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RESUMO 

Entre o Rendimento Social de Inserção e as Novas Oportunidades: posicionamentos face às 

medidas 

 

A confluência de medidas de política social como o Rendimento Social de Inserção (RSI) e as 

Novas Oportunidades suscitou à investigadora questões relativas à execução das mesmas num 

contexto de acompanhamento de beneficiários de RSI por equipas multidisciplinares no 

âmbito de protocolos estabelecidos por Instituições Particulares de Solidariedade Social com 

o Instituto da Segurança Social. Sendo que os factores que remetem os indivíduos para 

situações de exclusão são bastante diversos, é forçoso problematizar o recorrente 

encaminhamento para processos que permitem o aumento das qualificações escolares como 

uma das respostas centrais àquele problema. Com efeito, o fim último do acompanhamento 

efectuado pelas equipas centra-se no progressivo aumento do grau de autonomia face à 

medida por parte desta população em situação de desfavorecimento social, mas será o 

encaminhamento generalizado para processos de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências uma solução para tão complexos problemas?  

O trabalho que se apresenta resulta de uma abordagem a um serviço através de um estudo de 

casos. A problemática apresentada obriga a ter em conta a diferenciação dos beneficiários na 

procura de soluções utilizando a mais-valia de equipas multidisciplinares. A constituição de 

parcerias técnicas, institucionais e empresariais de âmbito local com envolvimento efectivo ao 

nível da criação de soluções afigura-se como a resposta necessária. 

A elaboração de um quadro teórico e conceptual que permita ajustamentos a um modelo de 

intervenção baseado em sinergias envolvendo os vários actores do processo incluindo os 

beneficiários, numa lógica de cidadania plena porque participativa, é um dos contributos desta 

investigação.  

 

Palavras-chave: Exclusão. Qualificações. Empregabilidade. Inserção.  

 

 

 

 

 

 



 

 III

RESUMÉ  

Entre le Revenu Social d’Insertion et les Nouvelles Opportunités : positionnements face aux 

mesures 

 

La confluence de mesures de politique sociale comme le Revenu Social d’Insertion (RSI) e 

les Nouvelles Opportunités ont suscités des questions relatives à l’exécution des mêmes dans 

un contexte d’accompagnement des bénéficiaires de RSI par des équipes multidisciplinaires 

dans le contour de protocoles établi par des Institutions Particulaires de Solidarité Sociale 

avec l’Institut de Sécurité Sociale. Comme que les facteurs qui conduisent les individus à des 

situations d'exclusion sont assez divers, il est indispensable de problématiser le requérant 

enchaînement pour des procès qui puissent augmenter les qualifications scolaires comme une 

des réponses centrales à ce problème. Effectivement, le dernier accompagnement effectué par 

les équipes se centre sur l’augmentation progressive du niveau d’autonomie de cette 

population en situation de désavantage social. Mais l’enchaînement généralisé pour des 

procès de Reconnaissance, Validation et Certifications de Compétences sera-t-il une solution 

suffisante pour des problèmes si complexes?  

Ce travaille provient d’un abordage à un service à travers d’un étude de cas. Cette 

problématique oblige à considérer la différentiation des bénéficiaires dans la recherche de 

solutions en utilisant les valeurs des équipes multidisciplinaires. La constitution de sociétés 

techniques, institutionnelles, et d’entreprises dans le cadre local avec la participation effective 

au niveau de la création de solutions, semble être la réponse nécessaire.    

L’élaboration d’un cadre théorique et conceptuel qui permette des ajustements à un model 

d’intervention établi sur des synergies associées à divers acteurs du procès y compris les 

bénéficiaires, dans une logique de citoyenneté pleine dut à sa participation, est une des 

contributions de cette investigation.  

 

Mots-clés: Exclusion. Qualifications. Employabilité. Insertion.  
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ABSTRACT  

Between Income Social Insertion and New Opportunities: positioning face measures 

 

The confluence of social policy measures as the Social Insertion Income (SII) and New 

Opportunities to investigate issues raised relating to the implementation of such a connection 

tracking beneficiaries of SII by multidisciplinary teams under protocols established by Private 

Institutions of Social Solidarity with the Institute of Social Security. Since the factors that 

lead individuals to the exclusion situations are very different it must question the applicant's 

referral processes to increase their skills as a school of the central responses to that problem. 

Indeed the ultimate goal of monitoring carried out by teams focuses on the progressive 

increase in the degree of autonomy as regards the measure of this population in a situation of 

social disadvantage but will be generalized to the routing process for the Recognition, 

Validation and Certification of a solution in itself only to such complex problems?  

The work presents results from an approach to a service through a case study.  

The issue presented requires to take into account the differentiation of the beneficiaries in 

finding solutions using the added value of multidisciplinary teams. Partnership at technical, 

institutional and corporate involvement with the local effective at creating solutions seems to 

be the necessary response. 

The development of a theoretical framework that allows adjustments to an intervention model 

based on synergies involving the various actors of the process including beneficiaries, in a 

logic of full citizenship because participatory is one way in this research. 

 

Keywords: Exclusion. Qualifications. Employability. Insert. 
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INTRODUÇÃO 

 
O que se pretendeu no estágio em sede do Mestrado em Sociologia foi transportar para 

o contexto profissional um conjunto de conhecimentos teórico-metodológicos capazes de 

problematizar a prática. Estruturando-se este contexto profissional no âmbito da aplicação de 

políticas públicas impunha-se um olhar com carácter científico sobre as mesmas, na tentativa 

de conferir à prática profissional uma orientação sustentada cientificamente.  

Ao pensar-se esta investigação assumiu-se, desde logo, que o desenho deste estágio 

teria contornos de um projecto de intervenção.  

Numa lógica de investigação para a acção, a abordagem ao serviço de 

acompanhamento de beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) onde se 

desenvolve a actividade profissional da autora foi no sentido do estabelecimento de uma 

ligação progressivamente estruturada dos principais actores do processo que se pretende 

investigar, os beneficiários da medida e a comunidade envolvente. Concretizando, o contexto 

profissional da autora entrecruza políticas sociais com política educativa, nomeadamente a 

medida RSI e o Programa Novas Oportunidades. O RSI é uma medida de política social de 

tradição europeia, tendo Portugal sido o penúltimo país onde foi implementado, no entanto, 

conta já com doze anos de aplicação. Durante este tempo sofreu algumas mudanças da qual 

destacamos a mais marcante e evidente para o público em geral que se prende com a sua 

denominação. De Rendimento Mínimo Garantido em 1996 a medida passou a chamar-se RSI 

a partir de 2003 remetendo para duas questões fundamentais: por um lado, o facto de a 

medida estar sujeita a regras e não constituir um dado adquirido para os candidatos a 

beneficiários; por outro, a existência de um programa a aplicar aos beneficiários que visa a 

autonomização progressiva destes relativamente à medida e a sua inserção ou reinserção 

social. Estas constituíram, por si só, matéria com relevância para os técnicos e investigadores 

cujo trabalho versava sobre questões sociais.  

