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INTRODUÇÃO 

 
Terminada a licenciatura em Serviço Social, a minha prática profissional ficou, desde logo, 

vinculada ao sistema público de protecção social (Segurança Social). Coincidindo a data de 

fim de curso com a implementação dos projectos-piloto (1996) ou fase experimental do 

Rendimento Mínimo Garantido, iniciei funções nesta área, incluindo a restante acção social.  

Recordo anos de aprendizagem e trabalho árduo mas, ao mesmo tempo, muito animado pela 

esperança que as letras da Lei nº 19-A/96 de 29 de Junho auguravam. Inserção passou a ser a 

palavra de ordem no dia-a-dia, acreditando-se fortemente na sua duradoura e efectiva 

concretização. 

Os anos foram passando e com eles nasceram muitas inquietações e interrogações 

profissionais e, até, pessoais. Estas relacionadas com a vida profissional dos beneficiários da 

medida de política social Rendimento Mínimo Garantido, actual Rendimento Social de 

Inserção.  

Daqui decorre a escolha do tema “Contributo para o estudo sociológico dos percursos de 

inserção profissional dos beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social 

de Inserção, em idade activa1 – 18-55 anos – Estudo comparativo entre meio urbano e rural”.  

O estudo realizado pretende contribuir para uma melhor compreensão acerca dos factores 

sociologicamente relevantes que possam influenciar os percursos profissionais dos 

beneficiários da medida Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção, 

abrindo caminho para uma reflexão. Acreditamos que a análise comprovada desses mesmos 

factores possa aportar um valioso contributo na percepção dos constrangimentos inerentes ao 

complexo processo de integração profissional dos beneficiários. Poderá, de igual modo, 

enriquecer o desempenho profissional, em especial, no apoio à construção de programas de 

inserção mais adequados. 

A pertinência deste estudo, a meu ver, justifica-se pela importância que a medida em análise 

assume num país com fraco nível médio de rendimento (no contexto europeu), a que se 

associam elevados níveis de desigualdade e de incidência de pobreza. Acresce que no contexto 

                                                 
1 Considerada neste estudo. Esta limitação 18-55 anos teve por base uma orientação decorrente do Programa 
Horizontes 2000. 
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de uma sociedade global, competitiva e em permanente mudança, a inserção profissional 

ocupa um lugar de destaque na estruturação da vida em sociedade.  

Este trabalho encontra-se organizado em 4 capítulos. O enquadramento teórico (I capítulo) 

inicia com uma abordagem ao Estado-Providência e aos diferentes modelos que vigoram na 

Europa.  

Falar de Estado-Providência não se refere apenas a um conjunto de políticas sociais. Significa 

também promover e garantir direitos de cidadania social procurando conciliar democracia e 

capitalismo, reduzindo as diferenças entre classes sociais. 

Existe hoje a consciência política da necessidade de adaptar o modelo tradicional de garantia 

de bem-estar – Estado-Providência – às novas condições económicas e sociais. Tal é 

justificado pela emergência de novas e cada vez mais complexas exigências por parte dos 

cidadãos.  

Este capítulo continua com uma incursão teórica sobre a evolução das políticas sociais em 

Portugal incidindo na área da protecção social, Emprego e Formação Profissional.  

Vários autores são unânimes em identificar dois momentos histórico-políticos nesta evolução, 

designadamente o período anterior à revolução do 25 de Abril de 1974, com as políticas 

sociais desenvolvidas nos últimos anos do Estado Novo e o período pós 1974, onde se destaca 

a importância da transição democrática. 

Outro marco notável corresponde à entrada na Comunidade Económica Europeia (1986), com 

repercussões no campo da protecção social.  

O ponto seguinte é dedicado às temáticas da desigualdade, pobreza e exclusão social, 

enquanto problemáticas indissociáveis e de grande importância no espectro do debate político 

e social actual. 

No contexto das sociedades actuais, geradoras de desequilíbrios no seio das ambições 

individuais, as desigualdades convertem-se em pobreza e exclusão social, duas realidades 

distintas que procuraremos clarificar. 

Este I capítulo finaliza dando relevância aquele que é considerado o factor mais importante de 

inclusão social, o trabalho. A sua centralidade em todo este processo, a par das constantes 

flutuações que se registam no mercado de trabalho, faz dele o garante de defesa da exclusão 

social. Ora, o mercado de trabalho é por natureza a principal fonte donde emergem grande 
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parte dos factores geradores de exclusão social. A exclusão do mercado de trabalho gera 

pobreza e esta, por sua vez, impede o acesso a bens sociais de grande valor, designadamente 

habitação, saúde, etc. 

Um indivíduo excluído do mercado de trabalho vê-se afastado das relações sociais e do mundo 

das representações a elas associadas. Não ter emprego significa a inexistência de um lugar 

definido dentro da estrutura social e, consequentemente, uma apreciação negativa por parte da 

sociedade.  

No II capítulo aborda-se a medida de política social Rendimento Mínimo Garantido, actual 

Rendimento Social de Inserção. Esta medida insere-se no âmbito do que se designa de nova 

geração de políticas sociais, implementada de acordo com uma nova filosofia de intervenção, 

a qual se pretende tornar numa medida de excelência no combate aos problemas da pobreza e 

exclusão social. Efectivamente, esta medida traduz-se no quase único apoio para quem recorre 

aos serviços de acção social. Anteriormente, apenas dispúnhamos dos tradicionais apoios 

eventuais de acção social que, como o próprio nome indica, obedecem ao critério da 

eventualidade e portanto uma resposta de carácter pontual e transitória. Hoje, dispomos de um 

apoio mais global que embora revestido de várias fragilidades, não só ao nível dos montantes 

atribuídos mas sobretudo ao nível da inserção, se traduziu numa arma contra a impotência 

sentida pelos técnicos perante a quase total ausência de respostas, atribuindo à intervenção 

social um novo rosto e visibilidade. 

O mesmo capítulo prossegue com um contributo para uma reflexão há cerca do que há de 

político nas políticas sociais e, fundamentalmente, sobre as principais alterações decorrentes 

da transição do Rendimento Mínimo Garantido para o Rendimento Social de Inserção.  

O capítulo III analisa os percursos de inserção profissional dos beneficiários da medida em 

análise no concelho de Vila Real – Estudo comparativo entre meio urbano e rural. É neste 

capítulo que se percorrem as fases inerentes à realização da investigação, nomeadamente o 

objecto de estudo, formulação de hipóteses, metodologia de estudo, caracterização da 

população estudada, constituição da amostra, breve caracterização do concelho onde decorreu 

a pesquisa, constrangimentos/limites do estudo e, finalmente, a apresentação e análise do 

estudo quantitativo. Este decompõe-se em três partes distintas. A primeira faz uma 

caracterização da população estudada, a segunda apresenta a análise da situação profissional 
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dos beneficiários RMG/RSI antes/aquando da entrada na medida de política social em apreço 

e a terceira retrata a análise da situação profissional dos beneficiários RMG/RSI integrados no 

mercado de trabalho no período em análise (1997/2005). 

Este capítulo termina com as conclusões que este estudo permitiu alcançar. 

O capítulo IV faz a apresentação e análise do estudo qualitativo, designadamente o tratamento 

de 32 entrevistas, 16 das quais efectuadas a beneficiários desempregados e outras tantas a 

beneficiários integrados no mercado de trabalho. Em jeito de síntese surge uma nota 

conclusiva sobre os resultados apurados. 

Por fim surge a bibliografia. 
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CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

1.1 - ESTADO-PROVIDÊNCIA E OS DIFERENTES MODELOS  

 
Falar de Estado-Providência2 não se refere apenas a um conjunto de políticas sociais, significa 

também promover e garantir direitos de cidadania social contribuindo activamente para um 

esbatimento das desigualdades sociais. 

Compreender as características recentes do Estado-Providência em Portugal implica conhecer 

as suas raízes históricas no final do século XIX e durante a 1ª Republica e o seu 

desenvolvimento no período do Estado Novo – 1933 – 1974, durante o qual se constituíram 

marcos importantes na sua construção. Ele desenvolveu-se dentro de uma determinada 

moldura política, económica e social.3 

Modificaram-se, significativamente, as circunstâncias que favoreceram o sucesso do Estado-

Providência, sobretudo o ritmo acelerado do aumento da produtividade, criação de riqueza e 

novos empregos resultantes da revolução industrial. 

Foi a partir de 1970 que começou a acusar os primeiros indícios de crise. O desemprego 

reapareceu com níveis preocupantes. A pobreza e a exclusão social ganharam maior expressão 

e visibilidade. 

Nesta década assistiu-se ainda à diminuição da taxa de natalidade e ao envelhecimento da 

população, transformando-se num grave problema. A desproporção aumenta, sendo que a 

baixa actividade da geração do “baby-boom” acabou por se reflectir negativamente na 

sustentabilidade do Estado-Providência. 

                                                 
2 O Estado-Providência nasce nas sociedades europeias ocidentais no final da II guerra mundial como um 
importante instrumento na promoção do bem-estar social, assumindo desde então a responsabilidade pela obtenção 
do pleno emprego e pela produção de uma vasta gama de serviços em diferentes sectores: educação, saúde e 
segurança social (Carreira, 1996). 
3 - 1933 a 1937 corresponde a uma fase de  consolidação do Estado Novo; segue-se um período designado de 
caritativo ou corporativista; em 1945 inicia-se o período dos chamados 30 anos gloriosos e fim da II guerra 
mundial; a década de 1960 é marcada pelo início de um processo de profundas mudanças demográficas, sociais, 
económicas, políticas e culturais, de que são exemplo a guerra colonial, o êxodo rural, a emigração, melhoria do 
nível de vida, entre outras; 1973 ano do choque petrolífero. Em todo este período Portugal viveu sob um regime 
autoritário. 1974 – Revolução do 25 de Abril; 1975 – após um período de forte crescimento económico na Europa 
assiste-se ao agravamento da instabilidade no emprego e o aumento do desemprego de longa duração. 
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Recorde-se que já na depressão dos anos trinta, o Estado liberal se tinha revelado incapaz de 

solucionar os problemas sociais envolventes. Só a partir de então o Estado-Providência passou 

a ter um papel preponderante no desenvolvimento de acções públicas ligadas à prevenção da 

pobreza e protecção dos cidadãos, relativamente aos riscos sociais, tendo assim uma função 

social. 

O modelo português tendo iniciado o seu percurso após a revolução de 1974, depois do 

período próspero dos trinta anos gloriosos, nasce já numa época de grande vulnerabilidade 

económica, revestido de certas características, nomeadamente uma fraqueza política e 

financeira. 4 

Existe hoje a consciência política da necessidade de adaptar o modelo tradicional de garantia 

de bem-estar – Estado-Providência – às novas condições económicas e sociais, uma vez que se 

encontram nos cidadãos elevados níveis de exigência e expectativas quanto às actuais 

condições de vida. 

Continuam, não obstante, a verificar-se nas sociedades europeias fenómenos como 

desemprego e exclusão social, bem como dificuldade de assegurar um crescimento económico 

regular e um desenvolvimento equilibrado5.  

A globalização, a par das mudanças socio-económicas, representa hoje um desafio aos 

Estados-Providência. Este desafio reside na necessidade de fazer com que a prestação no 

campo da protecção social seja capaz de lidar com os novos riscos. 

Ferrera et al (2000:7) sustentam que “…a melhor forma de descrever a complexa situação do 

actual Estado-Providência é defini-la como tentativa de conciliar equidade com eficiência”. 

O aumento da diferenciação social (divisão social do trabalho, hierarquias profissionais, 

processo de urbanização e industrialização) impõe a necessidade de coordenação das relações 

entre estruturas sociais e os indivíduos. 

                                                 
4- “Portugal condicionado pela ditadura e pelas guerras coloniais, até à revolução dos cravos, de 1974, constituiu 
apenas um pálido reflexo dessa gloriosa expansão, com imenso atraso e por ondas de repercussão tardia” (Carreira 
1996:9). 
5-Um processo de modernização crescente e complexo como o desenvolvimento de estruturas económicas e 
sociais traduz-se num elevado nível de exigências que a politica e, consequentemente a sociedade colocam ao 
Estado. 
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Se antes vivíamos numa sociedade com estreitas redes de solidariedade, hoje, com a 

consolidação das sociedades de mercado e a expansão da individualidade impõe-se, 

forçosamente, o nascimento de outro tipo de solidariedade com características normalizadas e 

subordinadas à administração central.  

A par do desenvolvimento industrial e económico decorrente das rápidas transformações 

tecnológicas, fenómenos de globalização e de mercantilização das relações individuais 

questiona-se a sobrevivência das antigas estruturas sociais de inserção dos indivíduos, tal 

como as próprias redes de solidariedade primárias.  

Neste cenário e face ao grau de incerteza vivido pelos cidadãos quanto à situação de protecção 

social assiste-se ao aparecimento gradual de legislação social visando atenuar e minimizar este 

problema, o que também originou conflitos de interesses e ruptura das relações sociais. 

As formas de Estado-Providência careceram sempre de relevância, sendo que por 

compensação se desenvolveram formas complementares de sociedade providência através de 

grupos e instituições sociais, solidariedade de vizinhança ou mesmo outros mecanismos de 

organização semelhantes ao Estado, de que são exemplo as mutualidades, instituições ligadas 

à igreja, associativismo local, entre outras. Só esta sociedade de providência foi conseguindo 

atenuar o baixo nível de despesas sociais. 

Perante as especificidades do caso português, verifica-se um gradual percurso no alcance das 

políticas sociais. Todavia, os níveis de protecção social que Portugal já atingiu através de uma 

reforma progressiva estão ainda aquém do manifestamente necessário. 

Silva (2000:57) afirma que “independentemente das contradições inerentes aos sistemas, a 

verdade é que o Estado-Providência, as políticas sociais, nomeadamente quando comparadas 

com outras áreas, tem-se revelado um domínio de relativa estabilidade e imutabilidade”. 

Os problemas que têm persistido e alimentado o discurso da designada crise do Estado-

Providência, num quadro de debilidade económica, envelhecimento da população, baixa taxa 

de natalidade e alterações no mercado de trabalho, conduzem a graves problemas de 

sustentabilidade do sistema com reflexos directos na expansão dos direitos e no 

desenvolvimento de novas respostas e oportunidades de inserção social. 



 8 

A crise actual do Estado-Providência e as causas que a propiciaram encontram-se, 

basicamente, na dificuldade de restabelecer um ponto de equilíbrio entre os subsistemas 

económico, social e familiar que caracterizaram os 30 anos gloriosos. 

Segundo Ramos (2003:84) “O Estado-Providência atravessou várias fases críticas. Nos anos 

50, era acusado pelos conservadores de ter efeitos inflacionistas, tendo, na década seguinte, 

sido atacado pela esquerda, por não ser suficientemente igualitário. Nos anos 70, a crítica 

vinha da direita e assentava no excessivo peso fiscal e nos efeitos negativos do sistema sobre a 

«ética do trabalho» ”. 

Contudo, e apesar de alguns dados estatísticos6 pouco abonatórios, pode já falar-se em 

importantes processos de modernização e corte com a dependência e até alguns indícios de 

avanço na reforma. 

Silva (2000:59) afirma que “o exemplo do RMG é um caso paradigmático, não apenas de 

garantia de direitos, como também de modernização do sistema e consequente ruptura com a 

«path dependency»”.  

Santos e Ferreira (2001) sustentam que o aspecto mais relevante não reside no nível de 

despesas sociais, mas sim na insuficiência que elas revelam no combate da pobreza e da 

desigualdade social, ou seja, não atingem os grupos sociais mais desfavorecidos de forma 

eficaz e não são suficientemente redistributivas. 

Os mesmos autores sublinham que os atributos do Estado português estão aquém dos do 

Estado-Providência, pois perante as suas especificidades não se poderá falar de um verdadeiro 

Estado-Providência.  

A predominância das chamadas políticas passivas, criadas para responder a problemas de 

riscos conjunturais, têm-se revelado deficientes e desajustadas na resolução de problemas com 

raízes mais profundas, de que é exemplo o desemprego de longa duração. 

Como ficou expresso, o envelhecimento da população, o desemprego desenfreado e 

persistente, o enfraquecimento da solidariedade de vizinhança e laços familiares são factores 

que favoreceram e potenciaram a crise do Estado-Providência.  

                                                 
6 De acordo com os dados do Eurostat, em 1998 Portugal era um dos países que menos gastava em despesas 
sociais em percentagem do PIB (23,4%), apenas ultrapassado pela Espanha e Irlanda, mantendo-se 
consistentemente abaixo da média europeia (27,7%) Amerini (2000) citado por Santos e Ferreira (2001). 
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De considerar também que o aumento da escolaridade e a redução da idade da reforma criaram 

problemas ao nível da sustentabilidade, dada a diminuição acentuada do número de activos a 

descontar para o sistema. 

Ramos (2003:85) sublinha “vivem-se actualmente as repercussões desta crise, originada por 

um conjunto de factores que tiveram, como primordial consequência, uma nítida diminuição 

das verbas do Estado oriundas das contribuições, o que resulta numa menor disponibilidade 

orçamental por parte deste, para investir a nível de políticas sociais”. A mesma autora refere 

que o Estado se encontra actualmente num dilema porque se por um lado lhe é exigida uma 

maior actuação a nível de políticas sociais, por outro, as verbas de que dispõe para um 

investimento a este nível são reduzidas.7 

1.1.1 - Modelos de Estado-Providência 

 

Como se referiu anteriormente, a globalização a par das mudanças socio-económicas 

representam hoje um desafio aos Estados-Providência. Este desafio reside na necessidade de 

fazer com que a prestação no campo da protecção social seja capaz de lidar com novos riscos. 

Para alcançar tais objectivos cada país seguiu um caminho, dando origem a diferentes modelos 

de Estado Providência. 

Silva (2000) salienta não ser possível falar de um só modelo social europeu, dadas as 

diferenças subjacentes ao conjunto de políticas sociais que estão na origem do Estado-

Providência. Os diferentes países que compõem a União Europeia possuem histórias 

diversificadas e bases económicas díspares. 

Em confronto está o modelo neo-liberal que reivindica uma redução forte da protecção social e 

o modelo social europeu que visa uma protecção social ampla e universalista. 

São diferentes os modelos que vigoram. De acordo com Esping-Andersen (1990) os modelos 

podem ser “residuais” quando revestem um carácter assistencial, basicamente em proveito dos 

indivíduos com rendimentos inferiores; “conservadores” se alicerçados no seguro social 

                                                 
7 O Estado está hoje perante um conflito, pois se por um lado lhe impõem maiores responsabilidades no campo 
da protecção social, por outro, debate-se com fortes problemas financeiros. 
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público e com fraco nível de redistribuição e “socialistas” com forte nível de redistribuição e 

prestações elevadas. 

Esping-Andersen (1990,1996) distingue três modelos de Estado-Providência, nomeadamente: 

Conservador ou Continental, Liberal ou Anglo-Saxónico e Social-Democrata ou Escandinavo. 

 
QUADRO 1 – CONSERVADOR OU CONTINENTAL 

 
Modelos de Estado-

Providência 
Extensões 

características 
Países 

Aspectos negativos 
relacionados 

Base: mecanismos 
“bismarkianos” de seguros 
públicos obrigatórios que 
cobrem a maioria da 
população 

Alemanha 
Áustria 
Bélgica 
França 
Luxemburgo 
Holanda 

Mulher permanece à 
margem da esfera 
profissional 

Maior protecção aos que 
desempenham actividades 
profissionais sólidas 
(Funcionários Públicos) 

 
 
 
 

Encargos elevados com 
as prestações sociais 
 
 

Descura os que 
contribuem de forma 
deficitária 
 

 Encargos sociais 
excessivos com mão-
de-obra 

Subsídios quase 
dependentes dos descontos 
efectuados 
 

 Dificuldade no apoio à 
inserção profissional 
dos desempregados 

O domínio da intervenção 
pública reveste carácter 
universalista na saúde e 
educação 
 

 Favorece diferenças de 
estatuto social 

O Estado assegura o 
pagamento de prestações 
mínimas enquanto garante 
de necessidades básicas 

 Elevados níveis de 
desemprego (afecta 
mais mulheres que 
homens) 

Conservador ou 
Continental 

Atribui importância ao 
papel da família 

    

 
Fontes: Esping-Andersen (1990, 1996); adaptado de Silva (2002). 

 
 
 
 



 11 

QUADRO 2 – MODELO LIBERAL OU ANGLO-SAXÓNICO 
 

Modelos de 
Estado-

Providência 
Extensões características Países 

Aspectos negativos 
relacionados 

Intervenção mínima do Estado Reino 
Unido  
Irlanda 

Aumento do fosso das 
desigualdades sociais e da 
pobreza 

Os cidadãos inactivos e os que possuem emprego, 
mas que auferem quantias abaixo de um determinado 
patamar não têm acesso aos benefícios do sistema de 
protecção social 

    

O Estado só intervém em situações limite  Fraca preocupação com o 
aumento de postos de 
trabalho, razoavelmente 
remunerados 

A providência é o mercado   Fragmentação do mercado 
de trabalho 

    Baixas qualificações 
profissionais e salariais 

A responsabilidade da protecção social cabe ao 
mercado de trabalho enquanto forma de reprodução 
social, assegurando a protecção dos assalariados. Os 
problemas sociais são devolvidos ao mercado 

    

    Este modelo põe em causa 
o estatuto socio-
económico de muitos 
indivíduos e famílias 

Promoção de seguros privados      

    Sistema de segurança 
social limitado 

Não integração do mercado de trabalho corresponde 
frequentemente a estigmatização do indivíduo 

    

    Apenas os mais 
carenciados se dirigem ao 
Estado (risco de 
estigmatização) 

Leque de apoios sociais dependentes dos recursos      

Importância do sector privado enquanto garante de 
pensões 

    

Liberal ou 
Anglo-
Saxónico 

Transferências sociais universais de baixo montante     

 
Fontes: Esping-Andersen (1990, 1996); adaptado de Silva (2002). 

 



 12 

QUADRO 3 – MODELO SOCIAL-DEMOCRATA OU ESCANDINAVO 
 

Modelos de 
Estado-

Providência 
Extensões características Países 

Aspectos 
negativos 

Sistema de protecção social de 
acesso universal, 
tendencialmente iguais para 
todas as classes sociais 

Dinamarca 
Finlândia 
Suécia 

Alcance da 
assistência muito 
limitado 

Sistema de garantia de 
rendimentos generosos 

 Dificuldades de 
financiamento 

      
Protecção social é um direito 
de cidadania 

 Limites do emprego 
no sector púbico 

Elevada capacidade em 
atenuar os efeitos da pobreza 

    

      
Prestações sociais que não 
dependem da situação 
profissional 

    

      
O Estado-Providência é um 
importante empregador; 
privilegia-se o pleno emprego 

    

      
Oferta de um vasto leque de 
serviços sociais públicos e 
medidas activas de emprego 

    

Social – 
Democrata 
ou 
Escandinavo 

      
 

Fontes: Esping-Andersen (1990, 1996); adaptado de Silva (2002). 
 

Como se pode verificar relativamente aos níveis de protecção social, observam-se diferenças 

de regime para regime. 

Os Estados Providência Continentais continuam a ocupar os níveis intermédios de 

generosidade e, claramente, despendem menos nos serviços sociais que os seus congéneres 

nórdicos. Situam-se, de modo geral, nos lugares intermédios, apresentando desempenhos 

médios em termos de distribuição de rendimento. 
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No extremo inferior da escala de protecção social encontramos os Estados-Providência 

Liberais Anglo-Saxónicos e os do Sul, caracterizados pela escassez dos seus níveis de 

despesas sociais e de serviços públicos. 

A generosidade do Estado-Providência reflecte-se igualmente na sua capacidade distributiva. 

Os países Anglo-saxónicos apresentam não apenas altos níveis de dispersão salarial, mas 

também, comparativamente, elevadas taxas de pobreza e uma distribuição desigual de 

rendimento disponível dos agregados.  

A Irlanda é, neste ponto, um caso singular, uma vez que apresenta resultados razoáveis no que 

toca à distribuição, lado a lado com taxas de crescimento económicas extremamente elevadas. 

Mais uma vez, a excepção a este respeito é o caso português. 

A Dinamarca, Finlândia e Suécia continuam a ser os Estados Providência mais generosos, com 

elevados níveis de despesas, especialmente em serviços sociais. 

 

1.1.2 - Países do Sul da Europa 

 
Silva (2002) evidencia que a Europa do Sul tem vindo a reclamar a existência de um quarto 

modelo a juntar-se à divisão proposta por Esping-Andersen. Contudo, o mesmo autor sublinha 

que mais importante que clarificar se estamos perante um quarto modelo ou uma alteração 

pouco expressiva do modelo continental, é certo que fruto do desenvolvimento tardio dos 

países da Europa do Sul (Portugal, Espanha, Itália e Grécia), agregadores de traços comuns e 

um percurso histórico semelhante, se desenvolveu um modelo particular, cujas características 

o distinguem dos restantes países europeus. 
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QUADRO 4 – O ESTADO-PROVIDÊNCIA DO SUL DA EUROPA 
 

Dimensões características Factores específicos 
Maior protecção dos núcleos centrais da força de trabalho Protecção dualizada fundada em transferências 

monetárias 
Prestações baixas aos trabalhadores irregulares ou da 
economia informal 

Maior protecção dos idosos 

  
Fraco desenvolvimento das prestações familiares e dos 
serviços de apoio às famílias 

  

Distribuição desequilibrada da protecção, 
segundo os riscos clássicos  

Fraco desenvolvimento do apoio social ao nível do 
alojamento 

Baixo grau de penetração das instituições 
públicas de protecção social 

Indefinição de funções entre actores públicos e privados 

Sistema de saúde público e universal Não cumprimento das expectativas sociais 
    
Particularismo institucional Pressões particularistas e clientelares 
    

Insatisfação dos utilizadores 

  

Baixa eficácia dos serviços 

Baixa qualificação dos agentes 

Diversidade de regras 

  

Repartição desigual dos custos segundo os 
grupos profissionais 

Fuga e fraude na economia informal 

 
Fonte: Ferrera (1997) (cit. por Silva, 2000). 
 

Este modelo assenta numa protecção elevada dos trabalhadores bem pagos e com salários 

estáveis, desvalorizando a protecção dos trabalhadores com actividades profissionais precárias 

e instáveis. 

Ferrera e Rhodes citados por Silva (2000:54) referindo-se ao Sul da Europa “há evidências de 

uma acumulação excessiva de benefícios para os trabalhadores com garantias, acompanhada 

por uma inadequada (quando não existente) protecção para os que se encontram empregados 

em sectores periféricos do mercado de trabalho”. 

Verifica-se também neste modelo uma elevada protecção aos idosos. Todavia, no caso 

português esta protecção é deficitária, na medida em que o Estado delegou parte dessa 
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responsabilidade no terceiro sector, o qual, na generalidade dos casos, se vê obrigado a 

recorrer às próprias pensões dos utentes para garantir o seu funcionamento.  

De considerar ainda, o facto de muitos dos equipamentos sociais de apoio à terceira idade não 

servirem os fins para que são criados, ou seja, admissão de população idosa com fraco ou 

inexistente suporte familiar e baixos rendimentos. O que se verifica, talvez na grande maioria 

dos casos, é a integração de idosos com bom suporte familiar e com razoáveis ou elevados 

rendimentos.  

Noutros casos, é a própria família e comunidade a assumir a exclusividade da protecção 

social8. 

No que respeita às políticas de protecção da família, pese a defesa pública da igualdade de 

oportunidades para ambos os sexos, constata-se na realidade a falta de estruturas de suporte e 

de garante para a concretização dessa igualdade. A mulher confronta-se com o quase dever de 

abandono da actividade profissional, pela necessidade de assumir, quase em exclusivo, o 

cuidado e educação dos filhos. 

Ao nível das políticas de apoio social ao realojamento, Portugal evidencia graves erros de 

planeamento (espaços localizados fora do núcleo urbano, habitações desajustadas às vivências 

dos indivíduos, ausência de serviços de proximidade), uma vez que a grande parte dos 

problemas sociais, económicos, relacionais e culturais que aí são gerados se devem à falta de 

consistência na consecução dessas mesmas políticas. Desde logo pecam pela existência de um 

distanciamento entre os grupos a realojar e a estrutura física a edificar, ou seja, os realojados 

não participam na concepção nem na definição dos espaços. Estes são normalmente 

potenciadores de estigma e segregação. 

As medidas existentes enfermam de falta de consistência que decorre de uma fragmentação na 

concertação das mesmas. Assiste-se à implementação de medidas de habitação social, medidas 

de protecção de crianças e jovens, medidas de protecção às problemáticas emergentes, 

medidas de protecção aos idosos e medidas de apoio aos mais carenciados. No entanto, e 

apesar da adversidade da conjuntura económica que Portugal tem vivido (baixa capacidade 

                                                 
8 Perez Diaz, Chulià e Alvarez Miranda (1998:54) citados por Ferrera (2000) destacam que “A família é ainda 
muito importante na Europa do Sul actuando largamente como “fornecedor” de protecção social para os seus 
membros”. 
 



 16 

produtiva capaz de gerar riqueza) a complementaridade e articulação entre as várias medidas 

proporcionaria, não apenas uma eficácia na sua execução técnica, mas, também, um 

fortalecimento e maximização dos recursos existentes e seus efeitos. 

Ao nível da saúde existe em Portugal um sistema que, dizendo-se universal, é discriminatório 

e insuficiente nas suas respostas. Basta ver, na actualidade, as listas de espera para 

intervenções cirúrgicas.  

Acresce ainda a baixa eficácia dos serviços, intimamente ligada à burocracia e à ineficiência, 

tais como: morosidade dos processos, incompetência e ineficiência dos procedimentos 

confusos e, por vezes, díspares, poder excessivamente centralizado, etc. 

A este propósito, Gil (2005:44) salienta que “somos um país de burocratas em que o juridismo 

impera, em certas zonas da administração, de maneira obsessiva. Como se, para compensar a 

não acção se devesse registar a mínima palavra ou discurso em actas, relatórios, notas, 

pareceres – ao mesmo tempo que não se toma, em teoria, a mais ínfima decisão, sem remeter 

para a alínea x do artigo y do decreto-lei n.º tal do dia tal de tal mês do ano tal”. 

Apesar de Portugal apresentar níveis elevados de despesa com educação e especialmente 

formação, a verdade é que os sistemas educativos e formativos necessitam de ser ajustados, 

não só às exigências desta nova sociedade, mas também à necessidade de um maior nível de 

qualidade do emprego e de especialização dos seus activos. O sistema deverá ser capaz de 

fornecer oportunidades de aprendizagem e de formação, organizadas em torno das diferentes 

idades e necessidades, sendo que o objectivo de promoção das suas competências não pode ser 

de forma alguma ultrapassado pela velocidade da mudança que a sociedade atravessa. 

Relativamente às prestações no campo da protecção social, Ferreira (2005:8) refere “A baixa 

eficácia das prestações sociais na redução dos níveis de desigualdade e de pobreza é outra 

característica da situação portuguesa”. Todavia, no que concerne às pensões sustenta “Com 

efeito, o risco de pobreza antes das transferências sociais em Portugal é semelhante ao valor 

médio na UE 15 tendo as pensões um efeito de redução de pobreza semelhante ao verificado 

em média na Europa comunitária, mas as restantes transferências sociais um impacto muito 

menor”. 

Na generalidade, em Portugal, as transferências sociais reduzem o risco de pobreza em cerca 

de 46%. Este facto revela que são menos eficazes comparativamente à média da UE 15. A 
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autora adianta que “Esta menor eficácia fica a dever-se às transferências sociais excluindo 

pensões, cuja eficácia é de 17% em Portugal e 38%, em média, na UE 15” (Ferreira: 9). 

Embora Portugal tenha dado já um importante salto no domínio da protecção social aos 

cidadãos que não possuem recursos financeiros mínimos, através da implementação da medida 

de política social RMG/RSI (primeiro direito inscrito na lógica da cidadania), certo é que 

existe ainda uma longa caminhada a percorrer na disponibilização de medidas capazes de 

contribuir para uma plena e efectiva integração social, profissional e económica dos 

indivíduos e famílias9. O RSI não é uma resposta para a pobreza mas, acima de tudo, uma 

resposta poderosa no combate à severidade da pobreza. 

Traduzindo-se o RMG/RSI na quase exclusiva mola de protecção que pretende combater a 

pobreza e exclusão social, parece revelar-se parca nos seus resultados. De realçar as 

dificuldades inerentes à implementação de respostas de inserção de carácter efectivo e 

duradouro. Não é a atribuição de uma prestação pecuniária mensal, previsível e estabilizadora 

do rendimento mensal das famílias, a solução mágica nas mudanças que se pretendem operar 

na sociedade10.   

Importa referir que os diferentes tipos de Estado-Providência encontram resistências perante 

as alterações profundas ao nível do emprego e da demografia.  

As alterações demográficas, diminuição da capacidade protectora da família e as modificações 

estruturais internas no mercado de trabalho implicam uma crescente necessidade de apoio 

social, acentuando as dificuldades financeiras dos regimes de protecção social. Se por um lado 

as famílias necessitam de ajuda por parte do sistema, este revela-se incapaz de produzir uma 

resposta atempada e eficaz. 

O Estado-Providência intervém para esbater os efeitos da crise económica, mas as categorias 

passíveis de beneficiar desta protecção são definidas em função do que continua a ser a norma, 

ou seja, o emprego estável. Quanto mais o assalariado se distancia desta norma, maior a 

probabilidade de diminuição dos direitos sociais.  

                                                 
9 A base do combate à pobreza reside na qualificação e capacitação dos indivíduos. 
10
 O RMG/RSI traduz-se quase na única mola de protecção de combate à pobreza e exclusão. Mas este combate 

não se pode restringir apenas a esta medida. O combate tem que direccionar para outros domínios. 
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Parece não existir em Portugal uma política social integradora que dê conta de respostas para a 

diversidade e complexidade das situações e processos que compõem a sociedade portuguesa. 

Poderá mesmo falar-se de desproporcionalidade entre o carácter multidimensional dos 

problemas e a natureza segmentada das respostas comummente existentes. Facilmente se 

reconhece a fragmentação entre diversos serviços, designadamente a Saúde, a Segurança 

Social, a Educação, a Habitação, o Emprego e a Formação Profissional que normalmente 

operam de forma isolada e sem qualquer tipo de articulação. A sectorização dos problemas e 

das respostas representam assim um obstáculo à concepção e implementação do Estado-

Providência.  

Relativamente ao modelo português de Estado-Providência e de acordo com Silva (2000), o 

mesmo enquadra-se no modelo Continental sob a variável dos Países do Sul da Europa, cujas 

especificidades o tornam num caso ímpar, designando-o de modelo híbrido. Efectivamente, 

Portugal comparativamente aos países do modelo Continental, Anglo-Saxónico e do Sul da 

Europa possui uma taxa de desemprego mais baixa, associada a uma elevada taxa de emprego 

feminina. Para esta singularidade muito contribui a taxa de emprego no sector agrícola, muito 

superior à média comunitária, bem como o peso significativo do trabalho independente. Ainda 

no que respeita à especificidade do mercado de trabalho português importa destacar o peso dos 

baixos salários junto de uma grande parte da massa produtiva, detentora de baixos níveis de 

habilitações e qualificações profissionais. 

No tocante à dispersão de rendimentos, Portugal apresenta níveis bastantes inferiores aos 

restantes países, como se referiu anteriormente. Esta circunstância tem contribuído para uma 

maior debilidade do sistema público de protecção social face aos elevados níveis de pobreza e 

exclusão social. 

Em jeito de síntese e segundo Mozzicafredo (1994) pode afirmar-se que o Estado-Providência 

tem vindo, ao longo dos anos, a diferenciar a sua estrutura institucional e política de acordo 

com as funções e o papel desempenhado na sociedade em determinando contexto de acção. 

Assinale-se um primeiro momento que remonta aos anos 1880/1890, a partir dos quais se dá 

início à criação das primeiras medidas de índole social, embora muito esporádicas e 

direccionadas para a assistência, cuja ideologia humanitária apresentava já um expressivo 

progresso social a par de um Estado predominantemente liberal. 
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Num segundo momento, datado desde o início do século até 1945, inicia-se a constituição de 

um Estado social e economicamente interventivo na economia de mercado. Implementam-se 

os principais sistemas sociais de natureza universal e redistributivo. Poder-se-á afirmar a 

existência de uma estrutura política e institucional muito próxima do Estado protector, sob 

forte influência do pensamento e da concepção de Keynes. 

Ao terceiro momento corresponde o período entre o pós-guerra e os anos 1975/80. Este 

período marca fundamentalmente duas concepções que reforçam, cada vez mais, a estrutura do 

Estado-Providência. Por um lado, a estruturação de um sistema de protecção social contínuo e 

articulado em torno das necessidades e exigências sociais e, por outro, o cariz intervencionista 

do Estado sobre a economia e a sociedade. 

Entre este último período e até à data actual, podemos afirmar que a matriz ideológica 

orientadora do Estado-Providência se tem vindo a alterar. Por um lado, permitindo e 

fomentando, inclusive, o surgimento de esquemas complementares privados de protecção 

social e, por outro, intervindo na economia de mercado através da criação de entidades 

reguladoras e da autonomização da esfera privada.  

Assim, para Mozzicafredo (1994:27) “…a estrutura política do Estado-Providência torna-se 

mais pluralista, mas, ao mesmo tempo, também mais constrangida pela lógica da 

predominância dos interesses sectoriais na definição das orientações colectivas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 20 

1.2 - A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS EM PORTUGAL NO DOMÍNIO DA 
PROTECÇÃO SOCIAL, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

As políticas sociais surgiram na Europa no final do século XIX com a finalidade de responder 

a situações de desigualdade social, largamente relacionadas com fenómenos de pobreza e 

exclusão social. Elas remetem, de imediato, para um entendimento acerca da protecção social. 

Esta tem, fundamentalmente, dois objectivos. Por um lado, promover mecanismos que visem 

sobretudo a previdência e, por outro, um conjunto de acções de cariz social ou assistencial de 

forma a responder às diferentes situações de carência dos cidadãos. 

Segundo Ramos (2003:66) é frequente usar a expressão política social para “identificar as 

intervenções do Estado que procuram melhorar o bem-estar das populações, ou ainda, as 

intervenções que visam a redistribuição da riqueza, com critérios de justiça e equidade”. 

Para esta autora, as políticas sociais não constituem, em si, um conceito mas antes um 

conjunto de intervenções públicas.   

Em Portugal, as políticas sociais seguiram um percurso evolutivo que se pode identificar 

através de dois momentos histórico-políticos. O período que precedeu a revolução do 25 de 

Abril de 1974, com as políticas sociais desenvolvidas nos últimos anos do Estado Novo e o 

período pós 1974, onde se destaca a importância da transição democrática. 

Outro marco assinalável corresponde à entrada na Comunidade Económica Europeia (1986) 

com repercussões no campo da protecção social.11  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Rodrigues (1999) refere-se ao período entre 1974 e 1976 como sendo o período revolucionário, o período 
subsequente conhecido por “normalização democrática” e, por último, o período caracterizado pela integração de 
Portugal na Comunidade Económica Europeia (formalizado em 1986). 
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1.2.1 - O contexto das políticas sociais desde o Estado Novo até à revolução de 1974 

 

Em Portugal, principalmente até meados do século XIX, o movimento associativo de 

protecção dos riscos sociais não teve uma dimensão significativa quando comparado com 

outros países europeus.  

A organização da protecção social em Portugal foi edificada na distinção das formas de apoio 

social de acordo com a população a que se dirigia. A acção assistencial foi desenvolvida a 

partir de concepções de raiz medieval, a “ajuda caritativa” e “ajuda mútua” (Hespanha et al 

2000). 

As razões apontadas para que tal se verificasse prendem-se com o fraco desenvolvimento 

económico do país e com a ausência de um enquadramento legal específico. No plano 

económico e social, o período que antecede o Estado Novo é caracterizado por um débil 

processo de industrialização,12 pelo aparecimento de uma classe operária revestida de 

fenómenos sociais de proletarização e de urbanização.  

Até à década de 30, Portugal era um país predominantemente agrícola. Carreira (1996:43) 

refere “Em 1930 a economia portuguesa estava entre as mais atrasadas da Europa. Portugal era 

uma sociedade paternalista e polarizada em termos de classe, com uma poderosa burguesia 

terratenente, um pequeno mas crescente grupo de industriais, uma classe média tradicional 

fraca, uma massa imensa de camponeses e trabalhadores rurais ignorantes e miseráveis e um 

número considerável de operários urbanos”.  

O Estado Novo instaurado em 1933 era sobretudo um Estado de natureza corporativista que 

dava relevância às sociedades primárias e corporativas, constituídas por comunidades naturais, 

tais como as casas do Povo, de entre outros organismos de cariz corporativo. 

Carreira (1996:62) acrescenta que “O Estado Novo assumiu, em 1933, a natureza corporativa. 

Com isto pretendeu-se desvalorizar, na organização política da colectividade soberana, as 

pessoas individualmente consideradas, conferindo antes relevância às sociedades primárias 

constituídas pelas comunidades naturais (a família, a freguesia, o concelho, a profissão…) e 

pelas associações voluntárias com interesses próprios a respeitar”. 

                                                 
12 Até aos anos 50 a industrialização portuguesa é lenta (Carreira 1996:46). 
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Desta forma, exercia a sua função de “Estado Social” cujo poder deveria promover o bem-

estar comum e colectivo, chamando a si o papel de promoção e favorecimento da previdência 

social. 

A questão central neste tipo de protecção era a integração e controle de todas as iniciativas da 

sociedade civil, restringindo a acção da previdência a um mero assistencialismo caritativo 

organizado e fundado na base de critérios ético-religiosos, de que são exemplo as 

Misericórdias. 

Paralelamente, centralizava os seus esforços na integração corporativista do trabalho e 

exclusão moralizadora da pobreza, não assumindo qualquer compromisso político e financeiro 

no sentido da protecção social da população (Hespanha et al, 2000). 

As várias tentativas de alteração da situação, principalmente nos anos 60, reflectem as 

incongruências da intervenção do Estado nos sectores da previdência e assistência, fraquezas 

que, simultaneamente, contribuíram para evidenciar as insuficiências13 e contradições do 

sistema, quer ao nível da gestão das desigualdades e da exclusão social, bem como no plano 

do controle coercivo dos cidadãos (Hespanha et al, 2000).  

Santos et al (1998) salientam que no início da década 60 eram já fortemente visíveis as 

limitações e incongruências da intervenção do Estado, para além do desajustamento de 

princípios e formas de organização e gestão do modelo de previdência instituído em 1935.  

