se este sempre que 
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necessário e humana e financeiramente possível ao maior número de pessoas possível, tanto 

mais que se tenta ainda apoiar os antigos utentes de Centro de Dia, que, pelos mesmos motivos, 

veio também a encerrar (pelo menos até que haja condições sanitárias que permitam a reabertura 

de tais serviços). 

Considerando ainda a orgânica da instituição, esta conta neste momento com aproximadamente 

oitenta e nove colaboradores, de entre os quais fazem parte profissionais com tarefas 

operacionais, administrativos e técnicos, compreendendo também os cargos de chefia e alguns 

de gestão. Como afirma a Sra. Provedora  

“A SCME emprega ainda bastantes pessoas, desde técnicos, auxiliares, pessoal de 

cozinha, lavandaria, médico, entre outros profissionais, com diversos níveis de formação 

académica, sempre com respeito pela adequação à tarefa que esteja em causa. Por vezes 

é difícil arranjar colaboradores, principalmente pelo perfil que é necessário para a 

especificidade destas funções. Atualmente contamos com 89 colaboradores com vínculo 

e cinco como prestadores de serviços. Por esta razão também nos vemos como força 

económica, através das relações de trabalho, que também geram emprego e trazem 

meios económicos às famílias, que vão também contribuir para o dinamismo da economia 

local (e não só).” 

Consultando o documento “Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Estarreja”, no seu art.º 13.º encontramos a definição corpos socias instituição, com funções 

devidamente descritas e articuladas, que passamos a enumerar:  

a) Assembleia Geral;  

b) Mesa Administrativa; 

c) Conselho Fiscal (com o mandato de Provedor a ser exercido por quatro anos 

consecutivos e a possibilidade de exercício de três mandatos consecutivos, após o 

que poderá ser reeleito.  

No que diz respeito ao financiamento para a utilização dos serviços/valências por parte dos utentes 

que recorrem aos serviços, é da responsabilidade das famílias sempre que possível, para o que, 

no caso das crianças, é relevante a situação económico-financeira e rendimento do agregado 

familiar. No caso dos idosos, o seu rendimento de reforma é bastante importante e, caso não se 
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mostre suficiente, o remanescente recai (normalmente) sobre os descendentes. Contabiliza-se 

ainda o apoio económico fornecido pela Segurança Social, mediante a ponderação de todos os 

demais fatores, o que é avaliado para cada situação pelos técnicos competentes para esse efeito, 

quer aqueles que trabalham diretamente na instituição ou em articulação com a mesma, bem ainda 

aqueles que representam a tutela – no caso, a Segurança Social. 

Outro vetor essencial quer para o desenvolvimento das atividades de interesse social local, quer 

para o financiamento das mesmas, é, de facto, o envolvimento em parcerias, como são exemplos, 

o caso das parcerias estabelecidas com a CME, o Contrato Local de Desenvolvimento Social de 

Estarreja e, em alguns casos a Associação de Solidariedade Estarrejense, assim como com outras 

associações e organismos locais.  

Existem outros serviços conexos ao funcionamento das valências da instituição, como sejam: 

 Alimentação (nutrição, com cumprimento das normas da HCCP); 

 Cuidados de enfermagem e Médico da resposta social (Estrutura Residencial 

para Pessoa Idosa) e Centro de Dia; 

 Parque automóvel; 

 Equipamento e manutenção; 

 Lavandaria; 

 Higiene e segurança no trabalho; 
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V APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Neste capítulo, debruçar-nos-emos na análise dos resultados obtidos quanto à relação 

entre o desenvolvimento socioeconómico local e a atividade da SCME, através dos dados 

recolhidos quer através da análise documental efetuada, quer da observação das dinâmicas 

institucionais e bem ainda a entrevista realizada à Sra. Provedora da SCME, entre outras 

conversas informais com outros elementos ligados à instituição. 

Nos últimos anos, pautados por todo um circunstancialismo de crise económica, assistiu-

se também, e consequentemente, a um acentuado crescimento das fragilidades sociais, que 

atingiram particularmente os grupos mais vulneráveis da sociedade, como é o caso das crianças, 

dos idosos e de outros grupos sociais desfavorecidos. 

A estas circunstâncias, não foi alienada qualquer região do país, como é o caso de Estarreja. 

Assim, assistiu-se, da parte do município, a um crescente apoio às iniciativas socias promovidas 

com vista ao combate das desigualdades e ao desenvolvimento social.  