O Programa Novas Oportunidades surge, em termos políticos, em 2006 da necessidade 

de colmatar um forte défice no que diz respeito às qualificações dos portugueses, fossem elas 

de âmbito escolar ou profissional. Constitui um eixo estratégico do Plano Nacional de 

Emprego e prende-se com imperativos associados ao contexto da União Europeia (UE), da 

qual fazemos parte, tais como a convergência para uma economia do conhecimento e coesão 

social (MTSS/ME, 2006). 
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No enquadramento do Programa Novas Oportunidades, centramos a nossa atenção nos 

processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Anterior 

ao conceito Novas Oportunidades mas apesar da relativamente recente aplicação no nosso 

país que data de 2001 comparativamente com outros países membros da UE, este processo 

sofreu já algumas alterações. Estas alterações não foram, no entanto, alterações de fundo 

concretamente ao nível de conteúdos e objectivos mas mais alterações de forma. Estas 

alterações deram-se essencialmente ao nível da imagem e forma de apresentação desta medida 

de política educativa/formativa que, com recurso aos mass media, conseguiu obter  alcance e 

visibilidade numa escala bastante significativa. De facto, a iniciativa Novas Oportunidades 

aproximou o cidadão e potencial público-alvo da medida pela ampla e incisiva divulgação e 

pela expansão da rede de Centros Novas Oportunidades (CNO) anteriormente denominados 

Centros RVCC. No concelho de Vila Nova de Gaia, território onde se localiza o nosso objecto 

empírico, assistimos a uma evolução muito rápida e com amplas proporções relativamente a 

este último facto principalmente porque muitas escolas do ensino regular passaram a ser 

entidades promotoras de CNO’s. 

A prática profissional sugeriu-nos que, no contexto de aplicação do RSI, o conceito de 

inserção se direcciona muito e, por vezes, quase exclusivamente para a inserção profissional e 

que esta última está sempre associada ao aumento da escolaridade e qualificações 

profissionais. Deste modo, no âmbito do estágio que nos propusemos desenvolver, a nossa 

investigação para a intervenção centrou-se na relação existente entre RSI e o Programa Novas 

Oportunidades na vertente dos processos RVCC.  

Através das Novas Oportunidades, o processo de RVCC constituiu-se num fenómeno 

que desbloqueou o acesso à formação por parte de determinados grupos etários e profissionais 

votados a situação de exclusão social, colocando-nos numa situação de qualificação em 

massa. No entanto, tal como indicam estudos recentes sobre esta dinâmica1, o RVCC não 

trouxe muito mais do que valorização pessoal e aumento da auto-estima junto dos que 

participaram na iniciativa. O seu impacto ao nível da inserção profissional e mesmo da 

inserção social ainda está por aferir com rigor pois exige tempo de intermediação entre a 

execução da medida e os seus efeitos. Uma tentativa, neste sentido, foi encetada num estudo 

produzido no Vale do Sousa e constatou-se que não há impactos imediatos na situação 

profissional2.  

                                                           
1 Para um maior desenvolvimento cf. CIDEC (2004) 
2 Para um maior desenvolvimento cf. Parente, coord. (2007)  
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No que se refere ao impacto desta medida educativa no sistema económico, e 

situando-nos do lado dos indivíduos, poucos dos frequentadores do processo RVCC 

valorizam o conhecimento adquirido não o aplicando na área de trabalho ou na procura de 

emprego. Urge, pois, clarificar o interface entre o sistema de educação/formação e o sistema 

económico equacionando igualmente o mercado social de emprego por onde passam alguns 

dos beneficiários de RSI que são, por definição, pessoas em situação de desfavorecimento. 

Tendo em conta o acima referido, o enfoque analítico do estudo recaiu sobre duas 

dimensões: por um lado, um enfoque na dimensão mais individual do processo de inserção 

associado aos pedidos efectuados por parte dos beneficiários e expectativas relativamente ao 

Programa de Inserção (PI); por outro, um enfoque na dimensão institucional, tentando 

perceber qual o equilíbrio encontrado entre as respostas disponíveis e propostas feitas aos 

beneficiários, a situação do indivíduo em termos de predisposição para o cumprimento destas 

e o acolhimento que as mesmas, em termos de resultados finais, terão na comunidade 

envolvente ao nível da inserção social, concretamente no domínio da inserção profissional dos 

beneficiários de RSI. 

Tendo como ponto de partida a verificação da centralidade do aumento das 

qualificações escolares nos PI delineados e propostos aos beneficiários desta medida, a 

investigação desenvolveu-se em torno da análise de percursos de vida de beneficiários na sua 

relação com as propostas formativas e profissionais existentes. Foi então fundamental para a 

investigação perceber a relevância do aumento de qualificações escolares e profissionais no 

trajecto efectuado no sentido de promover a autonomia relativamente à medida RSI pelos 

beneficiários que constituem o nosso objecto empírico de análise.  

Situamos, em termos territoriais, o nosso objecto empírico de análise no contexto 

territorial de abrangência do Protocolo estabelecido pela instituição acolhedora deste estágio, 

a Cooperativa Sol Maior, com o Instituto da Segurança Social, Instituto Público (ISS, IP). 

Partimos da unidade geográfica concelho de Vila Nova de Gaia, centrando-nos depois na 

freguesia, trabalhando os processos das freguesias de Canidelo, Mafamude, Santa Marinha e 

Oliveira do Douro, as quais fazem parte da malha central do concelho de Vila Nova de Gaia. 

Deste território provêm, então, os beneficiários que são acompanhados por uma Equipa 

Multidisciplinar criada para o efeito e tutelada pela Segurança Social através do Núcleo Local 

de Inserção (NLI) no âmbito da Cooperativa Sol Maior 

Tratando-se de um estágio, e por entendermos que a modalidade de estágio tem 

contornos bem definidos no que diz respeito a objectivos e resultados, manifestamos a nossa 

intenção de fazer resultar do mesmo um produto válido para a organização acolhedora. A 
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dinamização de uma plataforma onde interajam indivíduos, instituições e empresas na 

rentabilização de qualificações escolares e profissionais adquiridas nomeadamente por 

intermédio do processo RVCC nos agora denominados Centros Novas Oportunidades, com 

vista à inserção de indivíduos em situação de desfavorecimento social, constitui a essência do 

produto previsto.  

O capítulo 1 dá-nos conta do objecto teórico da investigação bem como dos problemas 

científicos subjacentes aos quais era necessário responder sociologicamente. os conceitos que 

nortearam toda a pesquisa e delimitaram o campo analítico são aqui apresentados e 

explanados. 

O capítulo 2 apresenta a organização no seio da qual decorreu grande parte desta 

investigação. Esta é caracterizada ao nível dos serviços que coloca ao dispor da comunidade, 

muito concretamente no caso do serviço de acompanhamento dos beneficiários de RSI. É 

também feita uma análise ao nível dos recursos humanos da instituição dos quais a 

investigadora faz parte. Esta questão é o elo de ligação da análise da dinâmica do serviço 

referido na sua relação a Segurança Social e com o modelo de intervenção utilizado. 