Os anos 60, marcados por grandes alterações a nível social enquadram também a reforma do 

sistema de protecção social14. De referir o incremento da industrialização, o aumento do sector 

terciário, a diminuição do sector agrícola, a acentuação das migrações interior litoral, a 

transição política para a democracia e para um sistema económico de mercado aberto, a 

reorganização do mercado de trabalho, o início da recomposição da estrutura de classes sociais 
                                                 
13 Segundo Carreira (1996:20) “a efectivação das políticas sociais em Portugal eram insignificantes em 1960: o 
nosso país afectava-lhes 6% do produto, um terço a metade dos países desenvolvidos da Europa; só 50% da 
população potencialmente integrável na previdência social estava abrangida; apenas 1 milhão de estudantes 
frequentava o ensino público”.  
14 Em termos legislativos, pela Lei nº 2115, de 18 de Junho de 1962 procedeu-se à reforma do sistema de 
previdência social. Este diploma estabeleceu um sistema completamente diferente do sistema corporativo criado 
em 1935.  
A Assistência Social foi também alvo de regulamentação. A Lei 2120 de 1963, substituiu o estatuto da 
Assistência Social pelo de Saúde e Assistência. 
A Caixa Nacional de pensões foi criada em 1965 com a finalidade de garantir a atribuição das prestações de 
invalidez, velhice e morte aos beneficiários e respectivos familiares. 
Em 1966 foi criada e regulamentada a pensão de sobrevivência. 
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com o aumento das classes médias e ainda o aumento das aspirações sociais e culturais 

(Rodrigues et al 1999). 

Em termos legislativos, a lei nº 2115 de 1962 deu início a um verdadeiro papel interventor do 

Estado na previdência social, na medida em que se assiste a uma nova gestão dos benefícios e 

prestações do sistema de previdência, bem como um novo modelo de financiamento. Esta lei 

permitiu o alargamento das eventualidades cobertas e a protecção a grupos sociais não 

contemplados pelos seguros sociais obrigatórios. 

Pretendia-se criar condições para o desenvolvimento de um sistema de protecção social 

organizado e geral. 

Durante os últimos anos do Estado Novo assiste-se a uma continuidade na implementação das 

reformas com o designado “Estado Social” de Marcelo Caetano. De sublinhar a expansão das 

coberturas no que diz respeito à maternidade e ao desemprego involuntário, à protecção dos 

trabalhadores rurais e à protecção em caso de doenças profissionais. Estas reformas, contudo, 

ocorreram basicamente ao nível dos benefícios e não ao nível das estruturas, designadamente 

as político-institucionais e estatais. 

É no final da década de sessenta que se concretiza a abrangência pelo regime geral de 

previdência a grande maioria dos trabalhadores por conta de outrem da indústria, do comércio 

e dos serviços. Subsistiam, não obstante, outros grupos com regimes de previdência muito 

rudimentares, como é o caso dos trabalhadores rurais e dos pescadores. 

Outros existiam sem qualquer protecção. Impunha-se, portanto, como necessário integrar na 

previdência grupos de trabalhadores cujas características os remetia para fora do sistema de 

protecção social. 

Desde os finais dos anos 60 até Abril de 1974, destacam-se algumas iniciativas que 

promoveram o enquadramento no regime dos trabalhadores, todos aqueles cuja situação se 

apresentava de débil cobertura. Salienta-se a reorganização das casas do povo e dos regimes 

de previdência rural, o alargamento dos regimes de protecção dos trabalhadores rurais e 

equiparados, a reestruturação do esquema de protecção dos pescadores com o propósito de os 

integrar no regime geral de previdência, a criação de um regime de protecção para os 

trabalhadores do serviço doméstico e a criação da Caixa Central de Segurança Social. 
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Foi a partir deste período que se assistiu a uma grande transformação na previdência social, 

com a criação de bases para a consolidação de um efectivo sistema de Segurança Social. 

Em 1973 e, em especial, em 1974, o campo da protecção social sofreu um impulso expressivo 

no sentido do seu alargamento a toda a população. 

As mudanças políticas e socio-económicas operadas com o 25 de Abril de 1974 reforçaram a 

tendência de responsabilização do Estado através de pressões sociais exercidas sobre ele. 

Contudo, importa referir que a resposta do Estado a estas pressões se revestiu de grandes 

dificuldades, quer a nível interno quer ao nível externo. Ao nível interno, destaca-se o 

momento de crise social e económica agravada pela instabilidade política. A nível externo, a 

recessão económica mundial, acompanhada pela reestruturação da indústria e pela reconversão 

dos regimes laborais (Hespanha 2000). 

De salientar que Portugal, em 1973, 15 sofreu o embate do choque petrolífero e da recessão 

económica internacional. Foi só com essa recessão16 que se passou a ter consciência de que o 

Estado de bem-estar atravessava uma crise.  

Em consequência, ocorre o agravamento da despesa pública, mesmo com baixos níveis de 

protecção social; défice das contas da segurança social; restrição nas políticas sociais de bem-

estar e, de modo geral, um descomprometimento do Estado (Mendes et al, citados por 

Hespanha 2000). 

Muito embora no decurso do século XX e mesmo antes tenham sido feitos alguns ensaios de 

políticas sociais, até 1974 quase nada foi feito que se repercutisse em toda a população. O 

social foi sendo confundido com o caritativo.17 

A propósito, Rodrigues (1999) referiu que o regime ditatorial se caracterizou, entre outros 

aspectos, por uma quase inexistência de responsabilização do Estado face às políticas sociais. 

Foi a partir de 1974 que o Estado chamou a si o papel de conceber, promover e implementar 

políticas capazes de assegurar a protecção social, fundamentalmente a dos mais carenciados. 

                                                 
15 No desenvolvimento da economia Portuguesa, este ano marca também o fim da década de ouro do crescimento 
económico.  
16 Para Rodrigues (1999:192) “A situação económica nacional era, então, definida com de grandes atrasos 
estruturais com repercussões ao nível do desemprego, o qual, juntamente com os efeitos da crise e da queda da 
ditadura vieram a acentuar também a pressão sobre a terra”. 
17 Os problemas sociais foram sendo minimizados graças à organização da sociedade civil e instituições de 
solidariedade social. 
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Hespanha et al (2000:127) realçam “ Na sequência do derrube da ditadura em 25 de Abril de 

1974 assistiu-se a uma reestruturação profunda das políticas de protecção social, à introdução 

de novas filosofias de intervenção e assistência relacionadas com os novos papéis do Estado e 

as novas concepções de cidadania social e, simultaneamente com uma dinamização da 

sociedade civil em torno das necessidades sociais da população, sobretudo da sua componente 

mais carenciada”. 

 

1.2.2 – O desenvolvimento das políticas sociais após 1974 

 

Em Portugal, o 25 de Abril de 1974 representou um momento de intensas e profundas 

mudanças socio-políticas, acompanhadas de várias promessas no campo das políticas sociais, 

embora nem todas inovadoras. 

Não obstante os esforços feitos nos finais do Estado Novo, as necessidades de modernização 

do sistema de previdência social faziam-se sentir continuamente. 

Era já evidente a incapacidade do sistema de previdência em responder às necessidades de 

protecção social apresentadas pela população. 

A conquista de liberdades civis e laborais deu início a uma nova relação entre o Estado e 

cidadãos. Ambicionava-se a implementação de um sistema de Segurança Social extensivo a 

toda a população como um direito e melhorar e criar novas medidas de protecção social. 

Gubentif, 1985 e 1996, citado por Rodrigues et al (1999:42) refere “Os primeiros governos 

provisórios confrontaram-se com a necessidade de introduzir medidas no campo social, com o 

objectivo de promoverem a mudança política e legitimar um discurso de justiça social”.  

Relativamente às Políticas Sociais, foi na sequência da revolução de 1974 e com a 

Constituição da República de 1976 que se iniciou uma reestruturação profunda das políticas de 

protecção social, com a introdução de uma nova filosofia de intervenção social relacionada 

com os novos papéis do Estado na implementação de políticas de bem-estar.18 

                                                 
18 Os modelos de Estado de bem-estar só foram formalmente adoptados entre nós com a promulgação da 
Constituição da República de 1976.  
Esta constituição veio consagrar o direito de todos à Segurança Social. Relevou ainda o papel das IPSS e criou o 
Ministério do trabalho e da Segurança Social. 
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Como salientou Rodrigues (1999:23) “No período imediato à alteração do regime, a 

assistência social atinge o ponto mais alto da consagração como eventual política garantidora 

de direitos (em contexto de uma reorientação para um novo modo e lógica para a política de 

rendimentos) ”. 

As reformas mais expressivas estão relacionadas com o sistema de protecção no desemprego e 

com a criação da pensão social (regime não contributivo). Destaca-se ainda a criação do 

salário mínimo nacional, o aumento do abono de família e o aumento da pensão mínima. 

Contrariamente às reformas dos anos 60, as mudanças sociais surgidas no pós 25 de Abril 

foram de carácter estrutural. Um primeiro momento da criação do Sistema Nacional de Saúde 

situa-se neste período19. 

A Constituição da República de 1976,20 para além de consagrar novos direitos, nomeadamente 

o direito à protecção da saúde, direito à segurança social e à protecção social, outorgou ao 

Estado a organização, co-organização e financiamento de um sistema de segurança social 

unificado e a descentralização e promoção de um serviço de saúde universal, livre e nacional 

(Guibentif, 1996, citado por Rodrigues et al 1999).  

Os anos 80 caracterizam-se por um maior equilíbrio ao nível político. Assistiu-se a uma 

continuidade nas reformas político-institucionais, designadamente a criação do Ministério da 

Saúde e do Ministério do Trabalho e Segurança Social.  

No que diz respeito à iniciativa privada na área da protecção social, a Constituição reconhece a 

existência de Instituições Particulares de Solidariedade Social para apoio neste domínio21. 

Assim, na área da protecção social, com o moderno Estado Social, os serviços prestados 

                                                                                                                                                         
Os anos que se seguiram à promulgação da Constituição são difíceis de definir linearmente em termos de 
evolução legislativa. Politicamente, foi um período de grande instabilidade (Santos et al 1998). 
19 Segundo Carapinheiro citado por Rodrigues (1999:195) “O Serviço Nacional de Saúde e o sistema de 
Segurança Social eram as duas grandes promessas da revolução no campo das políticas sociais”. 
20 Segundo o nº 2 do art. 63 da Constituição da República Portuguesa de 1976 “Incumbe ao Estado organizar, 
coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e descentralizado, de acordo e com a participação 
das associações sindicais e outras organizações das classes trabalhadoras”. 
O período que vai de 1976 a 1985 é de transição. Só a partir de 1985 é conquistada a estabilidade política. Esta, 
em associação com uma confiança económica renovada e com a integração económica na União Europeia em 
1986 traz progresso e recuperação económica. 
21 O Estado transferiu grande parte da sua responsabilidade em matéria de segurança social para as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social sem fins lucrativos, sobre as quais exerce um papel regulador e de 
fiscalização. Esta responsabilidade é acompanhada da transferência da necessária comparticipação financeira 
através de acordos de cooperação, de forma a garantir o funcionamento das referidas estruturas de apoio.  
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oscilavam entre o apoio prestado pelo Estado e o apoio das Instituições Particulares sem fins 

lucrativos. 

Em 1984 foi aprovada a Lei de Bases da Segurança Social, Lei nº 28/84, que enquadrou de 

forma consistente, quer os regimes quer as prestações da segurança social. Esta vem consagrar 

o direito à segurança social (constitucionalmente afirmado desde 1976) e estabelece os 

princípios por que se regerá o sistema: universalidade, igualdade, unidade, eficácia, 

descentralização, garantia jurídica, solidariedade e participação (art. 5) (Hespanha 2000). 

 É na década seguinte que se assiste ao aparecimento de preocupações, por parte dos 

organismos do Estado e associações privadas, relacionadas com a pobreza. Paralelamente ao 

sistema de acção social surgem medidas comunitárias no sentido de minimizar as situações de 

carência, protecção aos grupos mais desfavorecidos e a erradicação da pobreza. Neste âmbito 

destaca-se o Programa Europeu de Luta contra a Pobreza. 

Perante as inúmeras dificuldades, nomeadamente nas áreas da habitação, Serviços e 

equipamentos sociais (de acolhimento à infância e pessoas idosas), muitas organizações locais, 

públicas e grupos de civis reorientaram a sua intervenção para a criação de respostas sociais 

indispensáveis à nova sociedade que se implementou, mercê da crescente presença das 

mulheres portuguesas na vida profissional, mas também por uma tentativa de diminuição do 

papel do Estado. Para Rodrigues (1999:267) “O envolvimento da sociedade civil pode 

facilmente ser entendido como possibilidade da diminuição do Estado, designadamente em 

áreas básicas e do âmbito do reconhecimento e concretização dos direitos fundamentais”. 

Após alguns progressivos avanços em Portugal, nomeadamente na área económica e social, 

foram encetados esforços no sentido da nossa integração na Comunidade Económica Europeia 

(CEE). 

Em 1986, data que assinala essa integração, Portugal era o país com a mais baixa percentagem 

no que se refere às despesas de protecção social por habitante, apenas com 18%, enquanto que 

a Alemanha apresentava valores da ordem dos 141%, sendo o país com a mais elevada 

percentagem no conjunto dos países da então CEE. Seguidamente, estava a França, o 

Luxemburgo e os Países Baixos. Com menor percentagem encontrava-se a Irlanda, a Espanha 

e a Grécia (Carreira, 2000).  
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O nosso país terá sido dos últimos, no Oeste europeu, a empreender os mais intensos esforços 

públicos com vista ao desenvolvimento das políticas sociais. Pode afirmar-se que o nosso país 

despertou para as preocupações sociais exactamente na altura em que por toda a parte 

desacelerava o crescimento económico. O desemprego atingiu elevadas taxas, entre outros 

problemas económico-sociais que se verificavam.  

Os anos 90 constituíram um período áureo, com investimentos nas áreas da educação, saúde e 

apoio social22. Foram tomadas medidas reformadoras do sistema da Segurança Social visando 

uma melhor adequação à evolução económica, demográfica, social e familiar. Algumas 

iniciativas legislativas incidiram sobre varias áreas: a protecção social no desemprego, criação 

de incentivos às empresas pela criação de novos postos de trabalho, entre outras. Neste 

período, o sistema de acção social vem complementar o regime de segurança social. 

Estes apoios têm-se revelado essenciais na evolução do nosso país, ao elevar as condições 

sócio-económicas de grupos mais vulneráveis, através dos apoios ao combate à pobreza e à 

exclusão social, bem como da população em geral e, ainda, no investimento em infra-

estruturas de interesse capital no desenvolvimento de Portugal.  

Inserido naquilo que vários autores designam por políticas sociais activas, surge em Portugal, 

em 1996 (Projectos-Piloto), uma medida generalizada na grande maioria dos países da União, 

adoptada com o nome de Rendimento Mínimo Garantido, actual Rendimento Social de 

Inserção. O seu alargamento a todo o território nacional ocorreu em 1997. Trata-se de uma 

medida de direito, abrangendo todos os cidadãos legalmente residentes em Portugal que visa, 

essencialmente, garantir um rendimento mínimo23, independentemente de uma carreira 

contributiva, a par da concepção conjunta de um programa de inserção.   

O ano 2000, em termos legislativos foi assinalado com a publicação da Lei de Bases do 

Sistema de Solidariedade e Segurança Social, Lei nº 17/2000, de 8 de Agosto, que revogou a 

Lei nº 28/84 de 14 de Agosto. Esta lei vem estabelecer o direito de todos à segurança social. 

                                                 
22 Entre o ano de 1992 (lançamento dos projectos de luta contra a pobreza) e 2000 (plena generalização do 
Rendimento Mínimo Garantido) Portugal conheceu um importante impulso em matéria de abrangência e 
diversidade de políticas sociais que não há memória e que, por este facto, não será exagerado dizer que 
provavelmente se iniciou um novo ciclo do nosso processo de desenvolvimento. 
23 O lançamento desta medida de política social decorre do reconhecimento de que a ausência de um rendimento 
mínimo viola um direito social fundamental, tornando-se um entrave ao pleno exercício de cidadania. 
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Ela visa melhorar as condições e os níveis de protecção social24 dos cidadãos; a 

sustentabilidade do sistema 25e a eficácia e eficiência ao nível da sua gestão.  

Dois anos mais tarde esta lei foi revogada pela Lei nº 32/2002, de 20 de Dezembro, que 

definiu não só as bases gerais em que radica o sistema de protecção social da segurança social, 

mas também as atribuições prosseguidas pelas Instituições da Segurança Social e a articulação 

com as entidades particulares que prossigam os mesmos objectivos. Esta lei apresenta dois 

novos fundamentos: o princípio da subsidiariedade social, que assenta no reconhecimento do 

papel das pessoas e famílias, bem como no incentivo e promoção das iniciativas locais. 

A nova geração das políticas sociais no nosso país tem um cariz particular que nos torna 

diferentes dos outros países de UE, em virtude dos retardamentos ao nível da evolução socio-

económica e cultural. No entanto, as exigências de resposta aos desafios colocados às várias 

sociedades eram e são as mesmas, por exemplo, as de fazer face a novos fenómenos, dos quais 

destacamos as exigências da economia; a globalização; os novos factores de competitividade 

da sociedade de informação; a necessidade de estimular a adaptabilidade e a flexibilidade das 

empresas; a necessidade de modernizar a organização do trabalho e a necessidade de tomar 

medidas no que se refere aos problemas decorrentes do envelhecimento da população, do 

desemprego, da exclusão social, entre outros. 

                                                 
24 De salientar que, hoje, a sociedade portuguesa se debate com novos problemas sociais, especificamente a baixa 
taxa de natalidade que transporta graves problemas para a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões e, 
paralelamente um aumento da esperança média de vida com consequente envelhecimento da população. Perante 
esta realidade impõem-se novas respostas sociais. Por outro lado, o surgimento de novos modelos de organização 
social e familiar impõem, de igual modo, novas respostas por parte do sistema de protecção social. Assim, no 
sentido de uma sociedade mais inclusiva e atenta aos novos problemas das sociedades actuais são implementadas, 
em 2006, novas medidas, entre as quais se destaca: introdução de benefícios para a permanência no mercado de 
trabalho para idades superiores a 65 anos e, por oposição, penalizações para quem antecipar o pedido de reforma; 
elevação dos montantes concedidos a título de abono de família, com base no “principio da diferenciação 
positiva” – dar mais a quem mais precisa; o complemento solidário para idosos, na legislação actual para idosos 
com idade igual ou superior a 65 anos; maior investimento na rede de equipamentos sociais na área da infância e 
3ª idade; introdução de alterações ao nível do cálculo das pensões, passando a ser contabilizada toda a carreira 
contributiva e não apenas os 10 melhores anos e recentemente a criação do Programa Conforto Habitacional para 
Idosos (PCHI).  
25 Não obstante, o problema da baixa taxa de natalidade e consequentemente envelhecimento da população a que 
se assiste no nosso país, há que considerar outros aspectos não menos importantes no problema da 
sustentabilidade do sistema da protecção social. Como referiu Silva (1998:71) “A sustentabilidade financeira 
futura da Segurança Social passa igualmente por medidas eficazes contra a fuga e evasão ao pagamento das 
contribuições. E neste campo, é urgente um combate eficaz à precariedade do trabalho em que uma das formas 
mais visíveis são os chamados “falsos recibos verdes” que tem permitido às entidades patronais fugirem ao 
pagamento de quaisquer contribuições para a Segurança Social”. 
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Estas apostas exigem um papel cada vez mais activo do Estado na qualificação; na formação; 

na integração das pessoas; na modernização das instituições e no estímulo e apoio ao 

desenvolvimento. Assim, assiste-se à implementação de um conjunto de princípios que se 

organizam e dão coerência ao trabalho de inovação, nomeadamente: “o primado das políticas 

públicas”; o da responsabilização de todos os actores a uma nova concepção da cidadania; o 

do novo sistema de solidariedade e segurança social; o da territorialidade na gestão das 

políticas e da aproximação aos problemas e aos cidadãos. 

 

1.1.3 - Evolução das políticas de Emprego e Formação Profissional 

 
Os anos de 1974-1975 foram muito conturbados, não só ao nível político como social. A par 

da luta pelo poder político, deflagraram reivindicações laborais e surtos grevistas 

consideráveis. 

Um dos principais marcos que a revolução de 1974 produziu prende-se com a alteração da 

relação salarial através do direito à greve, liberalização das estruturas sindicais, restrições ao 

despedimento colectivo individual, criação do salário mínimo, do subsídio de desemprego e da 

diminuição do horário semanal de trabalho. Entre 1976 e 197726 assiste-se à regulamentação 

das relações colectivas de trabalho e à criação do estatuto jurídico do trabalho a prazo, 

permitindo desta forma uma maior flexibilização da mão-de-obra produtiva.  

No período compreendido entre 1978 e 1979 os trabalhadores são chamados a participar na 

elaboração da legislação do trabalho, representados nas respectivas comissões de 

trabalhadores. É criado em 1979 um diploma legal que cria a Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego, a qual vem defender uma maior participação das mulheres na 

actividade profissional. Um ano mais tarde, é publicado o Decreto-Lei nº445/80, de 4/10, 

através do qual são criadas medidas de promoção do emprego, nomeadamente incentivos à sua 

manutenção e os benefícios destinados à protecção em período de não emprego. Esta 

                                                 
26 Assinale-se ainda neste período o surgimento de outras medidas, segundo Rodrigues citada por Ramos 
(2003:181) “medidas de protecção social e o apoio à manutenção de postos de trabalho de empresas em 
dificuldades económicas”. 
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protecção destina-se, em exclusivo, às próprias entidades empresariais através de apoios 

financeiros. 

Ao nível da evolução das políticas de formação profissional destacam-se três grandes 

momentos: o primeiro grande impulso teve início nos anos 60 através da criação do Fundo de 

Desenvolvimento da Mão-de-obra. Para Ramos (2003:220) “A criação do Centro Nacional de 

Formação de Monitores, em 1965, demonstra a atribuição de elevada prioridade a exigências 

de formação do pessoal”. Só vinte anos depois se obtém novo impulso a favor da promoção da 

formação profissional, por influência dos meios financeiros provenientes da União Europeia.  

O segundo período situa-se entre os anos 70 e 80, muito por influência das transformações 

ocorridas em 1974. A extinção do ensino técnico e profissional entre 1975 e 1976 veio criar 

uma maior pressão sobre o sistema educativo tradicional, na tentativa deste responder ao 

esvaziamento gerado pela supressão do ensino técnico profissional. 

No seguimento da reorganização dos serviços de formação profissional é criado em 1979 o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), cuja missão se relaciona com a 

execução das políticas de emprego e formação profissional emanadas do governo. 

A terceira fase decorre após 1986, marcada pela integração de Portugal na União Europeia, o 

que permitiu a Portugal auferir de avultados apoios financeiros27 para a formação profissional 

e para a modernização das estruturas de formação. 

A partir de 1990, a formação profissional28 assume-se como um importante instrumento de 

política social29, ao permitir responder às necessidades de qualificação e requalificação da 

população, em especial, daquela que evidencia baixos níveis de habilitações. Assiste-se à 

preocupação de fazer corresponder a formação profissional às necessidades do mercado 

laboral30.  

A criação de Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86 de 14/10), a par da 

implementação de novos instrumentos legais promotores de formação profissional (D.L. nº 

                                                 
27 Segundo Ramos (2003:229) “o FSE representa a fonte de financiamento mais importante para a Educação e 
Formação Profissional”. 
28 De referir a criação das escolas profissionais em 1989. 
29Há a assinalar a certificação profissional enquanto instrumento comprovativo das competências profissionais; a 
criação do programa escolas-oficina; a criação para a inovação na formação (INOFOR), entre outros.  
30 Para Ramos (2003:223) “A formação profissional deve estar estreitamente ligada ao mercado de trabalho e as 
suas relações de influência são recíprocas”. 
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401 e 405/91, de 16/10) marcam definitivamente um novo rumo para as políticas de formação 

e emprego, cujo planeamento, organização e coordenação passa a ser da responsabilidade da 

Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional, organismo criado em 1991. 

Após 1995 procedeu-se à reformulação da formação profissional projectando-a para um 

enquadramento global e integrado, assente na conjugação dos sistemas de educação e 

formação, com o propósito de dotar os jovens e adultos de uma adequada formação de base, 

cuja estratégia formativa se mantenha ao longo da vida. 

Desde 1986 que muitas das estratégias de desenvolvimento de formação profissional 

obedeceram mais a uma lógica de resolução dos problemas de exclusão social, muitos dos 

quais derivados do abandono precoce do sistema de ensino tradicional, do que à resolução dos 

problemas dos baixos níveis de qualificação profissional da população activa. 

A entrada de Portugal na CEE (Comunidade Económica Europeia), em 1986, actual União 

Europeia31 marca fortemente a sociedade portuguesa, em especial as políticas de formação 

profissional e de emprego, na medida em que possibilitou o acesso a apoios comunitários de 

extrema relevância para o investimento em infra-estruturas, designadamente de formação e 

emprego. 

A partir desta data, as fronteiras que se encontravam fechadas e bem delimitadas abrem-se à 

livre circulação de pessoas e bens e, de uma forma ou de outra, a culturas diferentes.  

Num mercado aberto, a criação de emprego está estruturalmente dependente da 

competitividade das empresas e do crescimento das economias. A criação de emprego,32 razão 

última da defesa da competitividade das empresas e da promoção do crescimento da 

economia, exige não apenas dialogo e coesão social a todos os níveis, mas estratégias 

planificadas de formação profissional ao longo da vida. 

Desde o Tratado de Roma que a formação profissional assume particular relevo para a coesão 

social e profissional da União Europeia. 

                                                 
31 A União Europeia visa um modelo comum de desenvolvimento e de sociedade. 
32 Destaca-se a criação de várias medidas de promoção do emprego: apoios à actividade socio-económica local 
com vista a criar empregos e apoios à formação profissional (D.N. nº 46/86, de 29/4). 
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Nesse sentido, em 1986, a Comissão Europeia instituiu um conjunto de programas33 que 

visavam, entre outros aspectos, a promoção da formação profissional entre empresas, 

organismos de formação e outros parceiros neste domínio ao nível transnacional. 

O Fundo Social Europeu (FSE)34, instrumento financeiro que apoia o desenvolvimento dos 

recursos humanos, tem por objectivo lutar contra o desemprego de longa duração e a inserção 

profissional; melhoria da formação profissional e a promoção de uma mão-de-obra qualificada 

e inovadora. 

O Tratado da União Europeia, assinado em Maastricht, contribuiu para a definição de um 

quadro de referência para a formação profissional. Ele inclui pela primeira vez a política de 

educação, ao mesmo tempo que redefine as competências em matéria de formação 

profissional. 

O Tratado de Amesterdão fornece o quadro de referência da política comunitária de formação 

profissional. Ele comporta uma novidade no que diz respeito à introdução da promoção do 

emprego nos objectivos da União Europeia, nomeadamente facilitar a reconversão 

profissional; melhorar a formação profissional inicial e a formação continua, de forma a 

facilitar a inserção no mercado laboral; o acesso à formação profissional; estimular a 

cooperação no domínio da formação entre empresas e estabelecimentos de ensino ou de 

formação profissional (Ramos: 2003). 

No domínio das políticas sociais de emprego e de formação, a política social da União orienta-

se por três grandes princípios de actuação: pleno emprego e melhor emprego; melhoria das 

condições de vida e de trabalho; participação de trabalhadores e de parceiros sociais.  

Apesar de previstos no Tratado de Roma estas políticas comunitárias têm progredido, e muito, 

por força da Carta Social Europeia que em 1989 consagrou os direitos e os princípios que 

enquadram a política social comunitária.  

A União compromete-se a contribuir para as acções dos Estados- membros no domínio do 

ambiente, condições de trabalho para protecção da saúde e segurança dos trabalhadores, 

igualdade de oportunidades e integração de pessoas excluídas do mercado de trabalho. Prevê, 

                                                 
33 De citar os programas: COMETT, em funcionamento até 1984; o programa FORCE, que funcionou de 1991 a 
1994; programa EUROTECNET que funcionou de 1990 a 1994 e ainda o programa LEONARDO DA VINCI. 
34 Criado em 1959. 
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igualmente, orientações relativas à promoção da igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres, à segurança social dos emigrantes e à formação profissional, entre outros. 

Para além da qualificação da força produtiva e da tentativa de harmonização dos vários 

sistemas fiscais (que criam um desnível entre os vários mercados de trabalho), há que 

considerar a dimensão social enquanto objectivo da Carta dos Direitos Sociais dos 

Trabalhadores.  

Assumindo que o emprego constitui um pilar fundamental na solução dos problemas sociais, a 

Cimeira do Luxemburgo, realizada em 1997, consubstancia a Estratégia Europeia do Emprego 

(EEE), mais tarde aprofundada em Lisboa através da Cimeira de Lisboa (Março de 2000). 

Quatro pilares fomentam ambas as estratégias: promoção da capacidade de inserção 

profissional, do espírito empresarial, da adaptação das empresas e dos seus assalariados e da 

igualdade entre homens e mulheres. Desta forma, toda e qualquer política social da União 

Europeia contempla sempre a política de emprego. 

Ainda no mesmo domínio, no ano 2000 foram emanadas várias recomendações dirigidas pelo 

Conselho da União Europeia aos Estados-membros, designadamente combater o desemprego 

de longa duração e colocar pelo menos 20% dos desempregados em actividades de formação 

profissional ou outras de igual relevância, estratégia que vai de encontro aos objectivos 

defendidos na Cimeira de Lisboa, a qual advoga o aumento da taxa de emprego, em 70%, para 

a população em idade activa e de 60% para as mulheres, até 2010. 

A Cimeira de Nice vem reafirmar e acentuar a importância das relações laborais no seio da 

estratégia defendida na Cimeira de Lisboa. O objectivo é aumentar o número de empregos e 

desenvolver a qualificação profissional dos activos, de modo a criar uma economia baseada no 

conhecimento. O elemento chave deste objectivo é que para além da promoção de novos 

conhecimentos e competências, estas se desenvolvam ao longo da vida. Trata-se no fundo de 

criar uma economia mais e sólida competitiva. 

Ao longo destas duas últimas décadas, grande parte dos fundos comunitários transferidos para 

Portugal têm contribuído para a concretização destes objectivos, especialmente na construção 

de uma economia nacional mais competitiva e menos exposta às flutuações conjunturais dos 

mercados externos. 
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Os vários Quadros Comunitários de Apoio (QCA)35 foram instrumentos privilegiados para a 

prossecução e materialização do objectivo atrás referido. Entre eles, as principais linhas de 

actuação direccionavam-se para o aumento das qualificações de base da população activa; 

criação de postos de trabalho; procura de actividades económicas alternativas para regiões 

com progressos económicos deficitários; melhorar a qualidade e o nível de emprego através da 

formação contínua e apoiar o acesso ao emprego e formação de grupos desfavorecidos, entre 

outros.  

O Plano Nacional de Emprego (PNE)36 canalizou entre 2000 e 2001 avultados apoios 

financeiros para formação profissional na área das novas tecnologias e na inserção de jovens 

no mercado de trabalho. Previu, igualmente, apoio económico para acções de formação de 

apoio a adultos desempregados, designadamente os de longa duração. Ele determinou um 

conjunto de metas quantificadas no que respeita ao reforço das medidas activas, 

nomeadamente nas áreas da formação. 

Assinale-se ainda, em 1996, a criação do Mercado Social de Emprego, implementado com a 

finalidade de integrar ou reintegrar pessoas em situação de desemprego de longa duração ou 

em risco de exclusão; o programa Horizonte 2000 – Formação para a inclusão, concebido com 

o objectivo de potenciar a intervenção dos Serviços Públicos de Emprego mediante a 

aplicação de uma metodologia de acompanhamento individualizada no assegurar de respostas 

ao nível da orientação, emprego e formação profissional; o surgimento em 2001 do Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI)37, o qual consagra linhas de orientação e metas de 

execução no tocante a várias áreas das políticas sociais, onde se incluiu o emprego e a 

formação profissional.  

Para Portugal, o PNAI representa não só uma oportunidade de sedimentar políticas, reforçar a 

coesão social, reflectir e definir planos de desenvolvimento, mas também um desafio à sua 

capacidade de edificar (articulando esforços e responsabilidades) uma sociedade mais justa, 

                                                 
35 I QCA (1991-1993), II QCA (1994-1999) e o III QCA (2000-2006). 
36 Adoptado pela resolução do Conselho de Ministros nº 59/98, concretiza o compromisso assumido pelo Estado 
Português na Cimeira extraordinária sobre o Emprego do Luxemburgo, realizada em finais de 1997. 
37 PNAI 2001-2003; PNAI 2003-2005 e o PNAI 2006-2008. O PNAI vem ainda consagrar o conceito de 
cidadania; responsabilizar todos os actores sociais na contratualização de respostas de protecção social; visa a 
promoção das comunidades locais, ou seja, o desenvolvimento que parte do local para o nacional e não o inverso; 
territorialização da intervenção com a aproximação das respostas ao cidadão e vem também dar maior 
reconhecimento à importância da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 
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solidária, participativa e coesa. Possibilita ainda a articulação com outros instrumentos como o 

Plano Nacional de Emprego e o Programa Integrado de Apoio à Inovação (PIAI). 

No seguimento do desenvolvimento das designadas políticas activas de emprego surge em 

200038 o POEFDS (Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social). 

Este Programa desenhou-se como um elemento estratégico das políticas de emprego, formação 

e desenvolvimento social, tendo em conta o significativo atraso de Portugal no domínio do 

emprego e da formação. 

Perante os desafios colocados pela economia e pela globalização e consequente necessidade 

crescente de competitividade, Portugal tem vindo a desenvolver, no contexto da União 

Europeia, o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE) (2005-

2008). A concepção do PNACE teve em consideração as linhas orientadoras do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional (QREN 2007-2013), tendo surgido com a finalidade de 

mobilizar os agentes públicos e privados no sentido da concretização de uma panóplia de 

medidas que visam impulsionar a credibilidade, a modernização, a confiança e a coesão 

indispensáveis à consolidação de uma economia mais competitiva, mais justa e mais inclusiva. 

Assegurando o crescimento económico e a competitividade estarão a ser defendidas melhores 

condições para a sustentabilidade do emprego.  

Pese o leque diversificado de medidas que até à data foram concebidas e executadas, parecem 

parcos os resultados que as mesmas conseguiram alcançar nas alterações concretas e materiais 

da vida dos cidadãos mais necessitados. Efectivamente, parece subsistir o problema do 

desemprego, das baixas qualificações, dos baixos níveis de produtividade, da pobreza e da 

exclusão social. Talvez se possa afirmar que as sementes estão lançadas e que nos últimos 

anos cresceram as preocupações no domínio das políticas sociais. Porém, poderá ainda 

decorrer um longo período para que sejam alcançados os resultados esperados.  

Para Ferreira (2005:16) “Os efeitos redistributivos das políticas sociais têm sido limitados em 

Portugal, nomeadamente no que concerne à redução da incidência da pobreza”. De facto, é 

importante conceber políticas sociais dirigidas aos grupos mais expostos ao risco. No entanto, 

estas deverão ter por base a qualificação e a dignificação do ser humano, proporcionando-lhe 

                                                 
38 Medida que se prolongou até 2006. 
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apoio na definição e reformulação de projectos de vida a fim de travar os factores de 

reprodução da pobreza e da desigualdade. 

Ferreira (2005:19) refere que as políticas sociais não podem reduzir-se a “uma expressão 

mínima de garantia de um rendimento social, cujo valor, aliás, se situa aquém de todas as 

linhas de pobreza, relativa ou absoluta, estimadas para Portugal”. Acrescenta ainda a 

importância de repensar as formas de acesso aos diversos direitos sociais constitucionalmente 

consagrados. 
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1.3 - DESIGUALDADE, POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL – CONCEITOS 
INDISSOCIÁVEIS  

 
As sociedades europeias debatem-se na actualidade com alguns tipos de problemas sociais que 

têm vindo a inquietar crescentemente os poderes públicos e os cidadãos em geral. 

Capucha (1998:13) evidencia que “A era das revoluções com a qual emergiu a modernidade, 

operou rupturas históricas a uma velocidade até então desconhecida, trazendo consigo 

fracturas sociais tanto mais perturbadoras quanto mais a sua vertiginosa ocorrência tornava 

visíveis as vontades e os poderes, obviamente humanos, que as produziam”. 

O pensamento de que deveria haver um mundo justo para todos os homens não é novo. 

Contudo, só no decurso dessas revoluções “a criação desse mundo passa do campo da pura 

especulação filosófica e da religião para o campo dos valores políticos” (Capucha 1998:13).  

A sociedade actual, dualista e ferozmente competitiva, assenta numa lógica frequentemente 

segregadora, originando pobreza e exclusão social, sendo cada vez menos integradora. 

Ficou comprovado, ao longo dos últimos anos, que os processos tradicionais do 

desenvolvimento fundados na ambição económica provocaram a proliferação da pobreza. 

É comummente aceite que qualquer processo de mudança e desenvolvimento social deve ser 

conduzido por objectivos que se materializem numa melhoria generalizada das condições de 

vida da população. Contudo, as incongruências subjacentes a esses mesmos processos de 

mudança e desenvolvimento acarretam graves desajustamentos no tecido social, cujos efeitos 

mais evidentes se fazem sentir nos níveis de pobreza, enquanto factor que obstaculiza o acesso 

à condição de cidadania. 

A discussão pública em torno da exclusão social só muito recentemente ganhou 

expressividade, visto que até bem perto da década 80 as questões essenciais se centravam 

quase em exclusivo na pobreza, não evidenciando por isso grande distinção entre esta e a 

exclusão social. 

Como refere Rodrigues et al (1999:64) “A utilização do conceito de exclusão social é 

relativamente recente, sendo a sua abordagem dificultada pela difusão que vai tendo nos vários 

discursos, nomeadamente nos meios políticos e intelectuais”. De facto, à medida que a noção 

de exclusão se vulgariza, torna-se mais equivoca a sua utilização enquanto conceito científico.  
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A propósito, Costa (1998:9) salienta “É hoje uma expressão de uso generalizado, embora não 

esteja seguro de que todos quantos a utilizam tenham ideia clara do que significa”39.  

Impõe-se, deste modo, uma análise mais abrangente que tome em consideração a noção de 

desigualdade, dado que a exclusão social aparece como uma agudização das desigualdades 

(intimamente ligadas às formas da sua produção), resultando numa lógica de oposição entre os 

que mobilizam as suas potencialidades (que ultrapassam o domínio económico, mas que 

abrangem o capital cultural e social dos actores sociais) no sentido de uma participação social 

plena e aqueles que, na ausência dessas mesmas potencialidades, se encontram 

impossibilitados para o fazer.  

Fernandes (2000) questiona porque razão as desigualdades constituem um problema das 

sociedades actuais? Ele aponta que as sociedades contemporâneas, sendo democráticas, têm 

como objectivos essenciais a liberdade e a igualdade. Enquanto que no passado a desigualdade 

e a pobreza eram vividas como uma sentença do destino, aceitando-se de forma passiva, nas 

sociedades actuais esta visão alterou-se e a desigualdade tende a ser olhada como uma 

profunda injustiça. 

Este autor aponta dois tipos de desigualdades no próprio sistema social. O primeiro tipo tem a 

ver com as características inerentes às sociedades tradicionais, vigente ainda hoje em muitos 

meios rurais. Cada um vivia a sua condição como algo natural e sem contestação, onde não 

havia lugar a sentimentos de injustiça. Aquele que detinha a riqueza estava também imbuído 

de um sentimento meritório que a justificava. A tese weberiana40 da ética protestante e do 

espírito do capitalismo é bem elucidativa a este respeito.  

Um segundo tipo de desigualdades sociais reside na contradição entre liberdade41 e igualdade. 

Esta contradição percorre as sociedades actuais e condiciona o espaço da cidadania. 

Sociedades democráticas, para quem a igualdade é um dos principais objectivos. 

                                                 
39 Para Costa et al (2008:19) “A pobreza e a exclusão social parecem fenómenos próximos, interligados se não 
uma mesma realidade. Por vezes, certos discursos parecem utilizar os dois termos como sinónimos. Em certos 
casos, até parece que «exclusão social» é um nome «moderno» – porventura mais vago e, por isso, politicamente 
menos comprometedor – para a pobreza”.  
40 Para Weber (200:128) “A riqueza só é condenável enquanto tentação do ócio e do gozo permanente da vida. Só 
é perigoso atingi-la quando o fim é viver sem preocupações e alegria. Enquanto exercício do dever profissional, 
ela é não só moralmente permitida como até aconselhada”. 
41 Costa et al (2008) fazem referência a Sen pela associação que este autor fez entre pobreza e liberdade. “uma 
pessoa com fome não é livre. Antes do mais, não é livre de comer. Acresce que quem não é livre de comer 
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O autor sublinha que a desigualdade, no contexto da mundialização, não é um simples efeito 

perverso. É a forma como a sociedade se encontra organizada que acaba por remeter para a 

pobreza e exclusão social uma parte da sua população. Em resultado da globalização da 

economia42, cada vez mais exigente e competitiva, o sistema produtivo tem vindo a criar 

condições de selectividade, por força da impossibilidade de oferecer a todos um trabalho 

estável e duradouro.  

Enquanto as desigualdades de outrora se mantêm presentes de forma estrutural, a precariedade 

perante o trabalho, a insegurança face ao futuro e a fragilização das relações sociais abrem 

fronteiras para as novas desigualdades. 

Sem qualquer retrocesso evidente por parte das desigualdades ditas tradicionais surgem, 

paralelamente, novas desigualdades. Estas abrem espaço para o sentimento de exclusão. O seu 

aparecimento, fruto das inovações tecnológicas e do progresso económico, a par de um 

mercado competitivo e altamente selectivo, dotam os problemas sociais de uma outra 

configuração. Trata-se de desigualdades que decompõem a estrutura social e alteram a relação 

entre os indivíduos. As desigualdades actuais traduzem-se, assim, em desintegração social. 

A desigualdade43 só se converte em pobreza quando gera a exclusão de alguns cidadãos dos 

padrões de vida, costumes e actividades correntes na sociedade. Estudos efectuados, com o 

objectivo de construir indicadores de desigualdade, evidenciaram que a sua evolução deveria 

pautar-se não tanto pela forma quantitativa, mas sim pela capacidade/ vulnerabilidade das 

famílias face a possíveis eventualidades ou contratempos, que poderão colocá-los perante 

barreiras difíceis de ultrapassar. 