Essa atuação, observável através da atividade desenvolvida nesta área, cristalizando-se em 

projetos específicos de que já foi feita referência em capítulo anterior, reflete uma preocupação 

com a área do desenvolvimento socioeconómico. Nessa matéria, é também visível o espírito de 

colaboração com as organizações do terceiro setor, como forma de combate às necessidades e 

desigualdades sentidas principalmente em determinadas franjas da população, o que se vai 

naturalmente refletir-se ao nível de desenvolvimento local, na medida em que a dinamização 

destas atividades poderá gerar riqueza. 

Nesta sequência, a par da análise efetuada nos capítulos anteriores, através dos vários 

documentos consultados, bem ainda em diversos contactos com membros da SCME e entrevista 

semiestruturada efetuada à Sra. Provedora que dirige esta instituição (desde há largos anos), foi 

possível observar como a sua atividade contribui, ao longo da sua existência e mormente em 

diversos contextos de crise, que se pode aferir sobre a sua participação no desenvolvimento local. 

Como refere a Sra. Provedora, “as atividades do terceiro setor são fundamentais para o apoio às 

populações de indivíduos mais fragilizados, terreno onde a SCM tem desenvolvido os seus 

esforços.” É assim visto como “um setor importantíssimo a nível nacional, até mesmo pelo número 
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de pessoas que emprega, pelas atividades que desenvolve, pelo dinheiro que gere. Produz riqueza 

e emprego. Quando falamos de economia social, falamos de solidariedade, reciprocidade e 

colaboração”, ainda nas suas palavras. 

 A atuação da instituição é voltada para a reciprocidade e tem uma dimensão concelhia, “as 

pessoas procuram-nos porque têm necessidades e existe reciprocidade”, na visão da direção da 

SCME. “Quando as pessoas estão em situação de necessidade procuram a SCM, quer 

relativamente aos idosos, às crianças e aos jovens.” 

Como nos foi dito em sede de entrevista, a atuação da SCME tem na sua génese uma atuação 

com base em princípios de solidariedade, reciprocidade e cooperação, quer com a população, 

quer como coadjuvante do poder local, na solução dos problemas das pessoas que dela carecem 

Foi visível quer ao longo da análise documental, bem como na entrevista e conversas tidas com 

outros elementos da instituição, que as atividades desenvolvidas se vão adaptando e contribuindo 

para a colmatação das necessidades económicas e sociais, umas, causa de outras, da população 

local e, principalmente por essa via, da construção e adaptação às circunstâncias emergentes, de 

forma ativa e participativa. 

Segundo o que foi apurado através de toda a análise documental efetuada, assim como frisado 

pelos elementos abordados em conversa formal e entrevista, existem projetos cofinanciados pela 

CM, por exemplo a área envolvente do hospital, a sua pavimentação, mediante candidatura, ou 

ainda o BIG Clube. – Segundo nos foi referido, estes investimentos são vistos como uma 

valorização do trabalho que também é feito na área social em prole do município e do seu 

desenvolvimento. 

São vários os exemplos ilustrativos e atuais dessa forma de atuação, como refere em entrevista a 

Sra. Provedora, à época da intervenção da TROIKA, “uma das novas medidas adotadas foi a 

criação da Cantina Social, serviam-se cem refeições diárias, sob um acordo de cooperação com 

a Segurança Social. Eram servidos grupos como desempregados, idosos mais fragilizados e até 

sem pensões ou ainda famílias monoparentais.” 

A par da infância e dos idosos, ou ainda o apoio domiciliário, outra área de atuação desenvolvida, 

é a do apoio às famílias e aos jovens através do designado “B.I.G. Clube”, o qual funciona em 
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parceria com a CME (como já anteriormente referido) e a SS, inaugurado em 2003, mas que a SS 

vem a apoiar desde 2006, tendo surgido no âmbito do projeto de luta contra a pobreza da CME.  

No caso desta valência destinada aos jovens, o “B.I.G. Clube” (B.I.G. – Base para a Igualdade de 

Género), a mesma é especialmente direcionada aos jovens do bairro social da Teixugueira, tendo 

como base o desenvolvimento em áreas como a discriminação e as desigualdades sociais, 

incutindo condutas nos jovens, bem como desde logo tentar identificar e diminuir fontes de 

problemas relacionados com fatores propensos à perpetuação temporal desse tipo de atitudes e 

comportamentos e, logo, de repetição dos padrões de desigualdade geradores de pobreza, 

patentes principalmente em certos meios e franjas da sociedade.  