O capítulo 3 orienta-nos pelos dados mais empíricos. Primeiro numa abordagem aos 

critérios de selecção dos beneficiários entrevistados, bem como da caracterização dos 

mesmos, seguidamente apresenta-nos a análise da informação recolhida através da técnica de 

recolha de informação elencada (entrevistas semi-directivas). O capítulo finaliza com a 

apresentação de uma tipologia encontrada após a triangulação e análise dos dados obtidos. 

No último capítulo são colocadas as considerações a que se chegou nesta investigação. 

Dá-nos conta dos contributos que, com base nestas considerações, se inscrevem no modelo de 

intervenção.  

Num contexto de estágio em sede do Mestrado em Sociologia importou também fazer, 

ainda no capítulo 4, algumas recomendações e propostas para intervenções futuras dos 

sociólogos para as quais contribui a avaliação global do estágio.  
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CAPÍTULO 1. REFLEXÕES SOBRE A TEIA DE CONCEITOS 

ORIENTADORES E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Este primeiro capítulo dá-nos conta do objecto teórico da investigação bem como dos 

problemas científicos subjacentes aos quais era necessário responder sociologicamente. Em 

seguida são apresentados os conceitos que nortearam toda a pesquisa e delimitaram o campo 

analítico. 

 

1. Objecto teórico e conceitos orientadores da pesquisa 

Constituiu o nosso objecto teórico, a relação entre o aumento das qualificações 

escolares e profissionais da população activa beneficiária de RSI e a inserção social, 

concretamente na sua vertente de inserção no mercado de trabalho no âmbito dos PI 

delineados em sede de acompanhamento pela Equipa Multidisciplinar estabelecida para o 

efeito. 

Os problemas que despertaram a nossa curiosidade foram: 

a) a generalização da aplicação da medida de política de educação/formação Novas 

Oportunidades aos beneficiários de RSI; 

b) a relação do tecido económico com as políticas sociais que tem como meta a inserção 

profissional dos indivíduos. 

Neste contexto instava dar uma visão sociológica de questões que pautam fortemente o 

desenvolvimento económico e social local e, por seu turno, questões de cidadania. Assim, e 

no sentido de nortear a pesquisa e delimitar o campo de inteligibilidade da proposta de 

análise, usamos um conjunto de conceitos cuja pertinência é verificada pela sua ligação à 

problemática e pela importância que consideramos ter para uma leitura crítica do real e que 

explicitamos de seguida. 

 

1.1 Conceito de exclusão social 

De acordo com o tema do nosso trabalho e porque “o desemprego aparece, de certo 

modo, como uma forma paradigmática de exclusão social na Europa” (Costa, 1998, p.57), o 

significado de exclusão que aqui se utilizou foi aquele que diz respeito à exclusão como um 

processo, envolvendo as questões ligadas ao exercício pleno da cidadania e ao papel central 

que o trabalho tem na nossa sociedade. Segundo o mesmo autor “argumenta-se que, 

precisamente por causa do papel de integração social inerente ao trabalho, um emprego, 

mesmo quando precário e com salário baixo, é preferível ao desemprego, mesmo quando lhe 
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corresponde um subsídio de desemprego razoável” (Costa, 1998, p.15). Considerando o 

contexto de referência ligado às dinâmicas de emprego e desemprego, entende-se por 

exclusão social as “situações em que o vínculo com o sistema social designado por «mercado 

de trabalho» se encontra quebrado ou frágil” (Costa, 1998, p.58). 

Entendemos a exclusão social num sentido lato que extravasa o conceito de pobreza e 

que funciona como um processo degenerativo onde a combinação de um conjunto de factores 

– vulnerabilidades – se tornam mais marcantes para determinadas categorias sociais e acabam 

mesmo por determinar a sua manutenção no processo.   

Como refere Centeno, se “o desenvolvimento implica, necessariamente, a transição 

entre paradigmas técnico-económicos (...), então a exclusão social ligada a transformações do 

mercado de trabalho é, ela mesma, uma consequência do crescimento económico e das 

políticas (ou da sua ausência) que a ele conduzem (2001, p.35-36). O mesmo autor refere, de 

uma forma concludente, que “pelo menos as redes de socialização baseadas no trabalho 

tornam-se extremamente precárias e as manchas de vulnerabilidade à exclusão social – que se 

caracteriza pela ausência dessas mesmas redes – aumentam rapidamente.” (2001, p.38). Nas 

palavras de Paugam estaríamos, assim, perante um processo de “desqualificação social”. A 

exclusão social vai afectar, então, aqueles que reúnem um conjunto de vulnerabilidades 

“nomeadamente vulnerabilidades económicas, culturais e simbólicas que em contextos de 

desfavorecimento, crise económica, por exemplo, podem gerar mais fortes processos de 

exclusão de grupos sociais específicos (idosos, jovens, desempregados, entre outros) ” 

(Rodrigues, 2000, p.180). De acordo com os objectivos do nosso trabalho, consideramos 

como população alvo de análise os beneficiários de RSI desempregados, bem como os 

inseridos no mercado de trabalho, isto é, aqueles que trabalham e usufruem legitimamente da 

prestação pecuniária porque, embora com uma actividade remunerada, permanecem com 

inúmeras dificuldades financeiras nomeadamente pelo facto dos salários que auferem serem 

baixos e/ou insuficientes para um agregado familiar extenso. Assim, consideramos igualmente 

os jovens, as mulheres e os restantes trabalhadores em contextos de precarização. 

 

1.2. Conceito de empregabilidade 

O conceito de empregabilidade aparece nos anos 60 do século XX e remete para a 

maior ou menor capacidade de obter um emprego. Hoje o significado não é tão redutor. Este 

termo começa a ser muito utilizado a partir de 1997 por uma razão institucional, a Estratégia 

Europeia para o Emprego (Cimeira do Luxemburgo, 1997). Esta estratégia põe a tónica na 

melhoria das qualificações académicas e profissionais dos trabalhadores para evitar, tanto 
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quanto possível a sua fragilização face às perturbações do mercado de trabalho. Por vezes, a 

noção desvirtua-se e entende-se que a empregabilidade tem a ver com as características das 

pessoas como o género, condição social, capacidades de aprendizagem. Há que ter em conta, 

para além destas características, as dinâmicas do funcionamento do mercado de trabalho, 

condicionadas pelo contexto económico e social, em que as capacidades das empresas ou 

instituições para gerar emprego, necessidade das competências dos Recursos Humanos, as 

práticas de selecção e recrutamento de mão-de-obra, entre outras, são decisivas das 

oportunidades de emprego criadas. Para Kovács “por empregabilidade entende-se a 

oportunidade e capacidade de as pessoas adquirirem competências que lhes permitam 

encontrar, manter e enriquecer a sua actividade e mudar de emprego” (Kovács, 2002, p.82). 

Tendo em conta os conceitos de qualificação, formação e empregabilidade, a autora refere que 

a empregabilidade significa uma possibilidade acrescida de acesso ao emprego ao longo da 

vida de trabalho: transição bem sucedida da escola para o primeiro emprego, reentrada no 

mercado de trabalho a partir de uma situação de desemprego, mobilidade (…), aptidão para 

responder a conteúdos e requerimentos de emprego (Kovács, 1999, p.13). 