O problema da exclusão deverá então ser procurado na sociedade, conscientes de que a sua 

dimensão social, económica e simbólica põem em causa a coesão social e ameaçam a 

integração social. 
                                                                                                                                                         
também não tem condições para o exercício da liberdade noutras dimensões”. Isto significa que a liberdade só tem 
sentido quando pode ser exercida.  
42 A globalização e o progresso tecnológico, ao potenciarem o aumento da riqueza, fomentam também uma 
dinâmica profundamente desigualitária, em especial nas condições de vida dos indivíduos.  
43 Leonor Ferreira (2005) salienta que no nosso país, os níveis de desigualdade são elevados quando avaliados 
por todas as categorias de indicadores. São igualmente elevadas a incidência, a intensidade e a severidade da 
pobreza monetária relativa. A autora sustenta que a análise comparada das distribuições de rendimento dos vários 
países da UE 15 permite qualificar Portugal como “um país com um fraco nível médio de rendimento no contexto 
europeu, a que se associam níveis particularmente elevados de desigualdade e de incidência de pobreza” (Ferreira 
2005:5). 



 41 

No contexto das sociedades actuais, geradoras de desequilíbrios no seio das ambições 

individuais, as desigualdades convertem-se em pobreza e exclusão social, duas realidades 

distintas que convém clarificar.  

A pobreza é mais do que um estado de carência extrema de recursos. Ela representa a privação 

dos direitos de cidadania no que se refere à ausência de poder e de liberdade de escolha. 

Independentemente do tipo de privação que lhe está associada, a pobreza apresenta diferentes 

graus de persistência e intensidade, podendo ser transversal a diferentes gerações.  

Na opinião de Fernandes (2000), pobre é o que debatendo-se com privação de recursos vive na 

dependência. Esta apresenta níveis distintos e implica tempos diferentes. Para além da situação 

de privação, seja ela permanente ou transitória, a dependência é uma das características mais 

vincadas na condição de pobre, dela não se libertando pela simples distribuição de recursos. 

Costa et al (2008) realçam que a pobreza é uma realidade que vai mais além de um conjunto 

de carências. Adiantam ainda uma definição de pobreza adoptada pela Comissão sobre 

Direitos Sociais, Económicos e Culturais, das Nações Unidas, segundo a qual “ (…) a pobreza 

pode ser definida como uma condição humana caracterizada por privação sustentada ou 

crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder necessários para o gozo de um 

adequado padrão de vida e outros direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais” 

Citado por Costa et al (2008:29). 

A noção de pobreza, segundo a União Europeia assume essencialmente um carácter 

económico. É pobre quem detém um nível igual ou inferior a metade do rendimento per capita 

do seu país44. 

Esta perspectiva, utilizando apenas o índice de rentabilidade, considera sobretudo a repartição 

de riqueza, isto é, o aspecto mais aparente e visível da pobreza. Este indicador torna-se 

insuficiente ao longo dos tempos, sendo necessário adoptar uma visão mais global que tenha 

em consideração não só o nível económico, mas também a posição das pessoas na estrutura 

                                                 
44 Não obstante a exposição da população portuguesa a situações de pobreza monetária e desigualdade no 
contexto europeu, tem-se verificado no decurso da segunda metade da década de 90 uma ligeira diminuição na 
incidência de ambos os fenómenos. Esta realidade deve-se, amplamente, à melhoria da componente monetária das 
condições de vida da população, demonstrada na evolução positiva dos rendimentos das famílias nesse período. 
No entanto, a distribuição de rendimento continua a apresentar níveis muito desiguais em Portugal. 
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social, a sua situação de classe e as redes de relações sociais em que se inserem as 

modalidades de repartição e de exercício do poder. 

O fenómeno da pobreza é de difícil medição directa, quer pela insuficiência de estatísticas, 

quer ainda pela dificuldade de definição do conceito e do melhor índice a utilizar. Contudo, há 

certos grupos da população que são particularmente vulneráveis45, podendo-se encontrar entre 

os pobres números significativos de desempregados de longa duração, jovens à procura de 

emprego, famílias monoparentais, deficientes, idosos, etc. Estas categorias possuem recursos 

insuficientes para assegurar um nível de vida acima do limiar de pobreza46. 

A este conjunto onde a pobreza se faz sentir de forma mais aguda veio juntar-se uma outra 

categoria, a dos “novos pobres”, fruto da própria evolução tecnológica e que poderá no futuro 

contribuir para o aumento daqueles que vivem marginalizados. Na verdade, a degradação do 

mercado de trabalho, a proliferação de empregos instáveis e o crescimento do desemprego de 

longa duração traduzem o fenómeno da “nova pobreza”. 

Deste modo, é necessário distinguir os conceitos e sentidos da pobreza. Em sentido restrito, a 

pobreza supõe a carência do necessário para sobreviver, impondo-nos algumas precisões em 

torno do que se torna necessário para sobreviver. O alcance de tais necessidades leva-nos a 

ajustá-las a cada região, situando-as em cada contexto étnico e cultural. 

O conceito de pobreza tem servido, indiscriminadamente, para descrever diferentes situações 

que numa análise grosseira parecem idênticas ou mesmo iguais. Gaulejac e Léonetti (1994), na 

análise que efectuaram a alguns percursos de vida, para além de encontrar na pobreza um 

tronco comum – precariedade – encontraram também diferentes formas de exclusão que 

exigem um tratamento específico e diferenciado. Entende-se assim a necessidade de traçar um 

percurso de vida, desde o seu início, para poder ser compreendida a causa do actual problema. 

Por vezes, as raízes são demasiado profundas para serem entendidas pela superficialidade da 

aparência. Daí a importância de uma escuta activa dos indivíduos e famílias, bem como uma 

compreensão sólida das suas histórias e percursos de vida.  

                                                 
45 Ferreira (2005) sublinha que as tipologias familiares mais atingidas pelos baixos rendimentos e pela pobreza 
são as famílias de idosos, as famílias monoparentais e as famílias de casais com três ou mais crianças. Em termos 
de distribuição etária, o risco de pobreza também é mais grave para os idosos e para as crianças. 
46 Impõe-se a definição de risco de pobreza. O Eurostat tem adoptado como limiar de pobreza os 60% do 
rendimento mediano em cada país e a escala de equivalência da OCDE modificada. 
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O conceito de pobreza pode ainda definir-se em termos relativos e absolutos. A primeira 

remete para a análise da pobreza face aos padrões sociais em geral. Ela significa uma situação 

de privação parcial ao nível dos recursos que impedem o acesso aos padrões de vida da 

sociedade de referência. A segunda baseia-se na noção de necessidades básicas, estando em 

causa várias dimensões inerentes à noção de recursos, traduzindo uma condição de total 

ausência de recursos que podem por em causa a sobrevivência. 

Deste modo, objectivar o conceito de pobreza torna-se difícil porque implicaria, não só ter em 

consideração as necessidades básicas, mas atender ao nível de desenvolvimento e sistemas de 

valores presentes nas diferentes sociedades. O próprio conceito de necessidade é relativo, 

prendendo-se ao modo de vida individual e geral em cada sociedade. Reconhece-se também a 

dificuldade de definição de necessidades básicas (o que para uns é básico para outros é 

supérfluo e vice-versa).  

Por outro lado, a evolução, o progresso e o desenvolvimento das sociedades aos diferentes 

níveis questionam o conceito em análise, na medida em que se assiste a uma proliferação de 

novos bens, objectos e serviços, onde o apelo ao consumo é uma constante. 

Não são as classes mais favorecidas que sentem necessidade de responder a este apelo, mas 

todos os elementos da sociedade são seres humanos, provavelmente com as mesmas 

necessidades e efectivamente com os mesmos direitos. 

Para além das dimensões objectivas há ainda a considerar uma dimensão subjectiva da 

pobreza, ou seja, o pobre é marcado por um sentimento de exclusão de estima em si (prende-

se, portanto, com as formas individuais de viver a situação de pobreza). 

Do ponto de vista social, a pobreza é entendida como exclusão dos estilos de vida correntes e 

aceitáveis pela sociedade dominante. A segregação está ligada à falta de participação nos 

processos económico, social, cultural e político, associando-se à ausência de direitos de 

cidadania. 

A pobreza é então um dos tentáculos da exclusão social, provavelmente o que assume maior 

visibilidade, ou seja, a pobreza é um dos fenómenos que faz parte da exclusão social.  

O conceito de exclusão social deve a sua abrangência à inexistência ou insuficiência de 

recursos sociais, políticos, culturais e psicológicos. No entanto, pobreza e exclusão divergem 

entre si. Enquanto a pobreza é facilmente identificada entrando em linha de conta com um 
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valor referencial mínimo em termos de rendimento, a exclusão é uma teia mais complexa pelo 

cruzamento de causas e efeitos.  

Para Rodrigues (1999:69) “Enquanto que a pobreza é sobretudo um processo estático (um 

“estado”), a exclusão é um processo dinâmico, associado a uma trajectória que conduziu à 

marginalização, presenciando-se a acumulação de handicaps vários (rupturas familiares, 

carências habitacionais, isolamento social, etc) ”. 

O conceito de exclusão social é diferente na medida em que esta é o resultado da 

desintegração social grave gerada no seio das sociedades.  

Rodrigues et al (1999:64) sustentam que “A exclusão resulta, então, de uma desarticulação 

entre as diferentes partes da sociedade e os indivíduos, gerando uma não-participação num 

conjunto mínimo de benefícios que definem um membro de pleno direito dessa sociedade – 

inerente à figura dos excluídos – opondo-se claramente à noção de integração social”. 

A noção de exclusão implica a existência de um conceito de referência, do qual se é ou se está 

excluído, não sendo correcto falar de exclusões em sentido amplo, mas em lógica de inclusão 

versus exclusão, pois para que uns estejam incluídos outros estão excluídos. Por outro lado, 

estar excluído de um sistema não significa estar excluído da totalidade dos sistemas. 

Gaulejac e Léonetti (1994) dão o exemplo de alguém que sentindo-se excluído no plano do 

consumo e vivendo com o apoio de medidas de política social, se sente integrado na dimensão 

social, uma vez que é capaz de aceder e utilizar os serviços de que dispõe e relacionar-se com 

os grupos primários e intermediários da sociedade. Com o relato desta situação, os autores 

pretendem demonstrar que a exclusão de uma das dimensões pode até servir de reforço e 

integração nas outras. 

A exclusão social é portanto um fenómeno muito complexo e heterogéneo e com diversas 

dimensões47. Gaulejac e Léonetti (1994) identificam três dimensões: económica (numa 

perspectiva distributiva), social (numa perspectiva relacional) e simbólica (numa perspectiva 

                                                 
47 Amaro (2000) identifica 6 dimensões da exclusão social a diferentes níveis: do SER (dignidade, personalidade, 
auto-estima, auto-reconhecimento); do ESTAR (redes de pertença social, tais como: família, vizinhança, grupos 
de convívio e sociedade em geral); do FAZER (trabalho socialmente valorizado e reconhecido, seja ele voluntário 
ou remunerado); do CRIAR (competências no domínio empreendedor, concepção e organização de projectos, 
capacidade de iniciativa); do SABER (acesso à formação – formal ou informal, imprescindível nas sociedades 
actuais); do TER (rendimento, poder aquisitivo, capacidade de acesso a bens de consumo).  
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mais psicológica). As diferentes dimensões têm a ruptura do tecido social como denominador 

comum. A primeira, refere-se não só à insuficiência de recursos económicos mas também à 

exclusão ou precariedade de emprego. 

A dimensão social diz respeito à ruptura dos vínculos sociais, resultante dos processos de 

destruturação relacional, causada pelas situações de crise económica. Como refere Silva 

(1998:37) “Com o processo de destruturação económica são postos em causa não só os elos 

sociais horizontais, aqueles que sustentam as relações de solidariedade ao nível dos grupos 

primários, mas também os elos verticais, aqueles que sustentam as solidariedades entre cada 

indivíduo e o conjunto da sociedade”. 

Dimensão simbólica é o nome atribuído à terceira dimensão de exclusão social. É a própria 

sociedade, com os seus valores, que define se o indivíduo é útil porque responde às suas 

expectativas através da sua situação profissional e dos seus padrões de consumo, ou se, por 

outro lado, não corresponde à norma instituída e portanto é marginalizado.  

A dimensão simbólica da exclusão resulta, assim, de uma alteração da identidade do 

indivíduo, acompanhada de um sentimento de inutilidade, estreitamente vinculado à sua 

incapacidade de reverter a situação em que se encontra. 

O indivíduo constrói a sua identidade através do papel social que desempenha. Se esse papel é 

considerado inútil é olhado negativamente pela colectividade, logo excluído simbolicamente. 

Assim, para compreender o fenómeno da exclusão social é preciso conhecer trajectos 

individuais de exclusão e perceber os mecanismos geradores dos mesmos que deverão ser 

procurados na sociedade. 

Falar de exclusão social não é falar de uma categoria de indivíduos ou de uma condição, mas é 

falar de um processo dinâmico que se constrói num percurso que varia de indivíduo para 

indivíduo. 

A este respeito, Castel (1991) fala de désaffiliation, Gaulejac e Léonetti (1994) de desinserção 

e Paugam (1991) de desqualificação. 

A exclusão social, para além de implicar uma privação de recursos materiais e sociais empurra 

para fora da sociedade todos aqueles que não participam dos valores dominantes. 

O excluído é remetido para fora da esfera material e simbólica sofrendo a acção de um 

contínuo processo de rejeição, o qual culminará na interiorização de um sentimento de auto-
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exclusão. Os processos de exclusão resultam da acumulação das deficiências ou insucessos em 

várias esferas sociais.  

Para Rodrigues et al (1999:65) “A configuração da exclusão está estritamente ligada à 

desintegração social (quebra de laços de solidariedade e risco de marginalização), à 

desintegração do sistema de actividade (associada às mutações económicas) e à desintegração 

das relações sociais e familiares (aparecimento de novos tipos de estruturas familiares mais 

vulneráveis à exclusão – famílias monoparentais – e enfraquecimento das redes de entreajuda 

familiares, de vizinhança e comunitários”. 

Lamarque (1995) citado por Rodrigues et al (1999:65) salienta que “Numa acepção 

sociológica, a exclusão é produto de um défice de coesão social global, não se reduzindo a 

fenómenos individuais nem a simples agregações de situações”. 

Costa (1998) refere que a noção de exclusão social foi trazida para o discurso das ciências 

sociais pelos franceses. O autor faz referência a Robert Castel – uma das principais referências 

nesta matéria que fala de exclusão social enquanto fase extrema do processo de 

«marginalização», entendido este como um trajecto «descendente», durante o qual se 

verificam consecutivas rupturas na relação que o indivíduo estabelece com a sociedade. 

A exclusão social é assim um fenómeno multidimensional pelo facto de abarcar vários 

domínios da vida em sociedade. Coexistem, ao nível da exclusão, fenómenos sociais como o 

desemprego, a marginalidade, a discriminação, a pobreza, entre outros. 
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1.4 - O TRABALHO – FACTOR DE INCLUSÃO VERSUS FACTOR DE EXCLUSÃO  
 

A Humanidade sempre sentiu necessidade de trabalhar, quer para caçar os animais que lhe 

serviam de alimento e recolher os frutos que a natureza lhe ofertava, quer já numa fase mais 

adiantada da sua evolução no amanho da terra aquando dos primórdios da agricultura. Passou 

depois pela manufactura no labirinto organizacional típico da sociedade industrial. E hoje, 

encontra-se numa nova realidade – a sociedade do conhecimento e da informação.  

Para Samuelson et al (1999:10) “O trabalho consiste no tempo de trabalho humano dispendido 

na produção: a trabalhar nas fábricas; a lavrar a terra; a ensinar nas escolas ou a cozinhar 

pizas. Milhares de ocupações e tarefas, a todos os níveis de competência, são desempenhadas 

pelo trabalho”. 

É importante salientar que desde sempre, e talvez hoje mais do que ontem, o homem tem 

esperado muito do seu trabalho. Através dele poderão ser satisfeitas muitas das suas 

necessidades e conseguir a auto-estima que o motivará ao longo da vida. 

O trabalho é então, claramente, uma peça fundamental do tecido social de qualquer 

organização e sociedade humana. Ele determina atitudes, comportamentos, crenças, regras, 

costumes e formas mais ou menos institucionalizadas que em muito ultrapassam as condições 

de sobrevivência.  

O trabalho dignifica, atribui um sentido à vida, permite construir projectos futuros, viver em 

sociedade, enfim estar integrado na sociedade. Ele é visto e compreendido como uma 

referência à norma social e como forma de afirmação das qualidades individuais. Por outro 

lado, ele assegura a autonomia financeira e a independência material. O rendimento é a 

componente basilar do trabalho. 

Mais do que um agente de produção imprescindível ao funcionamento da economia é um 

factor construtor e estruturador da identidade individual e o caminho a seguir para uma 

integração plena na vida social. 

Segundo Gaulejac e Léonetti (1994), o emprego é o trabalho que confirma a imagem de si, 

fixa um lugar na sociedade e conduz à dignidade. O salário é o rendimento que permite viver 

em conformidade no seio do grupo e ser valorizado.  
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Paugam (2000) refere que o desenvolvimento de uma actividade profissional é condição 

determinante de integração social, na medida em que assegura segurança material e financeira, 

permite o estabelecimento de relações e vínculos sociais, organização do tempo e espaço e, 

por último, significa para o indivíduo possuir uma identidade. 

O mesmo autor sublinha que Durkeim na sua tese acerca da divisão do trabalho refere que os 

grupos profissionais assumem um papel preponderante na socialização. O assalariado encontra 

no seu trabalho o sentimento de utilidade perante a comunidade. O trabalhador ganha 

satisfação no e pelo trabalho quando percebe o seu contributo na actividade produtiva e é 

reconhecido pelos outros.48 

Nas sociedades, a integração no trabalho assegura aos indivíduos o reconhecimento do seu 

trabalho como contributo para a obra colectiva e o reconhecimento dos direitos sociais e 

garantias relativas ao futuro. 

Pode-se, assim, definir o tipo ideal da integração profissional como a dupla garantia do 

reconhecimento material e simbólico do trabalho e da protecção social que resulta do 

emprego. Este tipo ideal que combina satisfação no trabalho e estabilidade do emprego pode 

ser traduzida pela expressão integração assegurada49. Os trabalhadores podem elaborar 

projectos de carreira e investir no trabalho para os concretizar. Satisfação no trabalho é 

sinónimo de integração bem sucedida, nomeadamente boas relações com os colegas e 

superiores hierárquicos.  

                                                 
48 Gaulejac e Léonetti (1994) fazem referência a um duplo paradigma: 
- O paradigma utilitarista, em que para se existir socialmente é condição pôr à prova a utilidade no mundo; 
- O paradigma organizacional, sendo que para se existir socialmente é preciso ser reconhecido pelas instituições 
que lhes concedam um lugar e um rendimento. 
Para um elevado número de trabalhadores, o reconhecimento concretiza-se pela existência de um vínculo 
contratual. 
Para os que não exercem qualquer actividade profissional, o reconhecimento chega através de um estatuto 
atribuído pelas instituições, nomeadamente o de estudante, desempregado, recluso, pensionista, portador de 
doença, deficiente, entre outros. 
49 “Intégration assureé” Expressão utilizada por Paugam (2000). O autor identifica três tipos de integração 
profissional, de acordo com a satisfação face ao trabalho: intégration incertaine (traduz uma relação ambígua 
entre a instabilidade no emprego e a satisfação no trabalho); intégration laborieuse (traduz situações em que se 
existe um sentimento de insatisfação em relação ao trabalho, sem que, contudo, a relação de emprego esteja em 
causa); intégration disqualifiante (diz respeito ao extremo negativo da integração profissional, dado que articula a 
insatisfação no trabalho e a instabilidade no emprego. No entanto, corresponde a uma forma de integração 
profissional formalizada através de uma relação contratual). 
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No decorrer do processo evolutivo da sociedade chegamos ao estado actual, em que o trabalho 

serve para definir um papel dentro da organização para a qual cada indivíduo trabalha, estatuto 

cada vez mais valorizado no contexto das novas formas de emprego/trabalho. 

Não ter colocação no mercado de trabalho conduz a uma forma de exclusão simbólica. O 

desempregado adquire consciência da representação da sociedade a seu respeito, considerado 

inútil porque não participa na produção de bens, perdendo o seu estatuto social. Perder o 

estatuto de trabalhador representa uma baixa de auto-estima, de auto-confiança e um 

afastamento das suas antigas relações, pondo em causa a sua identidade.   

Hoje, no início do século XXI, a exclusão e todas as formas que historicamente nos foram 

transmitidas têm vindo a alterar-se substancialmente. A sua persistência e 

multidimensionalidade têm feito com que a concepção de políticas sociais permaneçam um 

pouco desajustadas do campo de intervenção. Ora, o mercado de trabalho é por natureza a 

principal fonte donde emergem grande parte dos factores geradores de exclusão social.  

A exclusão do mercado de trabalho gera pobreza e esta, por sua vez, impede o acesso a bens 

sociais de grande valor, designadamente, habitação, saúde, etc. 

Um indivíduo excluído do mercado de trabalho vê-se afastado das relações sociais e do mundo 

das representações a elas associadas. Não ter emprego significa a inexistência de um lugar 

definido dentro da estrutura social e, consequentemente, uma apreciação negativa por parte da 

sociedade. 

Ao longo do período que norteia o fim da II guerra mundial e o início da década de 70 o 

trabalho assume-se como um elemento central e estruturante da sociedade. Uma das principais 

características que vigorou ao longo deste período era a preeminência de um emprego para 

toda a vida construído na base de um salário regular, horário definido, funções e 

responsabilidades também definidas, tendo por este facto em muito contribuído para a 

constituição de um estatuto social em redor das competências profissionais do indivíduo e das 

redes de socialização a ele associadas.  
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O trabalho assume, assim, o centro do processo de coesão social50 e é por excelência o 

principal mecanismo de ascensão social. Possuir um emprego é, para além da garantia de 

condições que sustentem a sobrevivência, uma forma de garantir o acesso a patamares mais 

elevados da sociedade.  

Nunca antes, ao longo da recente história da humanidade, se tinha verificado um crescimento 

tão elevado do nível de vida, quer ao nível das condições materiais como das condições 

imateriais, tais como cultura e lazer. 

Com a crise do petróleo, no início da década de 70, dá-se início à inversão do ciclo da 

produção em larga escala e do emprego para toda a vida. Passa-se a produzir em pequena 

escala, com ciclos bastante curtos, facto que ditou a adopção de um novo tipo de organização 

da produção, flexível e polivalente. Surgem, assim, estruturas produtivas mais pequenas e 

mais simples. Aos trabalhadores é-lhes exigida polivalência e flexibilidade de funções. 

Hoje, ter emprego já não é garante de integração e ascensão social. Numa sociedade global e 

globalizante, onde os circuitos de produção assumem ritmos cada vez mais elevados de 

competitividade, o posto de trabalho ganha contornos cada vez mais complexos, imperando a 

flexibilidade do tempos e dos períodos laborais. 

A competitividade gerada entre empresas torna o mercado de trabalho num mecanismo 

fortemente selectivo em que os menos qualificados51 são os mais excluídos no acesso ao 

mercado de emprego.  

A revolução tecnológica conduziu a uma redução do tempo de trabalho e consequentemente 

uma diminuição do número de trabalhadores. Procura-se um aumento desenfreado da 

produtividade e do lucro. Evidenciou também as fragilidades das competências profissionais 

da força produtiva. 

A informática permitiu a automatização de muitas tarefas/actividades que gradualmente foram 

substituindo uma série de profissões, as quais garantiam o emprego temporário ou permanente 

a uma classe de trabalhadores não qualificados ou vulneráveis. 

                                                 
50 Para Rodrigues et al (2003:44) “O trabalho continua a ser o critério de reconhecimento societal, para a 
mobilidade social e para uma vida consentânea com os padrões dominantes da sociedade capitalista. Trabalho 
que se traduza num emprego, ou seja, trabalho assalariado e não qualquer outra forma atípica de trabalho”. 
51 Da modernização/evolução acelerada e crescente das sociedades nascem novas formas de exclusão social pois 
os não munidos de qualificações/conhecimento correm o risco de serem considerados inúteis e ficarem à margem 
da sociedade. 
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Quer a revolução tecnológica, quer a informatização tiveram como consequência o aumento 

do desemprego e o seu prolongamento no tempo. Assiste-se, deste modo, a uma precarização 

das relações laborais, outrora estáveis e duradouras52, a par da fragilidade das redes de 

socialização baseadas no emprego. Assim, as transformações sociais despoletadas pelas 

transformações originadas pelo mercado de trabalho podem potenciar o risco de exclusão, 

principalmente através de três vias: pela eliminação ou redução das redes tradicionais de 

solidariedade, pela precarização dos vínculos contratuais e pela rejeição dos menos capazes ou 

habilitados pela actividade económica.  

Centeno (2001:41) refere que “A escolaridade, insuficiente ou desadequada, parece nos nossos 

dias constituir um problema num momento de entrada e na permanência no mercado de 

trabalho devendo ser considerado como um factor de vulnerabilidade muito importante”. 

A exigência de competitividade/produtividade florescentes questionam não só os tradicionais 

postos de trabalho53, mas aumenta também a necessidade de mais valias/qualificações por 

parte de cada cidadão. 

São principalmente os jovens, de entre a população em idade activa, aqueles que apresentam 

maiores níveis de vulnerabilidade face à exclusão do mercado laboral. O abandono ou 

insucesso escolar precoce, sem grandes motivações pelo percurso escolar tradicional, em 

muito tem contribuído para empurrar para fora do mercado de trabalho este grupo de 

população. 

Por outro lado, assistimos a uma rápida transformação da organização das empresas e do 

mercado de trabalho, o qual não tem sido acompanhado por idêntica velocidade em termos de 

qualificação e aperfeiçoamento profissional do capital humano. Este, desenraizado do mercado 

de trabalho (e da comunidade social envolvente) acaba por perder o principal pilar da sua 

integração na sociedade.  

                                                 
52A situação tende a aumentar consideravelmente com o decurso do tempo. A este propósito, e segundo um estudo 
realizado por um instituto alemão, daqui a uma dezena de anos, apenas 25% dos indivíduos em idade activa terão 
um emprego estável e protegido. Os restantes serão desempregados ou viverão de empregos precários ou a tempo 
parcial. 
53 A classe operária sente-se hoje ameaçada perante a imprevisibilidade de continuidade no emprego. 
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O quase monopólio do trabalho na garantia de condições de inclusão social determina que se 

encontrem soluções que permitam proceder à sua substituição. 

As políticas de inserção social assentes exclusivamente no emprego têm demonstrado a sua 

vulnerabilidade e dependência às oscilações dos vários ciclos económicos, pelo que a tentativa 

de remeter para o emprego a solução dos problemas pode representar uma não solução dos 

mesmos. Isto acontece porque ao longo dos séculos o trabalho tem assumido a exclusividade 

da integração social e quando esta exclusividade se recente, automaticamente se criam as 

fracturas para a exclusão social. Deste modo, não deverá ser atribuída ao emprego a única 

solução para o problema por si gerado. Para tal, é necessário que a sociedade redefina o papel 

central do trabalho, para que outras respostas se apresentem sempre e quando a garantia 

daquele esteja em causa. 

 

Sistematizamos a evolução do Estado-Providência para um melhor enquadramento das 

políticas sociais (Protecção Social, Emprego e Formação Profissional) em Portugal.  

O modelo português de Estado-Providência teve a sua constituição num período de forte 

recessão económica, após os 30 anos gloriosos. Contudo, e apesar deste período conturbado de 

desenvolvimento económico e social, o modelo português de protecção social tem-se revelado 

um domínio de relativa estabilidade. 

Na sociedade actual (dualista e competitiva), o grande desafio ao Estado-Providência reside 

em fazer com que as prestações no campo da protecção social sejam capazes de lidar com os 

novos riscos.  

A emergência de novas circunstâncias, geradoras de pobreza e exclusão social, trazem para o 

debate político e social a necessidade de implementação de novas medidas, capazes de lidar 

com o constante agravamento das condições sociais e económicas das populações. 

O Rendimento Mínimo Garantido, actual Rendimento Social de Inserção, representa um novo 

direito de protecção social de modo a colmatar a debilidade do modelo português face aos 

elevados níveis de pobreza e exclusão social que atravessam a nossa sociedade. 
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CAPÍTULO II – O RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO/ RENDIMENTO SOCIAL 
DE INSERÇÃO – MEDIDA DE POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 

 

As medidas que visam assegurar níveis mínimos de rendimento, introduzidas em diversos 

países europeus, pretendem ser a peça chave na resposta aos fenómenos da pobreza e exclusão 

social, dado o constante questionamento dos sistemas de protecção social tradicionais 

evidenciado no final dos anos 70, pois apesar do desenvolvimento económico e do 

desenvolvimento de novas formas de intervenção social, a pobreza tem vindo a ganhar novo 

rosto e significado. 

Em face da tomada de consciência, nos países desenvolvidos, do fenómeno da pobreza 

encontramos em quase todos eles uma forma de garantir54, de acordo com os seus recursos, a 

sobrevivência dos seus cidadãos que comprovem devidamente a sua situação de carência.  

É debaixo deste domínio social e intelectual que em Portugal55 se desenha a necessidade de 

garantir a todos os cidadãos um determinado rendimento, à semelhança de outros países da 

União Europeia. 

A propósito, no Programa do XIII Governo Constitucional na sua página 59 pode ler-se o 

seguinte: 

“ Uma política de inserção social: num país em que existem, segundo as estimativas mais 

baixas, 2 milhões de pobres, a não estigmatização dos excluídos e a sua inserção social não 

podem ser vistas como um problema residual, resolúvel apenas por medidas assistenciais ou 

de uma política social compensatória das disfunções do crescimento económico, por mais 

relevantes que sejam. É convicção cada vez mais generalizada que a pobreza e a exclusão 

social são fenómenos multidimensionais, relacionados com o modo como as sociedades estão 

organizadas e funcionam e que importa prevenir e combater nas raízes da sua génese. Neste 

                                                 
54 Dispositivos idênticos ao Rendimento Mínimo Garantido (R.M.G) existem em certos países, há já algumas 
décadas, nomeadamente na Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Espanha, Luxemburgo e França. 
A Bélgica criou o “minimex” em 1974. Luxemburgo criou o Rendimento Mínimo em 1986 e a França em 1988. 
Portugal foi o penúltimo país da União Europeia a criar esta medida. 
55 Ramos (2003: 172) salienta “ Portugal reconhece, pela primeira vez, que a situação de exclusão por relação aos 
recursos – a situação de pobreza – viola o direito social fundamental a um nível mínimo de vida e precisa de ser 
combatido de forma sistemática, e não apenas pontual, pela acção do Estado, criando uma rede mínima de 
protecção social a que todos possam aceder”. 



 54 

contexto, a política de inserção social não pode situar-se apenas no plano do combate à 

exclusão já produzida, antes tem de ser vista como uma política com um papel fundamental de 

prevenção de situações de exclusão, de apoio à consolidação de um tecido social que atenue e, 

no limite, erradique os factores que a produzem”. 

A consciência da importância destes dispositivos, a nível europeu, transformou-se na adopção 

de uma recomendação56 do Conselho das Comunidades Europeias, convidando o conjunto dos 

países comunitários a incluir um dispositivo desta natureza na sua legislação social. 

Este direito social que vigora em mais de uma dezena de países da União Europeia foi criado 

em Portugal pela Lei nº 19-A/96, de 29 de Junho, tendo-se generalizado em 1997, após um 

período experimental57 de um ano.  

Trata-se de uma medida de política social activa58 que tem por base o princípio da 

solidariedade nacional, de direito generalizado, do regime não contributivo, que se define 

como uma medida que ambiciona garantir às famílias mais carenciadas um rendimento que 

lhes permita o acesso, por um lado, a um patamar mínimo de subsistência e, por outro, a 

condições e oportunidades básicas para o início de um percurso de inserção sócio-profissional.  

Esta medida olha o indivíduo enquanto actor social activo, capaz de participar na definição e 

construção do seu projecto de vida, tornando-se assim um agente da sua própria mudança. 

Para que a inserção se concretize é fundamental o envolvimento do Estado, do indivíduo, das 

diversas instituições parceiras e da sociedade civil. Trata-se de uma medida em forma de 

contrato social em que a responsabilidade pela sua aplicação é partilhada entre Estado e 

sociedade civil, onde o Estado promove um trabalho de parceria, agindo com maior eficácia 

através da territorialização dos recursos e das oportunidades de inserção. 

Como refere Capucha (1998), O Rendimento Mínimo Garantido é uma política central de 

combate à pobreza que é orientada ao nível territorial dos municípios, chamando para o palco 

da intervenção os parceiros imprescindíveis a uma abordagem multi-sectorial dos problemas. 

                                                 
56 Recomendação 92/441/CEE de 24 de Junho de 1992, relativa a critérios comuns respeitantes a recursos e 
prestações suficientes nos sistemas de protecção social. 
57 Em 1996 foram lançados os projectos-piloto experimentais.  
58 Como refere Rodrigues et al (2003) “As políticas activas dão corpo, de forma mais ou menos contratualizada, a 
propostas de inserção assentes na possibilidade de envolvimento activo dos destinatários, designadamente tendo 
em vista a sua inserção laboral. Esta orientação tornou-se na característica central da chamada nova geração das 
políticas sociais”. 



 55 

O RMG representa assim um desafio à exclusão social e um desafio às políticas 

“tradicionais”59 que tornam esta medida não apenas uma barreira contra a pobreza, mas 

também uma medida de impacto mais amplo no próprio sistema. Alguns autores identificam-

na não como um fim mas como um processo para atingir novos e diversificados objectivos, 

alterando a visão que o próprio homem tem de si. Ela significou um avanço considerável na 

diminuição da severidade da pobreza com a garantia de um mínimo de recursos materiais e 

permitiu dar um grande salto no sentido da aproximação dos excluídos aos direitos e 

oportunidades. 

Ao criar o RMG, instituiu-se uma prestação do regime não contributivo da Segurança Social, 

onde a lei vincula a atribuição dessa mesma prestação ao estabelecimento de um programa de 

inserção, sendo objectivo deste a integração progressiva do indivíduo/família no tecido social. 

A continuidade da prestação pecuniária está assim dependente da aceitação e cumprimento do 

programa de inserção, formalizado pela negociação/contratualização dos compromissos e 

assinatura de um contrato, também chamado de instrumento de trabalho. Este programa de 

inserção tem implícito um compromisso de ambas as partes e emerge de um caminho de 

negociação, sempre numa óptica de responsabilização do indivíduo. 

A inserção deverá ser entendida num sentido amplo envolvendo não só as áreas do emprego e 

formação profissional, como tendencialmente acontece, mas também a saúde, a educação, a 

habitação e o apoio psicossocial. No contexto desta medida, o programa de inserção deve ser 

tomado sob uma lógica pedagógica, tentando de maneira consensual e numa relação inter-

individual ajudar a resolver os problemas do indivíduo/família. 

A natureza pedagógica do programa fundamenta-se na ideia de um envolvimento recíproco 

Técnico/Beneficiário, partindo para a construção de um projecto de vida definido em conjunto 

e facilitado pelas entidades das Comissões Locais de Acompanhamento (CLA’S)60 que devem 

disponibilizar e promover a criação das soluções ajustadas às necessidades dos destinatários. 

                                                 
59 O Rendimento Mínimo Garantido surge como alternativa às respostas anteriores do sistema, incapazes de 
resolver os problemas da coesão social e portanto do direito individual de inserção e exercício pleno da cidadania. 
Ele pretende chamar para o palco da intervenção social novas sinergias e apoios por parte das diversas instituições 
e sociedade civil. 
60 Na actual Lei do Rendimento Social de Inserção (RSI) deixam de existir as CLA’S. Estas são substituídas 
pelos Núcleos Locais de Inserção (NLI), introduzidos pela Lei 42/2006. 
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A elaboração de um programa de inserção é uma forma de dar continuidade a um trabalho, 

cuja primeira etapa se traduz numa resposta imediata que visa atenuar uma determinada 

situação de carência ou privação. Este tem por objectivo ultrapassar essa fase e passar a uma 

abordagem global que permita “combater” a essência dos problemas originários das situações 

de carência, não devendo ser um somatório de acções dirigidas a “sintomas”, mas sim uma 

acção ou conjunto de acções orientadas para as causas. Deve ser concebido de forma a criar 

condições de autonomia e quebrar as relações de dependência que por vezes se estabelecem 

entre clientes e Serviços. 

Um programa de inserção deve ainda assentar na responsabilização do Técnico/Beneficiário, 

significar a esperança e confiança na pessoa que o subscreve, ter objectivos claros, precisos e, 

sobretudo, ser exequível para que possa vir a ter sucesso. 

A questão que se levanta é como fazer com que este recurso (RMG) se converta para o cliente 

num elemento construtivo, procurando que o esforço se aplique à promoção e não apenas à 

subsistência. 

A este propósito, autores como Room e Robbins (1996) salientam que apesar do 

desenvolvimento destas medidas de combate à pobreza em curso, há já alguns anos, em 

diversos Países, persistem ainda dúvidas referentes à sua eficácia. Os autores falam de um 

argumento lançado no debate político acerca dos efeitos perversos que as prestações sociais 

podem conter, podendo transformar-se numa redução do esforço colectivo e individual na 

procura de integração profissional. 

Tendo em consideração as críticas feitas às garantias de recursos surgem diversas iniciativas 

de reinserção social de combate aos problemas, levadas a efeito por diversos governos. É 

apresentado o exemplo da Holanda através da introdução no mercado de trabalho de medidas 

designadas pelos autores de voluntaristas dirigidas, em especial, aos desempregados de longa 

duração, com o propósito de reservar empregos para os cidadãos que apresentam dificuldades 

de integração no mercado de trabalho. 

No Reino Unido constatou-se uma preocupação em fomentar o investimento, particularmente 

o privado, o emprego e a melhoria das condições de habitabilidade. 

Também o Rendimento Mínimo de Inserção (RMI) francês procura proteger os seus 

beneficiários na procura de trabalho, visando uma integração social e profissional. 
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O caso do RMI luxemburguês reflecte igualmente a mesma preocupação. Os desempregados 

de longa duração beneficiam ainda de um apoio especial através da assinatura de um protocolo 

de integração, no âmbito de um programa designado de Weerwerk-Actie (1989).  

Em todos estes países o emprego aparece em destaque, tal como a formação profissional, 

aspectos centrais da integração social. 

No nosso país, esta medida reúne um conjunto marcante de benefícios mas com 

constrangimentos de vária ordem. A sua utilização plena para a inserção social é desfavorecida 

pela escassez de recursos mobilizáveis em intervenções comunitárias. 
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2.1 - O QUE HÁ DE POLÍTICO NAS POLÍTICAS SOCIAIS – O CASO DO 
RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO/RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

 
Carreira (1996:37) considerou políticas sociais “…as políticas desenvolvidas pelo Estado em 

vista da realização das prestações materiais e individuais a que os cidadãos tenham direito. Os 

direitos sociais traduzem a concretização das políticas sociais”.  

A lei de bases da segurança social, Lei nº 32/2002, no seu art. 6, define os princípios gerais do 

sistema. Pode ler-se: “princípio da universalidade, da igualdade, da solidariedade, da equidade 

social, da diferenciação positiva, da subsidiariedade social, da inserção social, da coesão 

geracional, do primado da responsabilidade pública, da complementaridade, da unidade, da 

descentralização, da participação, da eficácia, da conservação dos direitos adquiridos, da 

garantia judiciária e da informação”. 

Estes são os princípios que deveriam orientar a acção do poder central no sentido de tornar 

coesa a sociedade promovendo o acesso de todos aos recursos, direitos, bens e serviços. 

Para o alcance destes objectivos, de uma forma ou outra, os diferentes governos 

constitucionais têm procurado implementar, alterar ou redefinir políticas de combate à 

multidimensionalidade dos problemas das sociedades actuais.  

 

2.1.1 – Algumas notas sobre o capitalismo 

 

O esforço produzido na recuperação das economias capitalistas no pós-guerra 1914/15 não foi 

capaz de garantir um crescimento assente no modelo de pleno emprego. O resultado da 

acumulação de sucessivas crises contribuiu para, entre outros factores, preparar o terreno à 

revolução Russa de 1917, através da qual se solidificaram os alicerces para o surgimento de 

um outro tipo de sociedade: a socialista. 

A grande depressão vivida pelos Estados Unidos foi mais um dos momentos reveladores do 

insustentável fracasso de uma política económica assente, predominantemente, no mercado. 

Perante este cenário, autores como Wicksell mas, fundamentalmente, Keynes passam a 

reclamar a intervenção do Estado como único meio capaz de travar as crises e repor o sistema 

capitalista na normalidade. 
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É face aos problemas económicos do capitalismo, centrados no desemprego em massa e na 

profunda desigualdade de repartição de riqueza e do rendimento, que Keynes defende um 

papel intervencionista do Estado de forma a corrigir o desigual e imperfeito funcionamento do 

mercado com forte repercussões nas políticas (re)distributivas. Assim, a intervenção do Estado 

deve ser orientada por imperativos de crescimento, a par da defesa de uma maior justiça social 

enquanto reflexo de um Estado económico e socialmente activo. 

A crise económica actual, fruto do imperialismo liberal que se tem vindo a impor pela defesa e 

valorização das virtudes reguladoras do mercado (liberalização dos preços e redução da 

intervenção pública), a par da incapacidade de regulação do Estado, cada vez menos 

intervencionista, tem posto em causa mecanismos anti-crise da política Keynesiana. O 

regresso do liberalismo é para Rosanvallon (1984) o resultado da sua dimensão crítica.  

Estavam esgotados, a partir deste momento, de forma definitiva, os pressupostos sócio-

estruturais, portanto também históricos, que davam validade, eficácia e necessidade à social-

democracia. 

Teóricos liberais contemporâneos rejeitam o papel intervencionista do Estado-Providência61 

ao mostrarem que “A redistribuição que efectua é globalmente ineficaz e que conduz mesmo a 

efeitos contrários ao que era desejado (…). Embora não seja perfeito, o mercado assegura em 

todos os casos uma melhor conjugação dos imperativos de eficácia e de justiça” (Rosanvallon 

1984: 51). 

Vivemos na sociedade do conhecimento ou sociedade digital, da mão-de-obra flexível e 

polivalente, da qualidade e eficiência produtiva, entre outras novidades. É também na esteira 

de tudo isto que se realizam despedimentos da força produtiva, em grande escala, a nível 

mundial. Encerramento, deslocalização e alteração de órgãos sociais são apenas pequenas 

                                                 
61 Ivan Illich e Albert O. Hirschman são autores que denunciam a fraca eficiência do Estado-Providência. Para 
Illich, os equipamentos colectivos e de apoio social enfermam de um problema de eficácia que apelidou de 
contrapruditividade, na medida em que são as próprias instituições a gerar as condições do seu mau 
funcionamento. A contraprodutividade é para este autor “uma componente inevitável das instituições modernas. 
A luta contra as desigualdades não pode passar, portanto, por uma multiplicação destas grandes instituições 
contraprodutivas; implica pelo contrário, um certo estreitamento do espaço social, permitindo a produção de 
valores imediatamente «consumidos» por aqueles que os produzem e ligados a necessidades «reais» ” 
(Rosanvallon 1984: 138). 
Relativamente a Hirschaman “estima que a crise actual do Estado-Providência resulta de uma deterioração rápida 
da qualidade dos bens oferecidos. É esta baixa de qualidade que explica o descontentamento da opinião pública (a 
educação é um exemplo típico deste fenómeno, em sua opinião) ” (Rosanvallon 1984: 138). 
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estratégias autorizadas e consentidas por quem detém o poder político. O neoliberalismo passa 

a ser a gestão política da ordem capitalista. 