Este tipo de projeto é visto como uma forma de coadjuvar em áreas-chave do desenvolvimento, 

tanto mais tendo como objetivo principal a mudança desses padrões óbice ao desenvolvimento 

pessoal e social, através das camadas mais juvenis, capacitando-as para a mudança. 

De cada vez que surgem necessidades acrescidas surge também necessidade de mudança, 

readaptação, reinvenção, como nos foi transmitido, acaba-se por conseguir atingir os objetivos, 

dentro das dificuldades existentes numa perspetiva institucional muitas vezes do momento e 

dificuldades inerentes, “reinventando-se”, considerando que são influenciados pelo meio que os 

rodeia e por essas necessidades emergentes em cada momento, como referido em sede de 

entrevista, “a atividade do setor não é estanque. Muda conforme as necessidades”. 

Quando foi questionado sobre se o contexto socioeconómico do concelho, como meio envolvente 

tem influenciado a atividade da SCME nestes últimos anos, a resposta foi perentória: “Claro. 

Porque a Misericórdia não pode estar dissociada da comunidade onde está inserida. Evolui com 

a comunidade e dá o seu melhor para contribuir para a sua evolução. Não voltamos as costas às 

dificuldades, temos que ajudar a supri-las, colocando ao serviço da comunidade local as nossas 

valências.” – Acrescentando ainda a Sra. Provedora a seguinte expressão: se perguntarmos se 

basta o que temos agora, não, pois não conseguimos chegar a todo o lado, mas reinventamo-nos 

todos os dias.” 

As parcerias são referidas ao longo de tido o contacto com a instituição como muito importantes. 

É sublinhado a cada momento que “as misericórdias não podem estar sós, com os vários 
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contributos conseguem chegar ao bem comum. – Chegar aos que mais precisam, mais 

carenciados, menos afortunados.” 

Pese embora todas as dificuldades e vicissitudes, a instituição gere a sua atividade, bem como o 

seu financiamento com bastante rigor, para o que são elaborados planos de atividades e planos 

estratégicos, normalmente abrangendo dois anos, sendo o último o que concerne ao biénio 

2020/2021. 

No projeto, são minuciosamente planeadas as atividades previstas para o ano em referência, com 

definição de objetivos e estratégias nas valências diretamente administradas pela instituição, como 

a terceira idade, o apoio domiciliário, a infância, a creche e pré-escolar, bem assim o projeto 

socioeducativo e componente de apoio à família com respostas adequadas, havendo ainda que 

contar também com aquelas que são desenvolvidas em projetos de parceria, nomeadamente ao 

relacionados com o município, como o clube juvenil.  

Os planos de atividades são ainda elaborados considerando as necessidades, os meios 

disponíveis, bem como obedecendo a uma planificação rigorosa quer das atividades, dos meios e 

do financiamento disponível e do que é expectável atingir, onde predominam os princípios que têm 

vindo a pautar a atuação da SCME, segundo aquilo que nos foi transmitido pela Sra. Provedora e 

da análise de alguns dos planos que nos foram disponibilizados. 

Assim, todo o planeamento é efetuado de acordo com regras especificamente definidas quanto à 

sua concretização em termos de calendarização e cronologia, de acordo com a prévia definição e 

planeamento das atividades, definidas com respeito por objetivos específicos adequados às 

necessidades e um enquadramento com respeito pela adequação técnico-pedagógica 

considerada relevante para cada grupo e faixa etária, o que se pode aferir da análise do plano 

(Plano de atividades de desenvolvimento pessoal da SCME, 2019-2020, p. 5 - 40). 

Quanto aos apoios económicos, recorre-se aos apoios habituais, como da Segurança Social 

(como entidade pública de tutela), assim como às fontes de receitas correntes e, neste último ano 

(o que varia consoante as ofertas de apoios existentes em cada ano/momento), concretamente à 

candidatura a apoios como: 

a) Candidatura ao Pares 3.0 
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b) Candidatura ao PACOPAR; 

c) Candidatura ao programa de donativos da empresa DOW; 

d) Previstas também (consoante as oportunidades que surjam) a apoios por parte 

da CME e SS, bem ainda de outras associações e parcerias, como é o caso do 

Rotary Clube de Estarreja, entre outros. 

Ainda em entrevista com a Sra. Provedora, quando confrontámos diretamente quanto a alguns 

aspetos selecionados sobre o funcionamento e a funcionalidade da instituição, foi-nos transmitido 

para cada um dos mesmos, o seguinte ponto de vista: 

Localização: “Muito boa, embora que se os serviços estivessem localizados numa só instituição, 

seria mais fácil em termos de gestão e de custos com as infraestruturas necessárias aos serviços 

necessários, pois são vários os polos que estão ligados ao exercício da atividade da SC.”  