Para Imaginário, o conceito de empregabilidade é um conceito que se transformou 

num «modismo» para o qual recorrentemente apelam e/ou remetem todos os discursos desde 

que tematizem questões respeitantes à educação/formação (Imaginário, 2003, p.13). Para o 

mesmo autor “esta chamada à boca de cena da empregabilidade é contemporânea da 

rarefacção dos empregos – quanto menos empregos existem, sobretudo empregos de 

qualidade, mais se fala de empregabilidade!”   

Segundo Kovács “a questão da empregabilidade tem de ser analisada no contexto das 

transformações do mercado de trabalho manifestas na coexistência de tendências diversas, e 

até contraditórias, com particular ênfase na emergência de novas competências ligadas às 

mudanças técnico-organizativas e na difusão de formas atípicas e precárias de emprego. (…) 

Defende-se um ponto de vista segundo o qual as perspectivas de empregabilidade são muito 

diferenciadas de acordo com as situações concretas de trabalho e com as possibilidades de 

desenvolvimento das competências.” (Kovács, 1999, p.9). Surge também aqui o conceito de 

empregabilidade frágil (Schnapper, 1998) associado a determinados segmentos da população 

activa que, pelo facto de não terem oportunidades que lhes permitissem desenvolver ou 

mesmo adquirir, dizemos nós, competências fundamentais ao desenvolvimento de uma 

actividade profissional, estão muito próximos de se tornarem excluídos.  
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1.3. Conceito de mercado de trabalho e gestão de Recursos Humanos 

O conceito de mercado de trabalho é entendido aqui como o conjunto de mecanismos 

sociais que, num quadro de regras contratuais que têm a ver com várias dimensões da relação 

de emprego (estabilidade, possibilidade de carreira, condições de trabalho, controlo do 

indivíduo sobre o trabalho que executa, salários), permitem a afectação dos trabalhadores aos 

empregos.  

O processo de globalização que se atravessa tem-se repercutido no mercado de 

trabalho com inúmeras alterações. De entre essas alterações, salientamos as profundas 

mudanças a nível tecnológico, nomeadamente com a introdução das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC). A internacionalização das economias e a globalização dos 

mercados que, com o seu carácter desregulamentador, dá origem a novas formas de utilização 

da força de trabalho. As novas políticas ao nível da gestão, com grande enfoque na 

externalização de recursos e actividades, promovem a redução de efectivos, fazendo surgir as 

mais diversas formas atípicas de emprego.  

Tendo por base o objectivo da flexibilidade, proliferam os casos de falsos 

trabalhadores independentes que continuam subordinados a uma entidade patronal e sem 

isenção de horários, por exemplo, ou o trabalho temporário em que o trabalhador regressa 

constantemente à mesma empresa desde que cumpra um período de ausência mínimo). O 

resultado de tudo isto é a precarização do emprego que dá origem àquilo a que Schnapper 

(1998) apelida de “ emprego sem estatuto”. De uma outra forma, Centeno traduz esta mesma 

ideia: “o mercado de trabalho individualiza-se, os vínculos laborais precarizam-se e as 

empresas reduzem a sua dimensão de forma rápida. A resposta à individualização do consumo 

é a individualização do mercado de trabalho e aquilo que o trabalho dava começa a ser posto 

em causa” (2001, p.34-46). Este mercado tem, assim, características sui generis das quais 

destacamos: 

i) não é homogéneo no que diz respeito às pessoas que interagem nele; 

ii) não é completamente transparente, ou seja, nem todos têm a mesma informação no 

mesmo momento; 

iii) tem variações regionais e nacionais, não se podendo falar verdadeiramente num 

mercado de trabalho português porque há limites à mobilidade geográfica das pessoas 

e porque o que existe ao nível da criação de emprego são condições locais que poderão 

ser potenciadoras de alguma dinâmica; 

O tecido empresarial português sentiu e sente os constrangimentos das mudanças 

referidas mas, apesar disso, não nos parece estar a retirar os melhores benefícios da integração 
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na União Europeia no que concerne à utilização dos fundos estruturais para superação das 

suas debilidades estruturais. Veja-se, por exemplo, os resultados do investimento em 

formação profissional. 

Considera-se hoje que a Europa tem de evoluir para uma sociedade de informação e 

conhecimento. Num quadro deste tipo os conhecimentos constituem poder. Para a 

prossecução destes objectivos é colocada a tónica nos Recursos Humanos. Na sociedade 

portuguesa, a par do aumento generalizado das qualificações académicas, que se verificou 

desde os anos 80 do século XX, subsiste, no entanto, um défice de qualificações profissionais. 

A questão torna-se ainda mais pertinente ao verificarmos que, do lado da procura de trabalho, 

as taxas de empregabilidade variam segundo os níveis de habilitação, o que nos remete por 

sua vez para debilidades estruturais do mercado de trabalho português do lado da oferta de 

trabalho pela verificação da existência de um tecido empresarial constituído por pequenas e 

micro empresas com baixo nível tecnológico, fraca capacidade organizativa, de gestão e de 

inovação, a trabalharem em regime de subcontratação com fraca capacidade de investimento 

em formação profissional ou não necessitando dele. Segundo Kovács “é cada vez mais aceite 

a ideia de que a qualificação dos recursos humanos, ou seja, a sua capacidade de produzir 

valor acrescentado, condiciona a posição competitiva das empresas (…). É por essa razão que 

se reconhece a necessidade de investir na educação/formação e a importância da formação nas 

empresas” (2002, p.81).  

 

1.4. Qualificações escolares e profissionais  

O aumento das qualificações da população activa surge neste momento em Portugal 

como resultado de um objectivo de política governamental que associa o aumento das 

qualificações escolares a um aumento de qualificações profissionais. Este aumento das 

qualificações ou, pelo menos, a certificação de qualificações obtidas informalmente tem por 

base, na maior parte das vezes, o contexto profissional dos adultos. De facto, o nosso quadro 

legal3, no que toca a questões laborais, dá conta desta necessidade de mudança no sentido do 

desenvolvimento de formação profissional para promover a qualificação dos trabalhadores em 

contexto de trabalho. Medidas como o Programa Novas Oportunidades estão a permitir um 

aumento significativo das qualificações da população activa, em geral, por intermédio 

essencialmente  do  processo  RVCC. Estas  novas  oportunidades  permitem  o  contacto com 

 

                                                           
3 Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto  
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 áreas-chave no âmbito das  competências tocando, para além do saber-fazer  e do  saber-

saber, o saber-estar/saber-ser  recentrando,  deste modo,  as questões  de  cidadania. Por sua 

vez as questões de cidadania em termos de áreas de competência-chave estão associadas à 

empregabilidade e à profissionalidade dependendo se se trata do nível básico ou do nível 

secundário de ensino. Esta é, aliás uma das razões pelas quais esta medida é colocada também 

no âmbito do combate à exclusão social. Resultando da política de educação/formação, o 

processo RVCC no âmbito das novas oportunidades é, por isso, recorrentemente usado na 

aplicação de medidas como o RSI, tornando-se muitas vezes central para o desenvolvimento 

dessas medidas. 