Mas, o neoliberalismo também não conseguiu a retoma da economia na maioria das 

sociedades capitalistas. Economicamente, poder-se-á, inclusive, afirmar que o neoliberalismo 

falhou, não conseguindo nenhuma revitalização básica do capitalismo moderno. Socialmente, 

ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objectivos, criando sociedades 

marcadamente mais desiguais.  

Ora, é este impasse em que se encontra o capitalismo neste início de século. A profunda crise 

de produção e de capitais financeiros (ver a opinião de George Soros, entre outros gurus do 

mundo do capital), a par da dificuldade em reeditar a política social-democrática tem gerado 

uma preocupação quanto ao substituto do neoliberalismo. 

O pior de tudo é que muitas forças e intelectuais de esquerda se mantêm embalados no sonho 

nostálgico, a suspirar pelas fórmulas gastas como a social-democracia e a economia solidária. 

Nada muda no essencial. Fracassou o liberalismo, a social-democracia e o neoliberalismo. 

Todos foram formas de gestão do capitalismo que, em momentos diferentes, foram ou estão a 

ser superadas historicamente.  

Parece existir, actualmente, um grande obstáculo à implementação de políticas 

(principalmente no domínio económico) que se afastem do interesse daqueles que na realidade 

detêm o poder62. 

O grande desafio do século XX foi e continua a ser a luta pela conquista do bem-estar social 

que emana como resposta à crise gerada pelo neoliberalismo, influenciado pelo capital 

conservador. 

Procura-se, fundamentalmente, um modelo económico alternativo que em simultâneo concilie 

progresso e desenvolvimento com o bem-estar social colmatando, cada vez mais, o 

desajustamento de pessoas e grupos ao modelo dominante. 

 

                                                 
62 Samuelson et al (1999) salientam “Segundo Marx, os interesses económicos estão subjacentes e determinam os 
nossos valores. Por que razão os gestores das empresas votam pelos candidatos conservadores, enquanto que os 
dirigentes dos trabalhadores apoiam os que advogam o aumento do salário mínimo ou o aumento do subsidio de 
desemprego? A razão, sustentava Marx, é porque as convicções e ideologias das pessoas reflectem os interesses 
materiais da sua classe social e económica”. 
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2.1.2 - Ideologias dominantes 

 

A procura anteriormente referida é feita sob orientação e convicção de princípios ideológicos. 

Deste modo, reflectir sobre o conceito de ideologia enquanto ciência que trata da formação das 

ideias e da sua origem, num dado momento hitórico-político, revela-se imprescindível para o 

conhecimento das ideias base subjacentes aos programas de cada uma das doutrinas políticas.  

Ao longo da história, as ideologias têm assumido diferentes tipos. Interessa ver que na 

actualidade se destaca a “esquerda” e a “direita”. A primeira, normalmente de inspiração 

marxista, socialista ou, por vezes, simplesmente democrática. A segunda de inspiração 

conservadora e tradicional. 

Tendo feita uma abordagem aos princípios norteadores da acção dos partidos políticos com 

maior expressão no nosso país e consultando também a wikipédia (enciclopédia livre) foi 

possível constatar que a “direita”, tendo na sua génese ideológica conceitos de relevância 

conservadora ou liberal, direcciona o seu principal contributo para a defesa do capitalismo, por 

oposição à “esquerda” defensora do socialismo63. 

O pensamento da “direita” assenta na defesa de uma ordem onde se acautelem os valores 

tradicionais, em especial na defesa da lei e preservação dos direitos individuais na esfera 

económica. As políticas da “direita” vinculam-se aos interesses do capital financeiro 

conservador com consequências ao nível do desemprego e desigualdades sociais. 

Por oposição, e de acordo com a mesma fonte, o pensamento oriundo de uma vertente de 

“esquerda” funda a sua defesa em preocupações de cariz social, incluindo os direitos 

individuais, remetendo para a defesa daqueles que estão ao lado do povo, dos trabalhadores e 

dos excluídos. 

Com o decurso do tempo assistiu-se a uma mudança na medida em que as políticas de 

“esquerda” aceitam, de certa maneira, o capitalismo, embora numa óptica de distribuição. 

Após esta breve referência à doutrina ideológica de cada uma das principais facções políticas e 

não sendo minha intenção posicionar-me na defesa de uma ou de outra, talvez não se 

percepcionem actualmente, de forma explícita, grandes diferenças. Porventura, estas podem 
                                                 
63 Para Samuelson et al (1999) o socialismo enquanto doutrina desenvolveu-se a partir das ideias de Marx e de 
outros pensadores. “O socialismo é um terreno intermédio entre o capitalismo de laissez-faire e o modelo de 
planeamento central…” 
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ser encontradas na aplicação prática das mesmas ou na actuação dos seus principais 

defensores/líderes, sendo que a mais visível distinção entre “direita” e “esquerda” parece 

residir na política económica. 

Stock (1995) refere que no tocante aos seus programas a diferença não é acentuada. Muito 

embora o discurso do Partido Socialista (PS) estivesse envolto em conceitos marxistas 

profundos e o Partido Popular Democrático (PPD) num discurso mais reformista, certo é que 

ambos se direccionavam para a edificação de uma sociedade socialista usando caminhos 

diferentes para a concretização dos objectivos. 

Stock (1995:45) foca que “ «O consenso» gerado passa, no fundo, pela existência de 

semelhanças e diferenças entre o PS e o PSD, pelas clivagens subjacentes a cada um, em 

suma, pelas respectivas características organizacionais e programáticas, base social de apoio e 

interesses sociais e económicos neles representados”. 

Neste âmbito e para uma melhor compreensão podem ser confrontados alguns princípios 

norteadores da acção política que se transcrevem: “os valores e os objectivos do socialismo na 

esfera económica foram forjados essencialmente contra o capitalismo enquanto forma de 

organização da produção nas sociedades industriais”; “o objectivo da democracia económica 

implica, consequentemente ideias de igualdade e de gestão dos recursos que, em definitivo, o 

tornam incompatível com o liberalismo”; “ a tarefa difícil para o socialismo democrático está 

na conciliação entre as necessidades de igualdade e contorno da economia com aspirações 

individuais”; “O partido social-democrata, enquanto partido político que, sendo social-

democrata, valoriza o liberalismo político e a livre iniciativa caracterizadora de uma economia 

aberta de mercado”. 

Stock (1995:59) evidencia “Quanto ao PPD, no plano ideológico e político dizia-se inspirado 

no socialismo humanista, inerentes aos partidos sociais-democratas da Europa ocidental, 

aceitando os ideais do socialismo e procurando realiza-lo através da construção duma 

sociedade livre e democrática. Era pois o seu objectivo declarado a luta pela democracia e pelo 

socialismo, exigindo-se uma profunda mas gradual transformação das estruturas da sociedade 

portuguesa, uma visão económica e social assente na planificação da economia, no predomínio 

do interesse público sobre o privado”. 
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Se o socialismo foi ao longo dos anos um ideal de justiça e igualdade, justiça social faz parte, 

na actualidade, dos seus objectivos e linhas de orientação, objectivando uma distribuição 

equitativa da riqueza e da propriedade. Já Marx entendia o socialismo como uma fase entre o 

capitalismo e comunismo. Este visto como uma fase final do sistema que defende a igualdade 

social e a transferência do poder político económico para o domínio da classe trabalhadora. 

Segundo a mesma autora (1995:59), “O PS teve e tem ainda no seu ideário um projecto de 

apropriação colectivista dos meios de produção, que está em total dissonância com o projecto 

presente nas bases programáticas do PSD, que aponta para um socialismo de distribuição”. 

Apesar do esforço que tem vindo a ser desenvolvido no sentido do alargamento dos direitos à 

população mais vulnerável e desprovida de rendimentos, a consagração dos mesmos tem sido 

e continua a ser muito visada pelas teses neoliberais. 

Rodrigues et al (2003:86) sublinham “Assim mesmo, a pressão para a consagração dos 

patamares “mínimos” de garantias tem vindo de vários quadrantes, com particular ênfase para 

as organizações intergovernamentais”. O Rendimento Mínimo Garantido é um exemplo destas 

medidas. 

No sentido de desenvolver novos mecanismos de acção social capazes de apoiar indivíduos e 

famílias em situação de carência económica o PS, após ter ganho as eleições legislativas em 

1995, aprovou em Assembleia da República a implementação do Rendimento Mínimo 

Garantido. A este propósito, Guerra e Chitas (1998:7)) salientam “ A sua implementação 

traduz a preocupação crescente das colectividades nacionais face à situação das populações 

pobres e a uma visibilidade também crescente dos fenómenos da exclusão social”. 

Importa agora fazer uma breve abordagem a algumas perspectivas da ética económica e social, 

enquanto pontos essenciais de reflexão no domínio da concepção de justiça social, subjacentes 

à implementação de medidas de política social, como é o caso da medida em apreço. 

Arnsperger e Parijs (2004) apresentam quatro perspectivas da ética económica e social, 

designadamente o utilitarismo, o libertarismo, o marxismo e o igualitarismo liberal. 

A primeira, enquanto doutrina universalista baseia-se na ideia de que “uma sociedade justa é 

uma sociedade feliz” (2004:15). Trata-se de uma teoria ética consequencialista em que o bem-

estar do indivíduo é a base da avaliação das acções, das políticas e do funcionamento das 
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instituições. O que é justo ou benéfico para a humanidade só pode ser avaliado pelos níveis de 

prazer ou sofrimento vividos pelos indivíduos. 

O utilitarismo é tido como individualista dado que o interesse da colectividade é o somatório 

dos interesses individuais. Por outro lado, é também anti-individualista, pois o interesse 

individual é subordinado ao interesse colectivo. 

Os defensores desta concepção advogam, relativamente ao domínio distributivo, uma 

diminuição das desigualdades de rendimento em que os ricos contribuiriam para o aumento de 

rendimento dos mais pobres.  

Por oposição, o libertarismo distancia-se significativamente do utilitarismo, quer no seu 

quadro conceptual quer nas repercussões ao nível prático. Esta perspectiva atribui importância 

à dignidade fundamental de cada ser humano que não pode ser tocada em favor da 

colectividade. O indivíduo é livre de tomar a suas opções dentro de um sistema de direitos. 

Para esta corrente o lema é: “Uma sociedade justa, é uma sociedade livre” (Arnsperger e Parijs 

2004:27). Uma sociedade livre apenas faz sentido dentro de um sistema de direitos de 

propriedade. Cada indivíduo possui assim um direito sobre si próprio e é livre de fazer o 

percurso de vida que desejar. 

Quanto ao conceito de justiça encontramos no libertarismo uma diferença relevante face ao 

conceito do utilitarismo. Para esta perspectiva, o mais importante é proteger os direitos 

essenciais dos indivíduos. Se o funcionamento das instituições prejudicar o bem-estar da 

colectividade, isso não é importante desde que os direitos de cada um sejam intocáveis.  

Para a concretização do libertarismo é necessária a existência de um Estado Mínimo 

devidamente organizado e financiado, de forma a garantir o respeito pelos direitos de 

propriedade. 

Para Arnsperger e Parijs (2004:36) “Há pois, razão para ver no Libertarismo uma componente 

filosófica não negligenciável, e particularmente radical, do que se convencionou chamar 

«neoliberalismo»”. Valoriza-se assim o recurso ao mercado e não os poderes públicos, 

fazendo referência à importância do sector privado na satisfação das necessidades dos 

consumidores.  
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Os autores evidenciam ainda que “Num contexto socio-económico como o nosso, por 

conseguinte, aderir ao libertarismo numa qualquer das suas variantes é justificar o 

capitalismo” (2004:36). 

Outra referência da ética económica e social, actual, reside na concepção liberal-igualitária de 

justiça de John Rawls. Esta assenta na conjugação dos ideais de liberdade e igualdade. Está em 

causa o assegurar de um respeito igual relativamente a todas as concepções razoáveis de vida 

boa e garantir a cada indivíduo o indispensável para lá chegar.  

De acordo com estas duas pretensões, Rawls entende que uma sociedade justa é uma 

sociedade na qual as instituições distribuem a todos os cidadãos o que ele designou de bens 

primários sociais, nomeadamente liberdades fundamentais, acesso a diversas posições sociais 

e vantagens socio-económicas relacionadas com essas mesmas posições, de forma igual64. 

Devem também ser consideradas as diferenças de cada um relativamente aos bens primários 

naturais, ou seja, as aptidões fora do domínio das instituições sociais. 

Sen (2003) salienta que a ausência da liberdade ou de direitos constituem um entrave à 

oportunidade de cada indivíduo participar em decisões importantes da vida em sociedade. 

Evidencia ainda que através da liberdade se avalia o sucesso ou insucesso de uma sociedade. 

Mais liberdade significa maior entreajuda entre os indivíduos, contribuindo assim para um 

maior desenvolvimento da sociedade.  

Rawls identificou três princípios que definem uma distribuição justa dos bens primários 

sociais: o princípio da igual liberdade, em que o funcionamento das instituições deve 

proporcionar direitos iguais para todos; o princípio da igualdade equitativa das oportunidades, 

sendo que as desigualdades sociais e económicas decorrentes destas instituições devem 

satisfazer o principio da diferença privilegiando os mais carenciados e, por último, o princípio 

da igualdade equitativa das oportunidades, às quais todos deverão ter acesso. Este princípio 

postula que pessoas com as mesmas competências tenham igual possibilidade de acesso às 

várias posições sociais. Porém, isto não significa garantir a todos os indivíduos as mesmas 

probabilidades de acesso. Pretende-se, portanto, nesta perspectiva liberal distribuir de forma 

igualitária as oportunidades e não as probabilidades. 

                                                 
64 Para Santos (1995:289) “o desenvolvimento social afere-se pelo modo como são satisfeitas as necessidades 
humanas fundamentais e é tanto maior, a nível global, quanto mais diverso e menos desigual”. 
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Neste âmbito, as instituições devem lutar de forma a conceder a todos as mesmas 

possibilidades de acesso às posições sociais da sua escolha. Trata-se de limitar as 

desigualdades da riqueza. 

Rawls questionou a concretização destes princípios de justiça, num contexto de uma sociedade 

capitalista, pondo em evidência a capacidade deste tipo de regime na distribuição igual das 

oportunidades e na partilha equitativa das vantagens socio-económicas. 

Musgrave citado por Arnsperger e Parijs (2004) questionou o princípio da diferença, enquanto 

indutor de inércia e acomodação por parte daqueles que não participam no processo produtivo. 

O favorecimento dos mais carenciados seria então independente de qualquer contribuição 

produtiva. Interrogou também a generosidade deste princípio para com os ociosos ou para 

aqueles que exercem actividade produtiva. 

Rawls refere que os dispositivos sociais de apoio aos mais carenciados são fundamentais para 

lhes proporcionar uma vida digna. 

Sen (2003) citado pelos autores sublinha que um indivíduo sem recursos vê limitada a sua 

liberdade no acesso aos bens, logo se poderá transformar num ser inactivo, condicionando as 

suas potencialidades e capacidades. 

Tendo em consideração estas perspectivas da ética económica e social, poder-se-á reflectir 

acerca da pertinência da medida de política social RMG/RSI que parece encontrar referências 

na concepção ético-económica e social de Rawls. Esta medida inscreve-se no âmbito daquilo 

que hoje se designa de políticas sociais activas65, na medida em que pretende envolver e 

dinamizar parcerias entre Estado, interventores sociais e o próprio indivíduo. 

Simultaneamente, pretende lutar contra o domínio económico da exclusão, responsabilizando 

os referidos agentes e indivíduos/famílias através da formalização de um contrato de inserção.  

Este dispositivo recorre a outra ética política, baseando-se no princípio da subsidiariedade 

relativamente a outras prestações sociais a que os cidadãos possam ter acesso/direito. 

Ele fundamentou-se na recomendação 92/441/CEE pela importância da coesão social e 

solidariedade, pela necessidade de articulação de políticas sociais e económicas, por 

                                                 
65 Hespanha (1997:125) sublinha “as políticas activas de inserção, de que é exemplo o rendimento mínimo 
português, constituem modalidades de intervenção mais avançadas ao combinarem ajuda económica com a 
participação social”. 
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considerar a dignidade humana, a valorização do trabalho e, por último, a necessidade de 

garantia de recursos mínimos de sobrevivência, enquanto pilares essenciais ao bom 

funcionamento da sociedade.  

Apesar de esta medida revestir um carácter universal, aceder-lhe exige a verificação 

cumulativa de diferentes critérios, tornando-a desde logo selectiva, dirigindo-se apenas para 

aqueles que se encontram em situação de grave carência económica. 

Rodrigues et al (2003:111) referem “À semelhança de outras medidas sociais, o rendimento 

mínimo exige a comprovação da carência do cidadão, a chamada prova de meios ou condição 

de recurso”. Os autores evidenciam que as exigências legais de acesso a esta medida deixam à 

margem uma percentagem importante de cidadãos em situação de pobreza.  

Mozzicafredo (1994) referindo-se aos princípios de acção do Estado-Providência fala da 

“consolidação das normas” cujo objectivo é, por um lado, aumentar as igualdades de 

oportunidades através de mecanismos de acesso de carácter universal e, por outro, reduzir as 

desigualdades sociais. Todavia, o autor sublinha “é claro que o resultado prático destas normas 

é não só diverso segundo a evolução das diferentes sociedades, como está longe de 

corresponder à proposição ideal, como pode observar-se actualmente na degradação de alguns 

dos componentes dos direitos sociais66” (Mozzicafredo 1994:26).  

Para além dos aspectos evidenciados, importa referir que o Rendimento Mínimo Garantido, 

actual Rendimento Social de Inserção, tem conduzido, por parte da sociedade, ao 

desenvolvimento de uma cultura contra o Estado-Providência, a uma atitude de condenação, 

moralização e de revolta contra os beneficiários desta medida67. 

 

                                                 
66 A propósito Rodrigues (1999:16) refere “A lógica de esvaziamento do Estado de bem-estar, fundado em 
direitos sociais de carácter universal, tem vindo a revalorizar esquemas selectivo-residuais, progressivamente 
suportados na “comprovação dos recursos”, isto é, tem – se assistido à perda /enfraquecimento da universalidade 
das políticas estatais”. 
67 Rodrigues et al (2003:101) salientam “Os esquemas das medidas activas é percebido, por muitos especialistas, 
como um retrocesso da montagem do sistema de protecção social da cidadania, tanto pelo seu carácter 
compulsório, como pelo moralismo que está explicito na base da sua argumentação ideológica. Pode estar-se a 
promover uma reedição incompreensível do espectro da dependência e da acomodação dos sujeitos na condição 
de beneficiários perpétuos, assentados na ameaça de que isto pode conduzir a uma lassidão dos vínculos com a 
ética do trabalho”. 
Centeno (2003:46) sustenta que “…as políticas sociais acabaram por se transformar, para o senso comum no 
arquétipo das despesas incontroláveis e susceptíveis de utilização abusiva, em vez de serem vistas como um 
investimento necessário à sustentação do desenvolvimento”. 
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2.1.3 - A Principal legislação RMG/RSI 

 

A Lei nº 19-A/96, de 29 de Junho, institui o Rendimento Mínimo Garantido, também 

designado por RMG, através de uma prestação do regime não contributivo da segurança social 

aliada a um programa de inserção. A 31 de Julho, esta lei foi regulamentada pelo Decreto-Lei 

nº 196/97 face ao carácter inovador da medida e considerando a importância que esta 

experiência demonstrou. 

Com o objectivo de conferir maior uniformidade à aplicação da medida e ainda regular novas 

questões que a sua implementação veio evidenciar surgiu o Decreto-Lei nº 84/2000, de 11 de 

Maio. 

Com a passagem para o XV Governo Constitucional assiste-se à revogação do RMG pela Lei 

13/2000, de 21 de Maio, que institui o Rendimento Social de Inserção, também designado por 

RSI. 

O Decreto-Lei nº 283/2003, de 8 de Novembro, vem regulamentar a Lei 13/2003. Como refere 

o diploma “regulamentar o regime jurídico do Rendimento Social de Inserção”; “dar sequência 

e exequibilidade às medidas de descriminação positiva que haviam sido consagradas”. 

O XVI Governo Constitucional mantendo em vigor a Lei 13/2003 fez-lhe uma primeira 

alteração através da Lei nº 45/2005. 

Por último, e até à presente data, surge o Decreto-Lei nº 42/2006 de 2 de Fevereiro que vem 

alterar o Decreto-lei nº 283/2003, de 8 de Maio. 

A diversa legislação publicada a partir da implementação do RMG foi ao longo do tempo 

sofrendo pequenas mudanças. No entanto, só com a revogação do diploma que lhe deu origem 

e posterior transição para o RSI se verificaram significativas alterações que importa expor, 

tendo em conta o impacto negativo que recaiu sobre a possibilidade de acesso à medida ou 

manutenção na mesma. 

Não sendo objectivo efectuar uma apreciação exaustiva dos diversos artigos legislativos, 

importa abordar os aspectos mais evidentes das referidas alterações. 

Desde logo encontramos as divergências que se arrolam sendo que em primeiro lugar surgem 

as alterações criadas pelo RSI, no âmbito da governação do XV governo constitucional, e 
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posteriormente as alterações patentes na Lei nº 45/2005 e 42/2006, operadas pelo XVI 

governo constitucional. A destacar: 

 

1 - Exigência de apenas os jovens com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos se 

inscreverem no centro de emprego.  

Na Lei 45/2005, de 29 de Agosto, verifica-se o alargamento desta obrigatoriedade a todos os 

indivíduos desempregados, sem a condicionante do factor idade. De facto, parece não fazer 

sentido que a inscrição seja limitada aos indivíduos com idades dentro dessa faixa etária, 

quando a idade activa vai muito além dos 30 anos. Esta condicionante, que retira a 

obrigatoriedade de inscrição destes indivíduos no Centro de Emprego, pode traduzir-se num 

apoio restrito na procura de colocação no mercado de trabalho, não obstante o 

acompanhamento sistemático que a medida deveria proporcionar. Não será de descurar que à 

medida que a idade avança a possibilidade de integração profissional parece diminuir.  

 

2 – A possibilidade da prestação do RSI, até 50% do seu valor, poder ser atribuída através de 

vales sociais.  

Esta possibilidade é eliminada, muito embora nunca tivesse sido regulamentada.  

Pensando na medida enquanto meio que ambiciona desenvolver a autonomização progressiva 

dos indivíduos/famílias esta seria não só uma forma de obstaculizar esse percurso, mas 

também uma forma de estigmatizar as famílias. A apresentação de um vale dessa natureza 

resultaria numa identificação fácil dos beneficiários que desta forma ficariam à mercê de 

atitudes discriminatórias e moralizadoras por parte da sociedade. O procedimento em causa 

poderia, ao invés de promover a autonomia dos beneficiários, fomentar uma maior 

dependência. 

 

3º - Contabilizar o total dos rendimentos do agregado familiar, independentemente da sua 

origem ou natureza, dos últimos 12 meses anteriores à data de requerimento da prestação. 

Aqui se inclui o valor da pensão de reforma dos idosos. 
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Constata-se, efectivamente, que no novo regime legal se assiste a uma maior exigência ao 

nível da ponderação dos rendimentos do requerente, cuja contabilização contribui para o 

colocar ou não na posição de beneficiário.  

A fórmula para o acesso à prestação de RSI deixa de ter como referência os rendimentos 

auferidos pelo agregado familiar nos últimos doze meses. Esta nova fórmula de cálculo fazia 

com que a real situação do indivíduo/família fosse indevidamente avaliada. De facto, uma 

pessoa que tivesse recebido uma prestação de desemprego nos doze meses que antecederam a 

apresentação da candidatura ao RSI, acabaria por aceder a um valor calculado em função de 

um rendimento já inexistente, ou mesmo não ter direito à prestação. Estavam aqui em causa os 

princípios da igualdade, solidariedade e justiça social, subjacentes à criação do Rendimento 

Mínimo Garantido. 

Esta alteração provocou o afastamento da medida de beneficiários/famílias que à luz da lei 

actual preencheriam os requisitos de acesso. 

Ora, numa conjuntura marcada por elevadas taxas de desemprego, muitas vezes desprotegido, 

o Rendimento Social de Inserção não servia, na maioria dos casos, ao contrário do que 

acontecia com o Rendimento Mínimo Garantido, para suprir as lacunas do regime de 

protecção no desemprego ou para apoio no termo do subsídio de desemprego68.  

Face aos condicionalismos legais, o acesso à medida só poderia ocorrer quando a desprotecção 

se manifestasse por um longo período temporal, pois só aí os cálculos matemáticos da 

prestação permitiriam colocar o indivíduo/família em situação de elegibilidade. 

O indeferimento do pedido de RSI resultava, assim, na negação do último69 dos apoios 

regulares a que estas famílias vulneráveis poderiam ter direito. 

De igual forma, o RSI deixava à margem os idosos pensionistas devido à imposição legal de 

contabilização dos subsídios de férias e natal do ano anterior, conexa com o cômputo dos 

rendimentos dos doze meses anteriores. Se pensarmos na realidade dos baixos valores das 

reformas, versus necessidades crescentes deste grupo de população envelhecida e doente, 

                                                 
68 O cálculo legalmente consagrado contrariava a tendência para num quadro de desenvolvimento do emprego 
precário o RSI constituir uma modalidade especial de protecção no desemprego, operando uma maior cisão entre 
os dois tipos de protecção (eventualidade desemprego e políticas de inserção). 
69 Ajuda de último recurso que só deve actuar depois de esgotadas todas as outras medidas, seja no plano laboral, 
seja no domínio das outras prestações sociais. 
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facilmente se percebe a dificuldade com que mensalmente se debatem para sobreviver. Mesmo 

com uma prestação de baixo valor, ser beneficiário da medida possibilita o acesso a apoios 

complementares70, tantas vezes importantes no suprir de necessidades indispensáveis à 

sobrevivência. 

No actual diploma legal do RSI – 45/2005 deixa de se verificar esta forma de cálculo, sendo 

apenas considerados os rendimentos do último mês ou a média dos últimos três meses, no caso 

de rendimentos variáveis. 

 

4º - Concessão do RSI pelo período de um ano, findo o qual é obrigatória a apresentação de 

novo requerimento.  

O diploma anteriormente citado reintroduz o princípio da renovação automática da prestação 

ao fim de doze meses, contrariando o previsto na lei anterior que obrigava à formalização de 

nova candidatura. 

Em meu entender, a pertinência deste formalismo parece discutível. Se considerarmos que a 

atribuição da prestação RMG/RSI depende apenas, na maioria dos contextos de trabalho, de 

uma entrevista feita em gabinete, creio que a recandidatura à medida seria essencial para uma 

reavaliação da situação socio-económica do indivíduo/família. 

A metodologia de trabalho focada resulta da insuficiência de recursos humanos e do elevado 

número de requerimentos RMG/RSI entrados em cada mês. Este facto inviabiliza um trabalho 

de qualidade que deveria aliar a entrevista inicial a uma visita domiciliária, capaz de permitir 

uma apreciação mais fundamentada das declarações prestadas. Esta dificuldade operacional 

resulta, por vezes, no recebimento indevido71 da prestação pecuniária. 

Acresce que o elevado número de beneficiários associado à dificuldade de inserção faz com 

que os indivíduos estejam anos a beneficiar da medida sem serem chamados ao cumprimento 

de um programa de inserção.  

Dos factos expostos, decorre que a obrigatoriedade de recandidatura à medida, após um ano de 

atribuição, poderia representar não só uma maior vantagem relacionada com a 

                                                 
70 Apoios de carácter subsidiário, previstos na Lei. A título de exemplo, refere-se a atribuição pontual deste tipo 
de apoios para liquidação de dívidas contraídas nas farmácias. 
71 De salientar que a omissão de informação faz parte das estratégias de sobrevivência desenvolvidas por estes 
públicos. 
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responsabilização do indivíduo/família na assunção de compromissos, perante a medida, mas, 

sobretudo, um avanço na difícil caminhada da autonomização. 

No decurso desta análise, não pode ser ignorado o acórdão nº 509/2002/Tribunal 

Constitucional – Processo nº 768/2002 em que o Presidente da República requereu a 

apreciação da constitucionalidade do artigo 4, nº 1, que regula a titularidade do direito ao RSI. 

Enquanto que a Lei 19-A/96 de 29 de Junho que implementou o RMG reconhecia a 

titularidade do direito à prestação aos indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, o 

diploma que antecedeu a lei pretendia garantir a titularidade do direito aos indivíduos com 

idade igual ou superior aos 25 anos, com algumas excepções. 

A dúvida da constitucionalidade residia em saber se tal limitação estava ou não de acordo com 

os princípios constitucionais. Esta limitação pretendia ser imposta pelo XIV governo 

constitucional. 

Ao longo da extensa exposição feita no referido acórdão pode ler-se: “ A legislação que visa 

assegurar um rendimento mínimo ou um rendimento social de inserção constitui uma 

concretização do direito de todos à segurança social (artigo 63º, nº 1, da CRP), 

correspondendo mais especificamente, à obrigação derivada do Estado organizar um sistema 

de segurança social em ordem a proteger «os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e 

orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de 

meios de subsistência ou capacidade para o trabalho» (artigo 63º, nº 3, da CRP) ”.72 

Como se pode verificar no referido acórdão, não estando em causa uma indisponibilidade 

financeira comprovada para garantir os direitos sociais entretanto instituídos e porque se trata 

de direitos fundamentais, o Estado não pode basear-se em “preconceitos de natureza 

ideológica não constitucionalmente sustentados” para restringir os direitos referidos. Mesmo 

estando perante uma justificação válida e constitucionalmente aceite “O Estado não pode 

afectar ou suprimir prestações existentes de uma forma arbitrária, discriminatória, com 

eventual violação de princípios constitucionalmente consagrados”73. 

No supracitado acórdão faz-se referência ao princípio da igualdade, universalidade na 

titularidade e ao exercício dos direitos, bem como a discriminação das pessoas. Por outro lado, 

                                                 
72  Acórdão nº 509/200/T Const. – Processo nº 768/2002. 
73 Acórdão nº 509/200/T Const. – Processo nº 768/2002. 
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não havendo um apoio substitutivo ou compensatório para as pessoas agora excluídas da 

titularidade, não se encontrou fundamento para a restrição que se pretendia implementar e, 

segundo os autores, estaria a ser violado o direito à segurança social, o princípio da igualdade, 

universalidade dos direitos e a justiça social.  

Pese embora a importância de fomentar nos jovens a iniciativa da procura de emprego e as 

suas capacidades de empreendedorismo, atribuindo-lhes um papel activo na comunidade onde 

se inserem, é certo que as medidas actualmente existentes destinadas a promover a sua 

integração na vida activa ou a sua formação profissional, para além de não corresponderem 

frequentemente às suas expectativas, são limitativas, não só face aos critérios de integração 

exigidos, mas também pelos aspectos burocráticos que revestem os programas. 

Da síntese exposta decorre a decisão do tribunal constitucional que se pronuncia pela 

inconstitucionalidade da norma em apreço “por violação do direito a um mínimo de existência 

condigna inerente ao princípio do respeito da dignidade humana, princípios esses decorrentes 

das disposições conjugadas dos artigos 1º, 2º e 63º, nº 1 e 3, da Constituição da República 

Portuguesa”. 74 

Com a 1ª alteração à Lei nº 13/2003, de 21 de Maio, através da Lei nº 45/2005 de 29 de 

Agosto, verifica-se que o governo pretende retomar a luta contra a pobreza garantindo a 

satisfação das necessidades básicas e a inserção socio-económica dos beneficiários, tendo por 

base os princípios da igualdade, solidariedade e justiça social. Apesar da alternância de 

governos entre “direita” e “esquerda” e independentemente dos princípios que norteiam a sua 

acção, tem-se verificado que Portugal tem desenvolvido esforços no sentido da implementação 

e efectivação desta e de outras medidas, à semelhança do que tem vindo a acontecer noutros 

países da União Europeia. Contudo, a sua prática tem vindo a revelar inúmeras fragilidades 

que, dependendo das medidas, se repercutem ao nível de expectativas demasiado elevadas 

relativamente a uma possível integração no mercado de trabalho, tais como fracas regalias 

sociais, entraves burocráticos, entre outros aspectos não menos importantes. No caso do RMG, 

actual RSI, assiste-se a montantes de prestação baixos, muito aquém  dos valores pagos pelos 

                                                 
74 Acórdão nº 509/200/T Const. – Processo nº 768/2002.  
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restantes países da União Europeia e a expectativas excessivamente ambiciosas, relativamente 

à eficácia dos denominados programas de inserção. 

Têm sido proferidos discursos atractivos quanto ao combate da exclusão social. Porém, o que 

parece ser uma verdade é a existência de um afastamento entre discursos políticos e a 

execução prática das políticas.  

Esta frase pode ser justificada se pensarmos no número de beneficiários integrados no 

mercado de trabalho através dos programas de inserção, previstos na medida, como se pode 

comprovar no âmbito da investigação efectuada. 

Para Baptista (1999), as medidas que vigoram em Portugal não se distanciam muito das 

desenvolvidas noutros países da União Europeia. No entanto, o autor refere que a 

particularidade do caso português recai, sobretudo, no notório afastamento entre o que está 

instituído e a sua aplicação prática, à semelhança do que acontece com outras realidades, 

nomeadamente no que se refere às políticas passivas. 

Neste âmbito, Aguiar (1986:865) salienta “A evolução política tem-se processado nesta 

sociedade de modos paradoxais e perversos, onde os objectivos atingidos não correspondem, 

nem sequer se articulam consistentemente, com as intenções anunciadas pelos detentores do 

poder. O que se encontra na acção política dos que exercem o poder é a perplexidade e o 

ajustamento perpétuo, seja perante as evoluções criticas que não controlam, seja pela 

incapacidade de atingir os objectivos que escolhem”. 

Nesta mesma linha de análise, Santos (1995:87) afirma que existe uma grande distância entre 

a legislação e as práticas sociais “…a primazia, a autonomia e o autoritarismo do Estado têm 

sido frequentemente usados para promover o Estado a agente de modernização da sociedade. 

Essa modernização é, no entanto, falsa em muitas instâncias, porque se queda nos textos 

legais, ordinários e constitucionais, e dificilmente se traduz práticas sociais adequadas”. 

Como reflexão acerca das afirmações feitas pelos autores citados e transportando-as para a 

realidade em estudo, poder-se-á questionar a vertente de inserção consagrada na lei, 

especificamente a sua exequibilidade prática percepcionada no âmbito do trabalho directo com 

os seus principais destinatários. 

Parece consensual que a filosofia da medida é meritória. Contudo, a experiência demonstra 

que nem sempre se cumprem os preceituados legais. Quando a lei evidencia que os programas 
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de inserção devem ser negociados/contratualizados, o trabalho com o indivíduo/família revela, 

fruto é certo de inúmeros factores75, uma quase imposição desta ou daquela acção dentro da 

oferta disponível. Em representativo número de situações o beneficiário aceita a 

contratualização mesmo contra a sua vontade e expectativa76, nem sempre consciencializado 

da responsabilidade que lhe subjaz, uma vez que da formalização do contrato depende o 

acesso à prestação pecuniária.  

As acções são frequentemente “impostas”, até porque parece ser importante engrossar as 

estatísticas e ofuscar os verdadeiros problemas que revestem a inserção sócio-profissional dos 

beneficiários. Face à inexistência de alternativas, é frequente o seu encaminhamento para a 

área da educação, tentando a visibilidade da inserção por esta via, não obstante a importância 

do combate ao abandono escolar e da alfabetização de adultos, no contexto da designada 

sociedade do conhecimento ou da informação. 

É claro que o sucesso parece já condenado à partida, pela inadequação das respostas às 

expectativas dos beneficiários.  

 
                                                 
75 Podem ser apontados alguns entraves que envolvem a inserção dos Beneficiários/Famílias, nomeadamente a 
insuficiência de recursos para a inserção em áreas tão importantes como o emprego; o nível de aspiração das 
famílias ou indivíduos, sendo mais fácil adoptar uma atitude passiva de clientelismo e dependência dos serviços; 
deficitário envolvimento das parcerias, onde todos “empurram” responsabilidades para o domínio da segurança 
social. Frequentemente, transportam para o campo da análise e acção preconceitos e atitudes moralizadoras, em 
vez de sinergias e soluções capazes de ultrapassar as limitações e os problemas inerentes a um trabalho onde se 
exige uma participação activa de todos os intervenientes; o rácio Técnico/número de famílias a acompanhar. No 
Centro Distrital de Segurança Social onde exerço funções, este número ronda os 270 processos por técnico, que 
correspondem a 270 agregados familiares (este número traduz apenas os agregados familiares acompanhados no 
âmbito do RSI, deixando de fora os agregados da restante acção social). Desta forma e sabendo-se que a base de 
um programa de inserção é a realização de um bom diagnóstico, é fácil antever mais uma das condições que 
concorrem para o insucesso dos programas de inserção. A propósito, Hespanha et al (2000:294) sublinham: “O 
RMG é muito consumidor de recursos humanos e dificilmente permitirá que esses técnicos possam ser deslocados 
para outras actividades”. 
De salientar a insuficiência de equipamentos de apoio às famílias, nomeadamente apoio à infância e 3ª idade; 
deficitária ou inexistente rede de transportes rodoviários que condiciona, frequentemente, o desenvolvimento de 
acções de inserção. Estes condicionalismos traduzem-se, não poucas vezes, numa recusa por parte das mulheres 
relativamente ao cumprimento de acções de inserção. As aldeias peri-urbanas, fora do período lectivo, não 
dispõem de uma rede de transportes que facilite as deslocações em horários adaptados aos diferentes contextos de 
trabalho. 
Um cenário assim, impõe a criação de sinergias, por parte do governo central e autarquias locais, no sentido de 
eliminar as resistências que obstaculizam o desenvolvimento local e pessoal.  
76 As famílias destituídas tendem a ser menos capazes de definir os seus interesses porque se encontram, 
maioritariamente, no patamar do não querer e do não aspirar. Consequentemente, escassas vezes, afirmam 
pretensão alguma junto dos Técnicos e das instituições. 
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2.1.4 - Viragem: RMG/RSI – A mudança de designação 

 

Apesar de actualmente os governos demonstrarem uma maior preocupação acerca do que hoje 

se designa de exclusão social, certo é que tratar um problema tão complexo como a pobreza e 

suas características tem-se revelado uma questão jurídica difícil. Esta fundamenta, de certa 

forma, os entraves ao desenvolvimento de políticas sociais, uma vez que o sistema jurídico 

atenta mais às obrigações do que aos direitos. 

Lenoir (1996) reportou-se ao antigo regime para demonstrar que à pobreza não correspondiam 

direitos. Caminhavam lado a lado as proibições e as obrigações. Estas fundavam-se em 

aspectos de carácter religioso, distinguindo-se os verdadeiros e os falsos pobres. 

O autor abordou o RMI (Rendimento Mínimo de Inserção), no caso francês, criado no virar do 

século enquanto novo direito de assistência. Esta medida constituiu a afirmação de um direito, 

atribuindo um mínimo social dirigido aos cidadãos que por múltiplas razões são incapazes de 

retirar do trabalho recursos suficientes para prover o seu sustento. Com esta medida assiste-se 

também ao nascimento de um novo mecanismo jurídico baseado na contratualização, fazendo 

depender a prestação pecuniária da assinatura de um contrato. 

A importância desta medida reside, então, na ambição de associar um direito de rendimento a 

um direito/dever de inserção, questão interrogada pelo autor em referência, na medida em que 

a proclamação desse direito pode não corresponder ao seu conteúdo prático. O problema está 

na possibilidade, ou não, de dar ao direito um conteúdo real. 

Parece que a dificuldade se situa precisamente a este nível. Fala-se realmente de um direito de 

inserção, quando a sua efectiva concretização não vai muito além da definição dos programas 

de inserção. 

Como refere o autor, a modalidade de tradução jurídica de um direito ao trabalho é 

questionável dentro de uma economia liberal que assenta sobre uma quantidade de decisões 

autónomas e descentralizadas. A efectivação de um direito repousa sobre a capacidade real ou 

suposta do Estado em assegurar uma regulação económica que, simultaneamente, permita o 

pleno emprego e a procura de uma adequação entre expectativa e oferta de trabalho. 

Aqui reside uma curiosidade jurídica que demonstra inúmeras ambiguidades que acompanham 

a definição conjunta de um direito a um rendimento e a um direito à inserção. 
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Em Portugal, a filosofia da lei aponta para um verdadeiro percurso de inserção com o 

desenvolvimento de várias acções contratualizadas entre as partes tendentes à autonomização 

dos indivíduos/famílias. Contudo, o que a prática tem revelado, do meu ponto de vista, são 

uma série de dificuldades que, ao que parece, não são consideradas na elaboração das leis. 

Traçam-se objectivos que na prática não se concretizam. Os obstáculos de que falo foram já 

referidos neste trabalho.   

Com a mudança do XIV para o XV Governo Constitucional assistiu-se à revogação do 

Rendimento Mínimo Garantido (RMG) pela Lei 13/2000, de 21 de Maio e institui-se o 

Rendimento Social de Inserção (RSI). Decorrente desta alteração governamental impõe-se 

uma reflexão em torno da mudança de designação, onde um olhar atento pode encontrar outros 

significados.   

Enquanto que a designação RMG coloca a tónica no rendimento associando-lhe a componente 

social, a designação RSI parece querer apontar para a valorização da questão da inserção. 

Porém, ao nível do RSI e considerando os estrangulamentos situados no acesso à medida 

(acentuado decréscimo no número de beneficiários verificado aquando da transição77) entra-se 

já numa primeira contradição, pois se o indivíduo não é beneficiário também não será 

abrangido por um programa de inserção. 

Acresce que não tendo sido criadas com a transição novas medidas de inserção, parece não se 

poder falar em melhorias neste aspecto central da medida – a inserção. De facto, um dos 

problemas que se tem evidenciado refere-se à ausência de instrumentos de política adequados 

para a construção de programas de inserção sólidos e mais ambiciosos. Na verdade, para este 

tipo de população o programa de inserção requer projectos prolongados, capazes de lidar com 

todos as adversidades. Devem ser estabelecidas metas simples e operacionalizantes, 

mobilizando recursos de qualidade e um sistema institucional de respostas profissionalizadas e 

multi-sectoriais nos diferentes domínios da vida em sociedade. Estes objectivos têm em vista 

uma efectiva e duradoura integração no mercado de trabalho e comunidade. 