Acessibilidade: “Muito boa, tem boa rede viária e mesmo o acesso aos edifícios também é 

facilitado.” 

Apoios logísticos: “Tem uma boa organização, considerada adequada a cada valência.” 

Serviços prestados: “Abrangente, mas precisava de mais espaço para se conseguir dar uma 

resposta ainda mais abrangente, dado o nível de procura, principalmente na valência de lar de 

idosos.” 

Facilidade de acesso aos serviços prestados: “Mediante a disponibilidade da SCME, existe 

facilidade para o acolhimento nas diversas valências.” 

Interação organização /famílias: “Existe muita empatia, afeto, existem pessoas que preferem 

recorrer à SCME, precisamente pela valoração deste tipo de fatores presentes no relacionamento, 

chegando mesmo a mudar de outras instituições. Isto apesar da mudança de paradigma, mesmo 

ao nível do pagamento das despesas.” 

Interação entre a organização e o poder local: “Existe uma boa relação, conjugação de 

esforços, na medida do possível, com alguns apoios financeiros. Trabalha-se em parceria, o que 

se considera como fundamental.” 
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Através da consulta do relatório de atividades do ano de 2020, já numa perspetiva que mantém a 

atualidade da pertinência da ação e da análise da ação da SCME, encontra-se bem patente a 

atipicidade vivida na instituição, virtude da situação pandémica de nível mundial. Esta situação 

condicionou o plano de atividades definido para o ano de 2020. Teve que praticamente se encerrar 

a instituição, reinventando-se na sua forma de atuar, sem prescindir do apoio possível à 

população, para não se colocarem em risco sanitário e de vida os utentes e os colaboradores 

(atento o elevado risco de contágio e, por outro lado, a média de idades dos utentes). 

Reinventaram-se estratégias em tudo quanto possível para, de um lado, evitar o contágio, não 

desmotivar e deixar cair todos os envolvidos (quer utentes, quer funcionários) em esmorecimento 

e desânimo. 

Neste relatório, são contemplados os objetivos gerais planeados para o ano de 2020, os quais se 

focaram, principalmente, na qualidade dos serviços prestados e na melhoria da divulgação dos 

nossos serviços junto dos nossos parceiros e comunidade em geral, sendo que, foram depois 

radicalmente alterados, no sentido de priorizar a segurança e a saúde dos utentes e 

funcionários(as).  

De um modo geral, podemos dizer que o objetivo principal foi cumprido: sem casos de COVID-19 

em ERPI, foi possível limitar os poucos casos surgidos noutras respostas e em colaboradores(as). 

Os objetivos propostos no Plano foram, em parte, cumpridos. Os constrangimentos e os 

imprevistos foram uma realidade na instituição, principalmente quando se trata da área financeira 

e dos recursos humanos (SCME, Relatório de atividades, 2020, p. 5). 

Toda a atividade nesta época, como ao longo da sua existência como instituição de solidariedade 

social, mantém a sua atividade em conformidade com a s “Boas Práticas” exigidas pela Segurança 

Social. 

A própria avaliação efetuada pela Associação Empresarial de Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa, 

Albergaria-A-Velha e Estarreja  (conhecida como SEMA), entidade local que acompanha (entre 

outros aspetos) a qualidade das organizações do setor público, privado e empresarial, apontada 

como “bastante positiva”, em termos da implementação do sistema alimentar, com a colaboração 

de empresas especializadas, em ternos de análise de alimentos, utensílios, entre outras condições 

de higiene, segurança e saúde no trabalho (SCME, Relatório de atividades, 2020, p. 30). 
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Prima ainda neste contexto da qualidade dos serviços pela implementação e respeito pelas 

normas Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos, nomeadamente quanto aos 

procedimentos aos serviços inerentes à alimentação, interna e externamente (SCME, Relatório de 

atividades, 2020, p. 16). 

Também existe grande preocupação e acompanhamento das oportunidades que possam surgir 

para candidaturas a projetos de financiamento, por exemplo no ano de 2020, onde as dificuldades 

se viram aumentadas e a fim de lidar com os gastos adicionais decorrentes das necessidades 

surgidas devido à pandemia, ano em que a SCME efetuou quatro candidaturas a projetos: 

a) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo; 

b) Projeto de apoio da DOW (empresa local) - principalmente para aquisição de 

equipamentos de proteção individual para proteção COVID19; 

c) Pares 3.0 Programa de apoio à requalificação/ alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais; 

d) Adaptar Social: Programa da Segurança Social que financiou a aquisição de EPIS 

e outras despesas diretamente relacionadas com a Covid (SCME, Relatório de 

atividades, 2020, p. 8). 