  No contexto do nosso objecto empírico de análise, que é constituído pelos percursos 

de inserção/reinserção dos beneficiários em sede de PI, as TIC desempenham um papel de 

grande importância. De facto uma parte significativa das qualificações obtidas durante o 

processo RVCC associa-se às TIC. Não podemos esquecer que o processo de RVCC é um 

processo de certificação de competências obtidas ao longo da vida, principalmente da vida 

profissional, e não constitui um momento de aprendizagem por excelência. O que acontece é 

que esta área de competência-chave, principalmente ao nível da certificação equivalente ao 3º 

ciclo do ensino básico, constitui a principal lacuna dos adultos, ou talvez a mais visível, no 

âmbito do programa de referência. A existência de uma área de competência-chave dedicada 

às TIC situou, portanto, muitos activos no mundo globalizado em que vivemos e permitirá 

eventualmente situá-los em dinâmicas que passam essencialmente pelo uso da Internet como 

veículo de obtenção de informação. 

 A grande questão que ainda subsiste reside na utilização/rentabilização destas competências 

no sentido da empregabilidade da população activa, em geral, e para a manutenção dos postos 

de trabalho dos activos empregados, em particular. No entanto, para além desta ideia 

dominante associada ao mercado formal de trabalho, podem subsistir outras realidades onde 

as competências obtidas informalmente e as TIC surgem como aliadas em processos de 

criação, surgimento de emprego e sustentam a própria empregabilidade ao invés de gerarem 

apenas desemprego (tecnológico ou não). Estamos aqui a situar-nos na linha de Capucha 

(1998), pensando em realidades no âmbito dos mercados locais, no mercado social de 

emprego e em iniciativas da economia social. A democratização em torno do acesso às TIC 

não corresponde taxativamente a desenvolvimento económico e social (apenas 39% das 

famílias com computador o utilizam para fins profissionais4), mas constitui um dos  primeiros 

                                                           
4 Para um maior desenvolvimento cf. Ferrão (2003) 
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degraus  para  uma sociedade  mais inclusiva. Pensamos ser também neste sentido a afirmação 

de Parente (2008) quando refere que as competências se definem sempre pela capacidade de 

mobilizar os recursos.  

A centralidade no indivíduo, a incidência nas competências e nos resultados das 

aprendizagens remetem as qualificações para um novo paradigma a nível europeu no qual 

Portugal está a participar e que se consubstancia na Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) e 

em todos os contextos de vida.  

 

2. Objecto empírico, objectivos e estratégia de pesquisa 

O objecto empírico de análise centrou-se nos percursos de inserção/reinserção 

profissional de beneficiários de RSI cujo Programa de Inserção implica o aumento de 

qualificações escolares e profissionais e concretamente a participação em programas 

orientados para esse efeito. 

O objectivo geral do estágio era contribuir para a clarificação dos efeitos das 

mudanças ocorridas nos percursos pessoais, formativos e profissionais de beneficiários a 

quem foi proposto o aumento das qualificações escolares e/ou profissionais enquanto acção 

do Programa de Inserção. Quanto a objectivos específicos pretendeu-se:  

- contribuir para um ajustamento entre aquilo que são as necessidades, potencialidades e 

expectativas dos beneficiários e as respostas existentes ao nível do RSI, focalizadas nas que 

dizem respeito ao aumento de qualificações escolares e profissionais através das Novas 

Oportunidades; 

- perceber as diferenças acerca dos beneficiários, sobretudo no que concerne às suas 

representações, disposições e comportamentos face ao RSI, Novas Oportunidades e projectos 

futuros; 

- delinear um projecto de intervenção com carácter institucional que permita trabalhar de 

forma distintiva diferentes categorias de beneficiários. 

Para a prossecução dos objectivos, propusemo-nos efectuar uma participação 

observação5 sustentada pela análise documental e entrevistas aos beneficiários acompanhados 

pela Equipa Multidisciplinar.  

O modelo analítico considerado partiu dos objectivos da investigação tendo em conta a 

 problemática teórica definida. Nesta constatou-se uma forte imbricação  entre  os conceitos o 

 

                                                           
5 Para um maior desenvolvimento cf. Esteves e Azevedo (1998) 
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que permitiu uma leitura não segmentada da realidade. Numa perspectiva mais operatória 

estes conceitos enformaram toda a análise empírica.  

Constituindo o aumento das qualificações escolares e profissionais uma questão 

central da investigação, foi a partir dela que se estruturou toda a análise. Esquematicamente 

temos: 
 

 
Figura 1. Modelo analítico 
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O universo de base considerado nesta investigação é constituído por 180 agregados 

familiares beneficiários de RSI acompanhados proximamente por uma equipa multidisciplinar 
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de 5 elementos dos quais 3 técnicas superiores (entre elas a investigadora do presente 

trabalho) e 2 ajudantes. Tendo em consideração que o que se pretende é analisar casos que 

exijam projectos de intervenção diferenciados onde o aumento de qualificações escolares e 

profissionais pode ser equacionado como via de acesso a projectos pessoais e profissionais, 

optou-se por construir uma amostra de carácter qualitativo intencional de acordo com Pires 

(1997 citado por Guerra, 2008, p.43). Apesar da ampla dimensão dos fenómenos subjacentes 

às medidas RSI e Novas Oportunidades, o que nos importa aqui tratar, essencialmente, são as 

questões mais qualitativas de domínio social centradas nos efeitos da conjugação daquelas 

medidas. Foram seleccionados 6 casos de um total de 60 agregados familiares que são 

acompanhados mais directamente pela técnica superior da Cooperativa Sol Maior enquanto 

técnica integrante da Equipa de acompanhamento, aqui investigadora. O número de 

entrevistas realizadas justifica-se pelo facto de a investigadora se encontrar num estádio de 

conhecimento do objecto empírico bastante avançado e com forte capacidade de 

aprofundamento desse conhecimento. Pretende-se que estes casos sejam representativos da 

diferenciação de situações que ocorrem no âmbito do Protocolo estabelecido entre a entidade 

acolhedora e a Segurança Social e da generalidade do contexto de aplicação da medida. 

Relativamente aos entrevistados seleccionados, excluímos os beneficiários com 

patologias graves, muitas vezes de foro psíquico e que, por isso, não reúnem condições para 

outras acções para além do acompanhamento do seu estado de saúde, os beneficiários em 

transição para outras medidas como por exemplo o Complemento Solidário para Idosos e os 

beneficiários que são simultaneamente pensionistas, incluindo-se, por sua vez, os activos 

desempregados e trabalhadores/beneficiários. 

A opção pelas entrevistas semi-directivas, enquanto técnica de recolha de informação 

a aplicar a beneficiários de RSI, teve por base uma série de razões. Em primeiro lugar, 

explica-se pelos objectivos da investigação, na medida em que permite obter informação 

aprofundada sobre as temáticas pretendidas. Em segundo lugar, relaciona-se com o contexto 

da investigação. Relembramos que nos situamos num contexto de investigação para a acção 

que requer o contacto mais próximo e profundo da natureza das relações entre 

entrevistador/entrevistado. Por último, prende-se com constrangimentos de ordem temporal, 

isto é, uma entrevista livre poderia levar a desvios no discurso, produzindo informação menos 

pertinente ou de carácter demasiado pessoal ou ainda tocando demasiado o acompanhamento 

técnico e particularizado do beneficiário ao nível da execução da medida. 