Assim sendo, parece não se verificar na aplicação da lei uma correspondência entre a nova 

designação e novas oportunidades de inserção.  
                                                 
77 Entre 2003 e 2005, com a transição do RMG para RSI, verificou-se uma redução significativa do número de 
agregados familiares a beneficiar da medida. Esta redução, no Distrito de Vila Real, situou-se nos 23,2%. Fonte: 
IIES e CDSS Vila Real. 



 78 

Nos preâmbulos da vasta legislação que tem surgido, desde a implementação dos projectos-

piloto experimentais até ao presente Decreto-Lei nº 42/2006, pode constatar-se que na sua 

essência a medida se afigura semelhante. Porém e tendo em conta a descrição anteriormente 

efectuada acerca das principais diferenças verificadas parece, do meu ponto de vista, ser 

possível tecer alguns comentários. 

O discurso encontrado no Decreto-Lei nº 283/2003, a certa altura refere “ O novo regime 

consagrado tem como objectivos fundamentais reforçar a natureza social e promover 

efectivamente a inclusão dos mais carenciados, privilegiando a inserção e introduzindo maior 

rigor na atribuição”. Continua expondo: “…conferindo assim uma eficácia social acrescida 

com claros benefícios para as pessoas e para o Estado”. 

Penso, no meu entender, que o rigor da atribuição e a eficácia da medida deveriam ser 

avaliados sob o ponto de vista da inserção e não pela redução do número de beneficiários. 

Recorde-se a tentativa de limitação da idade de acesso à medida a indivíduos menores de 25 

anos, situação que mais parece indiciar uma necessidade de redução de encargos financeiros 

(como se pode comprovar na redução do número de agregados familiares beneficiários da 

medida aquando da transição de RMG para RSI) do que uma preocupação com a 

concretização dos programas de inserção. 

Recordem-se também as novas regras de cálculo da prestação que penalizaram numerosos 

agregados familiares, deixando-os sem qualquer tipo de cobertura social em situações de 

maior vulnerabilidade económica. 

Do mesmo modo, a limitação da obrigatoriedade de inscrição no centro de emprego aos 

beneficiários com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos exclui, à partida, uma 

significativa franja de população que pode encontrar-se numa situação de desemprego, por 

vezes de longa duração.  

Compreende-se que a camada mais jovem de indivíduos, quantas vezes à procura do primeiro 

emprego, necessite de um impulso nesse processo no sentido de os tornar elementos activos da 

sociedade. O que não se percebe claramente é o objectivo dessa nova regra, também ela 

própria excludente, na medida em que atira para a margem um grupo de pessoas que, para 

além da experiência e das competências desenvolvidas e adquiridas ao longo do seu percurso 
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profissional, são dotadas ainda de grande capacidade para continuar no exercício de uma 

profissão.  

Creio que alargar a obrigatoriedade de inscrição aos 65 anos seria positivo como elemento 

inicial na procura de integração profissional. Esta ideia ganha consistência se pensarmos no 

elevado número de beneficiários a acompanhar que condiciona fortemente a 

negociação/contratualização de programas de inserção, imediatamente a seguir ao deferimento 

do requerimento de candidatura à medida. 

O acto da inscrição no centro de emprego significaria, desde logo, um passo importante (dado 

pelos beneficiários) na caminhada da inserção e na assumpção de responsabilidade nesse 

processo. Simultaneamente, concederia aos centros de emprego uma percepção real do 

número de beneficiários desempregados que poderia servir de base à construção de outras 

respostas de inserção (na ausência de ofertas de emprego), adaptadas às especificidades destes 

grupos.  

Tal obrigatoriedade parece não interessar pelo impacto negativo em termos do aumento de 

números de desempregados inscritos nos centros de emprego. Estatisticamente, poderiam 

revelar números oficiais preocupantes. 

Acresce que, no meu entendimento, as medidas do chamado mercado social de emprego têm 

contribuído, e muito, para mascarar o verdadeiro problema do desemprego do nosso país, não 

produzindo respostas efectivas de emprego. O que se verifica é uma grande rotatividade entre 

emprego e desemprego e a integração de beneficiários em cursos de formação profissional78 

que, uma vez concluídos, não proporcionam qualquer garantia de colocação no mercado de 

trabalho. 

Presentemente, tudo parece indiciar que a procura de formação profissional, na grande maioria 

dos casos, estará mais associada à obtenção de uma bolsa de formação do que à procura de 

qualificação/competência profissional.  

                                                 
78 Branco (2001:314) refere que “a oferta de formação profissional que, com frequência, não se ajusta ao perfil 
social e condição pessoal dos cidadãos titulares, nem dá lugar a uma relação virtuosa formação-emprego, 
registando-se que cidadãos abrangidos pelo RMG realizam, sucessivamente, cursos de formação de natureza 
diversa ou similar, assumindo, assim, mais uma função ocupacional do que um papel estruturante numa 
trajectória de inserção económica”. 
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Não será de ignorar que parece existir, por parte dos beneficiários, um descrédito face aos 

mecanismos públicos de colocação no mercado de trabalho, precisamente pela ausência de 

respostas atempadas e de carácter definitivo. 

Todos os aspectos evidenciados revelam um distanciamento entre o que está legalmente 

instituído e o que na realidade se pratica.  

A este respeito, e no domínio da consagração dos direitos sociais, Rodrigues et al (2003) 

acentuam “Trata-se de uma área que, até hoje, tem valido mais pelo debate de ideias e de 

propostas do que pelo alcançado na sua real vinculação”. 

 

O Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção, enquanto medida de 

política social activa que põe a tónica na inserção sócio-profissional dos seus beneficiários tem 

vindo, do meu ponto de vista, a apresentar fragilidades no domínio da inserção no mercado 

laboral.  

O capítulo seguinte pretende ser um contributo para o estudo dos factores sociologicamente 

relevantes que possam interferir nos percursos profissionais dos beneficiários da medida em 

apreço, clarificando alguns dos obstáculos que norteiam a exequibilidade da inserção neste 

domínio.  
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DOS PERCURSOS DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS 
BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA DE POLÍTICA SOCIAL RENDIMENTO MÍNIMO 
GARANTIDO (RMG) / RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI), NO 
CONCELHO DE VILA REAL 

 

3.1 - OBJECTO DE ESTUDO 

 

A implementação do Rendimento Mínimo Garantido, actual Rendimento Social de Inserção, 

revelou-se inovadora na medida em que tentou romper com a tradição assistencialista que 

caracterizava as medidas de protecção social. Ele representou uma importante viragem em 

termos de políticas sociais, como se pode verificar nas três ideias que fundamentaram a lei que 

lhe deu origem. Em primeiro lugar, subjaz à sua criação a garantia de um nível digno de 

subsistência com a atribuição de uma prestação pecuniária indexada ao valor da pensão social 

em vigor, como um direito universal, independente de uma carreira contributiva. 

Em segundo, a par da prestação pecuniária existe uma responsabilização partilhada na 

caminhada da inserção, sob a forma de contrato social, exigindo-se a 

participação/envolvimento dinâmico entre Estado, parceiros sociais, sociedade civil e os 

próprios beneficiários. 

Por último, o Estado pretende fomentar a construção de uma estrutura de parceria alargada na 

gestão dos recursos, com a finalidade de atingir novas oportunidades de inserção, tudo isto 

assente numa lógica de territorialização das políticas de protecção social. 

Para Guerra e Chitas (1998:8) “o dispositivo de Rendimento Mínimo repousa, assim, sobre um 

princípio de solidariedade nacional e apresenta-se, hoje, como um direito assegurando o 

acesso a um recurso diferencial e a uma cobertura social alargada”. 

Decorridos cerca de doze anos de execução da medida e outros tantos de experiência 

profissional enquanto técnica de uma equipa operativa, tenho questionado diversas vezes os 

percursos profissionais dos beneficiários RMG/RSI e os factores que os influenciam ou 

influenciaram.  

Este estudo pretende materializar-se num percurso de análise que ajude a compreender quais 

os factores sociologicamente relevantes que, provavelmente, estarão na base da situação 
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profissional dos beneficiários da medida Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social 

de Inserção e que abra caminho para uma reflexão em torno desses mesmos factores. 

Confiamos que a análise comprovada dos referidos factores proporcionará uma melhor 

percepção dos constrangimentos inerentes ao complexo processo de integração profissional 

dos beneficiários e contribuirá para um melhor desempenho profissional no apoio à construção 

de programas de inserção mais adequados.  

Considerando que o presente estudo versou sobre os percursos de inserção profissional dos 

beneficiários da medida de política social RMG/RSI e que a integração profissional é um 

factor determinante de integração social, importa ainda perceber o interesse que o trabalho 

assume na esfera pessoal, familiar e social dos indivíduos, por oposição às implicações que o 

desemprego aporta para as mesmas dimensões da vida em sociedade. 

 

3.2 - FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 
 
A hipótese, por definição, tem por objectivo a antecipação das possíveis aferições “uma 

proposição provisória, uma proposição que deve ser verificada” Quivy (1992:137). Segundo 

Bell (2002:35) “as hipóteses fazem, portanto, afirmações sobre relações entre variáveis e 

fornecem ao investigador uma linha de orientação quanto à forma como o palpite original 

pode ser testado”. 

Resultante da revisão da literatura efectuada anteriormente e procurando estabelecer o elo de 

ligação entre o campo teórico e o campo prático, podem ser enunciadas as seguintes hipóteses: 

1 - A implementação do Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção, 

enquanto medida de política social activa que preconiza a inserção profissional dos 

beneficiários desempregados, tem contribuído de forma relevante para a sua integração 

profissional; 

2 - As actividades profissionais dos progenitores dos actuais beneficiários 

condicionam/condicionaram os percursos profissionais destes; 

3 – Nas variáveis estudadas encontram-se diferenças significativas entre o meio urbano e rural. 
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3.3 - METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

Na definição de Tukman (2000), a metodologia é uma viagem a percorrer para atingir um 

determinado fim. Trata-se então de realizar um conjunto de acções e procedimentos, 

construídos de forma sequencial, a fim de definir com a maior clareza possível os objectivos 

da investigação a realizar. 

O estudo realizado compreendeu um estudo quantitativo e um estudo qualitativo. O primeiro 

baseou-se, fundamentalmente, na consulta a uma base de dados socio-económicos pré-

existente,79 resultante do estudo e acompanhamento social no âmbito do trabalho directo com 

esta população alvo.  

Com base nos dados recolhidos a partir de um instrumento de trabalho existente – Ficha de 

Processo Familiar e outras informações obtidas no atendimento/acompanhamento social das 

famílias foram construídas três grelhas de recolha de informação, para posterior tratamento no 

programa estatístico para as ciências sociais (SPSS). Recorreu-se também ao programa 

Microsoft Excel para a elaboração de algumas tabelas e gráficos. 

Considerando a falta de algumas informações complementares que interessava conhecer, 

procuramos obtê-las de forma informal durante os contactos com os beneficiários. 

Para a realização do estudo qualitativo foi escolhida a entrevista semidirectiva. Esta 

caracteriza-se pela elaboração antecipada das questões sem que, contudo, seja exigida uma 

ordem rígida na sua formulação; procura garantir que os vários entrevistados respondam às 

mesmas questões; o desenvolvimento da entrevista vai-se adaptando ao entrevistado e 

possibilita um tratamento mais sistemático dos dados. 

Este tipo de entrevista permite ainda a clarificação do sentido das respostas dadas pelo 

entrevistado, se essa necessidade se verificar no decurso da mesma. 

Para Albarello et al (1997:111) “a entrevista semidirectiva está submetida a duas exigências: a 

pertinência relativamente ao objecto de estudo e a apreensão o mais fiável possível do modo 

de pensamento do entrevistado”. 

                                                 
79 Ficha de processo familiar. 
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Moser e Kalton citados por Bell (2002:118) descrevem a entrevista como “uma conversa entre 

um entrevistador e um entrevistado que tem o objectivo de extrair determinada informação do 

entrevistado”. 

A entrevista deverá obedecer a alguns requisitos, nomeadamente ter por base uma necessidade 

específica de recolha de informação, ter um objectivo bem definido, ser devidamente 

planeada, ter por base um guião e, por fim, a selecção dos entrevistados. 

 

3.4 - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

O presente trabalho envolveu agregados familiares beneficiários da medida de política social 

RMG/RSI pertencentes ao meio urbano e rural, com o objectivo de estabelecer uma 

comparação de resultados entre os dois meios. Trata-se de agregados familiares beneficiários 

desta medida de política social entre dois e oito anos, tempo mínimo e máximo de 

permanência na mesma, respectivamente.  

Foram consideradas as freguesias urbanas: Nª Sr.ª da Conceição, S. Pedro e S. Dinis. As 

freguesias de Lordelo, Mateus, Arroios e Parada de Cunhos foram, de igual modo, 

consideradas freguesias urbanas em virtude da sua proximidade ao centro urbano (situadas nos 

limites geográficos da cidade), assumindo características sócio-espaciais idênticas. 

A amostra do meio rural é constituída pelas restantes freguesias do concelho de Vila Real: 

Abaças, Adoufe, Andrães, Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, 

Lamares, Lamas- de- ôlo, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Pena, Quintã, S. Tomé do Castelo, 

Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da Samardã. 

Entre elas encontram-se freguesias de montanha, em que predomina basicamente uma 

agricultura de subsistência e algumas freguesias pertencentes à Região Demarcada do Douro. 
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3.5 - CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA 
 

Como já foi referido, o trabalho realizado compreendeu um estudo quantitativo e um estudo 

qualitativo.  

Para a concretização do primeiro, do total de agregados familiares beneficiários da medida 

entre dois a oito anos, foram seleccionados de forma aleatória (com excepção dos 

beneficiários de etnia cigana, toxicodependentes e alcoólicos) 65 agregados do meio urbano e 

65 do meio rural. 

Para o estudo qualitativo foram retirados da amostra inicial 32 beneficiários, divididos em 

duas sub-amostras: 16 dos quais a exercer actividade profissional (integrados no mercado de 

trabalho antes/aquando da entrada na medida ou integrados no mercado de trabalho durante o 

período em análise 1997/2005) e 16 desempregados. As sub-amostras contemplam 8 

beneficiários do meio urbano e 8 do meio rural.  

Em todas as sub-amostras foram seleccionados ambos os sexos, diferentes idades e diferentes 

habilitações literárias. 

 

 

3.5.1- Guião de entrevista para os beneficiários da medida de política social RMG/RSI 
integrados no mercado de trabalho 

 

1 – Considera o trabalho importante? Porquê? 

2 – O trabalho dá-lhe satisfação? Porquê? 

3 – Como concilia o trabalho com a vida familiar?  

4 – Em que gasta o salário que recebe no final do mês? 

5 – Que mudanças o trabalho trouxe para a sua vida pessoal e familiar? 

6 – Por estar a trabalhar sente-se mais valorizado pela família? E pelos vizinhos?  

7 – Tem projectos para o futuro? Quais? 
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3.5.2 - Guião de entrevista para os beneficiários da medida de política social RMG/RSI 
desempregados 

 

1 - Considera o trabalho importante? Porquê? 

2 – Em sua opinião, a que se deve a sua situação de desemprego? 

3 – O que tem feito para arranjar trabalho?  

4 – Sente-se culpado por estar desempregado? 

5 – Como ocupa os seus dias? 

5 a) – Ontem, por exemplo, o que fez? 

6 – Quais as privações que o desemprego trouxe para a sua vida? 

7 – Em situação de maior necessidade tem amigos a quem recorrer? 

8 – Por estar desempregado sente que a família o/a trata de forma diferente?   

9 – Desde que ficou desempregado/a, os seus amigos e vizinhos olham-na/o ou tratam-no/a da 

mesma maneira?  

10 - Tem projectos para o futuro? Quais? 

11 – Sem trabalho e sem salário o que é que mais o preocupa?  

 

 

3.6 - CONTEXTO LOCAL DA PESQUISA – BREVE CARACTERIZAÇÃO DO 
CONCELHO DE VILA REAL 

 
O concelho de Vila Real é limitado a Norte pelos concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca 

de Aguiar; a nascente pelo de Sabrosa; a Sul pelos do Peso da Régua e Santa Marta de 

Penaguião; a poente pelo de Amarante e a Noroeste pelo de Mondim de Basto. 

Vila Real é um dos 14 concelhos do distrito, com uma área geográfica de 377,1Km2 e uma 

população de cerca de 50.000 habitantes, distribuídos por 30 freguesias. Em termos de 

densidade populacional apresenta o 3º valor mais elevado do Distrito, 133,9 hab /Km2. 

A distribuição da população não é homogénea, havendo maior concentração demográfica à 

volta da cidade de Vila Real. 
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Em termos económicos e como refere Borges (2006), Trás-os-Montes depende de dois 

importantes acessos: o rio Douro, com a linha-férrea, ao longo dos vales do Corgo e Douro e a 

serra do Marão atravessada pelo IP4 que liga o Porto, o litoral e o Minho a Vila Real e, daqui, 

por sua vez, Chaves e Bragança. 

A estrutura económica do distrito de Vila Real, também espelhada na realidade do concelho, 

caracteriza-se por uma forte predomínio do sector terciário, comércio e serviços. 

Regista-se ainda a fraca vitalidade do sector secundário, aspecto que parece estar directamente 

relacionado com a falta de investimento neste sector, o que condiciona, à partida, o 

crescimento do tecido industrial do distrito. 

Trata-se de um distrito com uma estrutura empresarial reduzida, quer do ponto de vista da 

concentração de empresas, quer pela sua dimensão, qualificação de mão-de-obra, valor 

acrescentado e domínio de mercados.  

Vila Real, capital de distrito, assume-se como o concelho onde o sector terciário tem maior 

peso, seguido do sector secundário, dado ser um dos principais pólos do tecido empresarial do 

distrito. 

No que respeita ao sector primário, assume particular relevo a agricultura com o cultivo da 

vinha dado que a zona sul e sudeste do distrito estão integradas na Região Demarcada do 

Douro. Nesta zona pratica-se essencialmente a monocultura da vinha que tem vindo a ser 

mecanizada. Nas zonas de montanha existem terras menos férteis, com aglomerados rochosos, 

predominando a silvicultura associada à pastorícia, onde assume particular importância o 

vinho e o azeite (terra quente), a batata, castanha, o mel, o gado caprino e bovino (terra fria).  

A agricultura ligada à predominância de uma cultura, mesmo que associada à produção de 

vinho de benefício (vinho do porto), constitui também uma vulnerabilidade que pode traduzir-

se numa excessiva dependência, quer do ano agrícola quer das tendências de mercado. 

Vila Real inscreve-se numa região caracterizada como uma das menos desenvolvidas do país. 

Para este facto concorrem uma vasta série de factores, entre os quais se sublinha uma precária 

rede viária com o interior e exterior do distrito, não obstante a importância do itinerário 

principal (IP4) e mais recentemente a A24 que vieram facilitar a circulação de pessoas e bens 

de e para o litoral e para as restantes partes de Trás-os-Montes. 
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A ausência, até agora, de uma boa rede de vias de comunicação explica em grande parte o 

fraco desenvolvimento industrial do distrito e, consequentemente o predomínio do sector 

terciário. 

 

3.7 - CONSTRANGIMENTOS/ LIMITES DO ESTUDO 
 
Para a concretização/realização da presente investigação foram definidas as margens dentro 

das quais ela se situa. 

Desde logo, tratando-se de um estudo sobre os percursos de inserção dos beneficiários do 

RMG/RSI em idade activa, considerou-se apenas na selecção aleatória das Fichas de Processo 

Familiar a faixa etária 18-55 anos, referente ao titular da prestação e segundo elemento 

(cônjuge), no caso da existência deste. 

O estudo foi delimitado entre o ano de 1997 e 2005, um período de 8 anos. Esta delimitação 

deveu-se à necessidade de encontrar beneficiários na faixa etária seleccionada e estudar 

famílias a beneficiar da prestação pecuniária RMG/RSI há pelo menos dois anos. Este espaço 

temporal é importante se considerarmos que a construção e desenvolvimento de um processo 

de inserção é difícil e de alcance tardio.  

De salientar que gostaria de ter abrangido um maior número de agregados familiares. Porém, 

tal não foi possível uma vez que foi definido não seleccionar famílias beneficiárias da medida 

pela segunda vez, ou seja, processos cessados referentes a uma primeira atribuição da 

prestação pecuniária e a receber após nova candidatura. O objectivo foi estudar agregados a 

beneficiar da medida de forma continuada.  

As dificuldades/limitações que gostaria de expor prendem-se com as estratégias das respostas 

dadas pelos requerentes da “medida”80 aquando da realização do estudo socio-económico. 

Estas respostas podem distanciar-se da realidade, influenciando de alguma forma os resultados 

do estudo.  

                                                 
80 A expressão “medida” refere-se à medida de política social RMG/RSI. “Entrada na medida” é uma expressão 
de cariz técnico-administrativo que assinala a data de início do deferimento do requerimento do RMG/RSI, em 
que o beneficiário passa a ter direito a uma prestação pecuniária mensal e a um programa de inserção. 
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De salientar as estratégias de sobrevivência desenvolvidas pelos potenciais beneficiários, 

conhecedores de que das informações prestadas, relacionadas com a vertente dos rendimentos, 

depende a atribuição da prestação. Frequentemente declaram valores de salário inferiores aos 

efectivamente auferidos e sobre os quais incidem os descontos para o sistema de protecção 

social. 

Outro aspecto a considerar tem a ver com a incerteza que os beneficiários revelam quando 

questionados sobre o “tempo de permanência na situação de desemprego”. O mesmo sucede 

quando interrogados sobre se “estão ou não inscritos no centro de emprego”. Frequentemente 

respondem sim, sendo que, por vezes, a sua inscrição se encontra inactiva.  

Relativamente à questão “qual o motivo do despedimento”, existem dúvidas quanto às 

respostas recolhidas, podendo o verdadeiro motivo ser ocultado pelos beneficiários.  

Foi pretensão deste estudo questionar o titular e 2º elemento sobre as habilitações literárias dos 

seus progenitores. No entanto, tal não foi possível dado que a grande maioria não sabia 

responder. 

No que diz respeito às profissões, optou-se por mencionar todas as que foram encontradas. 

Todas as idades se reportam à data da primeira entrevista para realização do estudo socio-

económico. 

Por último, importa destacar que o elemento um é o titular da prestação. O segundo elemento é 

o cônjuge, se existir. 
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3.8 - ESTUDO QUANTITATIVO – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

 
 

O presente estudo encontra-se dividido em três partes: 

1- Caracterização da população em estudo; 

2- Análise da situação profissional dos beneficiários da medida de política social RMG/RSI, 

antes/aquando da entrada na medida – (titular, cônjuge e descendentes em idade activa – 18-55 

anos); 

3- Análise da situação profissional dos beneficiários da medida de política social RMG/RSI, 

integrados no mercado de trabalho durante o período em análise (1997/2005). 

 

3. 8.1 – Caracterização dos elementos em estudo 

 
Tabela 1 – Tipologia dos agregados familiares, segundo o meio em que vivem 
 

Meio em que vive  
Tipologia dos Agregados  

Familiares Meio urbano Meio rural Total 

Monoparental  35  19 54 

  53,8%  29,2% 41,6% 

Nuclear  30  46 76 

  46,2%  70,8% 58,4% 

Total  65  65 130 

  100%  100% 100% 

 

Dos 130 agregados familiares estudados, 41,6% são do tipo monoparental e 58,4% do tipo 

nuclear. Constata-se, desde logo, o predomínio das famílias do tipo nuclear sobre as famílias 

do tipo monoparental. A tabela revela ainda que o meio urbano congrega a maior percentagem 

das famílias do tipo monoparental (53,8%), por oposição ao meio rural, território onde se 

verifica maior percentagem de famílias do tipo nuclear (70,8%). 
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A estrutura familiar tradicional tem vindo a alterar-se para novas formas de relacionamento. 

As pequenas famílias acabam por ganhar cada vez mais expressão através de situações muito 

heterogéneas como famílias monoparentais, idosos e jovens a viverem sós. 

 
Tabela 2 – Média de idades dos beneficiários (Titular e 2º elemento), segundo o meio em 
que vivem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Em ambas as amostras, a média de idades dos beneficiários é de 41 anos. 

Das médias apuradas constata-se que predominam entre os beneficiários elementos jovens e 

em plena vida activa. Esta informação vem demonstrar a situação de vulnerabilidade 

económica a que estes grupos estão submetidos, provavelmente reflexo das baixas 

qualificações escolares e profissionais e, consequentemente, da precariedade das actividades 

profissionais desenvolvidas, associadas às baixas remunerações. 

 

 
Tabela 3 – Quem mais requer a prestação RMG/RSI, segundo o sexo e o meio em que 
vivem 

19 20 39

29,2% 30,8% 30%

46 45 91

70,8% 69,2% 70%

65 65 130

100% 100% 100%

Masculino

Feminino

Sexo

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
 

  Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 

        Nº Benef. 95 111 

      

Média  41 41 
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Considerando o valor total da amostra – 130 agregados familiares (65 pertencentes ao meio 

urbano e 65 ao meio rural) constata-se que quem mais requer a prestação de RMG/RSI são os 

elementos do sexo feminino, com uma percentagem total de 70%.81 

O peso assinalado da população feminina, enquanto elemento que mais requer a prestação 

RMG/RSI, é tanto mais evidente quando se constata a sua forte prevalência em ambos os 

meios estudados (70,8% em meio urbano e 69,2% em meio rural). 

Esta realidade parece dever-se ao facto de recair sobre a mulher uma maior responsabilidade 

na gestão da economia doméstica. Por outro lado, parece existir por parte desta uma maior 

iniciativa no angariar de apoios indispensáveis ao sustento da família. 

 
 
 
Tabela 4 – Número médio de irmãos do titular e 2º elemento, segundo o meio em que 
vivem 

 

  Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 95 111 

      

Média  5 6 

      

 

Da amostra do meio urbano, o número médio de irmãos do titular e 2º elemento é de 5, 

enquanto que na amostra do meio rural esta média aumenta para 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
81 Iguais resultados foram encontrados num estudo elaborado pelo Instituto para o Desenvolvimento Social – 
(IDS) Avaliação de Impactes do RMG – Os beneficiários do RMG: Trajectórias de vida, vivências e impactes 
diferenciados (2002: 23) “São particularmente as mulheres que assumem a liderança no processo RMG ao 
requererem a prestação, tendência que se tem mantido constante desde a fase experimental de implementação do 
RMG. De facto, 71% dos titulares da prestação são do sexo feminino, contra 29% do sexo masculino”. 



 93 

Tabela 5 – Número médio de filhos do titular e 2º elemento, segundo o meio em que 
vivem 
 

  Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 95 111 

      

Média  2 2 

      

 
Em ambas as amostras (meio urbano e rural) o número médio de filhos é dois 2.  

Esta média transpõe-nos para uma análise retrospectiva da visão tida acerca das elevadas taxas 

de natalidade. Efectivamente, até bem perto da década de 50/60, perduravam, sobretudo, no 

mundo rural núcleos familiares constituídos por quatro ou mais filhos. Este tipo de estrutura, 

para além de traduzir um investimento na capacidade produtiva da própria família com vista a 

assegurar a reforma aos progenitores era encarado, à luz da mentalidade da época, como uma 

dádiva divina. 

O prolongamento da escolaridade aliado ao aumento das perspectivas laborais por parte da 

mulher investindo, cada vez mais, na actividade profissional, determina o retardar da idade 

média do primeiro casamento. Em consequência, atrasa a idade da maternidade. Aqui parece 

residir um importante contributo para a redução drástica do número médio de filhos que se 

constata nos actuais beneficiários. 
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Tabela 6 – Profissões dos progenitores dos actuais beneficiários da medida RMG/RSI)82, 
segundo o meio em que vivem 
 

Meio em que vive   
 
  
  

Meio 
urbano 

Meio 
rural 

Total 
  

Agricultores de subsistência /Agricultores e criadores 
de animais  
 

27 
23,6%  

 76 
 50% 

 103 
38,8%  

  Mineiros 
 

4  
3,5%  

 8 
5,3% 

 12 
4,5%  

Trolha / Servente da construção civil 
  

 20 
 17,5% 

8 
5,3% 

28  
 10,5% 

Trabalhadores agrícolas não qualificados (Jornaleiros) 
  

 22 
19,3% 

 30 
 19,7% 

52  
 19,5% 

 Emigrantes (não sendo especificada a profissão) 
 

 9 
 7,9% 

15  
 9,9% 

24  
 9% 

 Moleiros 
 

 4 
 3,5% 

 2 
 1,3% 

6  
 2,3% 

Caseiros de quintas 
  

 3 
2,6% 

 0 
 0% 

3  
 1,1% 

 Engraxadores 
 

 3 
 2,6% 

 0 
 0% 

3  
 1,1% 

Empregados de balcão 
  

 5 
4,4%  

 0 
 0% 

5  
 1,9% 

 Pastores 
  

 2 
 1,8% 

 2 
1,3% 

4  
 1,5% 

 Cantoneiros 
 

 2 
1,8% 

 3 
1,9%  

5  
 1,9% 

 Barbeiros 
  

 3 
2,6% 

 1 
0,7% 

4  
 1,5% 

  
 Pedreiros e calceteiros 
  

 5 
4,4% 

 5 
3,3% 

10  
 3,8% 

 Carpinteiros 
 

 3 
 2,6% 

 1 
 0,7% 

4  
 1,5% 

 
Funcionários dos caminhos-de-ferro 
 

 2 
 1,8% 

 1 
0,7% 

3 
 

1,1% 
 

Total 
 

                        
114 

100% 

 
152 

100% 

 
266 

100% 

                                                 
82 Foram consideradas as várias actividades desenvolvidas por cada um dos indivíduos da amostra. 
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A análise da tabela evidencia o registo de 266 actividades profissionais exercidas pelos 

progenitores dos actuais beneficiários da medida de política social RMG/RSI, das quais 114 

dizem respeito ao meio urbano e 152 ao meio rural.  

Dos valores totais e destacando apenas as percentagens mais expressivas evidencia-se, 

claramente, o predomínio de profissões relacionadas com uma agricultura de subsistência 

conjugada com a criação de animais (38,8%), seguida de 19,5% trabalhadores agrícolas não 

qualificados (jornaleiros) e 10,5% de trolhas/serventes da construção civil. 

Analisando o peso destas profissões em cada meio estudado, salienta-se o forte predomínio, 

em meio rural, dos agricultores de subsistência/agricultores e criadores de animais com uma 

taxa de 50%, contra 23,6% em meio urbano.  

Relativamente aos trabalhadores agrícolas não qualificados (jornaleiros), a diferença entre 

meio urbano e rural é praticamente inexpressiva com percentagens de 19,3% e 19,7%, 

respectivamente. 

Encontramos uma realidade diferente quando comparamos a proporção de trolhas/serventes da 

construção civil nos dois meios observados. De facto, o meio urbano é por excelência o local 

onde se regista o maior peso deste grupo profissional (17,5%), contra 5,3% em meio rural. 

As demais profissões apresentam percentagens pouco relevantes. 
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Tabela 7 – Profissões das progenitoras dos actuais beneficiários da medida RMG/RSI)83, 
segundo o meio em que vivem 
 

 
Meio em que vive 

 Total 
  
  
  
  

Meio 
urbano 

Meio 
rural   

35   74  109 Agricultores de subsistência / Agricultores e criadores 
de animais 49,3%   72,5% 63%  

12   1 13  Pessoal de limpezas em casas particulares 
 16,9%  , 9% 7,5%  

 11  18 29  Trabalhadores agrícolas não qualificados (Jornaleiros) 
   15,5%  17,6%  16,7% 

 0  1 1  Trabalhadores de madeiras e similares / florestas 
   , 0%  , 9%  , 6% 

 1  2 3  Emigrantes (não sendo especificada a profissão) 
   1,4%  2%  1,7% 

0  1 1   Pedreiros 
   , 0%  , 9%  , 6% 

1   0  1  Vendedores 
   1,4%  , 0%  , 6% 

 2  0 2   Funcionários públicos 
   2,8%  , 0% 1,2%  

 4  1 5   Comerciantes 
   5,6%  , 9%  2,9% 

 0  2 2  Pastores 
  , 0%  2%  1,2% 

 1  0 1   Ajudante de cozinha 
   1,4%  , 0%  , 6% 

 1  0 1   Caseiros de quintas 
   1,4%  , 0%  , 6% 

 2  0 2   Costureiras 
   2,8%  , 0%  1,2% 

 0  1 1   Artistas de circo 
  , 0%  , 9%  , 6% 

 0  1 1   Contratos sazonais na agricultura fora do país 
 , 0%   , 9%  , 6% 

 1  0 1   Outros 
  1,4%  , 0%  , 6% 

 71  102 173   Total 
   100%  100%  100% 

 
                                                 
83 Foram consideradas as várias actividades desenvolvidas por cada um dos indivíduos da amostra. 
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A análise da tabela regista 173 actividades profissionais exercidas pelas progenitoras dos 

actuais beneficiários da medida de política social RMG/RSI, das quais 71 dizem respeito ao 

meio urbano e 102 ao meio rural. 

Dos valores totais e dando relevância às percentagens mais expressivas destaca-se, em 

primeiro lugar, o predomínio das profissões ligadas a uma agricultura de subsistência 

associada à criação de animais (63%), seguida de 16,7% de trabalhadores agrícolas não 

qualificados (Jornaleiros) e, com menor significado, o pessoal de limpezas em casas 

particulares (7,5%).  

Inerente às próprias características geo-espaciais do meio rural, a profissão de agricultores de 

subsistência/agricultores e criadores de animais é, naturalmente, mais evidente neste meio com 

72,5%, por oposição ao meio urbano onde, apesar de tudo, apresenta uma percentagem de 

49,3%. É também no meio rural que se localiza a maior taxa de trabalhadores agrícolas não 

qualificados (jornaleiros) com 17,6%, contra 15,5% do meio rural.  

Nesta linha de análise, é no meio urbano que se regista uma maior percentagem de pessoal de 

limpeza em casas particulares com16,9%, contra 0,9% no meio rural. 

As restantes profissões assumem valores pouco expressivos. 

Da análise comparativa entre a tabela 17 (Histórico das actividades desenvolvidas pelos 

beneficiários da medida RMG/RSI – Desempregados à procura do 2º emprego); tabela 23 

(Actividades profissionais desenvolvidas pelos beneficiários da medida RMG/RSI – a exercer 

actividade profissional antes/aquando da entrada na medida); tabela 35 (Actividades 

profissionais desenvolvidas pelos beneficiários da medida RMG/RSI – decorrentes da 

integração no mercado da trabalho no período em análise 1997/2005) e tabelas 6 e 7 

(Profissões dos progenitores e progenitoras dos actuais beneficiários), parece poder afirmar-se 

que as actividades profissionais desenvolvidas por estes são perpetuadas pelos descendentes, 

não obstante o desaparecimento de profissões que conjugam a agricultura de subsistência com 

a criação de animais, pastores, moleiros, mineiros, barbeiros e cantoneiros.  

A inserção pouco qualificada dos pais encontra assim reflexos nas profissões dos filhos.  

De modo geral, assiste-se a uma reprodução no exercício de profissões desqualificantes, ou 

seja, não há indícios de uma mobilidade profissional ascendente. 
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Iguais resultados foram encontrados num estudo elaborado pelo Instituto para o 

Desenvolvimento Social – Avaliação de Impactes do RMG – Os beneficiários do RMG: 

Trajectórias de vida, vivências e impactes diferenciados (2002:38) “…e porque a socialização 

primária tem repercussões inevitáveis ao nível das trajectórias de vida dos indivíduos, assiste-

se, assim, a uma tendência para a reprodução do capital escolar da família de origem e para o 

exercício de profissões desqualificadas, onde a ausência de projectos futuros e de estratégias 

de mobilidade parece reforçar-se”. 

 

Tabela 8 – Habilitações literárias dos beneficiários da medida de política social 
RMG/RSI (titular da prestação e 2º elemento) à data de entrada na medida RMG/RSI, 
segundo o meio em que vivem 

 

4 5 9

4,2% 4,5% 4,4%

0 1 1

,0% ,9% ,5%

18 22 40

18,9% 19,8% 19,4%

47 59 106

49,5% 53,2% 51,5%

4 1 5

4,2% ,9% 2,4%

8 20 28

3,9% 18% 13,6%

2 0 2

2,1% ,0% 1%

10 3 13

10,5% 2,7% 6,3%

1 0 1

1,1% ,0% ,5%

1 0 1

1,1% ,0% ,5%

95 111 206

100% 100% 100%

Analfabeto

Sabe ler e escrever sem ter frequentado
a escola

1º Ciclo do ensino básico (incompleto)

1º Ciclo do ensino básico (completo)

2º Ciclo - 5º e 6º ano (incompleto)

2º Ciclo - 5º e 6º ano (completo)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano (incompleto)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano (completo)

Complementar - 10º e 11º ano
(completo)

Complementar - 10º e 11º ano
(incompleto)

Habilitações
literárias dos
beneficiários
RMG/RSI à data
de entrada na
medida

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
Do valor total da amostra – 206 beneficiários da medida RMG/RSI – (95 provenientes do 

meio urbano e 111 do meio rural) verifica-se que a maior percentagem encontrada (51,5%) 
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apresenta habilitações literárias ao nível do 1º ciclo do ensino básico completo. Segue-se o 1º 

ciclo do ensino básico incompleto com uma percentagem de 19,4% e, com menor 

expressividade, o 2º ciclo do ensino básico completo (5º e 6º ano) com uma taxa de 13,6%. 

A fim de estabelecer uma comparação de resultados em ambos os meios estudados e por 

relação ao 1º ciclo do ensino básico completo verifica-se que o meio rural exibe uma 

proporção mais elevada de beneficiários que completaram esta etapa de ensino com uma taxa 

de 53,2%, contra 49,5% em meio urbano. O mesmo sucede relativamente ao 1º ciclo do ensino 

básico incompleto, com uma percentagem de 19,8% em meio rural e 18,9% em meio urbano. 

Todavia, é no 2º ciclo de ensino básico completo (5º e 6º ano) onde se regista a diferença mais 

significativa, ao constatarmos que 18% da amostra do meio rural detém habilitações literárias 

a este nível, contra apenas 3,9% em meio urbano. 

De realçar que no nível seguinte de ensino, 3º ciclo – (7º, 8º, 9º ano) completo, os dados 

observados demonstram uma inversão nos resultados ao constarmos que em meio urbano 

10,5% dos beneficiários concluiu esta etapa escolar, contra apenas 2,7% em meio rural. 

As etapas de ensino subsequentes assumem percentagens pouco relevantes ou nulas. 

Esta informação permite concluir que as habilitações literárias detidas pelos actuais 

beneficiários à data de “entrada na medida” são baixas84, sendo que a maioria não foi além do 

1º ciclo do ensino básico completo, situação mais vincada em meio rural.  

Os fracos recursos escolares dos beneficiários parecem ter condicionado as suas oportunidades 

socio-económicas85, visíveis na condição de beneficiários da medida RMG/RSI e nas 

actividades profissionais que desenvolveram ou desenvolvem (moldadas por um vínculo 

profissional precário, mal remuneradas e socialmente desvalorizadas). 

De acrescentar que nas entrevistas realizadas a 16 beneficiários (da medida de política social 

em apreço) desempregados (8 do meio urbano e 8 do meio rural), quando questionados sobre 

                                                 
84 Segundo os censos de 2001, apenas 12% da população activa residente detém habilitações ao nível secundário. 
O grande peso do nível de instrução recai no 1º ciclo do ensino básico, situando-se nos 36%.  
Costa et al (2008: 150) num estudo longitudinal da pobreza em Portugal e, relativamente aos níveis de 
escolaridade concluíram “ o baixo nível de escolaridade continua a ser uma característica estrutural da sociedade 
portuguesa. Em 2000, 90,4% dos indivíduos pobres em pelo menos um ano do período 1995-2000 tinha 
completado, no máximo, o 3º ciclo do ensino básico, e apenas 2% haviam completado o ensino superior”. 
85 Ramos (2003:163) refere que o baixo nível de habilitações literárias pode potenciar a probabilidade de cair na 
pobreza. “Do nível de instrução e formação profissional depende o tipo de qualificação profissional, que vai 
condicionar fortemente o sucesso/insucesso profissional”. 
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as causas para a sua situação de desemprego, 4 entrevistados do meio urbano e 1 do meio rural 

apontaram as baixas habilitações literárias como uma das causas explicativas dessa situação – 

Gráfico 2 (factores do desemprego). 

 

Tabela 9 – Habilitações literárias dos beneficiários da medida de política social 
RMG/RSI (titular da prestação e 2º elemento) à data de recolha dos dados, segundo o 
meio em que vivem 
 

3 5 8

3,2% 4,5% 3,9%

0 1 1

,0% ,9% ,5%

11 16 27

11,6% 14,4% 13,1%

52 53 105

54,7% 47% 51%

4 1 5

4,2% ,9% 2,4%

11 32 43

11,6% 28,8% 20,9%

2 0 2

2,1% ,0% 1%

10 3 13

10,5% 2,7% 6,3%

1 0 1

1,1% ,0% ,5%

1 0 1

1,1% ,0% ,5%

95 111 206

100% 100% 100%

Analfabeto

Sabe ler e escrever sem ter
frequentado a escola

1º Ciclo do ensino básico
(incompleto)

1º Ciclo do ensino básico
(completo)

2º Ciclo - 5º e 6º ano (incompleto)

2º Ciclo - 5º e 6º ano (completo)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano
(incompleto)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano
(completo)

Complementar - 10º e 11º ano
(completo)

12º ano (completo)

Habilitações
literárias à
data de
recolha dos
dados

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Comparando os resultados obtidos nas tabelas 8 e 9, é possível constatar um aumento da 

percentagem de beneficiários (titular da prestação e 2º elemento) com habilitações literárias ao 

nível do 2º ciclo do ensino básico completo – de 13,6% para 20,9%. 
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Analisando o meio urbano, observa-se: 

- Diminuição ligeira do número de beneficiários analfabetos (4,2% para 3,2%); 

- Aumento da percentagem de indivíduos que concluiu o 1º ciclo do ensino básico completo 

(49,5% para 54,7%); 

- Diminuição da percentagem de beneficiários com habilitações literárias ao nível do 1º ciclo 

do ensino básico incompleto (18,9% para 11,6%); 

- Aumento da percentagem de beneficiários com habilitações literárias ao nível do 2º ciclo do 

ensino básico completo (8,4% para 11,6%); 

Relativamente ao meio rural, constata-se: 

- Diminuição da percentagem de beneficiários com habilitações literárias ao nível do 1º ciclo 

do ensino básico completo (53,2% para 47%); 

- Diminuição da percentagem de indivíduos com habilitações literárias ao nível do 1º ciclo do 

ensino básico incompleto (19,8% para 14,4%); 

- Aumento da percentagem de indivíduos com habilitações literárias ao nível do 2º ciclo do 

ensino básico completo (18% para 28,8%). 