Assim, segundo as informações recolhidas, a SCME mantém a sua atenção, no que toca à 

angariação de recursos, sempre voltada para todos os projetos em que possa participar e 

apresentar a sua candidatura, por forma a maximizar o seu apoio à população, mitigando tanto 

quanto possível as suas necessidades, direcionado todos os esforços nessa direção, para o que 

são necessários meios, tanto humanos como económicos, e ambos interdependentes. 

Recorrendo às palavras da Provedora, Dra. Rosa de Fátima Figueiredo, “o papel da economia 

social sai reforçado em momentos de crise, sem dúvida.” Afirma que “… da nossa parte o lema 

é tentar otimizar os recursos em termos de resposta social na localidade, com uma filosofia de 

adaptação à realidade vivida em cada momento. Tentar otimizar os recursos que temos em prole 

dos utentes, quer nas valências de infância, juventude e de idosos. Foi necessário redirecionar 

recursos. No período da TROIKA, notou-se efetivamente um decréscimo do rendimento das 

famílias e uma maior procura dos serviços da SCM, sem dúvida alguma, as pessoas recorrem aos 

nossos serviços, tanto maior seja a sua necessidade, principalmente de recursos financeiros e de 

logística para acolhimento das necessidades quer das suas crianças, quer dos idosos, vê-se a 
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vulnerabilidade das pessoas e é isso que combatemos para suprir o défice de igualdade na 

sociedade. Isso ajuda a incrementar o desenvolvimento local.” Nesta senda, a atividade do terceiro 

setor é sentida como uma alavanca ao desenvolvimento local, frisando-se veementemente existir 

“uma filosofia de adaptação à realidade” por parte da SCME. 

Por último, nos contactos e na entrevista realizada, é de referir que sempre foi enfatizado o papel 

da instituição no próprio tecido social e económico, que foi concretizado em jeito de conclusão na 

entrevista realizada, nas palavras da Dra. Rosa de Fátima Figueiredo ao afirmar que “neste 

momento a Misericórdia, enquanto empresa social, até pela questão de movimentar dinheiro, de 

ter funcionários, ao efetuar esses movimentos financeiros, também por esse lado influencia o 

desenvolvimento local e regional. Quanto mais se procura fazer, mais pessoas é necessário 

empregar, é um trabalho social, mas que é pago aos colaboradores, é também necessário 

investimento em infraestruturas, matérias-primas, parque automóvel, etc. Toda esta dinâmica 

exige investimento, gestão do trabalho social, gerando riqueza, também no caso do município de 

Estarreja, assim como as SCM, no seu conjunto, têm enorme peso na economia social do país, 

pela sua implementação.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As conclusões finais a retirar deste estudo, da atividade de uma instituição do terceiro 

setor, enquanto estudo de caso, tendo por base uma instituição em concreto, a SCME, estão 

principalmente relacionadas com a importância de que se reveste o tipo de atividade no meio local 

onde se encontra inserida, ou seja, o que resultou do estudo concreto efetuado. 

O tema é atual e notoriamente perdurável no tempo. Mantém essa atualidade virtude das 

vicissitudes e das conjunturas económicas, sociais e mesmo de saúde, que se têm sucedido nos 

últimos anos. 

Estas intuições, de cariz social e por noma sem fins lucrativos, coadjuvam assim as autarquias 

locais e como fim último o Estado os organismos de tutela, como a Segurança Social no caso das 

IPSS e outras associações ligadas ao terceiro setor, na implementação de medidas e distribuição 

dos apoios sociais, ao passo que se encontram inseridas no tecido social local, enquanto o Estado 

e os seus organismos dirigentes se encontram mais centralizados, por assim dizer, distantes dos 

cidadãos locais. 

No nosso caso, o estudo da atividade da SCME, como estudo de caso de uma instituição do 

terceiro setor, pudemos observar o direcionamento dos seus esforços para minorar as 

desigualdades sociais e o suprimento das necessidades dos cidadãos locais, sendo o seu papel 

tão mais importante, tanto mais desfavorável seja a conjuntura económica e socioeconómica que 

afetam as economias e os tecidos sociais.  