As vantagens desta técnica de recolha de informação centram-se na possibilidade de 

obtenção de um discurso detalhado mas devidamente focalizado nos objectivos centrais do 
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estudo e uma análise estruturada no quadro conceptual existente. Por outro lado, a 

flexibilidade desta técnica poderá trazer algumas desvantagens pelo facto de o discurso não se 

adaptar directamente a um modo de análise específico. A análise documental foi a outra 

técnica que accionamos para a recolha de informação. Esta técnica permite-nos a obtenção de 

informação em diferentes momentos da investigação centrada nos actores objecto de estudo. 

Assim, a vantagem da análise documental reside no facto de se poderem cruzar conteúdos 

relativos a diferentes momentos e dar conta do processo individual de cada actor. As 

limitações da análise documental residem nas questões da confidencialidade e da 

autenticidade aquando do tratamento dos documentos. Existem sempre dados que não devem 

ser divulgados assim como se deve ter um cuidado redobrado na manipulação dos 

documentos sob pena de se perder a sua credibilidade.  

A observação directa foi uma técnica accionada desde o início da investigação por 

inerência das funções profissionais desenvolvidas pela investigadora. Foi, também, ao longo 

desta investigação, uma técnica à qual se recorreu sempre que os objectivos da investigação o 

justificaram e motivaram. O estatuto de participante-observador facilitou a utilização da 

mesma. 

A fase de recolha de informação constitui um momento crítico da investigação por 

excelência. No nosso entender impõe-se uma reflexão sobre esta fase da investigação uma vez 

que se verificou nesta um contacto mais directo entre a investigadora e os actores 

constitutivos do seu objecto empírico de análise.  

O cruzamento dos papéis de investigador/entrevistador6 confrontam frequentemente o 

investigador com algumas questões de ordem metodológica que não pode descurar. No nosso 

caso concreto, esta situação é agravada pelo cruzamento ou sobreposição da figura do 

entrevistador com a do técnico de acompanhamento pertencente à equipa multidisciplinar em 

sede do RSI. Neste contexto, a aplicação das regras de recolha de informação bem como, de 

forma mais específica, a observância das regras de aplicação das entrevistas foram cruciais 

para a obtenção da informação necessária, uma vez que clarificou o posicionamento do 

técnico e o situou na investigação. A aplicação destas regras permitiu ainda clarificar os 

objectivos da investigação junto dos entrevistados dotando-a de sentido e significado para eles 

próprios. Note-se que a situação particular em que se encontram a maior parte dos 

entrevistados e que se associa a situações de grave carência económica, para além de outras 

múltiplas problemáticas, cria uma dependência face ao técnico no terreno e ao entrevistador 

                                                           
6 No nosso entender o trabalho de terreno é indispensável em qualquer investigação e a investigação sociológica 
observa este princípio. 
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na actual investigação face aos serviços, o que condiciona, muitas vezes, as respostas e, por 

isso, a obtenção de informação com interesse sociológico.  

No início da nossa investigação equacionamos desde logo estas questões de ordem 

epistemológica e metodológica, o que nos permitiu trabalhar atempadamente quanto aos 

“desvios” na fase de recolha dos dados. O conhecimento aprofundado dos casos, decorrente 

do acompanhamento que o duplo papel de técnica e investigadora facultou, permitiu-nos 

preencher vazios do discurso de forma factual pela aplicação da análise documental e 

processual. Referimo-nos concretamente a informações sociais que acompanharam o 

beneficiário aquando do início do seu acompanhamento por equipa multidisciplinar e, 

essencialmente o diagnóstico efectuado na fase de acolhimento pela mesma equipa e que nos 

permitiu traçar o perfil de situação dos beneficiários. Em nossa opinião, a empatia criada pela 

entrevistadora, feita muito pela recentragem do discurso em torno de questões de cidadania, 

nomeadamente ao nível de direitos e deveres e, ainda, a aplicação do protocolo da entrevista 

permitiram aos entrevistados tomar consciência dos objectivos da investigação e da 

importância do seu papel. Pensamos, assim, ter conseguido uma postura de neutralidade, sem 

nunca perder de vista todo o interesse implicado numa participação-observação. 
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CAPÍTULO 2. ORGANIZAÇÃO ACOLHEDORA, PROJECTOS E ACTORES 

 

No presente capítulo apresenta-se a organização no seio da qual decorreu grande parte 

desta investigação. Esta é caracterizada ao nível dos serviços disponíveis à comunidade, 

muito concretamente no caso do serviço de acompanhamento dos beneficiários de RSI. É 

também feita uma análise ao nível dos recursos humanos da instituição dos quais a 

investigadora faz parte. A área de formação de base da investigadora constitui o elemento 

impulsionador da análise da dinâmica do serviço referido na sua relação a Segurança Social e 

com o modelo de intervenção utilizado. 

 

1. A Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior, CRL 

A organização acolhedora do estágio no âmbito do Mestrado em Sociologia foi uma 

cooperativa de solidariedade social com sede na freguesia de Oliveira do Douro e de 

abrangência regional a nível concelhio: a Cooperativa Sol Maior. Fundada em 2007, 

constituída como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) desde 2008, surge de 

uma visão estratégica de técnicos, responsáveis políticos e individualidades com 

responsabilidades e/ou preocupações ao nível das questões sociais. Dado o seu trabalho diário 

ou sistemático junto das populações encontraram na criação da cooperativa a possibilidade de 

avançar com alguns projectos que pudessem vir a beneficiar aquelas. Assim, no sentido de dar 

respostas a necessidades muito concretas evidenciadas junto do público-alvo de entidades já 

há muito parceiras (Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Centro de Emprego de Vila 

Nova de Gaia, Agrupamentos de Escolas) em muitos e variados projectos, nasce a 

Cooperativa Sol Maior. Destacamos aqui o papel impulsionador da Junta de Freguesia de 

Oliveira do Douro quer na colaboração técnica que prestou para o surgimento da Cooperativa 

Sol Maior, quer auxiliando na sua consolidação pela cedência de instalações, equipamentos e 

materiais. 

  No que diz respeito à organização funcional, a Cooperativa Sol Maior rege-se pelas 

regras de constituição de cooperativas e pela observância dos seus estatutos legalmente 

elaborados. A cooperativa é, assim, composta por órgãos sociais dos quais a Direcção assume 

um papel mais interventivo. Numa perspectiva operatória, associada às actividades que a 

cooperativa desenvolve, esta Direcção organiza-se dentro da estrutura, de acordo com as suas 

aptidões, formação de base, experiência profissional e interesses relativamente aos projectos 

em curso de modo a melhor apoiar o corpo técnico existente sem nunca descurar os 

contributos que vão chegando de outros cooperantes. Temos assim que, a Cooperativa Sol 
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Maior é constituída por um conjunto de cooperantes individuais e institucionais. Alguns dos 

trabalhadores que perfazem o corpo técnico são também cooperantes que, ou estiveram na 

base da fundação da cooperativa ou foram convidados a participar do projecto desta. A 

Cooperativa Sol Maior conta com 27 cooperantes individuais e 4 cooperantes institucionais. 