Importa referir que a mobilidade ascendente observada no aumento das habilitações literárias 

em ambos os meios incidiu, unicamente, entre o 1º e o 2º ciclo do ensino básico. 

Para o aumento registado em ambos os meios (urbano e rural) poderão ter contribuído os 

programas de inserção definidos na área da Educação, bem como todo um trabalho de 

sensibilização decorrente do atendimento/acompanhamento às famílias, preconizado na 

medida. 
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Tabela 10 – Habilitações literárias dos filhos do titular da prestação e 2º elemento, à data 
de entrada na medida RMG/RSI, segundo o meio em que vivem 
 

32 34 66

31,7% 29,8% 30,7%

1 6 7

,9% 5,3% 3,3%

16 9 25

15,8% 7,9% 11,6%

3 4 7

2,9% 3,5% 3,3%

8 12 20

7,9% 10,5% 9,3%

4 2 6

3,9% 1,8% 2,8%

2 3 5

1,9% 2,6% 2,3%

0 1 1

,0% ,9% ,5%

0 1 1

,0% ,9% ,5%

2 0 2

1,9% ,0% ,9%

0 1 1

,0% ,9% ,5%

2 1 3

1,9% ,9% 1,4%

23 33 56

22,8% 28,9% 26%

8 7 15

7,9% 6,5% 7%

101 114 215

100% 100% 100%

1º Ciclo do ensino básico
(incompleto)

1º Ciclo do ensino básico
(completo)

2º Ciclo - 5º e 6º ano
(incompleto)

2º Ciclo - 5º e 6º ano (completo)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano
(incompleto)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano
(completo)

Complementar - 10º e 11º ano
(incompleto)

Complementar - 10º e 11º ano
(completo)

12º ano (incompleto)

Frequência de ensino superior

Ensino especial

Não tinha nascido

Sem idade

Pré-escolar

Habilitações
literárias à
data de
entrada na
medida

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 

A tabela demonstra a existência de 215 indivíduos (filhos do titular da prestação e 2º 

elemento), sendo que 101 pertencem ao meio urbano e 114 ao meio rural. Do valor total da 

amostra e apresentando apenas os dados mais expressivos verifica-se que à data de entrada na 
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medida 30,7% dos indivíduos possui habilitações literárias ao nível do 1º ciclo do ensino 

básico incompleto; 26% são crianças em idade escolar; 11,6% detém habilitações literárias ao 

nível 2º ciclo (5º e 6º ano) incompleto; 9,3% detém habilitações literárias ao nível 3º ciclo (7º, 

8º e 9º ano) incompleto e 7% frequenta o ensino pré-escolar.  

Se considerarmos os quatro grandes níveis de ensino em estudo, 1º, 2º e 3º ciclo completo e 10 

e 11º ano completo, constata-se que não há grande variação nos resultados percentuais em 

ambos os meios, salvo a diferença situada ao nível do 1º ciclo do ensino básico completo. 

Neste nível de ensino, o meio rural apresenta uma percentagem de 5,3% contra 0,9% em meio 

urbano. Como foi referido, todos os restantes níveis não evidenciam significativas variações.   

Se optarmos por uma análise a esses mesmos níveis, mas com uma frequência de ensino 

incompleta, constatamos uma ligeira variação entre o meio urbano e rural ao nível do 2º ciclo 

do ensino básico incompleto com 15,8% e 7,9%, respectivamente. Idênticos resultados foram 

obtidos ao nível do 3º ciclo do ensino básico incompleto, onde o meio urbano apresenta uma 

taxa de 7,9%, contra 10,5% no meio rural. 
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Tabela 11 – Habilitações literárias dos filhos do titular da prestação e 2º elemento à data 
de recolha dos dados, segundo o meio onde vivem 
 

21 25 46

20,8% 21,9% 21,4%

0 3 3

,0% 2,6% 1,4%

24 21 45

23,8% 18,4% 20,9%

4 4 8

3,9% 3,5% 3,7%

21 23 44

20,8% 20,1% 20,5%

6 2 8

5,9% 1,8% 3,7%

3 6 9

3% 5,3% 4,2%

2 2 4

2% 1,8% 1,9%

5 1 6

5% ,9% 2,8%

2 1 3

2% ,9% 1,4%

3 9 12

3% 7,9% 5,6%

0 1 1

,0% ,9% ,5%

4 6 10

3,9% 5,3% 4,7%

6 10 16

5,9% 8,8% 7,4%

101 114 215

100% 100% 100%

1º Ciclo do ensino básico
(incompleto)

1º Ciclo do ensino básico
(completo)

2º Ciclo - 5º e 6º ano
(incompleto)

2º Ciclo - 5º e 6º ano (completo)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano
(incompleto)

3º Ciclo - 7º, 8º e 9º ano
(completo)

Complementar - 10º e 11º ano
(incompleto)

Complementar - 10º e 11º ano
(completo)

12º ano (incompleto)

12º ano (completo)

Frequência de ensino superior

Ensino especial

Sem idade

Pré-escolar

Habilitações
literárias à
data de
recolha dos
dados

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
 
Estabelecendo uma comparação entre os dados avançados pela tabela 10 e 11 (Habilitações 

literárias dos filhos do titular da prestação e 2º elemento à data de “entrada na medida” e 

habilitações literárias dos filhos do titular da prestação e 2º elemento à data de recolha dos 
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dados), respectivamente, constata-se uma diminuição da percentagem de indivíduos (filhos do 

titular da prestação e 2º elemento) com habilitações literárias ao nível do 1º ciclo do ensino 

básico incompleto, de 31,7% para 20,8% em meio urbano e de 29,8% para 21,9% em meio 

rural. Esta diminuição traduz um claro aumento do número de beneficiários (filhos do titular 

da prestação e 2º elemento) que passam a frequentar o nível seguinte do percurso escolar. 

Assim, e por referência ao 2º ciclo – (5º e 6º ano) incompleto, em meio urbano, o aumento 

registado situa-se na ordem dos 8% – de 15,8% passou para 23,8%. Em meio rural, a 

proporção passou de 7,9% para 18,4% – aumento na ordem dos 10,5%. 

Idêntica leitura se poderá fazer no nível seguinte de formação escolar, 3º ciclo – (7º,8º e 9º 

ano) incompleto, uma vez que de 7,9% ascendeu para 20,8% em meio urbano e 10,5% para 

20,1% em meio rural. 

Importa ainda destacar o aumento do número de jovens (filhos do titular da prestação e 2º 

elemento) a frequentar o ensino superior, 3% em meio urbano contra 7,9% em meio rural. O 

número de jovens a atingir os últimos degraus da formação são mais expressivos à data de 

recolha dos dados do que à data de “entrada na medida”. 

Este aumento, já visível nas habilitações dos filhos por relação aos pais, parece indiciar uma 

maior preocupação destes no investimento do capital escolar dos descendentes, numa tentativa 

de lhes proporcionar melhores condições de vida.  

No passado, as crianças, principalmente as oriundas do meio rural ou não frequentavam a 

escola porque era importante ajudar os pais nos trabalhos agrícolas ou limitavam o seu 

percurso escolar apenas ao 1º ciclo do ensino básico. Acresce que a transição para um outro 

nível de ensino significava a deslocação para centros urbanos acarretando um acréscimo nas 

despesas familiares, já de si difíceis de suportar, para além da insegurança que esta 

deslocação/“perda” gerava no seio da própria família. 
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3.8.2 - Análise da situação profissional dos beneficiários de Rendimento Mínimo 
Garantido/ Rendimento Social de Inserção (RMG/RSI), antes ou aquando da entrada na 
medida. 
 
Tabela 12 – Situação profissional dos beneficiários antes / aquando da entrada na 
medida RMG/RSI, segundo o meio onde vivem (urbano e rural) 
 

3 5 8

          1,5%          2,2% 1,9%

29 24 53

          14,7% 10,6% 12,5%

142 166 308

          72,4% 73,7% 73,2%

22 30 52

          12,2% 13,3% 12,4%

196 225 421

100% 100% 100%

Desempregado à procura do 1º emprego

Desempregado à procura do 2º emprego

Outras

A exercer actividade profissional

Situação profissional
antes ou aquando da
entrada na medida

Total

Meio
urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 

De um total de 421 beneficiários (196 pertencentes ao meio urbano e 225 ao meio rural), a 

maior percentagem encontrada (73,2%) diz respeito a outras86 situações. Seguem-se os 

desempregados à procura do 2º emprego com uma proporção de 12,5% e os beneficiários a 

exercer actividade profissional com uma percentagem de 12,4%.  

Centrando a análise na amostra do meio urbano verifica-se que 1,5% dos beneficiários estão 

desempregados à procura do 1º emprego; 14,7% estão desempregados à procura do 2º 

emprego; 12,2% encontra-se a desenvolver actividade profissional e a maior percentagem 

encontrada reflecte “outras” situações com 72,4%. 

                                                 
86 “Outras” diz respeito a domésticas, estudantes, beneficiários sem ocupação (não exercem actividade 
profissional nem se encontram à procura de emprego), crianças de menor idade (0-6 anos), situações de doença e 
pensionistas. 
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Relativamente ao meio rural, observa-se que 2,2% dos beneficiários estão desempregados à 

procura do 1º emprego; 10,6% encontram-se desempregados à procura do 2º emprego; 13,3% 

exerce actividade profissional e 73,7% refere-se a “outras” situações. 

Comparando os dois meios estudados, não se evidenciam grandes disparidades em termos 

percentuais, à excepção dos desempregados à procura do 2º emprego com uma proporção mais 

elevada em meio urbano (14,7%) do que em meio rural (10,6%), ou seja, há mais 

desempregados à procura do 2º emprego em meio urbano do que em meio rural. 

Contrariamente, e embora com fraca expressividade, há mais desempregados à procura do 1º 

emprego em meio rural (2,2%) do que no meio urbano (1,5%).  

Da leitura da tabela importa destacar o número de beneficiários a exercer actividade 

profissional aquando da sua “entrada na medida” (52), dos quais (22) 12,2% pertencentes ao 

meio urbano e (30) 13,3% ao meio rural. Este dado parece revelar que o exercício de uma 

actividade profissional, por si só, é incapaz de garantir as condições mínimas de sobrevivência 

da família, razão pela qual sentiram necessidade de aceder à medida.    Ramos (2003:161-162) 

salienta que ter um emprego nem sempre evita a pobreza “A grande causa da pobreza em 

Portugal é a insuficiência de rendimentos. Há uma percentagem importante, cerca de um terço, 

de famílias de pessoas empregadas, com um agregado familiar normal em termos de 

dimensão, mas cujos salários não chegam para o sustento da família”.  

Segundo um estudo desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento Social (IDS) – 

Avaliação de Impactes do Rendimento Mínimo Garantido – Os beneficiários do RMG: 

Trajectórias de vida, vivências e impactes diferenciados (2002:34) “… a situação de 

vulnerabilidade face à pobreza em que se encontram os beneficiários RMG não deriva apenas 

da condição de desemprego, mas também da precariedade na profissão, associada a baixos 

níveis de remuneração, níveis estes insuficientes para os colocar fora do âmbito da medida 

RMG”.  

O mesmo estudo revela ainda que a precarização87 do trabalho a que estes indivíduos 

estiveram submetidos ao longo da sua existência, associado às baixas remunerações auferidas 

                                                 
87 Costa et al (2008) salientam que a precariedade no trabalho deve ser procurada, em primeiro lugar, no nível dos 
salários. 
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pode justificar o facto do RMG ser uma via de estabilização de rendimentos e não apenas uma 

ponte para um processo de inserção.  

A percentagem de desempregados à procura do 2º emprego pode remeter para a precarização 

dos empregos, tendo na sua origem, por vezes, uma grande rotatividade entre emprego e não 

emprego. 

A maior percentagem encontrada (73,2%), total referente ao meio urbano e rural tipificada 

como “Outras”, diz respeito a domésticas, estudantes, beneficiários sem ocupação (não 

exercem actividade profissional nem se encontram à procura de emprego), crianças de menor 

idade (0-6 anos), situações de doença e pensionistas. Estas condições de desinserção 

profissional podem estar associadas à condição física, falta de hábitos ou experiência 

profissional ou ainda à necessidade de apoio a familiares88, num contexto actual de 

insuficientes respostas de apoio social, quer à terceira idade quer à 1ª infância. Este “peso” 

recai sobre as mulheres (domésticas) enquanto responsáveis pela satisfação das necessidades 

do agregado familiar. 

 

 
Tabela 13 – Quantos beneficiários RMG/RSI inscritos no Centro de Emprego (à procura 
do 1º emprego), segundo o sexo e o meio onde vivem (urbano e rural)   
 

 Homens Mulheres 

  
Meio urbano 

 
Meio rural 

 
Meio urbano Meio rural Total 

Inscrito no Centro 1 1 1 4 7 

Emprego 50% 100% 100% 100% 87,5% 

Não inscrito no Centro  1 0 0 0 1 

Emprego 50% 0% 0% 0% 12,5% 

Total 2 1 1 4 8 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Da análise da tabela conclui-se que do total da amostra (8 beneficiários à procura do 1º 

emprego) (7) 87,5% estão inscritos no centro de emprego e (1) 12,5% não está inscrito neste 

organismo público.  

                                                 
88 No estudo qualitativo realizado aos beneficiários da medida de política social RMG/RSI desempregados, 
colocou-se a questão: “Como ocupa os seus dias”? Aferiu-se que 2 entrevistados do meio urbano e 4 do meio 
rural responderam que o apoio familiar faz parte da ocupação do seu dia-a-dia – Gráfico 5 (Actividades diárias).  
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Centrando a análise em ambos os meios verifica-se que da amostra total todos estão inscritos 

no Centro de Emprego, à excepção de um elemento do sexo masculino pertencente ao meio 

urbano. 

Numa análise global, a percentagem de inscritos no Centro de Emprego parece traduzir o 

resultado das orientações inerentes ao Programa de Inserção previsto na medida em apreço, o 

que mais à frente assume maior expressividade (tabela 14) – Quantos beneficiários RMG/RSI 

inscritos no Centro de Emprego à procura de 2º emprego entre homens e mulheres). De 

assinalar ainda o Programa Horizontes 200089 que determinou a obrigatoriedade de definição 

de Planos Pessoais de Emprego para todos os beneficiários RMG em idade activa. 

 
 

Tabela 14 – Quantos beneficiários RMG/RSI inscritos no Centro de Emprego (à procura 
do 2º emprego), segundo o sexo e o meio onde vivem (urbano e rural)  

 
 Homens Mulheres 

  
Meio urbano 

 
Meio rural 

 
Meio urbano Meio rural Total 

Inscrito no Centro 14 14 15 10 53 

Emprego     100% 

Total 14 14 15 10 53 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

A análise da tabela permite concluir que todos os beneficiários desempregados à procura do 2º 

emprego (53) estão inscritos no Centro de Emprego. 

O número de beneficiários inscritos no Centro de Emprego remete, de igual modo, para a 

análise efectuada na tabela anterior – “Quantos beneficiários RMG/RSI inscritos no Centro de 

Emprego (à procura do 1º emprego) entre homens e mulheres”. 

 
 
 
 
 

                                                 
89 Medida que veio reformular a intervenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional no processo de 
inserção dos beneficiários – Orientação Técnica nº 2/DEM/DFP de 21/7/99. 
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Tabela 15 – Motivos que deram origem ao desemprego (Desempregados à procura do 2º 
emprego), segundo os meios (urbano e rural) 

 

7 7 14

24,1% 29,1% 26,4%

3 4 7

10,3% 16,7% 13,2%

2 0 2

6,9% ,0% 3,8%

0 3 3

,0% 12,5% 5,7%

1 0 1

3,4% ,0% 1,9%

1 0 1

3,4% ,0% 1,9%

1 1 2

3,4% 4,2% 3,8%

1 0 1

3,4% ,0% 1,9%

2 2 4

6,9% 8,3% 7,5%

1 0 1

3,4% ,0% 1,9%

2 1 3

6,9% 4,2% 5,7%

4 2 6

13,8% 8,3% 11,3%

2 2 4

6,9% 8,3% 7,5%

0 1 1

,0% 4,2% 1,9%

0 1 1

,0% 4,2% 1,9%

2 0 2

6,9% ,0% 3,8%

29 24 53

100% 100% 100%

Acabou o contrato

Acabou o trabalho (não tinha contrato)

Foi despedido

Encerramento/ falência da empresa

Não gostava do que fazia

Dificuldade nas relações pessoais com
colegas e patrões

O trabalho era pesado

Não gostava das condições físicas do
trabalho

Doença/ acidente pessoal

Motivos de ordem familiar (casamento)

Motivos de ordem familiar (nascimento de
filhos)

Motivos de saúde do próprio ou familiares

Mudança de residência

Despedimento sem saber o motivo

Situação de doença sem cobertura social

Problemas do foro conjugal

2º Emprego -
Motivos do
desemprego

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 

Estando na situação de desempregado à procura do 2º emprego, tentou perceber-se quais os 

motivos que estiveram na origem dessa condição. 
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Do total da amostra de 53 beneficiários desempregados à procura do 2º emprego (29 

pertencem ao meio urbano e 24 ao meio rural) e tendo em conta apenas os valores mais 

significativos, comprovou-se que a “cessação do contrato” foi o motivo que mais originou a 

situação de desemprego com uma percentagem de 26,4%. Segue-se o motivo “acabou o 

trabalho (não tinha contrato)” com 13,2% e “motivos de saúde do próprio ou familiares” com 

uma percentagem de 11,3%.  

Situando a análise nos dois meios estudados observou-se que, quer no meio urbano quer no 

meio rural, a “cessação do contrato” foi o motivo que mais determinou a situação de 

desemprego com uma percentagem de 24,1% e 29,1%, respectivamente. “Acabou o trabalho 

(não tinha contrato) ” assume uma percentagem de 10,3% em meio urbano, contra 16,7% em 

meio rural. Relativamente aos dois motivos indicados, constata-se a existência de valores 

percentuais mais elevados em meio rural do que em meio urbano. 

Os “motivos de saúde do próprio ou de familiares” assumem uma percentagem de 13,8% em 

meio urbano e 8,3% em meio rural, ou seja, estes motivos foram mais invocados pelos 

beneficiários do meio urbano do que pelos beneficiários do meio rural. 

De considerar nesta análise a percentagem de beneficiários oriundos do meio urbano que 

invocaram como motivos para a sua situação de desemprego o “não gostava do que fazia” e “ 

dificuldade nas relações pessoais com colegas e patrões”, motivos estes não encontrados em 

meio rural.  

O principal motivo de desemprego observado “acabou o contrato” remete para a 

precariedade/debilidade da integração profissional.  

No estudo que tem vindo a ser referenciado – Avaliação de Impactes do RMG (2002:48) pode 

aferir-se que a oferta de trabalho precário a este grupo alvo parece ser muito expressiva. 

Autores como Dubet et al citados nesse estudo, salientam: “…é como se o emprego precário 

fosse utilizado como uma prova de insuficiência das capacidades dos beneficiários”.  

Nas entrevistas realizadas aos beneficiários desempregados, em resposta à questão: “Em sua 

opinião, quais as causas para a sua situação de desemprego?” os resultados dividiram-se entre: 

inexistência de empregos (3 beneficiários do meio urbano e 2 do meio rural); idade (3 

beneficiários do meio urbano e 3 do meio rural); baixas habilitações literárias (4 beneficiários 

do meio urbano e 1 do meio rural); fraca rede de transportes (2 beneficiários do meio rural). 
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Com menor expressividade foi apontado o mau relacionamento com a entidade patronal (1 

beneficiário do meio urbano e 1 do meio rural); termo do contrato (1 beneficiário do meio 

urbano); encerramento da empresa (1 beneficiário do meio urbano) – Gráfico 2 (Factores do 

desemprego). 

O prolongamento da situação de desemprego, para além das consequências ao nível dos 

rendimentos, pode remeter os indivíduos para situações de grave exclusão social (perda de 

vínculos e identidade) podendo em casos extremos gerar problemas graves de saúde90, tanto 

físicos como psicológicos. Este percurso é por vezes irreversível. Por outro lado, um grande 

afastamento do mercado de trabalho gera consequências graves ao nível das competências 

técnicas, profissionais e sociais.91 

Paugam (2003) adianta que o desemprego de longa duração destrói os vínculos estabelecidos 

no mercado de trabalho, consequentemente muitos operários afastam-se da vida em sociedade, 

entram numa crise de identidade, adquirem problemas de saúde e em alguns casos pode surgir 

a ruptura familiar.  

Aquando da realização do estudo qualitativo já referido anteriormente, formulou-se a seguinte 

questão aos beneficiários desempregados “Por estar desempregado sente que a família o/a trata 

de forma diferente”? Efectivamente, dos 16 entrevistados, 3 do meio urbano e 4 do meio rural, 

revelaram sentir alterações no tratamento/relacionamento por parte dos familiares. O mesmo 

não se verificou relativamente ao tratamento dos amigos e vizinhos, uma vez que apenas 1 

beneficiário do meio urbano e 1 do meio rural evidenciaram alterações nesse tratamento – 

Gráfico 8 (Solidariedade familiar). 

Por oposição, formulou-se a seguinte questão aos beneficiários a exercer actividade 

profissional “Por estar a trabalhar sente-se mais valorizado/a pela família? E pelos vizinhos?” 

Da análise das respostas conclui-se que um número significativo de beneficiários (9 do meio 

urbano e 6 do meio rural) expressou que o trabalho é um factor de valorização interna (próprio 

                                                 
90 No estudo qualitativo (entrevistas realizadas aos beneficiários desempregados) que tem vindo a ser referido, 2 
beneficiários do meio urbano e 1 do rural evidenciaram que a situação de desemprego provoca debilidade 
psicológica – Gráfico 6 (Privações criadas pela situação de desemprego). 
91 Ramos (2007:20) sublinha “Desemprego de longa duração, vínculos laborais precários e trabalhos temporários, 
levam à marginalização de muitos trabalhadores”. 
Para Ramos (2003:171) “O desemprego é uma situação dolorosa, quer porque é causa de pobreza e de ruptura 
dos laços sociais, quer porque questiona o estatuto do individuo, estigmatizando-o”. 
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e família) e externa (amigos e vizinhos) – Gráfico 17 (Trabalho enquanto factor de valorização 

pessoal). 

Embora a exclusão social em todas as suas dimensões não se justifique apenas pela ausência 

de integração profissional, certo é que a integração na vida económica é uma peça 

fundamental para a inserção social.92 

Ramos (2003:349) afirma “O acesso a um emprego tem um papel estratégico e é a principal 

via para a inclusão social”. Acrescenta ainda “O emprego tende a ser visto como uma solução 

universal dos problemas sociais” (Ramos 2003:134). 

A ausência de vínculos de trabalho duradouros tende a provocar o aumento de incertezas 

quanto ao futuro, angústia, sentimentos de culpabilidade e, como já foi referido anteriormente, 

potenciar situações de doença.  

Paralelamente, a debilidade do contacto destes beneficiários com o sistema de protecção social 

(fraca contribuição) traz repercussões ao nível da cobertura social em situação de desemprego, 

doença e, futuramente, no valor das pensões. 

 
Tabela 16 – Número médio de empregos anteriores dos beneficiários RMG/RSI – 
(Desempregados à procura do 2º emprego), segundo o meio onde vivem 
 

 Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 29 24 

      

Média 2 1 

      
 
No meio urbano, num total de 29 indivíduos, 2 foi a média de empregos anteriores, enquanto 

que no meio rural, num total de 24 indivíduos, 1 foi a média de empregos anteriores.

                                                 
92 “O emprego é a via chave para a integração e a inclusão social, o desemprego é o principal factor de exclusão, 
sobretudo quando longo e concentrado, como é cada vez mais o caso em famílias onde ninguém tem trabalho. 
Para além dos 16 milhões de desempregados, metade dos quais desempregados de longa duração há trabalhadores 
“desencorajados” que já não procuram emprego pois pensam não ter quaisquer possibilidade de encontrar 
algum”. – Avaliação de Impactes do Rendimento Mínimo Garantido – Caracterização dos beneficiários RMG 
Desempregados de Longa Duração. Estudo desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento Social – IDS – 
2002: 9). 
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Tabela 17 – Histórico das actividades desenvolvidas pelos beneficiários da medida 
RMG/RSI (Desempregados à procura do 2º emprego), segundo o meio onde vivem 

 

2 0 2

3,6% ,0% 2,2%

4 2 6

7,3% 5,9% 6,7%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

1 1 2

1,8% 2,9% 2,2%

8 4 12

14,5% 11,8% 13,5%

3 1 4

5,5% 2,9% 4,5%

5 4 9

9,1% 11,8% 10,1%

5 2 7

9,1% 5,9% 7,9%

4 5 9

7,3% 14,7% 10,1%

1 2 3

1,8% 5,9% 3,4%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

0 2 2

,0% 5,9% 2,2%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

3 0 3

5,5% ,0% 3,4%

1 2 3

1,8% 5,9% 3,4%

1 1 2

1,8% 2,9% 2,2%

10 0 10

18,2% ,0% 11,2%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

0 1 1

,0% 2,9% 1,1%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

1 0 1

1,8% ,0% 1,1%

55 34 89

100% 100% 100%

Carpinteiros

Empregados de balcão

Empregados de mesa

Trabalhadores em pedreiras

Pedreiros e calceteiros

Operador de caixa em supermercados

Pessoal de limpeza em casas particulares

Pintores da construção civil

Servente da construção

Trolhas da construção civil

Trabalhadores agrícolas não qualificados (Jornaleiros)

Trab.madeiras e similares/Trab.florestas (plantação
árvores)

Emigrantes (não sendo especificada a profissão)

Colaboradores de lojas comerciais

Sapateiros

Operadores de fábrica de lentes ópticas

Pedreiros

Mecânicos de máquinas em geral

Vendedores

Motoristas

Auxiliar de serviços gerais e limpeza

Operadores de máquinas

Ajudante de pasteleiro

Ajudante de cozinha

Costureiras

Vendedor ambulante

Vigilantes/ Seguranças

Engraxadores

Empregados de escritório

Actividades
anteriormente
desenvolvidas
pelos
beneficiários,
actualmente
desempregados
e à procura do 2º
emprego

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total
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Do número total de actividades desenvolvidas pelos beneficiários da medida 

desempregados à procura do 2º emprego (89), 55 foram desenvolvidas por beneficiários 

pertencentes ao meio urbano e 34 por beneficiários do meio rural. Os valores totais revelam 

que as actividades mais desenvolvidas dizem respeito a “pessoal de limpeza em casas 

particulares” (13,5%); “ajudantes de cozinha” (11,2%); “trabalhadores agrícolas não 

qualificados”e “serventes da construção civil”, ambos com (10,1%); “trolhas da construção 

civil” (7,9%) e “empregados de balcão” com uma percentagem de 6,7%. 

Analisando ambos os meios verifica-se que uma das profissões de maior relevância no 

estudo em apreço é “ajudante de cozinha”. Esta vantagem é tanto maior quando o seu 

exercício é assumido, em exclusivo, por beneficiários residentes em meio urbano (18,2%). 

Outra actividade profissional que regista grande participação é “pessoal de limpeza em 

casas particulares” assumindo, da mesma forma, grande protagonismo no meio urbano com 

14,5%, por comparação ao meio rural com 11,8%. É também no meio urbano que se regista 

maior percentagem de profissionais ligados ao ramo da hotelaria, designadamente 

empregados de balcão com 7,3%, por oposição a 5,9% no meio rural. Este meio assume 

maior vantagem nas profissões ligadas à área agrícola, em especial, “trabalhadores 

agrícolas não qualificados (jornaleiros) ” com uma percentagem de 14,7%, contra 7,3% em 

meio urbano. 

O ramo de actividade ligado à construção civil é outro que no estudo em análise assume 

uma expressão preponderante. Quer a actividade de “trolha da construção civil”, quer a de 

“pintor da construção civil” assumem maior relevo em meio urbano com 9,1% e 5,5%, 

respectivamente. Por oposição, em meio rural estes valores assumem a percentagem de 

5,9% e 2,9%, respectivamente. Ressalta, contudo, que a profissão de “servente da 

construção” evidencia maior importância no meio rural do que no urbano, com 11,8% e 

9,1%, respectivamente. 

Da leitura dos dados pode concluir-se que os desempregados à procura de 2º emprego 

tiveram contacto com actividades profissionais de baixa qualificação profissional.  

O baixo capital escolar dos beneficiários (tabela 8 e 9) associado a uma grande oferta de 

mão-de-obra pouco qualificada expõe os trabalhadores a uma situação de grande 
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vulnerabilidade, num mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. É 

precisamente este mercado actual que põe em causa as habilitações dos trabalhadores. 

A baixa escolaridade dos actuais beneficiários encontra assim reflexos ao nível das 

profissões que exercem.93 

A situação escolar condiciona a qualificação profissional e ambas representam a causa e o 

efeito de um problema comum a que este grupo alvo está submetido e que, provavelmente, 

se traduz num sério obstáculo ao desenvolvimento de projectos de vida. 

 
 
Tabela 18 – Outras actividades, segundo os meios (urbano e rural) 

 

27 42 69

19% 25,3% 22,4%

88 91 179

61,9% 54,8% 58,1%

4 7 11

2,8% 4,2% 3,6%

11 14 25

7,7% 8,4% 8,1%

6 2 8

4,2% 1,2% 2,6%

6 10 16

4,2% 6% 5,2%

142 166 308

100% 100% 100%

Doméstica

Estudante

Sem ocupação

Sem idade

Situação de doença

Pensionista

Outras - Outras actividades
ou ocupações

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
De um total de 308 beneficiários (142 provenientes do meio urbano e 166 do meio rural) 

enquadrados em outras actividades ou ocupações, constata-se uma percentagem elevada de 

estudantes que representa 58,1% da amostra total, seguindo-se as domésticas com uma 

percentagem de 22,4%. 
                                                 
93No estudo desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento Social (IDS) - Avaliação de Impactes do 
Rendimento Mínimo Garantido – Os beneficiários  do RMG: Trajectórias de vida, vivências e impactes 
diferenciados (2002:38) pode ler-se “O exercício de profissões desqualificadas justifica-se, em parte, pelos 
fracos recursos escolares detidos pelos progenitores destes inquiridos: 68% dos pais dos titulares RMG não 
possuía qualquer grau de escolaridade”. 
Esteves (1995:7) salienta “Do lado dos adultos, inicia-se uma nova história. Perante experiências culturais, 
onde o processo de aprendizagem se associa estreitamente ao processo de trabalho, entrevê-se como possível 
e cada vez mais desejável a «educação permanente». 
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Considerando os dois meios estudados (urbano e rural), a tabela regista uma proporção de 

61,9% de estudantes em meio urbano, contra 54,8% em meio rural. 

A percentagem de domésticas é mais expressiva em meio rural com 25,3%, a contrastar 

com a taxa de 19% observada em meio urbano. 

De relevar ainda a existência de uma percentagem maior de beneficiários “sem ocupação” 

em meio rural do que em meio urbano, com 4,2% e 2,8%, respectivamente. 

No item “sem idade”, as diferenças entre urbano e rural são pouco relevantes com 7,7% e 

8,4%, respectivamente. 

Em “situação de doença” a maior expressividade vai para o meio urbano com 4,2%, contra 

1,2% em meio rural. O mesmo já não acontece com os “pensionistas” com uma taxa de 6% 

no meio rural e 4,2% no meio urbano. 

Da informação apresentada importa reter a percentagem elevada de domésticas em meio 

rural (25,3%). Este valor pode estar associado ao papel atribuído à mulher enquanto 

herança cultural e social, questão mais vincada em meio rural. Outros factores poderão ser 

equacionados, nomeadamente o facto do meio rural ser menos propiciador de ofertas de 

trabalho, dificuldade de conciliar horários laborais com horários dos transportes públicos e 

deficiente rede de equipamentos sociais que assegurem o acolhimento das crianças fora do 

período escolar. 

Noutra vertente, o meio rural oferece um complemento de garantia de sobrevivência 

(através de uma agricultura de subsistência) que permite conjugar as actividades domésticas 

com esta. 

 
Tabela 19 – Média de idades dos estudantes, segundo o meio em que vivem 
 

 Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 88 91 

      

Média 15 13 
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Quanto à média de idades dos estudantes verifica-se que em meio urbano, de um total de 88 

indivíduos a média situa-se nos 15 anos; no meio rural, de um total de 91 indivíduos a 

média é de 13 anos. 

 
Tabela 20 – Média de idades das pessoas sem ocupação, segundo o meio em que vivem 

 
 Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 

Nº de beneficiários 4 7 

      

Média 42 41 

      

 
Relativamente à média de idades das pessoas “sem ocupação”, em meio urbano e num total 

de 4 indivíduos a média é de 42 anos, enquanto no meio rural, num total de 7 indivíduos a 

média é de 41 anos. 

A média apresentada regista-se, precisamente, na idade activa em ambos os meios. No 

estudo que tem vindo a ser referido, a justificar a dificuldade de inserção são apresentados 

motivos como: falta de empregos, condições físicas dos beneficiários, falta de experiência, 

necessidade de apoio aos familiares, entre outros.   

A percentagem de pessoas “sem ocupação” pode estar associada à falta de hábitos de 

trabalho, desadequação entre oferta e procura e longos períodos de espera por um emprego 

que nunca chega. Esta situação pode conduzir a um desânimo e desincentivo para o 

investimento na procura, culminando por vezes numa acomodação à situação vivida94. 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Numa investigação realizada por Hespanha et al (2000: 308) a propósito das estratégias comuns de 
enfrentamento dos problemas da pobreza e da exclusão social, por parte dos entrevistados, constatam que 
“Perante situações de extrema precariedade e de exclusão, a população estudada revela, por um lado, um 
imenso conformismo perante situações dramáticas do ponto de vista económico e social, e por outro lado, 
uma enorme capacidade para enfrentar e superar essas situações”.  
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Tabela 21 – Quantos beneficiários da medida RMG/RSI em situação de doença, 
segundo o meio em que vivem 
 

5 0 5

83,3% ,0% 62,5%

1 2 3

16,7% 100% 37,5%

6 2 8

100% 100% 100%

Doenças várias (sem
cobertura social)

Deficiência

Outras - Situação
de doença

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
A tabela evidencia que de um total de 8 beneficiários (6 provenientes do meio urbano e 2 

do meio rural) 62,5% são portadores de doenças várias (sem cobertura social) e 37,5% são 

portadoras de deficiência. 

Estabelecendo uma comparação entre os dois meios estudados e no que concerne à taxa de 

beneficiários em situação de doença (sem cobertura social) conclui-se pela supremacia do 

urbano sobre o rural, respectivamente 83,3% e 0%. Inversamente, encontram-se mais 

beneficiários portadores de deficiência em meio rural do que em meio urbano, 100% e 

16,7%, respectivamente. 

 
 

Tabela 22 – Tipo de pensão, segundo os meios (urbano e rural) 
 

5 9 14

83,3% 90% 87,5%

1 1 2

16,7% 10% 12,5%

6 10 16

100% 100% 100%

Pensão de invalidez

Pensão de sobrevivência

Outras - Pensionista
(tipo de pensão)

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
De um total de 16 pensionistas (6 pertencentes ao meio urbano e 10 ao meio rural), 87,5% 

são pensionistas de invalidez e 12,5% pensionistas de sobrevivência.  

Considerando as percentagens mais significativas em ambos os meios estudados e quanto 

aos pensionistas de invalidez conclui-se pela prevalência destes em meio rural, registando 
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uma taxa de 90%, contra 83,5% em meio urbano. De acrescentar que a pensão de 

sobrevivência assume percentagens baixas em ambos os meios. 
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Tabela 23 – Actividades Profissionais desenvolvidas pelos beneficiários RMG/RSI 
(Beneficiários a exercer actividade profissional antes/aquando da entrada na medida), 
segundo o meio em que vivem 
 

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

2 2 4

9,1% 6,7% 7,7%

3 0 3

13,6% ,0% 5,8%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%
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3 6 9

13,6% 20% 17,3%
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13,6% ,0% 5,8%
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9,1% 26,7% 19,2%

1 1 2

4,5% 3,3% 3,8%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

1 0 1

4,5% ,0% 1,9%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

0 2 2

,0% 6,7% 3,8%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

1 0 1

4,5% ,0% 1,9%

1 0 1

4,5% ,0% 1,9%

22 30 52

100% 100% 100%

Artesãos de tecido e couro

Carpinteiros

Empregados de balcão

Trabalhadores em pedreiras

Pedreiros e calceteiros

Pessoal de limpeza em casas
particulares

Servente da construção

Trolhas da construção civil

Trabalhadores agrícolas não
qualificados (Jornaleiros)

Trab.construção e obras púb. não
qualificadas em outra parte

Trab.madeiras e similares/Trab.
florestas (plantação árvores)

Vendedores

Motoristas

Electricistas

Operadores de máquinas

Caseiros de quintas

Polidor de granitos

Vigilantes/ Seguranças

"Biscates" área mecânica auto

A exercer
actividade
profissional
- Actividade
profissional

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
 
 
 



 122 

Apurou-se que aquando da “entrada na medida”, 52 beneficiários se encontravam 

integrados numa actividade profissional (22 pertencentes ao meio urbano e 30 ao meio 

rural). Destes, 19,2% exerce a actividade profissional de “trabalhadores agrícolas não 

qualificados (jornaleiros); 17,3% “serventes da construção civil”; 15,4% “pessoal de 

limpeza em casas particulares” e 7,7% exerce a actividade profissional de “carpinteiros”. 

As restantes profissões assumem percentagens pouco expressivas. 

Analisando os dados referentes a ambos os meios e no que se refere à profissão 

“trabalhadores agrícolas não qualificados (jornaleiros)” constata-se um forte predomínio do 

meio rural sobre o meio urbano, com percentagens de 26,7% e 9,1%, respectivamente. 

Idêntica leitura se pode fazer quanto à profissão de “servente da construção civil”, 

registando uma proporção de 20% em meio rural, contra 13,6% em meio urbano.  

Os resultados invertem-se quando analisamos a profissão de “pessoal de limpeza em casas 

particulares” com 22,7% em meio urbano e 10% em meio rural; “carpinteiros” com 9,1% 

no urbano e 6,7% no rural e as profissões de “trolha da construção civil” (13,6%) e 

“empregados de balcão” (13,6%) exercidas, em exclusivo, por beneficiários do meio 

urbano95. 

Os restantes resultados não assumem relevância significativa que permita uma comparação 

entre os dois meios (urbano e rural). 

Os dados observados revelam, uma vez mais, a presença de profissões desqualificadas e 

desqualificantes, à semelhança do que se verifica na tabela 17 – “Histórico das actividades 

desenvolvidas pelos beneficiários da medida RMG/RSI (desempregados à procura do 2º 

emprego)”. 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Ver análise após tabela 7. 
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Tabela 24 – A exercer actividade profissional – Valor médio dos salários 
(remuneração expressa em euros), segundo os meios urbano e rural 
 

  
Meio em que vive 

  

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 22 30 

      

Média  322,55 357,19 

      

 

Da amostra analisada, a média de salários em meio urbano situa-se nos 322,55€, enquanto 

que no meio rural o valor é um pouco mais elevado com 357,19€. 

 

 
Tabela 25 – Valor médio dos salários nas diferentes actividades, segundo os meios 
urbano e rural 

 
  

Meio em que vive 

Actividade Profissional   Meio urbano Meio rural 

 
Nº 

benef. 7 7 

Construção       

Civíl Média  375,00 429,57 

       

 
Nº 

benef. 2 9 

Agricultura       

 Média  375,00 285,56 

       

 
Nº 

benef. 13 14 

Outras       

actividades Média  320,85 367,06 

        

 
 

A tabela apresenta o valor médio dos salários nas diferentes actividades profissionais. Na 

área da construção civil, num total de 14 beneficiários (7 provenientes do meio urbano e 7 

do meio rural) a média de salários é de 375,00€ e 429,57€, respectivamente. 
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Na área agrícola e num total de 2 beneficiários pertencentes ao meio urbano a média de 

salários é de 375,00€. No meio rural, num total de 9 beneficiários este valor é inferior com 

285,56€. No meio urbano, numa amostra de 13 beneficiários a exercer actividade 

profissional em “outras actividades” a média de salários é de 320,85€. No meio rural, num 

total de 14 beneficiários a média é de 367,06€. 

Dos dados observados e independentemente da proveniência dos beneficiários, urbano ou 

rural, verifica-se que a média dos salários é baixa96. Todavia, importa referir que na área da 

construção civil a média dos salários é mais elevada em meio rural do que em meio urbano, 

com 429,57€ e 375,00€, respectivamente. 

Neste contexto de baixos salários, o RMG/RSI pode significar não só um meio de percorrer 

o caminho da inserção sócio-profissional mas, no imediato, uma forma de estabilização dos 

rendimentos das famílias.  

No estudo qualitativo já referenciado, os beneficiários a exercer actividade profissional 

foram questionados sobre a aplicação do seu salário. As respostas dadas permitiram 

concluir que o mesmo é, maioritariamente, canalizado para o pagamento das despesas 

mensais fixas (renda, luz, água, gás) – 6 respostas em meio urbano e 8 em meio rural. Num 

segundo nível de aplicação estão os bens de primeira necessidade – 4 respostas em meio 

urbano contra 6 em meio rural. A aquisição de medicamentos, amortização de crédito 

bancário (aquisição de casa própria), tabaco/extravagâncias, poupanças e educação dos 

filhos estão também incluídas nas respostas dadas pelos entrevistados – Gráfico 15 

(Produto do salário). 

Neste estudo pode ainda constatar-se que, quer para os beneficiários a exercer actividade 

profissional quer para os beneficiários desempregados, o valor atribuído ao trabalho tem 

uma relação intrínseca e dependente com o facto de ele ser uma fonte de rendimento (5 

                                                 
96 Importa destacar que o valor dos salários declarados pode não corresponder ao efectivamente auferido. 
Parece existir, desde logo, uma cumplicidade latente entre entidade empregadora e trabalhador. O interesse do 
primeiro (ao não apresentar o valor real da remuneração) prende-se com a intenção de diminuir, tanto quanto 
possível, os encargos com as contribuições para o sistema de protecção social. O interesse do segundo (ao 
apresentar comprovativo de baixa remuneração) relaciona-se com a possibilidade de aceder à medida e poder 
beneficiar de uma prestação pecuniária mensal mais elevada. Os potenciais beneficiários sabem que do valor 
declarado depende a sua inclusão, ou não, nos critérios de elegibilidade da medida. 
 Albuquerque (1999) citado por Ramos (2003:148) num estudo por si realizado concluiu que os baixos 
salários atingiram em Portugal 1 em cada 7 trabalhadores na primeira metade da década de 90. 
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beneficiários do meio urbano e 4 do meio rural) e (3 do meio urbano contra 6 do meio 

rural), respectivamente. O valor atribuído ao trabalho advém, ainda, do facto de ele permitir 

o acesso a bens de consumo (2 beneficiários do urbano e 2 do meio rural – a exercer 

actividade profissional) e (3 beneficiários do meio urbano contra 2 do meio rural - 

desempregados) – Gráficos 1 e 12 (Significado atribuído ao trabalho). 

