
Secretária deEstado alertou
para falta de controlo das IPSS
Antes de ir paraoGoverno Cláudia Joaquim concluiu na tesedemestradoqueoEstado
perdeucapacidadede fiscalizaçãodas IPSSque recebem €1 2milmilhões por ano

Poucosmeses antes de chegar ao Go
verno a atual secretária de Estado da
Segurança Social Cláudia Joaquim
alertou para a necessidade urgente
de rever o modelo de cooperação e
financiamento das instituições parti
cularesde solidariedade social IPSS
de forma a assegurar a sua transpa
rência e eficácia
Na tese de mestrado que apresen

tou em fevereiro de 2015 com o títu
lo Proteção social terceiro sector e
equipamentos sociais Que modelo
para Portugal Cláudia Joaquim faz
várias críticas ao estatuto das IPSS
que tinha sido aprovadoumanoantes
no Governo de Passos Coelho e que
aindasemantém emvigor A diminui
ção do controlo e do acompanhamen
to por parte do Estado relativamente
à atividade e às contas destas insti
tuições que todos os anos recebem
mais de 1 2 mil milhões de euros de
dinheiros públicos eram alguns dos
alertas deixados na dissertação
O Expresso tentou contactar a

secretária de Estado da Segurança
Social para saber que mudanças ao
estatuto das IPSS estão a ser ponde
radas tendo em conta as críticas que
fez anteriormente mas não obteve
resposta até ao fecho da edição

O acompanhamento e fiscalização
on going por parte do Estado são bas
tante suprimidos em oposição aos
poderes dos órgãos de fiscalização
das instituições que são reforçados
apontou na altura Cláudia Joaquim
referindo se ao decreto lei aprovado
em 2014 que alterou o estatuto das
IPSS Os orçamentos e as contas das
instituições que anteriormente care
ciam de visto domembro do Governo
responsável pela área da Segurança
Social com a faculdade de delegação
depois de serem aprovados pelos cor
pos gerentes deixam de ser sujeitos
a visto passando a ser apresentados
apenas para verificação da sua legali
dade exemplificava a então aluna de
mestrado do ISCTE
Por outras palavras o Estado per

deu capacidade de controlo sobre os

orçamentosdas IPSS alertavahádois
anos Cláudia Joaquim que agora vai
ser chamadaaoParlamento noâmbito
do caso da alegada gestão danosa da
associação Raríssimas
Na tese aresponsável criticava avi

são assistencialista e emergencialis
ta da Ação Social que dizia estar a
desregular aquele que era um prin
cípio fundamental da cooperação en
tre o Estado e o Terceiro Sector que
consistia nos poderes de tutela do Es

tado e de fiscalização e de inspeção
Torna se urgente a análise críti

ca ao atual modelo de cooperação e
respetivo modelo de financiamento
das IPSS de forma a assegurar a sua
transparência e eficácia concluía
então a atual secretária de Estado da
Segurança Social questionando se
não faria sentido aplicar a estas ins
tituições eaos seusdirigentes algumas
das normas aplicadas à ação dos ges
tores e dirigentes da Administração
Pública designadamente emmatéria
orçamental ecorrespondente respon
sabilização financeira

Estatuto não foi revisto
Cláudia Joaquim entrou paraoGover
no poucomaisde seismeses depoisde
ter concluídoesta tesedemestrado A
técnica superior do Instituto de Segu
rança Social tornou se secretária de
Estado dapasta no final de 2015 mas
até agora o estatuto das IPSS ainda
não foi revisto
As instituições são obrigadas a tor

nar públicas as suas contas publican
do as nos seus sites masmuitasnão o
fazem Nos últimos anos tem havido
suspeitasde irregularidades nagestão
de várias IPSS nomeadamente casos
de lares e creches em que se dá pre
ferência a utentes com rendimentos
mais altos deixando de lado famílias
com menores recursos em violação
do princípio da solidariedade social
queestánabase dos acordos decoope
ração celebrados com o Estado
Este ano oGoverno introduziualte

rações na forma de seleção das IPSS
que recebem verbas do Estado crian
dooPrograma deCelebração ouAlar
gamento dos Acordos de Cooperação
paraoDesenvolvimento deRespostas
Sociais que passou a obrigar à aber
tura de concursos a nível nacional
O objetivo é a introdução efetiva de
mecanismos que garantamumamaior
previsibilidade e transparência na se
leção das entidades

JoanaPereiraBastos

Nenhum sector
é tão controlado
garantemas IPSS

OpresidentedaConfederação
Nacional das Instituiçõesde
Solidariedade CNIS que
representa quase trêsmildas
cerca decincomil IPSS rejeita
asalegaçõesde falta de
fiscalização garantindo que
nenhumoutro sector éalvo de
um controlo tão apertado em
Portugal Há um
acompanhamentomuito
grande porvezes quase
excessivo nas exigênciasque
são feitas por parte dos
inspetores frisa LinoMaia
Segundo dados doMinistério
do Trabalho Solidariedade e
Segurança Social entre 2015 e
novembrodesteano foram
realizadas1615ações de
fiscalização a IPSS tendosido
apresentadas aoMinistério
Público71 propostasde
destituição doscorpos
gerentesdas associações O
responsável da CNIS admite
que pode haver umououtro
caso demá gestão mas
sublinhaque o panorama
geralé de grande
transparência
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