Dos 27 cooperantes individuais 3 fazem parte do corpo técnico. 

Com a constituição da cooperativa em IPSS consubstanciou-se a possibilidade de 

realização de inúmeras candidaturas a projectos que antes se encontravam vedados por 

aspectos ligados a questões como o suporte jurídico, o estatuto ou o âmbito de acção da 

Cooperativa Sol Maior. Referimo-nos concretamente a projectos com financiamento público 

que situam, assim, a actividade da cooperativa em projectos de maior envergadura. 

Efectivamente estes projectos se por um lado confinam ou pelo menos enredam a actividade 

da Cooperativa Sol Maior num determinado tipo de actividades perfeitamente formatadas 

permitem, por outro, o crescimento desta e de outras instituições através de uma sustentação 

financeira mais ou menos sólida. 

 

2. Os serviços à comunidade da Cooperativa Sol Maior  

A actividade da Cooperativa Sol Maior assentava, aquando do início deste estudo, em 

três projectos basilares na linha do seu objecto e missão: um serviço de Actividades de 

Tempos Livres (ATL), um Gabinete de Acompanhamento à Comunidade (GAC) e uma 

Equipa de Acompanhamento de Beneficiários do RSI criado através de Protocolo com a 

Segurança Social. 

O serviço de ATL, denominado Estúdios de Actividades Livres, a funcionar nas 

escolas públicas da freguesia desde 2003/2004 pelas mãos da Junta de Freguesia de Oliveira 

do Douro, transita para a Cooperativa Sol Maior em 2007 aquando da sua criação por 

impossibilidade da primeira estrutura avançar com determinadas acções que permitissem a 

manutenção do projecto no interesse dos seus destinatários directos nomeadamente 

articulação com a Segurança Social. Tal só é possível pelo recurso ao estatuto de IPSS que a 

Cooperativa Sol Maior detinha. Com efeito, e decorrente da legislação7, a maior parte das 

escolas de ensino básico está hoje a funcionar com o chamado horário completo (de pelo 

menos 8 horas) o que poderia significar, numa primeira leitura, o fim do projecto. 

Evidentemente que os problemas e necessidades de pais trabalhadores no que diz respeito a 

uma gestão dos horários escolares com os horários de trabalho se mantinham uma vez que o 

                                                           
7 O Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio regula a temática referente ao conceito de escola a tempo inteiro 
incluindo a introdução das Actividades de Enriquecimento Curricular. 
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horário de encerramento das escolas do 1º ciclo do ensino básico é, em geral, às 17:30 horas. 

Na perspectiva de solucionar este problema bem como outro que se afigurava talvez ainda 

mais premente, e que diz respeito ao período de férias escolares a Cooperativa Sol Maior 

direcciona a sua actuação para o preenchimento destas lacunas.  

O contexto de mudança acima referido trouxe consigo dificuldades de gestão de 

pessoal que, de um momento para o outro ficam com o horário reduzido. Foi, então, 

necessário reestruturar o serviço de modo a mantê-lo funcional. Com algumas dificuldades 

em termos de gestão financeira, o caminho a seguir passou por estabelecer acordos e/ou 

protocolos com a Segurança Social que permitissem custear algumas das despesas de 

funcionamento. Estas questões vêm, também, consolidar o posicionamento, em termos de 

actuação, da cooperativa no campo das respostas sociais. 

Dirigido especificamente às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico da freguesia de 

Oliveira do Douro, aquele serviço veio preencher uma enorme lacuna no que diz respeito a 

este tipo de respostas sociais no Concelho de Vila Nova de Gaia.  

Funcionando durante todo o ano lectivo, mantém as suas portas abertas nos meses de 

férias respondendo, deste modo, a preocupações e anseios de pais trabalhadores, bem como 

daqueles que, com baixos recursos, não têm a possibilidade de proporcionar outro ou qualquer 

tipo de ocupação durante o período de férias aos seus educandos. O serviço encontra-se ainda 

aberto à comunidade de acordo com vagas existentes, proporcionando a crianças que não 

frequentam as referidas escolas ocupação no tempo de férias. Note-se que algumas crianças só 

através deste serviço têm contacto e acesso com diferentes realidades no que toca à fruição de 

desportos e acesso a bens e/ou serviços culturais. 

Numa outra perspectiva a importância deste serviço no âmbito da missão da 

Cooperativa Sol Maior mede-se pelos postos de trabalho criados nesta área dos quais daremos 

conta no ponto seguinte, bem como a possibilidade de estágio e experiência que proporcionou 

a um variadíssimo leque de profissionais recrutados para as muitas áreas de interesse 

colocadas à disposição das crianças tais como artes plásticas, música, teatro dança, desporto, 

línguas, etc. Parece-nos, também a este nível, merecedor de reconhecimento o contributo dado 

ao desenvolvimento local pela Cooperativa Sol Maior no desenvolvimento deste seu projecto. 

De facto, para muitos jovens que terminavam a sua licenciatura ou para aqueles que 

começavam a sentir os efeitos do desemprego junto de públicos qualificados, esta iniciativa, 

embora que à sua escala proporcionou contacto com o mundo do trabalho permitindo a 

aquisição de experiência profissional. 
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O outro serviço que surge com a fundação da cooperativa é o GAC. Este gabinete 

presta um serviço ao nível do apoio psicológico destinado à comunidade. Após o arranque de 

actividades da Equipa do Protocolo RSI, este serviço direccionou também a sua acção para os 

beneficiários de RSI. Efectivamente, após diagnóstico inicial, a Equipa detectou uma 

necessidade de trabalhar também nesta área junto de um número considerável de 

beneficiários. Neste momento estão a ser acompanhados em psicoterapia 29 beneficiários.  

O GAC, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade no seio da Cooperativa Sol 

Maior, tem já estruturado a partir do próximo ano lectivo um alargamento do seu corpo 

técnico pela presença de mais duas técnicas estagiárias da área da psicologia passando a ser 

composto por três elementos. Esta possibilidade deve-se a contactos estabelecidos com a 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto dos quais resultou 

um protocolo de colaboração entre as duas instituições. O GAC terá assim uma maior 

articulação institucional com a restante comunidade e, no que diz respeito à sua relação com o 

RSI, está já a desenvolver um trabalho articulado também com o ATL da Cooperativa Sol 

Maior no sentido de acompanhar e proporcionar aos filhos dos beneficiários actividades em 

tempo de férias. 

A Equipa de Acompanhamento de beneficiários do RSI funciona com uma equipa 

multidisciplinar que está no terreno desde 15 de Setembro de 2008 e que, de acordo com o 

artigo 37.º da Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio, surgem com o objectivo de acompanhar 

proximamente beneficiários da prestação pecuniária do RSI no sentido da sua integração ou 

reintegração social.  