A pergunta: “Quais as privações que o desemprego trouxe para a sua vida” vem reforçar a 

as limitações que decorrem da ausência do rendimento proporcionado por um salário 

mensal. De facto, 5 beneficiários do meio urbano e 3 do meio rural evidenciaram a 

limitação no acesso a bens de consumo (1ª necessidade); 6 beneficiários do meio urbano e 4 

do meio rural referem a limitação no acesso a outros bens, nomeadamente calçado e 

vestuário – Gráfico 6 (Privações criadas pela situação de desemprego). 

Daqui se pode concluir que a relevância da ausência de emprego, traduzida na falta de um 

salário, é focalizada pelos beneficiários em termos materiais e imediatos. Apenas 2 

beneficiários do meio urbano exprimem a debilidade psicológica ou a impossibilidade de 

assumir compromissos associadas a uma situação de desemprego.  

O trabalho enquanto factor de distracção/convívio foi também equacionado por alguns 

beneficiários de ambos os meios, quer na situação de desempregados quer a exercer 

actividade profissional.  

De registar ainda que 2 beneficiários do meio urbano (a exercer actividade profissional) se 

referiram ao trabalho enquanto fonte de felicidade/alegria e crescimento pessoal. Neste 

campo, ainda, os beneficiários desempregados evidenciaram a importância do trabalho 

enquanto fonte de produção, meio de aprendizagem e realização pessoal, uma resposta para 

cada opção. 

A questão: “O trabalho dá-lhe satisfação? Porquê?” vem reforçar a resposta à questão 

anterior, dado que 4 beneficiários do meio urbano e igual número do meio rural salientaram 

a satisfação adquirida no trabalho pela existência de uma remuneração mensal – Gráfico 13 

(Satisfação adquirida no trabalho). 
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Tabela 26 – A exercer actividade profissional – Descontos para o sistema de protecção 
social da Segurança Social, segundo os meios urbano e rural 
 

       Meio em que vive Total 

        Meio urbano Meio rural   

A exercer actividade  Sim   11 21 32 

profissional - Descontos     50% 70% 61,5% 

para o sistema  Não   11 9 20 

        50% 30% 38,5% 

     22 30 52 

Total       100% 100% 100% 

 
Dos 52 beneficiários a exercer actividade profissional antes/aquando da “entrada na 

medida” constatou-se que 61,5% (32) efectua descontos para o sistema de protecção social, 

contra 38,5% (20) que não efectua os referidos descontos. 

Comparando os dois meios estudados, verifica-se que dos 22 elementos pertencentes ao 

meio urbano 50% desconta para o sistema de protecção social, enquanto que igual 

percentagem não desconta. No meio rural, de um total de 30 indivíduos apenas 70% efectua 

descontos. 

Dos dados apresentados na presente tabela ressalta que a maior incidência de descontos 

ocorre em meio rural. Conjugando esta análise com os dados revelados pela tabela 27 (Tipo 

de vínculo contratual dos beneficiários da medida RMG/RSI a exercer actividade 

profissional antes /aquando da entrada na medida), talvez se possa concluir pela existência 

de uma maior preocupação/esforço na construção de condições que favoreçam um futuro 

mais promissor, dado que se verifica uma incidência de descontos para o sistema de 

protecção social também no vínculo contratual “Trabalhadores ao dia”.  

Por oposição, é de realçar a percentagem de beneficiários que não desconta para o sistema 

de protecção social, 50% no meio urbano contra 30% no meio rural. Esta situação coloca os 

beneficiários e respectivas famílias em situação de grande vulnerabilidade perante uma 

situação de desemprego, doença e, futuramente, no acesso a uma pensão. 

Este facto parece revelar uma fraca propensão à construção de projectos de vida sólidos, 

atribuindo-se maior importância ao presente. Pese esta análise, no estudo qualitativo 

realizado constatou-se que quer os beneficiários desempregados (7 beneficiários do meio 

urbano e 6 do meio rural) quer os que exercem actividade profissional (6 beneficiários do 
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meio urbano e igual número do meio rural) reconhecem a existência de projectos para o 

futuro. Todavia, os projectos de vida evidenciados circunscrevem-se com maior 

expressividade, tanto para os beneficiários desempregados como para os que exercem 

actividade profissional, à existência de emprego, casa própria, carro e saúde – Gráfico 10 e 

18 (Projectos para o futuro). 

Face à inexistência de um trabalho e de um salário, as preocupações futuras manifestadas 

pelos beneficiários desempregados (7 beneficiários do meio urbano e 8 do meio rural) 

traduzem-se, de forma mais evidente, no futuro dos filhos (3 beneficiários do meio urbano 

e 4 do meio rural) e na sobrevivência (2 beneficiários do meio urbano contra 3 do meio 

rural) – Gráfico 11 e 11 A (Preocupações face ao futuro). 

 
 
 
Tabela 27 – Tipo de vínculo contratual dos beneficiários da medida RMG/RSI a 
exercer actividade profissional antes/aquando da entrada na medida, segundo o meio 
em que vivem (urbano ou rural) 
 

6 9 15

27,3% 30% 28,8%

2 4 6

9,1% 13,3% 11,5%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

13 14 27

59,1% 46,7% 51,9%

1 1 2

4,5% 3,3% 3,8%

0 1 1

,0% 3,3% 1,9%

22 30 52

100% 100% 100%

Contrato permanente
(trabalhador efectivo)

Contrato a termo certo, a
prazo ou tempo
determinado

Sem contrato de trabalho

Trabalho ao dia

Trabalhador por conta
própria

Desconhece

A exercer
actividade
profissional
- Vínculo
contratual

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Dos 52 beneficiários da medida RMG/RSI a exercer actividade profissional antes/aquando 

da entrada na medida (22 pertencentes ao meio urbano e 30 ao meio rural) ressalta que a 

maior percentagem (51,9%) não possui qualquer vínculo contratual – “trabalho ao dia”; 
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28,8% possui um “contrato permanente (trabalhador efectivo)” e 11,5% tem um vínculo 

contratual “contrato a termo certo, a prazo ou tempo determinado”. Com menor 

expressividade surge o “trabalhador por conta própria” (3,8%) e a inexistência de qualquer 

vínculo contratual com 1,9%. Constata-se a ainda a existência de 1,9% dos beneficiários 

que alega desconhecer a existência de qualquer relação de trabalho.  

Comparando os dois meios estudados, os dados mais expressivos revelam que o meio rural 

congrega uma maior taxa de beneficiários com um vínculo contratual mais sólido, 

nomeadamente contratos permanentes (trabalhadores efectivos) e contratos a termo certo, a 

prazo ou tempo determinado, com 30% e 13,3%, respectivamente, por oposição a 27,3% e 

9,1% em meio urbano. Contrariamente, o meio urbano reúne uma percentagem maior de 

trabalhadores ao dia com 59,1%, contra 46,7% registado em meio rural. 

Os dados apresentados reflectem uma vez mais a precariedade dos vínculos laborais, dado 

que uma significativa percentagem de beneficiários não possui qualquer vínculo contratual 

(trabalha ao dia), 59,1% em meio urbano contra 46,7% em meio rural.  

Ramos (2007: 16) refere “ Portugal é, na União Europeia, um dos países com maior peso de 

trabalho por conta de outrem com vínculos contratuais não permanentes (trabalho sazonal, 

ocasional, a termo…o qual atinge cerca de 21% do total do emprego por conta de outrem”. 

Esta precariedade laboral materializada em contratos de trabalho precário inviabiliza, desde 

logo, qualquer aposta na qualificação profissional. Ela reflecte o modelo empresarial que 

tem vigorado em Portugal ao longo de vários anos. Tem prevalecido um modelo 

empresarial que aposta na mão-de-obra pouco qualificada e que não oferece oportunidades 

de qualificação profissional.97 Tem-se assistido a um divórcio entre sistema educativo e 

sistema económico-profissional. 

A continuar assim, os contextos de trabalhos têm sido e continuarão a ser desqualificados e 

desqualificantes. 

                                                 
97 Segundo dados do Eurostat, somente 22% das empresas portuguesas com mais de 10 trabalhadores oferece 
aos seus trabalhadores a oportunidade de formação contínua.  
Ramos (2007:316) salienta “Em Portugal, a formação é vista mais como um remédio, do que uma medida 
preventiva. As empresas portuguesas não manifestam grande intenção de investir na formação profissional 
dos seus trabalhadores, segundo um inquérito às necessidades de formação profissional nas empresas, 
realizado para o triénio 2000/2002 (DETEFP, 2000)”. 
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No concreto, poder-se-á referir que perante uma estrutura produtiva que aposta na 

quantidade e não na qualidade, não só fecha os olhos à necessidade imperiosa de 

qualificação dos seus trabalhadores como esquece a importância de rentabilizar, promover e 

fomentar a dinamização dos saberes adquiridos. Ramos (2007) refere que o modelo de 

crescimento português está esgotado pela sua exposição a indicadores de forte 

vulnerabilidade, designadamente baixo nível de qualificação dos recursos humanos; défice 

de produtividade; competitividade assente em baixos salários e emprego em actividades de 

baixo valor acrescentado.  
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3.8.3 - Análise da situação profissional dos beneficiários da medida de política social 
RMG/RSI, integrados no mercado de trabalho durante o período em análise 
(1997/2005) 

 
Tabela 28 – Tempo médio de “permanência na medida”98 (tempo aproximado, 
arredondado para anos), segundo os meios urbano e rural 
 

 

  Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 196 225 

      

Média  5 5 

      

 
A tabela demonstra que o tempo médio de “permanência na medida” é de cinco anos em 

ambos os meios estudados. 

 

Tabela 29 – Integração em programas ocupacionais (Poc’s), formação profissional, 
colocação no mercado de trabalho 

 

5 14 19

45% 93,3% 73,1%

6 1 7

55% 6,7% 26,9%

11 15 26

100% 100% 100%

Por iniciativa própria

No âmbito da medida

Integração

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Considerando o valor total da amostra – 26 beneficiários da medida de política social 

RMG/RSI integrados em programas ocupacionais, formação profissional ou colocados no 

mercado de trabalho verifica-se que 73,1% das integrações surgiram por iniciativa própria e 

26,9% no âmbito dos programas de inserção preconizados na referida medida. 

Estabelecendo uma comparação entre os dois meios constata-se que 45% dos beneficiários 

oriundos do meio urbano e 93,3% do meio rural foram integrados por iniciativa própria.99 

                                                 
98 Média de anos a beneficiar da prestação pecuniária RMG/RSI 



 131 

Comparativamente, 55% dos beneficiários provenientes do meio urbano e 6,7% do meio 

rural beneficiaram de integração no âmbito dos programas de inserção previstos na medida.  

Da análise, importa sublinhar que a integração por iniciativa própria apresenta uma 

percentagem muito mais expressiva em meio rural do que no meio urbano (93,3% contra 

45%). No entanto, no tocante à integração no âmbito da medida em apreço o protagonismo 

dos resultados surge em meio urbano (55% contra 6,7%). 

Esta informação revela que a medida de política social RMG/RSI, através da sua vertente 

inserção, pode ser uma importante mola no acesso a uma medida de integração profissional. 

 

Tabela 30 – Área de integração, segundo os meios estudados (urbano e rural) 
 

3 2 5

27,3% 13,3% 19,2%

0 1 1

,0% 6,6% 3,8%

8 12 20

72,7% 80% 76,9%

11 15 26

100% 100% 100%

Formação profissional

Programas
ocupacionais

Colocação no
mercado de trabalho

Área de
integração

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Do total de beneficiários integrados (26) comprovou-se que a colocação no mercado de 

trabalho foi a área de integração mais expressiva com uma proporção de 76,9%. Surge em 

seguida a formação profissional com uma taxa de 19,2% e, por último, os programas 

ocupacionais com uma taxa reduzida de 3,8%. 

No que se refere aos dois meios estudados verifica-se que no meio urbano, de um total de 

11 beneficiários (3) 27,3% foram integrados em formação profissional e (8) 72,7% 

colocados no mercado de trabalho. 

                                                                                                                                                     
99 No estudo qualitativo que tem vindo a ser referido (Gráfico 3 – Estratégias face ao desemprego), foi 
possível aferir que dos 16 entrevistados desempregados (8 do meio urbano e 8 do meio rural) 3 beneficiários 
do meio urbano e 4 do meio rural investem na procura de trabalho. Igual número em ambos os meios 
revelaram não investir nessa procura. 1 beneficiário de cada um dos meios estudados salientou delegar essa 
responsabilidade nos serviços públicos de emprego. No entanto, 4 beneficiários do meio urbano e 6 do meio 
rural reconheceram responsabilidade na condição de desempregados. Por oposição, 4 beneficiários do meio 
urbano e apenas 1 do meio rural negaram qualquer responsabilidade nessa condição – Gráfico 4 (Auto-
responsabilização pela condição de desemprego). 
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Em meio rural, de um total de 15 beneficiários, (2) 13,3% foram integrados em formação 

profissional; (1) 6,6% em programas ocupacionais e (12) 80% colocados no mercado de 

trabalho. Refira-se que a colocação em mercado de trabalho assumiu maior preponderância 

em meio rural do que em meio urbano (80% contra 72,7%, respectivamente). O mesmo não 

se pode dizer relativamente à formação profissional, área de integração mais expressiva em 

meio urbano com 27,3%, por oposição a 13,3% em meio rural. 

O número de anos (5) a beneficiar da prestação pecuniária RMG/RSI – (tabela 28) pode 

questionar o alcance desta medida de política social enquanto promotora de autonomização 

pela via da inserção profissional, neste espaço temporal. 

Fazendo uma reflexão acerca dos dados apresentados e centrando a atenção na percentagem 

de elementos integrados em programas ocupacionais, formação profissional ou colocações 

no mercado de trabalho no âmbito da medida (tabela 29) – no total, urbano e rural 26,9%, 

verifica-se que a percentagem é baixa quando comparada com a proporção de integrações 

por iniciativa própria – no total, urbano e rural 73,1%.  

Como refere Moreira (2001:947) “Os beneficiários característicos dos mecanismos de 

assistência social, neste caso dos esquemas de RMG, são marcados por trajectórias de 

marginalização e exclusão que as políticas sociais do Estado não conseguem, por uma ou 

outra razão inverter (se é que não as reforçam) ”. 

Neste contexto, parece importante reflectir sobre a oferta disponível nos Institutos de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), designadamente a colocação directa no mercado 

de trabalho; a criação do próprio emprego; as empresas de Inserção e a medida de apoio à 

criação de postos de trabalho por entidades empregadoras. Estas medidas, designadas de 

“activas de emprego”, possuem um denominador comum que assenta na valorização do 

dinamismo e incentivo dos potenciais beneficiários. O desajustamento destas à realidade 

sócio-cultural e profissional dos beneficiários colide, em parte, com uma postura passiva, 

por parte destes, que pode condicionar o sucesso destas medidas. A ausência de 

aptidões/requisitos mínimos deste tipo de público é, desde logo, uma desvantagem na 

situação de partida.  

Em situação idêntica posiciona-se o acesso à formação profissional que não se adequa às 

características deste públicos, na medida em que possui critérios de acesso rígidos e 



 133 

elevados face ao limiar de habilitações literárias detidas pela grande maioria dos 

beneficiários.  

De realçar que este tipo de formação nem sempre se adequa às expectativas dos 

beneficiários e, por vezes, é concebida fora da realidade das necessidades do mercado local. 

A este propósito, Queirós e Gros (1996) citadas por Moreira (2001:950) referem a 

existência de dois mecanismos de exclusão no acesso a esta formação “… base quase-

concorrencial no acesso à oferta formativa disponível deixa em desvantagem os indivíduos 

com escolaridades mais baixas. Esta situação é reforçada por via do recurso a testes 

psicotécnicos padronizados, que tendem a favorecer as capacidades formais valorizadas 

pelo sistema de ensino”. Fazem também referência às regras de funcionamento do IEFP 

como mais uma condicionante desta vertente formativa “…caracterizado por uma disciplina 

rígida quer em termos de cumprimento dos horários e da assiduidade, quer em termos do 

tipo de postura exigida aos formandos (vestuário e comportamentos mais ou menos 

tradicionais), que está claramente desadaptada às características sociais e comportamentais 

deste tipo de públicos”. 

Moreira (2001:951) refere ainda “…a oferta formativa disponível no âmbito do IEFP está 

claramente marcada por uma tradição ao nível da definição das prioridades das políticas de 

emprego e formação profissional, no sentido de valorização do aumento e reconversão das 

qualificações profissionais e não tanto na recuperação e criação de níveis básicos de 

qualificação para grupos com défices qualificacionais e profissionais”. 

Apesar deste cenário assiste-se, hoje, a uma melhoria generalizada dos níveis de 

escolarização em Portugal100. No entanto, será necessário aguardar algum tempo para que o 

                                                 
100 Refira-se a título de exemplo o actual CNOS (Centro de Novas Oportunidades) criado em colaboração com 
o Ministério do Trabalho que demonstra claramente o esforço que tem vindo a ser desenvolvido para 
possibilitar um aumento da escolarização dos indivíduos. Segundo Ramos (2007:317-318) este programa visa 
“assegurar a certificação de 1 milhão de pessoas no quadro de programas de formação de adultos; melhorar e 
coordenar a gestão da oferta pelo Ministério da Educação, Ministério do trabalho e o sector privado de forma 
a assegurar uma cobertura mais igualitária e uma maior eficiência; aumentar a oferta de cursos de educação e 
de formação de adultos; aumentar a formação de base para todos os adultos; facilitar o acesso dos 
trabalhadores à formação adaptando a organização dos cursos e o financiamento das formações”.  
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fenómeno se difunda e, assim, as qualificações profissionais venham provocar algum 

impacto positivo na vida das pessoas e no mercado de trabalho.101 

 
Tabela 31 – Formação profissional (cursos), segundo os meios urbano e rural 

  

3 0 3

100% ,0% 60%

0 1 1

,0% 50% 20%

0 1 1

,0% 50% 20%

3 2 5

100% 100% 100%

Técnicas comerciais e
administrativas

Empregados comerciais

Agricultura

Área de integração -
Formação profissional -
Curso

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Dos 5 beneficiários integrados em cursos de formação profissional (3 provenientes do meio 

urbano e dois do meio rural), 60% integrou o curso de “técnicas comerciais e 

administrativas”; 20% o curso de “empregados comerciais” e, igual percentagem, curso 

relacionado com a área agrícola. 

A área de formação “técnicas comerciais e administrativas” é a única frequentada por 

beneficiários do meio urbano, absorvendo a totalidade dos beneficiários integrados neste 

meio (100%). No meio rural, a frequência de formação profissional ocorre nas áreas 

“empregados comerciais” (50%) e “agricultura”, com igual percentagem.  

A presente informação demonstra a fraca expressividade da integração em formação 

profissional. Este facto pode estar relacionado com os aspectos já focalizados na análise 

anterior, bem como no confronto expectativas/oferta formativa. Por outro lado, parece estar 

presente um certo descrédito/desvalorização nesta área de inserção, por parte dos potenciais 

formandos, supostamente, por não acreditarem numa integração profissional após a 

obtenção da qualificação profissional/diploma. 

 

                                                 
101 “Em Portugal, apesar dos importantes investimentos em educação realizados nos últimos anos, visíveis nas 
despesas públicas consagradas à educação, é problemática a importância dos jovens que abandonam 
prematuramente a escola, assim como a pouca participação dos adultos na educação e formação 
(aprendizagem ao longo da vida) ” (Ramos 2007:23). 
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Tabela 32 – Duração média dos cursos de formação profissional (expressa em meses), 
segundo os meios urbano e rural 
 

  Meio em que vive 

  Meio urbano Meio rural 
Nº de 

beneficiários 3 2 

      

Média  9 3 

      

 

A tabela demonstra que para 3 beneficiários provenientes do meio urbano a frequência dos 

cursos teve uma duração média de 9 meses. 

Para 2 beneficiários do meio rural a frequência dos cursos teve uma duração média de 3 

meses. Estes resultados dependem da calendarização definida para cada tipo de curso e não 

dos territórios de proveniência. 

Apesar da fraca representatividade desta amostra, é certo que a duração da formação aqui 

expressa parece ser insuficiente face às competências e qualificações que este tipo de 

resposta deveria proporcionar, como forma de poder oferecer algumas garantias de 

integração profissional no mercado de trabalho. 

 
 
Tabela 33 – Equivalência escolar dos cursos, segundo os meios urbano e rural 

 

1 2 3

33,3% 100% 60%

2 0 2

66,6% ,0% 40%

3 2 5

100% 100% 100%

Sim

Não

Área de integração -
Equivalência escolar

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 

De um total de 5 cursos de formação profissional frequentados pelos beneficiários 

RMG/RSI, 60 % têm equivalência escolar, contra 40% que não oferece essa mais-valia. 

Observando o meio urbano verifica-se que 33,3% dos cursos oferece equivalência escolar, 

contra 66,6% que não dá acesso a essa vantagem. 
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Em meio rural, 100% dos cursos de formação profissional frequentados oferecem 

equivalência escolar.  

 
 

Tabela 34 – Quantos cursos de formação profissional dão equivalência a outros níveis 
de ensino segundo os meios urbano e rural 

 

1 2 3

100% 100% 100%

1 2 3

100% 100% 100%

9º anoÁrea de integração -
Equivalência escolar da
formação profissional

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 

A tabela revela que os três cursos de formação profissional dão equivalência escolar ao 

nível do 9º ano de escolaridade. Estes cursos são frequentados por três beneficiários – 1 

pertencente ao meio urbano e 2 pertencentes ao meio rural. 

Não obstante a baixa percentagem de integração em cursos de formação profissional, é de 

realçar que mais de metade dá equivalência escolar ao nível do 9º ano. Se considerarmos os 

fracos recursos escolares e as baixas qualificações profissionais (detidas pela maior parte 

dos beneficiários) é evidente a mais valia que este tipo de integração proporciona, não só 

com o aumento da escolaridade, mas também no combate às trajectórias de exclusão. 

Numa sociedade dita do conhecimento ou da informação é também uma realidade que, face 

ao fenómeno da globalização, a base do desenvolvimento e da competitividade reside nas 

pessoas, fundamentalmente na formação/qualificação de que são detentoras.  
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Tabela 35 – Actividades profissionais desenvolvidas pelos beneficiários da medida 
RMG/RSI (Decorrentes da integração no mercado de trabalho durante o período em 
análise (1997/2005), segundo o meio em que vivem102 
 

1 0 1

12,5% ,0% 5%

0 1 1

,0% 8,3% 5%

0 1 1

,0% 8,3% 5%

0 1 1

,0% 8,3% 5%

0 1 1

,0% 8,3% 5%

1 1 2

12,5% 8,3% 10%

3 3 6

37,5% 25% 30%

0 1 1

,0% 8,3% 5%

0 2 2

,0% 16,6% 10%

2 1 3

25% 8,3% 15%

1 0 1

12,5% ,0% 5%

8 12 20

100% 100% 100%

Empregados de balcão

Empregados de mesa

Operador de caixa em supermercados

Pessoal de limpeza em casas
particulares

Servente da construção

Trolhas da construção civil

Colaboradores de lojas comerciais

Vendedores

Auxiliar de serviços gerais e limpeza

Ajudante de cozinha

"Biscates" área mecânica auto

Actividade
profissional

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
De um total de 20 beneficiários (8 pertencentes ao meio urbano e 12 ao meio rural) a 

desenvolver actividade profissional decorrente da integração no mercado de trabalho 

durante o período em análise (1997/2005), apurou-se que a integração profissional ocorreu, 

maioritariamente, na área de “colaboradores de lojas comerciais” com um taxa de 30%. 

Seguem-se as “ajudantes de cozinha” com 15%; “trolhas da construção civil” e “auxiliares 

                                                 
102 No estudo realizado constatou-se ainda que dos 8 beneficiários do meio urbano a exercer actividade 
profissional decorrente da integração no mercado de trabalho no período em análise 1997/2005, 87,5% 
efectua descontos para o sistema de protecção social e 12,5% não desconta. Esta última percentagem 
representa apenas 1 beneficiário a exercer a profissão de “ajudante de cozinha”. Quanto aos 12 beneficiários 
do meio rural constatou-se que 75% efectua descontos para o sistema de protecção social, contra 25% que não 
assumiu essa responsabilidade. Esta última percentagem enquadra 1 beneficiário a exercer a profissão de 
“pessoal de limpezas em casas particulares”; 1 beneficiário a exercer a actividade profissional de “trolha da 
construção civil” e 1 beneficiário com a profissão de “auxiliar de serviços gerais e limpeza”. 
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de serviços gerais e limpeza”, ambos com 10%. As restantes actividades profissionais 

assumem uma percentagem de 5% cada. 

Da amostra do meio urbano, a maior percentagem de integração (37,5%) refere-se à 

actividade profissional “colaboradores em lojas comerciais”, seguida de “ajudantes de 

cozinha” com 25% e, com menor expressividade, as actividades de “trolhas da construção 

civil”; “biscates área de mecânica auto” e “empregados de balcão” com 12,5% cada. 

Em meio rural, a maior percentagem de integração ocorre igualmente na actividade 

“colaboradores em lojas comerciais” com 25%, seguida de “auxiliares de serviços gerais e 

limpezas” com 16,7%.   

Como se pode concluir através dos dados, as actividades profissionais de “trolhas da 

construção civil”, “colaboradores de lojas comerciais” e “ajudantes de cozinha” assumem 

valores percentuais mais elevados em meio urbano. A profissão “empregados de balcão” e 

“biscates na área mecânica auto” assumem neste meio exclusividade. 

Por outro lado, a integração em actividades como “empregados de mesa”; “operadores de 

caixa em supermercados”; “pessoal de limpeza em casas particulares”; “serventes da 

construção civil” e “vendedores” representam 8,3% cada e são exercidas, unicamente, por 

beneficiários do meio rural.  

Estes dados remetem para a análise efectuada para as tabelas 6 e 7. 

De registar ainda as mais recentes integrações na actividade de “colaboradores de lojas 

comerciais”, estando provavelmente relacionadas com o aumento do sector terciário, 

concretamente com a abertura de uma grande superfície comercial na capital do distrito. 
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Tabela 36 – Tipo de vínculo contratual dos beneficiários a exercer actividade 
profissional – Decorrente da integração no mercado de trabalho durante o período em 
análise (1997/200), segundo os meios estudados (urbano e rural) 

 

7 6 13

87,5% 50% 65%

0 1 1

,0% 8,3% 5%

1 1 2

12,5% 8,3% 10%

0 2 2

,0% 16,7% 10%

0 2 2

,0% 16,7% 10%

8 12 20

100% 100% 100%

Contrato a termo certo, a prazo ou tempo
determinado

Contrato de prestação de serviços

Sem contrato de trabalho

Trabalho ao dia

Contrato por tempo indeterminado

Vínculo
contratual

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Do valor total da amostra, 20 beneficiários RMG/RSI a exercer actividade profissional 

decorrente da integração no mercado de trabalho no período em análise (1997/2005), a 

percentagem mais significativa (65%) estabeleceu com a entidade empregadora uma 

relação contratual através do “contrato a termo certo, a prazo ou tempo determinado”; 10% 

“trabalha ao dia” e igual percentagem possui “contrato por tempo indeterminado”. 

Dos dados obtidos em ambos os meios estudados, o vínculo contratual a termo certo, a 

prazo ou tempo determinado é em ambos os meios dominante, com expressão mais vincada 

em meio urbano (87,5%, contra 50% em meio rural). Conclui-se ainda que o vínculo 

contratual por tempo indeterminado e o trabalho ao dia é para os beneficiários do meio 

rural predominante com 16,7%, em ambos os casos. Nestes dois tipos de vínculo contratual 

não se enquadra nenhum beneficiário proveniente do meio urbano. 

Estabelecendo comparação entre o vínculo contratual dos beneficiários a exercer actividade 

profissional antes/aquando da entrada na medida (tabela 27) e vínculo contratual dos 

beneficiários a exercer actividade profissional – decorrente da integração no mercado de 

trabalho durante o período em análise (tabela 36) constata-se, em meio rural, uma 

diminuição significativa do número de trabalhadores com vínculo efectivo ou contrato por 

tempo indeterminado. Em meio urbano, na amostra em questão, este tipo de vínculo deixou 

de se verificar. 
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O número de trabalhadores ao dia registou, de igual modo, uma acentuada diminuição. 

Provavelmente, este tipo de vínculo deu lugar ao contrato a termo certo, a prazo ou a tempo 

determinado.  

É importante referir que o tempo decorrido entre o início da integração profissional e a data 

de realização do presente estudo não permite ainda aferir se o vínculo a termo certo se 

transformará, a curto ou médio prazo, num contrato de trabalho por tempo indeterminado 

(efectivo).103 

 
Tabela 37 – Valor médio dos salários – (expresso em euros), segundo os meios urbano 
e rural 

 

 Meio em que vive 

 Meio urbano Meio rural 

Nº de beneficiários 8 12 

   

Média 377,50 350,06 

   

 
A tabela evidencia que 8 beneficiários do meio urbano auferem em média um salário de 

377,50€. Em meio rural, 12 beneficiários recebem um vencimento médio de 350,06€. 

Por relação aos salários auferidos pelos trabalhadores a exercer actividade profissional 

antes/aquando da entrada na medida (tabela 24), não é expressiva a diferença registada em 

meio rural dado que o salário médio verificado corresponde a 357,19€, por oposição ao 

valor médio agora observado 350.06€. O mesmo não se verifica relativamente ao meio 

urbano, em que o salário médio dos trabalhadores a exercer actividade profissional 

antes/aquando da entrada na medida regista o valor de 322,55€, contra o valor agora 

verificado de 377,50€. 

 
                                                 
103 Do cruzamento de informação da tabela 35 e 36 (integrados no mercado de trabalho durante o período em 
análise – 1997/2005 e tipo de vínculo contratual) referente ao meio urbano, concluiu-se que de um total de 8 
beneficiários enquadrados no mercado de trabalho, a maior precariedade do vínculo verifica-se na profissão 
“ajudante de cozinha” atendendo à existência de 1 beneficiário a exercer actividade profissional “sem contrato 
de trabalho”. Os restantes trabalhadores têm uma relação contratual formalizada através de “contrato a termo 
certo, a prazo ou tempo determinado”. No tocante ao meio rural, num total de 12 beneficiários enquadrados 
no mercado de trabalho, a maior precariedade do vínculo contratual verifica-se nas categorias profissionais 
“pessoal de limpeza em casas particulares”, “trolhas da construção civil” e “vendedores”, a exercer actividade 
profissional ao dia – “trabalho ao dia” e “sem contrato de trabalho”. 
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Tabela 38 – Dos beneficiários integrados no período em análise quantos descontam 
para o sistema de protecção social da Segurança Social (segundo o meio em que 
vivem) 
 

7 9 16

87,5% 75% 80%

1 3 4

12,5% 25% 20%

8 12 20

100% 100% 100%

Sim

Não

Desconta para
o sistema

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 
Considerando o valor total da amostra, (20) beneficiários (8 oriundos do meio urbano e 12 

do meio rural), constata-se que 80% efectua descontos para o sistema de protecção social, 

contra 20% que não assume essa responsabilidade. 

Analisando os dados do meio urbano, observa-se que num total de 8 beneficiários, 87,5% 

efectua descontos para o sistema de protecção social, contra 12,5% que não desconta. 

No meio rural, num total de 12 beneficiários apenas 75% efectua os referidos descontos. 

Os dados evidenciam, assim, uma incidência maior de descontos para o sistema de 

protecção social em meio urbano. 

 
 

Tabela 39 – Quantos beneficiários da medida RMG/RSI aumentaram as habilitações 
no âmbito do Programa de Inserção (PI), segundo o meio onde vivem 

 

11 13 24

5,6% 5,8% 5,7%

185 212 397

94,4% 94,2% 94,3%

196 225 421

100% 100% 100%

Sim

Não

Aumento de habilitações
no âmbito do Programa
de Inserção (PI)

Total

Meio urbano Meio rural

Meio em que vive

Total

 
 

Observando o valor total da amostra (421) beneficiários da medida de política social 

RMG/RSI (196 provenientes do meio urbano e 225 do meio rural) verifica-se que uma 
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proporção elevada (94,3%) de beneficiários não aumentou as suas habilitações literárias no 

âmbito dos programas de inserção preconizados na medida de política social em apreço. 

Apenas 5,7% elevaram as suas habilitações literárias.  

Fazendo uma análise a ambos os meios estudados verifica-se que em meio urbano 5,6% dos 

beneficiários aumentaram as habilitações no âmbito dos programas de inserção. No meio 

rural esta percentagem aumenta para 5,8%. Conclui-se, assim, por uma diferença 

praticamente inexistente entre meio urbano e rural. O mesmo se pode dizer relativamente à 

percentagem de beneficiários que não aumentou o seu nível escolar através dos programas 

de inserção (94,4% em meio urbano e 94,2% em meio rural). 

A obtenção dos dados apresentados teve por base, somente, verificar o impacto da medida 

(quer pela subscrição de acordos de inserção nesta área, quer pela sensibilização dos 

beneficiários no âmbito do atendimento/acompanhamento social) no aumento das 

habilitações literárias. 

Considerando a inexistência (neste estudo) de informação acerca do número de 

beneficiários com condições para reiniciar o percurso escolar, os dados apresentados 

revelam que a medida pode ter um peso significativo na vertente educativa como forma de 

potenciar o aumento da qualificação escolar destes públicos. Esta ideia reforça-se se 

atendermos a que estamos perante um grupo de beneficiários que se afastou da escola há 

vários anos, que parece revelar fracas expectativas relativamente ao futuro e que ao longo 

da vida parece ter adquirindo uma postura comodista/conformista face à sua condição de 

vida.  
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3.8.4 - Conclusões gerais do estudo quantitativo 
 
Com o aparecimento da medida de política social Rendimento Mínimo Garantido (RMG) 

em 1996 (Projectos piloto experimentais) e 1997 (generalização), inserida naquilo que 

alguns autores, de entre os quais Capucha (2002), designaram como uma nova geração de 

políticas sociais, alimentaram-se novas esperanças, não só relativamente à diminuição da 

severidade da pobreza em Portugal, mas, sobretudo, no tocante à inserção dos beneficiários 

em diversos domínios, incluindo a área da inserção profissional. 

Para a realização do presente trabalho e tendo presente o objecto de estudo, foram definidas 

as seguintes hipóteses: 

1- A implementação do Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção, 

enquanto medida de política social activa que preconiza a inserção profissional dos 

beneficiários desempregados, tem contribuído de forma relevante para a integração 

profissional destes; 

2- As actividades profissionais dos progenitores dos actuais beneficiários 

condicionam/condicionaram os percursos profissionais dos mesmos; 

3 - Nas variáveis estudadas encontram-se diferenças significativas entre o meio urbano e 

rural.  

O estudo e cruzamento da informação recolhida permitiram chegar a um conjunto de 

resultados que seguidamente se apresentam, procurando uma resposta para cada uma das 

hipóteses.  

Relativamente à primeira hipótese, constata-se que dos (26) beneficiários integrados em 

programas ocupacionais, formação profissional ou colocados no mercado de trabalho, 

apenas 26,9%, a que correspondem (7) beneficiários (6 do meio urbano e 1 do meio rural), 

foram integrados no âmbito dos programas de inserção preconizados pela medida de 

política social em apreço. A fraca expressividade desta taxa de integração revela que o 

protagonismo que a medida pretende assumir enquanto instrumento facilitador da inserção, 

no caso concreto na vertente profissional, fica aquém das determinações legalmente 

consagradas. 



 144 

Pese esta constatação, a maior expressividade obtida provem do meio urbano com 55% de 

beneficiários integrados, contra uma percentagem de 6,7% em meio rural. Este facto leva-

nos a acreditar que o meio urbano é, por excelência, o espaço que oferece maiores 

oportunidades de integração profissional, dada a concentração de actividades comerciais e 

prestação de serviços em torno do núcleo urbano da cidade de Vila Real.  

 

No que se refere à segunda hipótese, observou-se que as profissões dos progenitores dos 

actuais beneficiários (pertencentes ao meio urbano) dizem respeito, maioritariamente, à 

área agrícola – “agricultores de subsistência/agricultores e criadores de animais” com uma 

percentagem de 23,6%, seguida de “trabalhadores agrícolas não qualificados” com 19,3%; 

“trolha/servente da construção civil”com 17,5%; “emigrantes (não sendo especificada a 

profissão) ” com 7,9%; “empregados de balcão” e “pedreiros e calceteiros”, ambos com 

4,4%; “mineiros” e “moleiros” com 3,5% cada.  

Mas, como era de esperar, o maior protagonismo da área agrícola ocorre em meio rural com 

50% de beneficiários “agricultores de subsistência/agricultores e criadores de animais”. 

Seguem-se os “ “trabalhadores agrícolas não qualificados (jornaleiros) ” com 19,7%; 

“emigrantes (não sendo especificada a profissão)” com 9,9%; “mineiros” e 

“trolhas/serventes da construção civil”, ambos com 5,3%. 

No caso das progenitoras e no que respeita ao meio urbano prevalece, de igual modo, a 

actividade agrícola com uma percentagem de 49,3%, seguida da actividade “pessoal de 

limpeza em casas particulares” com 16,9%; “trabalhadores agrícolas não qualificados 

(jornaleiros) ” com 15,5% e “comerciantes” com uma taxa de 5,6%. 

No tocante ao meio rural, o predomínio da actividade agrícola é ainda mais evidente com 

uma percentagem de 72,5% de elementos do sexo feminino a exercerem a actividade de 

“agricultores de subsistência/agricultores e criadores de animais”. Seguem-se os 

“trabalhadores agrícolas não qualificados (jornaleiros) ” com uma taxa de 17,6%. Daqui se 

conclui que em ambos os meios estudados a actividade agrícola surge como actividade 

principal, muito embora com maior relevo em meio rural. Importa ainda realçar que a 

actividade agrícola associada à criação de animais e a actividade de jornaleiro são/foram 
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desenvolvidas com grande similitude, quer pelos progenitores quer pelas progenitoras dos 

actuais beneficiários da medida em apreço. 

A análise da tabela 17 (Histórico das actividades desenvolvidas pelos beneficiários da 

medida RMG/RSI – Desempregados à procura do 2º emprego) evidencia 

predominantemente (quer em meio urbano quer em meio rural) o exercício de profissões 

ligadas ao sector secundário e terciário. Refira-se a profissão “pessoal de limpeza em casas 

particulares” com uma taxa de 14,5% no meio urbano e 11,8% no meio rural; “serventes da 

construção civil” com 11,8% em meio rural e 9,1% em meio urbano; “trolhas da construção 

civil” com 9,1% em meio urbano e 5,9% em meio rural; “mecânicos de maquinas em geral” 

com 5,9% em meio rural; “auxiliares de serviços gerais e limpeza” com 5,5% em meio 

urbano; “operadores de máquinas” com 5,9% em meio rural; “empregados de balcão” com 

7,3% em meio urbano e 5,9% em meio rural e “ajudantes de cozinha” com 18,2% em meio 

urbano. 

Considerando os dados fornecidos pela tabela 23 (Beneficiários a exercer actividade 

profissional antes/aquando da entrada na medida) e relativamente ao meio urbano constata-

se que a maior percentagem verificada exerce actividade profissional na área “pessoal de 

limpeza em casas particulares” com 22,7%, seguida de “empregados de balcão” com 

16,6%; “trolhas da construção civil” e “serventes da construção civil”, ambos com 13,6%; 

“trabalhadores agrícolas não qualificados (jornaleiros) ”e “carpinteiros” com 9,1% cada. 

Em meio rural, a percentagem mais significativa verifica-se na profissão “trabalhadores 

agrícolas não qualificados (jornaleiros)” com 26,7%, seguida de “serventes da construção 

civil” com 20%; “pessoal de limpeza em casas particulares” com 10% e “carpinteiros” com 

6,7%. 

Equacionando agora as actividades profissionais desenvolvidas pelos beneficiários da 

medida RMG/RSI decorrentes da integração no mercado de trabalho durante o período em 

análise – 1997/2005 – (Tabela 35) pertencentes ao meio urbano, verifica-se que as 

actividades dominantes são “colaboradores de lojas comerciais” com 37,5%; “ajudantes de 

cozinha” com 25%; “empregados de balcão”, “trolhas da construção civil” e “biscates área 

auto” com 12,5% cada. 
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No meio rural, as actividades mais expressivas prendem-se com “colaboradores de lojas 

comerciais” com 25%, seguida de “auxiliares de serviços gerais e limpezas” com 16,6%; 

“empregados de mesa”, “operadores de caixa em supermercados”, “pessoal de limpeza em 

casas particulares”, “serventes da construção civil”, “trolhas da construção civil”, 

“vendedores” e “ajudantes de cozinha”, cada um com 8,3%.  

De acordo com os resultados obtidos e face ao predomínio da actividade agrícola, exercida 

de forma regular pelos progenitores/as dos actuais beneficiários, parece não se poder dizer 

que as mesmas condicionaram de forma significativa as profissões dos seus descendentes. 

De referir que dos beneficiários integrados no mercado de trabalho antes/aquando da 

entrada na medida – (52) (dos quais 22 pertencentes ao meio urbano e 30 ao meio rural), 

apenas 9,1% de beneficiários do meio urbano e 26,7% do meio rural exerce actividade 

relacionada com a área agrícola. 

 A influência da actividade agrícola desenvolvida pelos progenitores no passado parece, 

sim, ter dado lugar a actividades socialmente desvalorizadas e desqualificantes, às quais 

estão associados baixos níveis de exigência profissional de que os ascendentes são 

portadores. De sublinhar que dos beneficiários a exercer actividade profissional (decorrente 

da integração no mercado de trabalho durante o período em análise 1997/2005) nenhum 

exerce actividade na área agrícola. Denota-se a substituição do sector primário pelo sector 

terciário em face da existência de profissões ligadas a este sector de actividade económica, 

nomeadamente “ajudantes de cozinha”, “colaboradores de lojas comerciais”, “empregados 

de balcão”, operadores de caixa em supermercados” etc.  

Acresce que nas integrações profissionais mais recentes se assistiu ao desaparecimento de 

profissões como moleiros, mineiros, pastores, cantoneiros, barbeiros, sapateiros e caseiros 

de quintas. 