Assiste-se a um esforço sempre adicional, nessa medida, visto como uma necessidade de 

constante “reinvenção”, para minorar os efeitos dessas adversidades na vida dos cidadãos locais, 

contribuindo para a melhoria das condições de vida e, assim, para o desenvolvimento local, como 

se vê quer através da atividade normal da instituição, quer pelo desenvolvimento de projetos em 

parceria e em rede, ao passo que existe cooperação entre as instituições locais e destas com a 

própria autarquia. 

Como nos foi referido na entrevista realizada, a Sra. Provedora assinala como princípio basilar de 

toda a atividade desenvolvida pela SCME que “a atuação da SCME tem na sua génese uma 

atuação com base em princípios de solidariedade, reciprocidade e cooperação quer com a 
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população, quer como coadjuvante do poder local, na solução dos problemas das pessoas que 

dela carecem”. 

Estas instituições, servem, não raras vezes, de “almofada” ao possível fracasso do Estado em 

termos sociais, principalmente em momentos de crise, particularmente desde na década de 2000 

e nos anos seguintes, principalmente com a definitiva instalação da situação de crise a partir de 

2008, e mais recentemente com a pandemia COVID-19, pela propagação do vírus SARS-COV-2, 

pois coadjuvam a sua ação no terreno, com uma proximidade privilegiada ao cidadão local.  

Da literatura, bem como da observação das dinâmicas institucionais, resulta que elas apoiam a 

ação do Estado na sua vertente providencialista, nas políticas e sua implementação, ao passo que 

o trabalho em rede que é possível através destas instituições com o apoio das autarquias locais é 

sentido como essencial para a satisfação das necessidades da população.  

Esta dinâmica provoca uma evolução positiva, em detrimento da propagação e agudização dos 

problemas e das diferenças socioeconómicas que desembocam invariavelmente nas 

desigualdades sociais que obstam ao desenvolvimento (local, regional e nacional), caso subsistam 

sem que seja realizado esse trabalho de proximidade por excelência. 

Nesta senda, é referido pela Sra. Provedora que “as atividades do terceiro setor são fundamentais 

para o apoio às populações de indivíduos mais fragilizados, terreno onde a SCM tem desenvolvido 

os seus esforços. Um setor importantíssimo a nível nacional, até mesmo pelo número de pessoas 

que emprega, pelas atividades que desenvolve, pelo dinheiro que gere. Produz riqueza e emprego. 

Quando falamos de economia social, falamos de solidariedade, reciprocidade e colaboração.” 

Uma natureza de políticas socias e económicas em que se verifica não raras vezes uma 

centralização excessiva das decisões de investimento e de locação de meios, leva a que as 

autarquias, seja, o poder local, obtenham seus ganhos e benefícios para o cidadão local através 

de parcerias estabelecidas com as instituições do terceiro setor e demais associações de cariz 

social. 

O seu funcionamento pode ser visto como o de uma espécie de Estado providencia “de 

proximidade” aos cidadãos. É um setor direcionado para a atividade social do Estado, ao passo 

que predomina a economia social na prossecução dos seus objetivos. 
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Foi assim possível observar que, tomando ainda como exemplo o estudo de caso, atuam na linha 

da frente de apoio, suprindo, ou minimizando, as necessidades ao nível local. São quem se 

encontra em situação de maior proximidade num sistema de governação (talvez) demasiado 

centralizado. Conseguem atuar em redes, permitindo implementar os programas governamentais 

nas localidades, ao passo que colocam os seus meios, privilegiados, em ação, no terreno, também 

através do estabelecimento de parcerias com as redes sociais locais. 

O terceiro setor pode ser visto como intrínseco na sociedade, não apenas um recurso, embora 

passível de ser utilizado como inovação principalmente e situações de crise em que tem que se 

readaptar e reinventar por inerência às circunstâncias e ao meio envolvente. Acaba por ser 

considerado um recurso endógeno, tendo sido essa a perceção que transpareceu na análise das 

dinâmicas da SCME. 

De notar ainda uma necessidade de foco por parte da instituição neste tema da pandemia, das 

medidas rápidas que foi necessário adotar, considerando-se que de repente parece que tudo se 

reduz a uma espécie de “realidade bolha”. Parece que perante esta nova situação tudo o resto, 

acaba por desparecer, deixa de ter visibilidade e até perde importância perante este cenário de 

pandemia. Deu-se uma mudança radical e muito rápida de paradigma, de pensar o mundo e 

mesmo os pequenos e simples atos da vida quotidiana, o sentido das coisas mudou radicalmente. 