 

Relativamente à última hipótese, foram consideradas apenas as diferenças mais 

significativas. Neste âmbito e no que concerne à tipologia dos agregados familiares 
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estudados104 constata-se o predomínio, em meio rural, de agregados familiares do tipo 

nuclear com 70,8%, contra 46,2% observados em meio urbano. 

Por sua vez, o meio urbano congrega a maior percentagem de famílias do tipo 

monoparental (53,8%), a contrastar com 29,2% registados em meio rural. 

 

Relativamente às profissões dos progenitores dos actuais beneficiários da medida de 

política social RMG/RSI105 e na medida em que a actividade predominante, em meio rural, 

se prende com a área agrícola, é neste meio onde se regista maior número de profissões 

ligadas a este ramo de actividade com 50% dos beneficiários a desenvolver uma agricultura 

de subsistência conjugada com a criação de animais e 19,7% de trabalhadores não 

qualificados (jornaleiros). Em meio urbano, 23,6% dos beneficiários 

desenvolvem/desenvolveram, igualmente, uma agricultura de subsistência conjugada com a 

criação de animais e 19,3% são/foram trabalhadores agrícolas não qualificados 

(jornaleiros). 

Por oposição, o meio urbano reúne um maior número de trabalhadores da área da 

construção civil “trolhas/serventes da construção civil” (17,5%), contra (5,3%) observados 

em meio rural. 

Idêntica conclusão é retirada da leitura da tabela106 – Profissões das progenitoras dos 

actuais beneficiários da medida de política social RMG/RSI, uma vez que o meio rural 

congrega 72,5% de beneficiários a exercer a profissão de “agricultores de 

subsistência/agricultores e criadores de animais” mais 17,6% de beneficiários que se 

dedicam/dedicaram à actividade de “trabalhadores não qualificados (jornaleiros) ”, contra 

uma percentagem de 49,3% e 15,5%, respectivamente, observada em meio urbano. 

De registar, ainda, que o meio urbano contempla uma maior taxa (16,9%) de beneficiários a 

exercer a actividade de “pessoal de limpeza em casas particulares”, contra apenas 0,9% 

registada em meio rural. 

 

                                                 
104 Tabela 1. 
105 Tabela 6. 
106 Tabela 7. 
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Analisando as habilitações literárias dos beneficiários da medida de política social 

RMG/RSI (titular da prestação e 2º elemento) à data de “entrada na medida”107  e fazendo 

apenas referência às diferenças mais significativas nos meios estudados, chega-se à 

conclusão que do valor total da amostra (206 beneficiários), mais de metade (51,5%) detém 

habilitações ao nível do 1º ciclo do ensino básico completo, sendo que a maior percentagem 

verificada ocorre em meio rural (53,2%), contra 49,5% em meio urbano.  

O 2º ciclo do ensino básico (5º e 6º ano) completo assume no valor total da amostra uma 

proporção de 13,6% (18% no meio rural e apenas 3,9% em meio urbano). Sendo certo que 

o número em causa e perante o valor total da amostra não é, por si só, expressivo, regista-se 

em meio rural um maior número de beneficiários com este nível de ensino. 

Já ao nível do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º, 9º ano) completo se regista, em meio 

urbano, um maior número de beneficiários (10,5%), contra (2,7%) em meio rural. 

Relativamente aos outros níveis de ensino não se observam grandes disparidades entre 

meio urbano e rural.   

Análoga leitura se pode fazer no que diz respeito às habilitações literárias dos beneficiários 

em apreço, à data de recolha dos dados108. Efectivamente, do valor total da amostra, (206) 

beneficiários, mais de metade (51%) possui habilitações literárias ao nível do 1º ciclo do 

ensino básico completo, sendo que a percentagem mais elevada ocorre em meio urbano 

com 54,7%, por oposição a 47% em meio rural. O nível seguinte de ensino (2º ciclo do 

ensino básico completo) é detido por 20,9% dos beneficiários, dos quais a percentagem 

mais relevante (28,8%) ocorre em meio rural, contra 11,6% em meio urbano. 

Quanto ao 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º, 9º ano) completo constata-se, à semelhança da 

análise da tabela anterior, que 10,5% dos beneficiários em meio urbano concluiu este 

degrau de ensino, a contrastar com 2,7% em meio rural. 

Dos dados apurados, é possível concluir que à data de “entrada na medida” e no que 

concerne ao 1º e 2º ciclo do ensino básico completo, é no meio rural que se regista uma 

maior percentagem de beneficiários com este grau de ensino. Contrariamente, o 3º ciclo do 

ensino básico é detido por uma percentagem maior de beneficiários do meio urbano. 

                                                 
107 Tabela 8. 
108 Tabela 9. 
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Por sua vez, à data de recolha dos dados a situação inverte-se e é o meio urbano a 

congregar a maior percentagem de beneficiários com o 1º e o 3º ciclo do ensino básico 

completo. Esta vantagem, no entanto, não se repercute ao nível do 2º ciclo do ensino básico 

completo.  

 

Considerando a análise da situação profissional dos beneficiários de RMG/RSI 

antes/aquando da entrada na medida109, não se reconhecem diferenças significativas entre 

meio urbano e rural. Todavia, constata-se uma ligeira supremacia do meio urbano sobre o 

rural em matéria de desempregados à procura do 2º emprego, com 14,7% e 10,6%, 

respectivamente. 

 

Fazendo uma análise ao histórico de actividades desenvolvidas pelos beneficiários 

RMG/RSI – Desempregados à procura do 2º emprego110, não se visualizam disparidades 

significativas, à excepção das profissões “ajudante de cozinha” com 18,2% em meio urbano 

e 0% em meio rural e, como era de esperar, “trabalhadores agrícolas não qualificados 

(jornaleiros) ” com 14,7% em meio rural e 7,3% em meio urbano. 

  

A leitura da tabela 18 – Outras actividades, demonstra o predomínio da actividade 

doméstica em meio rural com uma taxa de 25,3%, contra 19% em meio urbano. 

Inversamente, existem mais estudantes em meio urbano do que em meio rural (61,9% e 

54,8%, respectivamente). 

 

A análise da tabela 23 revela a presença de algumas diferenças a considerar entre meio 

urbano e rural, nomeadamente na profissão “empregados de balcão” com 13,6% em meio 

urbano e 0% no meio rural; “pessoal de limpezas em casas particulares” com 22,7% em 

meio urbano e 10% em meio rural; “serventes da construção civil” com 20% em meio rural 

e 13,6% em meio urbano e “trabalhadores agrícolas não qualificados (jornaleiros) com 

26,7% em meio rural e 9,1% em meio urbano. 

                                                 
109 Tabela 12. 
110 Tabela 17. 
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Quanto aos descontos para o sistema de protecção social da segurança social, efectuados 

pelos beneficiários a exercer actividade profissional,111 constata-se que da percentagem de 

beneficiários a descontar 70% pertence ao meio rural e 50% ao meio urbano. Regista-se, 

assim, uma maior incidência de descontos em meio rural. 

 

A tabela 27 (Tipo de vínculo contratual dos beneficiários da medida RMG/RSI a exercer 

actividade profissional antes/aquando da “entrada na medida”) mostra que há uma maior 

taxa de trabalhadores com contrato permanente (efectivo) em meio rural do que em meio 

urbano (30% contra 27,3%). O mesmo se verifica no vínculo contratual “contrato a termo 

certo, a prazo ou tempo determinado”, registando-se uma percentagem de 13,3% em meio 

rural e 9,1% em meio urbano.  

Por outro lado, verifica-se em meio urbano um predomínio dos trabalhadores ao dia com 

59,1%, por oposição a 46,7% em meio rural. 

Os dados apurados apontam para uma maior estabilidade da relação contratual dos 

beneficiários do meio rural. 

 

 

No âmbito da integração em programas ocupacionais, formação profissional e colocação no 

mercado de trabalho112, dos 19 beneficiários que concretizaram por iniciativa própria o seu 

processo de integração 93,3% pertence ao meio rural e 45% ao meio urbano. 

Dos 7 beneficiários integrados no âmbito da medida (55%) provem do meio urbano e 

apenas 6,7% do meio rural. 

 

No tocante às áreas de integração,113 observa-se que dos 5 beneficiários colocados em 

formação profissional a maior importância recai sobre o meio urbano com uma proporção 

de 27,3%, contra 13,3% em meio rural. 

                                                 
111 Tabela 26. 
112 Tabela 29. 
113 Tabela 30. 



 151 

Contrariamente e por relação aos beneficiários colocados no mercado de trabalho (20), 80% 

pertence ao meio rural e 72,7% ao meio urbano. Regista-se assim uma predominância desta 

área de inserção no meio rural. 

 

No concerne às actividades profissionais desenvolvidas pelos beneficiários da medida 

RMG/RSI (Decorrentes da integração no mercado de trabalho durante o período em análise 

1997/2005) constatou-se que nas profissões onde a taxa de integração é maior, 

nomeadamente “colaboradores de lojas comerciais” (30%); “ajudantes de cozinha” (15%) e 

“trolhas da construção civil” (10%), a predominância vai para o meio urbano. 

Quanto ao vínculo contratual destes trabalhadores, apurou-se que o “contrato a termo certo, 

a prazo ou tempo determinado” enquadra uma proporção maior de trabalhadores do meio 

urbano (87,5%, contra 50% em meio rural). Todavia, o vínculo contratual “contrato por 

tempo indeterminado” enquadra uma percentagem maior de trabalhadores do meio rural 

(16,7%, contra 0% em meio urbano). 

Relativamente aos descontos para o sistema de protecção social, constata-se uma maior 

percentagem em meio urbano (87,5% contra 75% em meio rural). 

 

 

Em complemento ao estudo agora concluído e para melhor se compreender a relevância 

que o emprego (trabalho) e desemprego assumem na vida pessoal, familiar e social da 

população estudada, surge o estudo seguinte concretizado através da realização de 32 

entrevistas (16 das quais a beneficiários desempregados e 16 a beneficiários integrados no 

mercado de trabalho), cujos resultados se apresentam no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO IV – ESTUDO QUALITATIVO – TRATAMENTO E ANÁLISE DAS 
ENTREVISTAS EFECTUADAS A 32 BENEFICIÁRIOS – 16 DESEMPREGADOS 
E 16 A EXERCER ACTIVIDADE PROFISSIONAL  

 

4.1 - INTRODUÇÃO  

 

Sabendo-se que a integração profissional é um factor determinante de integração social, 

este estudo advém do interesse em perceber a importância que o trabalho assume na esfera 

pessoal, familiar e social dos indivíduos, por oposição às implicações que o desemprego 

aporta para as mesmas dimensões da vida em sociedade.  

 
 
 
Quadro 1 – Caracterização dos Beneficiários RMG/RSI desempregados, segundo o 
sexo, idade, habilitações literárias e meio em que vivem 
 

 
 

Nº 
Entrevistado Sexo  Idade  

Habilitações 
Literárias  

Meio em que 
vive 

1 F 53 4ª Classe Urbano  

2 F 41 1ª Classe Urbano  

3 F 36 5º Ano Urbano  

4 F 52 Analfabeta Urbano  

5 F 38 6º Ano Rural 

6 F 44 10º Ano Rural 

7 F 39 9º Ano Rural 

8 F 34 6º Ano Rural 

9 M 26 8º Ano Urbano  

10 M 25 9º Ano Urbano  

11 M 50 3ª Classe Urbano  

12 M 55 2ª Classe Urbano  

13 M 37 5º Ano Rural 

14 M 33 11º Ano Rural 

15 M 28 7º Ano Rural 

16 M 52 4ª Classe Rural 
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Quadro 2 – Caracterização dos Beneficiários RMG/RSI a exercer actividade 
profissional, segundo o sexo, idade, habilitações literárias e meio em que vivem 
 
 
 

Nº 
Entrevistado Sexo  Idade  

Habilitações 
Literárias  

Meio em que 
vive 

1 F 40 3ª Classe Urbano  

2 F 51 4ª Classe Urbano  
3 F 22 6º Ano Urbano  

4 F 54 2ª Classe Urbano  

5 F 43 5º Ano Rural 

6 F 52 6º Ano Rural 

7 F 45 Analfabeto Rural 

8 F 50 1ºClasse Rural 

9 M 28 9º Ano Urbano  

10 M 53 4º Classe Urbano  

11 M 20 5º Ano Urbano  

12 M 33 7º Ano Urbano  

13 M 36 4ª Classe Rural 

14 M 55 Analfabeto Rural 

15 M 52 2ª Classe Rural 

16 M 44 9º Ano Rural 
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4.2 - TRATAMENTO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EFECTUADAS AOS 
BENEFICIÁRIOS DESEMPREGADOS 

 
 
Questão 1 – Considera o trabalho importante? Porquê? 
 
 

Gráfico 1 – Significado atribuído ao trabalho 
 

 
 
Da análise do gráfico ressalta que em meio urbano as respostas incidem com maior 

expressividade na fonte de rendimento, acesso a bens de consumo e fonte de 

distracção/convívio – cada uma das opções com 3 respostas.  

Em meio rural, a opção fonte de rendimento assume maior representatividade com 6 

respostas. Segue-se a opção fonte de saúde e acesso a bens de consumo, com 2 respostas 

cada. 

Assim, o significado atribuído ao trabalho enquanto fonte de rendimento adquire, 

claramente, maior peso em meio rural do que em meio urbano. De assinalar que o trabalho 

enquanto factor de realização pessoal, meio de aprendizagem, fonte de produção e factor de 

autonomia/independência são atributos reconhecidos apenas por beneficiários do meio 

urbano. 
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Tendo esta questão sido partilhada com os beneficiários a exercer actividade profissional, 

(gráfico 12) foi possível verificar que a importância atribuída ao trabalho continua a incidir 

na “fonte de rendimento”, embora com um peso maior de respostas no meio urbano (5 em 

meio urbano e 4 em meio rural). 

 

 

Questão 2 – Em sua opinião, quais as causas para a sua situação de desemprego? 
 
 

Gráfico 2 - Factores do desemprego 
 

 
 

Para os beneficiários do meio urbano, a justificação maioritariamente apontada para a 

situação de desemprego reside nas baixas habilitações literárias (4 respostas). Segue-se a 

inexistência de empregos e o factor idade, com 3 respostas. Com menor pontuação surge a 

falta de apetência para o trabalho (2 respostas).  
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Para os beneficiários do meio rural as causas dividem-se entre a inexistência de empregos 

(2 beneficiários); idade (3 beneficiários) e fraca rede de transportes públicos114 (2 

beneficiários). De sublinhar que, tal como em meio urbano, 2 beneficiários responderam 

não ter apetência para o trabalho, sendo esse o motivo apontado para a situação de 

desemprego.  

Comparando os dois meios estudados e considerando os dados mais expressivos verifica-se 

uma paridade nas respostas relativamente ao factor “idade” e “sem apetência para o 

trabalho”. Quanto ao factor “baixas habilitações literárias” e “inexistência de empregos” 

constata-se o predomínio do urbano sobre o rural, com 4 respostas no urbano e 1 no rural e 

3 respostas no urbano e 2 no rural, respectivamente. 

Os restantes motivos de desemprego evidenciados representam opções de resposta baixas. 

Cruzando estes dados com a informação obtida no estudo quantitativo (tabela 8115 e tabela 

9116), a principal razão invocada pelos beneficiários do meio urbano para a situação de 

desemprego parece encontrar justificação nas habilitações literárias de que são detentores. 

Refira-se que, quer à data de “entrada na medida” quer à data de recolha dos dados uma 

parte significativa da população estudada (49,5% e 54,7%), respectivamente, possuía 

apenas o 1º ciclo do ensino básico completo. 

Um outro factor apontado por igual número de beneficiários do meio urbano e rural (3) é a 

idade. Esta, na amostra seleccionada assume a média de 40 anos de idade. Pese a totalidade 

dos inquiridos se encontrar em idade activa, parece estar difundida e subsistir a ideia de que 

a idade pode ser um factor de exclusão do mercado de trabalho. 

O factor “inexistência de empregos” é invocado por 5 beneficiários desempregados (2 do 

meio rural e 3 do meio urbano). Articulando esta informação com os dados patentes no 

gráfico 3 – (Estratégias face ao desemprego) poder-se-á concluir que uma parte 

significativa de beneficiários (7 - dos quais 3 do meio urbano e 4 do meio rural) não investe 

                                                 
114 De facto, a realidade comprova que em certas freguesias do concelho em análise, os únicos circuitos 
existentes estão dependentes dos horários e períodos escolares. 
115 Habilitações literárias dos beneficiários da medida de política social RMG/RSI (titular da prestação e 2º 
elemento), à data de entrada na medida. 
116 Habilitações literárias dos beneficiários da medida de política social RMG/RSI (titular da prestação e 2º 
elemento), à data de recolha dos dados. 
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na procura de trabalho. Acresce que 2 beneficiários (1 do meio urbano e 1 do meio rural) 

delegam essa responsabilidade nos serviços públicos respectivos. 

 
 
 

 
Questão 3 – O que tem feito para arranjar trabalho? 
 
 

Gráfico 3 – Estratégias face ao desemprego 
 

 
 

Relativamente às estratégias desenvolvidas no sentido de conseguir colocação no mercado 

de trabalho e confrontando os dois meios observados constata-se uma paridade na opção de 

resposta “delega responsabilidades nos serviços públicos” (1 resposta em cada meio). A 

opção “investe na procura de trabalho” obtém maior número de respostas por parte dos 

beneficiários do meio rural (4 respostas, contra 3 em meio urbano). O mesmo sucede 

relativamente à opção “não investe na procura de trabalho”, com 4 respostas em meio 

urbano e 3 em meio rural. 
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O número de beneficiários que refere investir na procura de trabalho (7 dos 16 

entrevistados) remete para os dados obtidos no estudo quantitativo – (tabela 29117) onde se 

constata que de um total de 26 beneficiários, 93,3% de beneficiários do meio rural e 45% 

dos beneficiários do meio urbano obtiveram colocação no mercado de trabalho, programas 

ocupacionais (Poc’s) ou formação profissional, por iniciativa própria. Esta informação 

poderá apontar para alguma similitude entre aqueles que investem na procura de trabalho e 

os que obtiveram resultados positivos na integração profissional. 

 

 
Questão 4 – Sente-se culpado por estar desempregado? 
 
 

Gráfico 4 – Auto-responsabilização pela condição de desempregado 
 

 
 

Ao nível do “reconhecimento de responsabilidade” na condição de desempregado destaca-

se o número de respostas do meio rural (6 respostas contra 4 em meio urbano). Ao invés, ao 

nível da “negação de responsabilidade” sobressai o número de respostas do meio urbano (4 

                                                 
117 Integração em programas ocupacionais (Poc’s), formação profissional, colocação no mercado de trabalho. 
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respostas contra 1 em meio rural). Acresce que 1 beneficiário do meio urbano delega essa 

responsabilidade nos serviços públicos de emprego. 

Da análise se conclui que são maioritariamente os entrevistados do meio rural a reconhecer 

responsabilidade na condição de desempregados (6 respostas). Este reconhecimento de 

responsabilidade parece encontrar alguma relação com o número de entrevistados que 

investe na procura de trabalho (4 respostas) e ainda com a percentagem de beneficiários 

integrados a nível profissional, por iniciativa própria (Estudo quantitativo – tabela 29).  

 

 

Questão 5 – Como ocupa os seus dias? 

 
Gráfico 5 – Actividade diária 

 

 
 

Questionados sobre a actividade diária, os dados mais expressivos revelam que 5 

entrevistados do meio urbano ocupam os dias no cumprimento das lides domésticas; 2 no 

apoio a familiares e 3 a ver televisão/lazer. 

Em meio rural, as lides domésticas e o apoio familiar absorvem os dias de 8 entrevistados 

(4 respostas para cada actividade). 



 160 

Constata-se assim que em ambos os meios a maior incidência de respostas recai sobre as 

lides domésticas e apoio familiar, salvo ver televisão /lazer com mais respostas no meio 

urbano (3 contra 1 em meio rural). Efectivamente, no estudo quantitativo realizado (tabela 

18 – Outras actividades) apurou-se que 25,3% dos beneficiários do meio rural e 19% dos 

beneficiários do meio urbano se dedicam à actividade doméstica. 

 
 
 
Questão 5 a) – Ontem o que fez? 
 
 

Gráfico 5 A – Actividades realizadas no dia de ontem 
 

 
 

Questionados sobre as actividades do dia anterior, as respostas mais expressivas indicam 

que em ambos os meios a maior parte dos entrevistados realizou as lides domésticas, viu 

televisão ou realizou pequenos trabalhos agrícolas – 3 respostas para cada uma das 

actividades enunciadas. O apoio familiar foi prestado, no dia anterior, por 2 entrevistados 

do meio rural e 1 do meio urbano. 
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Esta informação, para além de reforçar a indicação da ocupação diária (gráfico 5) com as 

lides domésticas e apoio familiar, revela ainda a existência de um significativo número de 

beneficiários que ocupa os dias com a realização de pequenos trabalhos agrícolas e a ver 

televisão/lazer.  

 

 
Questão 6 – Quais as privações que o desemprego trouxe para a sua vida? 

 
 

Gráfico 6 – Privações criadas pela situação de desemprego 
 

 
 
 

Analisando o gráfico e estabelecendo uma comparação entre ambos os meios, constata-se 

que as opções mais assinaladas correspondem a “limitações no acesso a outros bens 

(calçado, vestuário)” com 6 respostas em meio urbano e 4 em meio rural. Quanto às 

“limitações no acesso a bens de consumo (1ª necessidade) ” predomina, igualmente, o meio 

urbano com 5 respostas, contra 3 em meio rural. 

De referir que 2 beneficiários do meio urbano e 1 do rural evidenciaram que a situação de 

desemprego provoca debilidade psicológica. 
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Esta informação revela que a ausência de emprego, traduzida na falta de uma remuneração 

mensal, pode assumir graves consequências ao nível da subsistência. É nesta condição que 

a prestação pecuniária do Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção 

assume a sua função meritória ao garantir a sobrevivência daqueles que se encontram 

privados de rendimento. 

 
 
 
Questão 7 – Em situação de maior necessidade tem amigos a quem recorrer? 
 
 

Gráfico 7 – Solidariedade informal 
 

 
 
 

Em ambos os meios e com igual número de respostas, 6 beneficiários reconheceram não ter 

amigos a quem recorrer em situação de necessidade. Apenas 2 entrevistados do meio 

urbano e igual número do meio rural referiram ter amigos a quem recorrer. 
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Questão 8 – Por estar desempregado sente que a família a/o trata de forma diferente? 
 
 

Gráfico 8 – Solidariedade familiar 
 

 
 

Perante uma situação de desemprego são os beneficiários do meio rural118 que mais sentem 

alteração no tratamento/relacionamento por parte da família (4 respostas em meio rural, 

contra 3 em meio urbano). Por oposição, um maior número de entrevistados do meio 

urbano salientou não sentir alteração nesse mesmo tratamento/relacionamento (5 respostas, 

contra 3 em meio rural). 

A alteração no tratamento/relacionamento poderá ser melhor entendida se acompanhada de 

algumas respostas dadas pelos beneficiários: “A minha família não nos recrimina, mas a 

família do meu marido sim. Desligaram-se de nós”; “ Dizem-me: vai trabalhar! Estás aqui 

o dia todo sem fazer nada… berram-me muito… estão sempre arreliados…”; “A minha 

mãe está sempre a dizer: devias esforçar-te… só falo com a minha mãe”; “ Os meus 

                                                 
118 O meio rural, porque mais pequeno geograficamente, permite um maior conhecimento/relacionamento 
entre os seus habitantes, sendo mais fácil reconhecer, “julgar” e até “moralizar” sobre a condição de vida cada 
um. 
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irmãos, os mais novos criticam-me, olham de lado… Os mais velhos dizem que sou 

culpado, isto e aquilo… que não me esforço… os mais novos não”. 

 

 

Questão 9 – Desde que ficou desempregado/a os seus amigos e vizinhos olham-na/o ou 

tratam-na/o da mesma maneira?  

 

 

Gráfico 9 – Percepção externa da imagem 
 

 

 
 

A leitura do gráfico permite concluir que, quer em meio urbano quer em meio rural, igual 

número de entrevistados respondeu não sentir alterações no tratamento por parte de amigos 

e vizinhos (4 respostas). Igual paridade se verifica no número de entrevistados que alegou 

sentir alterações no tratamento (1 resposta em meio urbano e 1 em meio rural). 
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No domínio da desconfiança e do desconhecimento, os entrevistados do meio urbano 

assumem a liderança (5 respostas em meio urbano, contra 2 em meio rural) e (3 respostas 

em meio urbano, contra 2 em meio rural), respectivamente. 

A situação de desemprego, efectivamente, pode não ter apenas consequências ao nível dos 

rendimentos mas implicar uma perda de identidade social com a ruptura dos laços e 

referências sociais, designadamente com vizinhos, amigos e até familiares. Se antes 

vivíamos numa sociedade capaz de se organizar de forma solidária no sentido da superação 

dos riscos, problemas e incertezas, o que (Rodrigues 1999) designou de “lógica horizontal 

de auto-ajuda”, hoje, com a evolução das sociedades assiste-se ao enfraquecimento dessas 

mesmas redes e solidariedade. 

 

 

Questão 10 – Tem projectos para o futuro? Quais? 

 
Gráfico 10 – Projectos para o futuro 
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Os dados obtidos revelam que quase a totalidade dos entrevistados (7 do meio urbano e 6 

do meio rural) reconhece projectos para o futuro.  

 

 

Reconhecimento de projectos – Quais? 

 

Gráfico 10 A – Quais os projectos para o futuro 
 

 

 
 

No campo do reconhecimento de projectos para o futuro, o emprego é o domínio mais 

indicado em meio urbano (4 respostas), seguido da aquisição de carro (3 respostas). Em 

meio rural, a opção mais assinalada corresponde à aquisição de casa própria (3 respostas).  

Como se pode verificar no gráfico 10, a maior parte dos entrevistados, mesmo estando 

numa situação de desemprego, evidencia o reconhecimento de projectos para o futuro. 

Todavia, para mais de metade da população inquirida esses projectos estão vinculados à 

aquisição de bens materiais. 
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Questão 11 – Sem trabalho e sem salário o que é que mais o preocupa? 

 
 

Gráfico 11 – Preocupações face ao futuro 
 

 
 
 

O gráfico evidencia que quase a totalidade dos entrevistados (urbano e rural) reconhece 

preocupações futuras relativamente à ausência de trabalho e salário. Apenas 1 entrevistado 

do meio urbano nega a existência de qualquer preocupação. 
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11 A – Reconhecimento de preocupações. Quais?  
 
 

 
Gráfico 11 A – Quais as preocupações face ao futuro 

 
 

 
 
 
De entre os beneficiários que assumem preocupações face ao futuro e assinalando os dados 

mais expressivos, 3 entrevistados do meio urbano e 4 do meio rural colocam ênfase 

relativamente ao futuro dos filhos. É apontada igualmente como preocupação a 

sobrevivência (2 dos entrevistados do meio urbano e 3 do meio rural).  

O gráfico revela, assim, uma grande expressividade ao nível das preocupações com o futuro 

dos filhos. No estudo quantitativo, as tabelas 9 e 11 (Habilitações literárias à data de 

recolha dos dados) demonstram um aumento das habilitações literárias dos filhos por 

relação aos pais. Talvez este seja, já, um bom indicador da preocupação destes com o futuro 

dos filhos. 

A constatação de que apenas 1 beneficiário (meio urbano) revela preocupação ao nível da 

obtenção de reforma no futuro faz-nos retroceder ao estudo quantitativo, através do qual se 

pode comprovar um ligeiro aumento na incidência de descontos para o sistema de 
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protecção social da segurança social (tabela 26119 e 38120). Este facto poderá evidenciar que 

está em crescimento a preocupação dos beneficiários neste domínio, nomeadamente no 

assegurar uma pensão no futuro121.   

A preocupação com a sobrevivência, registada em ambos os meios, poderá decorrer da 

inexistência de emprego e consequentemente de um salário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Tabela 26 – “A exercer actividade profissional – Descontos para o sistema de protecção social da 
segurança social”. Os dados apresentados revelam que em meio urbano, 50% dos beneficiários da amostra 
desconta para o sistema de protecção social e igual percentagem não desconta. Em meio rural, 70% dos 
beneficiários desconta e 30% não assumiu essa responsabilidade. 
120 Tabela 38 – “Dos beneficiários integrados no período em análise quantos descontam para o sistema de 
protecção social da segurança social”. Os dados apresentados demonstram que nestas integrações 
profissionais mais recentes, 87,5% dos beneficiários do meio urbano efectua descontos para o sistema de 
protecção social e 12,5% não. Em meio rural, 75% dos beneficiários desconta para o sistema e 25% não 
desconta. 
121 Esta informação pode estar associada a outros factores, designadamente uma maior fiscalização por parte 
das instituições responsáveis. 
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4.3 - TRATAMENTO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EFECTUADAS AOS 
BENEFICIÁRIOS A EXERCER ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

 

Questão 1 – Considera o trabalho importante? Porquê? 

 

Gráfico 12 – Significado atribuído ao trabalho 
 

 
 

Os dados apresentados revelam que o significado atribuído ao trabalho reside 

maioritariamente no facto de ele ser uma fonte de rendimento, quer para os entrevistados do 

meio urbano, quer para os do meio rural (5 e 4 respostas, respectivamente). 

Os factores “distracção/convívio” e “fonte de saúde” assumem igualmente importância para 

3 entrevistados do meio rural e 2 do meio urbano.  

O acesso a bens de consumo surge com igual número de respostas em ambos os meios (2 

respostas). 

É de assinalar que apenas 1 entrevistado do meio urbano se referiu ao trabalho enquanto 

fonte de felicidade/alegria e igual número focalizou a importância do trabalho enquanto 
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favorecedor de crescimento pessoal. De registar ainda que apenas 1 beneficiário do meio 

rural direccionou a importância do trabalho para o sentimento de utilidade. 

O cruzamento desta informação com o estudo quantitativo anteriormente realizado (tabela 

25) e num contexto de baixos salários auferidos pelos beneficiários da amostra, o 

significado atribuído ao trabalho advém, manifestamente, do facto de ele ser uma fonte de 

rendimento, cuja importância é especialmente acentuada em meio urbano. 

Conjugando estes dados com o produto do salário (gráfico 15) constata-se que o mesmo é 

canalizado, fundamentalmente, para o pagamento de despesas mensais fixas (8 respostas 

em meio rural e 6 em meio urbano); aquisição de bens de primeira necessidade (6 respostas 

em meio rural e 4 em meio urbano) e com menor importância surge a aquisição de 

medicamentos (2 respostas em meio urbano e 2 meio rural). 

A satisfação gerada pelo exercício de uma actividade profissional parece estar 

condicionada, em especial, à vertente material. Por sua vez, esta vertente pode ser o reflexo 

do baixo nível remuneratório mensal. Assim, o trabalho é visto enquanto garantia da 

satisfação das necessidades básicas (gráfico 15). 
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Questão 2 – O trabalho dá-lhe satisfação? Porquê? 

 

Gráfico 13 – Satisfação adquirida no trabalho 
 

 
 

O gráfico demonstra que, quer em meio urbano quer em meio rural, a satisfação adquirida 

no trabalho advém principalmente do facto de ele ser uma fonte de rendimento (4 respostas 

em ambos os meios).  

Em meio urbano segue-se o gosto pela actividade exercida com 2 respostas.  

Em meio rural, a segunda maior opção de resposta situa-se na fonte de alegria/felicidade (3 

respostas).  

Esta informação revela que a satisfação adquirida pelo exercício de uma actividade 

profissional está estreitamente relacionada com a remuneração auferida, o que corrobora a 

informação do gráfico anterior. 

De igual modo, mesmo para os que não exercem uma actividade profissional, o significado 

atribuído ao trabalho recai, especialmente, sobre o rendimento que o mesmo proporciona 

(gráfico 1). 
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Questão 3 – Como concilia o trabalho com a vida familiar? 

 
 

Gráfico 14 – Trabalho e vida familiar 
 

 
 

Conciliar o trabalho com a vida familiar é fácil para 7 beneficiários do meio urbano e 6 do 

meio rural. Apenas 1 entrevistado do meio urbano e 2 do meio rural evidenciaram algum 

grau de dificuldade nessa conjugação.  

A informação obtida revela uma facilidade de conciliação entre vida familiar e laboral. Este 

facto pode, para além de outros factores, estar relacionado com as curtas distâncias entre o 

local de residência e o local de trabalho verificadas em pequenas áreas geográficas, como é 

o caso do concelho em estudo. 
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Questão 4 – Em que gasta o salário que recebe no final do mês? 

 
Gráfico 15 – Produto do salário 

 

 

 

A gestão do salário mensal auferido oscila entre o pagamento das despesas mensais fixas e 

a realização de pequenas poupanças. 

Contudo, a maioria das respostas obtidas (6 no meio urbano e 8 no meio rural) revelam que 

o salário é fundamentalmente canalizado para o pagamento das despesas mensais fixas 

(renda, luz, água, gás). Segue-se a aquisição de bens de 1ª necessidade (4 respostas em 

meio urbano e 6 em meio rural). A aquisição de medicamentos encontra-se no terceiro nível 

referido pelos entrevistados (2 do meio urbano e 2 do meio rural).  

De destacar que apenas 1 beneficiário do meio rural referiu fazer alguma poupança. 

A informação obtida permite concluir que as baixas remunerações auferidas122 limitam a 

diversificação das opções de consumo, centrando-se quase em exclusivo nas despesas 

mensais fixas e na aquisição de bens de 1ª necessidade. 

 

                                                 
122 Como se comprova no estudo quantitativo – tabela 24 e 25. 
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Questão 5 – Que mudanças o trabalho trouxe para a sua vida pessoal e familiar? 

 

 
Gráfico 16 – Impacto do trabalho na vida pessoal e familiar 

 

 
 

Quanto ao impacto do trabalho na vida pessoal e familiar, 6 entrevistados do meio urbano e 

5 do meio rural destacaram uma vida melhor. Alegria, realização pessoal, felicidade e 

motivação foi a segunda opção de resposta – 4 em meio urbano e 3 em meio rural. O apoio 

material à família foi aspecto referido por 2 entrevistados do meio urbano e igual número 

do meio rural. 

Nesta análise, uma “vida melhor” poderá ter subjacente a ideia de um padrão de vida mais 

consumista, se atendermos à informação contida nos gráficos 1, 6, 10 A, 12 e 13.   
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Questão 6 – Por estar a trabalhar sente-se mais valorizado/a pela família? E pelos 

vizinhos? 

 

Gráfico 17 – Trabalho enquanto factor de valorização pessoal 

 

 
 

Para uma parte significativa dos entrevistados, (6) do meio urbano (5) e do meio rural, 

trabalho é factor de valorização interna, seja do próprio ou da família.  

Transcrevem-se algumas frases dos entrevistados para maior ilustração das respostas: 

“Sinto-me mais valorizada porque… não sei… acho que me sinto calma… parece que 

tenho brio no que faço. Sinto que tenho mais valor e que os vizinhos me olham de forma 

diferente. O meu marido também me valoriza.”; “ Sinto-me valorizado. Sinto que não sou 

diferente dos outros. Sentia-me desvalorizado se estivesse à porta de casa e a depender dos 

vizinhos”. 
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Questão 7 – Tem projectos para o futuro? Quais? 

 
Gráfico 18 – Projectos para o futuro 

 

 
 

As respostas a esta questão revelaram o reconhecimento de projectos para o futuro por parte 

de 6 beneficiários do meio urbano e 6 do meio rural. Contrariamente, 2 beneficiários do 

meio urbano e 2 do meio rural negam a existência desses mesmos projectos, alegando 

motivos como a idade avançada, falta de recursos financeiros ou simplesmente o “não valer 

a pena sonhar”. 

O título ilustrativo transcrevem-se algumas respostas dos beneficiários à pergunta acima 

enunciada: “Não. Desta idade já não tenho projectos nenhuns. Para quê sonhar?” (54 

anos); “Com a minha idade já não penso em projectos… já não tenho ambições” (52 anos); 

“Já não tenho muitos sonhos. Já não tenho idade para pensar nisso mas gostava de ter 

uma casa minha” (45 anos); “Que projectos hei-de ter? Com esta idade… se tivesse 

dinheiro valia a pena sonhar… assim… nem vale a pena. Se até agora não fiz nada que 

hei-de fazer daqui para a frente?” (53 anos). 
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Reconhecimento de projectos – Quais? 

 

 

Gráfico 18 A – Quais os projectos para o futuro 
 

 

 

No campo do reconhecimento de projectos para o futuro, ter emprego, casa própria, carro e 

dar boas condições de vida aos filhos são as opções mais assinaladas em meio urbano (2 

respostas cada). 

Em meio rural ter casa própria traduz o projecto mais assinalado com 3 respostas, seguido 

de dar boas condições de vida aos filhos com 2 respostas.  

Tal como para os beneficiários desempregados, os projectos para o futuro aqui 

identificados estão para uma significativa parte dos beneficiários relacionados com bens 

materiais. 
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4.4 - NOTA CONCLUSIVA DO ESTUDO QUALITATIVO 

 

Sabe-se hoje que do ponto de vista dos indivíduos e das famílias ter um emprego é a chave 

para o acesso a uma remuneração mensal que deverá assegurar autonomia na satisfação das 

necessidades. Deverá, ainda, permitir o acesso a benefícios no campo material (saúde, 

educação, reforma, entre outros) e conferir um lugar, um estatuto, uma posição no grupo de 

pertença e na sociedade. 

A fim de melhor perceber qual a importância que o trabalho assume na esfera pessoal, 

familiar e social dos indivíduos, efectuaram-se 32 entrevistas – 16 das quais aos 

beneficiários a exercer actividade profissional e 16 aos beneficiários desempregados. Os 

resultados obtidos permitiram perceber que a importância atribuída ao trabalho e a 

satisfação adquirida no trabalho123 estão, sem margem de dúvida, maioritariamente 

relacionadas com o rendimento mensal que ele propícia. O salário, para além de permitir o 

pagamento das despesas mensais fixas (renda, luz, água, gás) oferece também a garantia de 

acesso aos bens de 1ª necessidade e a outros níveis de consumo (calçado, vestuário, entre 

outros). Todavia, com menor intensidade, o trabalho é ainda visto pelos entrevistados 

enquanto fonte de saúde, fonte de distracção/convívio, fonte de aprendizagem, fonte de 

produção, fonte de felicidade/alegria e, até, de crescimento pessoal e de sentimento de 

utilidade. 

Constatou-se ainda que o trabalho é factor de valorização pessoal. Valorização esta 

atribuída pelo indivíduo a si mesmo, pelo núcleo familiar, pelo grupo de amigos e em 

ultima instância pelos vizinhos. 

Dentro do mesmo vector, o impacto que o trabalho tem na esfera familiar está de igual 

forma estreitamente relacionado com o viver melhor, seguido do sentimento de alegria, 

realização pessoal, felicidade e motivação. Ter uma “vida melhor” e no seguimento das 

conclusões apuradas pode, no pensamento dos entrevistados, estar directa ou 

indirectamente relacionada com o acesso a bens de qualquer natureza. O mesmo pode 

suceder relativamente ao “ter emprego” (resposta dada por 2 entrevistados do meio urbano 

                                                 
123 Pergunta comum aos 32 beneficiários entrevistados. 
 



 180 

– a exercer actividade profissional e 4 respostas em meio urbano e apenas 1 em meio rural - 

entrevistados desempregados) pois sem ele não há salário. 

Ao nível do reconhecimento de projectos para o futuro124 (detidos pela grande maioria dos 

beneficiários entrevistados - quer os desempregados quer os que exercem actividade 

profissional, em ambos os meios estudados) foi possível perceber a proximidade dos 

mesmos com os bens materiais, traduzidos na aquisição de casa, carro, melhoria das 

condições de vida, dar boas condições de vida aos filhos, entre outros.  

Por oposição ao trabalho existe o desemprego, situação vivida por uma parte importante 

dos beneficiários da medida de política social em apreço neste trabalho.  

Dos resultados apurados nas entrevistas realizadas ao grupo de 16 beneficiários 

desempregados pode constatar-se que as causas maioritariamente apontadas para a situação 

de desemprego incluem as habilitações literárias, de forma mais vincada em meio urbano, 

seguido do factor “inexistência de empregos” e do factor “idade”, no caso sem grandes 

diferenças entre ambos os meios. Não obstante o peso das respostas que recaiu sobre a “ 

inexistência de empregos”, é um facto que uma parte significativa dos entrevistados revelou 

não investir na procura de trabalho (3 do meio urbano e 4 do meio rural), muito embora 

reconheçam responsabilidade nessa condição (6 respostas em meio rural e 4 em meio 

urbano). 

No domínio da ocupação diária, os resultados expõem que as lides domésticas, o apoio a 

familiares, a realização de pequenos trabalhos agrícolas e ver televisão/lazer preenche os 

dias de grande parte dos entrevistados. 

Os entrevistados desempregados, quando questionados sobre as privações criadas pela 

situação de desemprego, quer em meio urbano quer em meio rural, assinalam, em especial, 

as limitações no acesso a bens de 1ª necessidade e as limitações no acesso a outros bens 

(calçado, vestuário). Este nível de respostas predomina em meio urbano, com 5 e 6 

respostas, respectivamente, contra 3 e 4 respostas em meio rural. 

Relativamente à questão: “Em situação de maior necessidade tem amigos a quem recorrer?” 

aferiu-se que uma significativa parte dos entrevistados não tem amigos a quem recorrer em 

casos de maior privação. Este dado corrobora a informação actualmente em voga que 

                                                 
124 Pergunta comum aos 32 entrevistados. 
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aponta no sentido de um défice de solidariedade nas sociedades actuais. Todavia, quando se 

colocou a questão: “Desde que ficou desempregado/a os seus amigos e vizinhos olham-no/a 

da mesma maneira?”, um número significativo de entrevistados respondeu não 

percepcionar qualquer alteração a esse nível. Registe-se ainda que alguns entrevistados, 

mais expressivamente em meio urbano que em meio rural, responderam ter desconfiança ou 

desconhecer se a situação de desemprego implicou uma alteração na forma como são vistos 

ou tratados pelos amigos e vizinhos. Saliente-se a propósito algumas frases dos 

entrevistados para maior compreensão destes resultados: “Eu nem sei… mas acho que os 

vizinhos me criticam. Para falar mal não é preciso muito.”; Que eu saiba não, mas na 

minha maneira de ver as coisas, por trás devem comentar e dizer que vivo do rendimento 

mínimo. À frente, os vizinhos respeitam-me, mas por trás devem falar…”; “Não sei, não 

posso dizer nada, mas há sempre quem fale…”. 

Por último, no domínio das preocupações face ao futuro registaram-se 7 respostas em meio 

urbano e 8 em meio rural. Estas direccionaram-se, em ambos os meios, para o futuro dos 

filhos e para a sobrevivência.  
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