Contudo, esta nova realidade perene em novas dificuldades, veio enfatizar o valor da atividade 

desenvolvida em organizações do terceiro setor, que, no caso em apreço, obrigaram a uma rápida 

readaptação, em que mais uma vez foi obtido sucesso, mantendo assim atual e importante a sua 

atuação perante as adversidades sociais e económicas advindas das mais diversas 

circunstâncias, por norma adversas. 

Estaremos sempre atuais e na vanguarda da governação quando apostamos em investigações 

que visem a atividade das organizações do terceiro setor, na medida em que emparelham 

continuamente com as necessidades emergentes, sejam as cruéis crises económicas que tão mais 

destrutivas social e economicamente tanto menor fosse a participação do terceiro setor, sejam 

ainda crises de índole sanitária, como a resultante da Covid-19.  

Desta feita, de um modo geral, foi possível ir de encontro aos pressupostos avançados à priori, na 

medida em que foi foram encontrados fortes indícios da existência das correlações avançadas. No 
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que concerne à atividade das organizações do terceiro setor, e concretamente a SCME, esta 

aparece como participante e coadjuvante na dinâmica socioeconómica e no desenvolvimento 

local. Tal deve-se ao que desempenha no meio envolvente, o serviço que presta à população e o 

modo como articula determinados projetos com a autarquia e as associações e organizações 

locais, funcionando em rede com as mesmas para melhor servir os interesses dos cidadãos e das 

políticas de desenvolvimento local. 

Por conseguinte, denota-se também a existência de uma relação de influência da atividade das 

organizações do terceiro setor, em particular no caso do nosso estudo, a Santa casa da 

Misericórdia de Estarreja, nos processos de desenvolvimento local do concelho onde se encontra 

inserida esta instituição. 

Concluímos, assim, claramente, em sede de um trabalho assente na metodologia de estudo de 

caso não por uma visão reducionista, mas sim de elevação de carácter que constitui a atividade 

do terceiro setor. – No nosso caso, em termos daquilo que foi observado, de que existe uma efetiva 

relação entre os mecanismos e políticas socias de desenvolvimento local e a SCME, enquanto 

instituição dessa mesma natureza. 
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ANEXOS 
 
Anexo I   Guião de entrevista 
 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

ESTARREJA 

O Papel das Organizações do Terceiro Setor no Desenvolvimento Local 

          - Caso da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja – 

 

A presente entrevista (semiestruturada), tem como objetivo sustentar empiricamente o estudo da 

atividade da SCME enquanto organização do terceiro setor, nomeadamente nos últimos dez anos, e a sua 

relação com o desenvolvimento local do concelho. – Desse modo o tema ao qual se encontra subordinado 

o presente estudo, seguindo a metodologia do estudo de caso, é o seguinte: “O Papel das Organizações 

do Terceiro Setor no Desenvolvimento Local – Caso da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja”. 

Procuramos através deste estudo contextualizar e relacionar a sua atividade na localidade onde se insere, 

tomando como referência não apenas o enquadramento e fundamentação teórica inerentes às chamadas 

instituições do terceiro setor, mas a sua relação com o desenvolvimento socioeconómico das comunidades 

locais, bem como a sua relação com as redes de apoio social. 

Temporalmente, a delimitação da abordagem foi numa primeira fase, a fase de projeto, balizada “nos 

últimos dez anos”, atenta a conjuntura socioeconómica de crise e saída da mesma, vivida nestes últimos 

anos.  

Porém, após a conclusão, entrega e avaliação do projeto conducente à elaboração da dissertação, surge 

repentina e inesperadamente uma nova conjuntura de crise económica, desta feita, decorrente da 

pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2, assim, com contornos e desenvolvimento diferentes da 

anterior crise.  

Como tal, não poderia este trabalho ser incólume a este facto e de tudo o que daí adveio para a sociedade 

e para a economia, seja, de uma necessidade de adaptação no imediato a uma emergência crítica a todos 

os níveis e que teve repercussões na atividade das organizações sociais, num ponto de vista ainda mais 

atual.  
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Neste seguimento, introduzem-se, além das questões atinentes ao tema central deste trabalho, e que lhe 

deu o mote inicial, também um bloco de questões que se pensa poderem conduzir a uma perspetiva (sob 

o ponto de vista da análise para esta organização) sobre a “nova Crise” vivenciada, virtude da pandemia 

provocada pela propagação do vírus SARS-COV-2 e pela doença COVID-19. 

      

GRUPO I 

ASPETOS DO FUNCIONAMENTO E DA FUNCIONALIDADE 

1. De modo geral, como carateriza a atividade das organizações do terceiro setor? 

2. Como vê, em particular, a atuação da SCME, nesse contexto? 

3. Como é garantido o apoio social? 

4. Qual o nível de abrangência? 

5. Como é financiada a organização e de que apoios financeiros beneficia e por parte de que 

organismos (SS, CME…)? 

6. Como se encontra estruturada a organização em termos de valências e público-alvo? 

7. Como carateriza o público-alvo, segundo as suas necessidades? –  Quais as principais razões 

que levam os indivíduos e as famílias a procurarem apoio junto da SCME? 

8. Existem projetos conjuntos com o poder local? 

 

GRUPO II 

PLANO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

9. Quanto aos critérios a seguir enumerados, como vê a organização em termos de funcionamento 

e funcionalidade?  

Localização 

Acessibilidade física 

Apoios logísticos 

Serviços prestados 

Facilidade de acesso aos serviços prestados 

Interação entre a organização, os utentes e as famílias 

Interação entre a organização e o poder local 
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10. Face ao respondido na questão 9., considera existir capacidade de interação com os cidadãos 

locais? 

11. Pensa que a articulação da atividade da instituição com os cidadãos e o meio envolvente é 

valorizada? 

12. Se sim, como se perceciona a forma e como é vista? 

13. Como considera a capacidade de resposta da organização face às necessidades sentidas pelos 

cidadãos?  

 

14. Como vê a adesão por parte dos cidadãos às respostas sociais oferecidas pela SCME? 

15. O nível de satisfação por parte do público-alvo e cidadãos é apreendido pela SCM? É sentido 

algum reflexo direto?  

16. Esse é considerado pela organização um aspeto importante para a forma como exerce a sua 

atividade e se organiza? 

17. A evolução e mudanças ocorridas ao longo do tempo na atividade tomam esse fator como 

relevante? 

 

GRUPO III 

FATORES E CONTINGÊNCIAS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE CRISE  

18. Tem alguma ideia sobre as consequências financeiras e sociais da crise ao nível do concelho? E 

para a organização, o que tem mudado ao longo do tempo a esse nível? 

19. Que mudanças ocorreram quanto às solicitações/necessidades sociais de apoio junto da SCME 

desde o início da crise de 2008? 

20. Quais as necessidades mais notórias? 

21. Foi notada, de algum modo a alteração do nível da procura de ajuda devido a fatores financeiros? 

22. Qual foi a evolução ao nível financeiro e dos apoios públicos e estatais relativos ao funcionamento 

da organização? 

23. Como isso se refletiu na atividade da SCM? 

24. O que mudou e porquê?  

25. Mudou algo na oferta de serviços?  

26. Foi notada necessidade de racionalização e recondução de recursos? 

27. Como foi possível articular a situação com a resposta aos problemas sociais emergentes? 

28. De um modo geral, como caraterizaria a adaptação da organização e a sua evolução nestes 

últimos anos (desde o início da crise de 2008)? 
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29. Sentiu, durante este período, que poderia colocar-se em causa a sustentabilidade da instituição? 

 

GRUPO IV 

A ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL NOS ÚLTIMOS ANOS 

30. O contexto económico-social do concelho, ou seja, o meio envolvente, teve influência na atividade 

durante este período de tempo? 

31. Como vê o desenvolvimento local ocorrido durante estes últimos anos? 

32. Como considera a relação entre a atividade da SCME, como IPSS com forte implantação local, e 

o desenvolvimento do concelho? 

33. Considera que a organização acompanha e é influenciada pelo desenvolvimento local e vice-

versa? 

34. Sente o propósito da organização, de cariz social, como uma alavanca à sua continuidade?  

35. Sente que esse propósito é importante no contexto do desenvolvimento local do concelho? 

 

GRUPO V 

O SURGIMENTO DE UMA NOVA CRISE – PANDEMIA /DOENÇA COVID-19 

36.   Com o surgimento da pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2 e a doença Covid-19, o que 

mudou?  

37. Sente que a situação socioeconómica do concelho sofreu impacto?  

38. Se sim, de que forma? 

39. Como a instituição de adaptou? 

40. No que concerne ao tempo de atuação, como foi a reação da SCME a esta situação? 

41. Sentiu a necessidade de antecipar soluções, independentemente do apoio e orientações da 

administração central?   

42. A instituição avançou com algum plano concreto de contingência? 

43. Como foi a reação dos utentes e famílias? 

44. Sente que, de algum modo, contribuiu positivamente para a repercussão que a situação 

pandémica e das consequências para o concelho? 

45. Sente que a atuação levada a cabo foi valorizada localmente face à evolução da situação? 