Gostaríamos de referir aqui que o concelho de Vila Nova de Gaia dispõe de 8 

Protocolos, cada um com uma equipa a operar no terreno, existindo duas instituições que tem 

duas equipas. Estes Protocolos estão distribuídos por 2 Núcleos Locais de Inserção que 

correspondem a estruturas de coordenação do trabalho e actividades desenvolvidas por 

aquelas equipas fazendo a mediação com os serviços centrais da Segurança Social e que 

integram representantes das áreas da saúde, emprego e educação. Equipas, coordenadora no 

âmbito do NLI e representantes das áreas referidas reúnem periodicamente (semanalmente) 

para a apresentação de Acordos de Inserção assinados, apresentação de Apoios 

Complementares e discussão de casos. Esta reunião serve também para a transmissão de 

informações e directrizes de trabalho bem como para a partilha de conhecimentos entre os 

intervenientes.  

À data de elaboração deste relatório a Cooperativa Sol Maior já dispunha de mais dois 

serviços: um serviço de apoio ao emprego e um serviço de alfabetização. Ambos os serviços 
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resultam de candidaturas efectuadas: o primeiro fruto de candidatura junto do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional denominado Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e o 

segundo fruto de uma candidatura submetida à Direcção Regional de Educação do Norte 

(DREN) no âmbito dos Cursos de Educação Extra-Escolar nos quais se encontra o Curso de 

Alfabetização.  

O GIP, enquanto serviço de apoio ao emprego cuja fundamentação em sede de 

candidatura referia como público-alvo prioritários os beneficiários de RSI, direcciona a sua 

actividade para o apoio directo à Equipa de acompanhamento essencialmente nas áreas do 

emprego e da formação profissional. Funciona, neste momento com uma técnica com 

formação superior a tempo inteiro. As principais actividades a desenvolver passam por:  

- informação profissional para jovens e adultos desempregados; 

- apoio à procura activa de emprego; 

- acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção 

profissional; 

- captação de ofertas junto das entidades empregadoras, divulgação de ofertas de emprego e 

actividades de colocação; 

- encaminhamento para ofertas de qualificação, divulgação e encaminhamento para medidas 

de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; 

- divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na 

formação profissional no espaço europeu; 

- motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em regime de 

voluntariado que facilitem a inserção no mercado de trabalho. 

O Curso de Alfabetização visa combater fundamentalmente o analfabetismo literal e 

funcional. A Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto8, considera 

parte integrante do Sistema Educativo Português a educação escolar (nas suas diversas 

modalidades) e a educação extra-escolar. A frequência do Curso de Alfabetização não confere 

directamente grau académico: o grande objectivo da educação extra-escolar é o de possibilitar 

aos indivíduos que se encontram nesta situação aumentar os seus conhecimentos e 

desenvolver as suas potencialidades complementando a sua formação escolar ou suprindo a 

sua ausência ou debilidades, visando a globalidade e a continuidade da acção educativa, numa 

perspectiva de educação ao longo da vida.  

                                                           
8 A Lei Nº 46/1986, de 14 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei Nº 115/1997, de 19 de Setembro, 
e com as alterações e aditamentos introduzidos pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, é republicada e 
renumerada na sua totalidade. 
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De acordo com a candidatura efectuada, este serviço destina-se aos beneficiários de 

RSI com os mais baixos níveis de escolaridade, muitas vezes abaixo do 4º ano, e que já não se 

encontram em situação, em termos etários, de frequentar o ensino regular. 

 O serviço é assegurado por técnico com formação superior9 e experiência ou 

formação compatível num formato de bolsa atribuída ao técnico responsável como forma de 

remuneração. 

 

3.Os Recursos Humanos 

De acordo com os projectos centrais da Cooperativa Sol Maior podemos afirmar, 

quanto à configuração dos seus Recursos Humanos (RH), o forte peso de técnicos superiores. 

A referida Equipa multidisciplinar de acompanhamento dos beneficiários de RSI é constituída 

por 5 elementos dos quais 3 são técnicos superiores e 2 são técnicos com formação 

secundária. A formação de base dos técnicos superiores situa-se na área das Ciências Sociais e 

Humanas existindo, assim, uma Psicóloga, uma Assistente Social e uma Socióloga. Os 

técnicos com formação secundária exercem funções de Auxiliares de Acção Directa (AAD), 

categoria profissional referenciada na Convenção Colectiva de Trabalho das IPSS10. 

 No projecto de ATL existe a figura de 1 Coordenador do Projecto e um corpo de 5 

Auxiliares de Acção Educativa. Conforme as actividades planeadas, existe o recurso a 

monitores de diversas áreas vocacionados para o público-alvo.  

Os restantes projectos são assegurados por 2 técnicos superiores das áreas científicas 

da Psicologia (no caso do GIP) e Acção Social (no caso do Curso de Alfabetização).  

O quadro 1 apresenta uma síntese dos RH da organização. Da sua análise conclui-se 

que estes se situam entre o 9º ano de escolaridade e a licenciatura/especialização de 

licenciatura tendo alguns dos elementos realizado acções de formação relacionadas com a sua 

área de trabalho. No que diz respeito aos escalões etários, os recursos humanos da 

Cooperativa Sol Maior situam-se entre os 22 e os 52 anos de idade. De forma similar à grande 

parte das IPSS, dá-se nesta instituição a predominância do sexo feminino, quanto ao género. 

De seguida apresentamos um quadro síntese desta realidade. 

 

 

                                                           
9 Embora este requisito não seja de carácter obrigatório a Cooperativa Sol Maior quer apostar na qualidade do 
serviço por esta via mas também porque o serviço é pertinente para a instituição pela articulação com outros 
serviços. 
10 Em momento oportuno se explicitará o conteúdo funcional desta actividade profissional ainda pouco 
conhecida da generalidade das pessoas.  
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Quadro 1: Caracterização dos Recursos Humanos da Cooperativa Sol Maior 
 
SEXO H 0 
 M 12 
 
ESCALÕES ETÁRIOS 18-25 2 
 26-35 6 
 36-45 2 
 46-55 2 
 > 55 0 
 
ESCOLARIDADE 9º ano 2 
 Ensino Secundário 3 
 Ensino Superior 7 
 
TIPO DE VÍNCULO Contrato de trabalho 10 
 Prestação de Serviço 2 
 

A Cooperativa Sol Maior conta ainda com a colaboração, em regime de prestação de 

serviços, de uma Contabilista e uma Auxiliar Administrativa, através de um Programa 

Ocupacional, actuais Contratos Emprego Inserção, orientados para desempregados, a auferir 

subsídio de desemprego, em parceria com o IEFP/Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia.  

No desenvolvimento das actividades da Cooperativa Sol Maior é de salientar a 

existência de um conjunto de cooperantes individuais com participação voluntária nos 

projectos.  

 

4. A figura do técnico/investigador 

Assumida uma postura de participação-observação, num contexto de investigação para 

a acção, parece-nos de toda a importância clarificar as funções técnicas exercidas no âmbito 

do estágio de Mestrado em Sociologia realizado na Cooperativa Sol Maior também entidade 

patronal da investigadora. 

De acordo com o que acima foi referido, são manifestas as duplas funções do 

técnico/investigador no seio da dinâmica da Cooperativa Sol Maior ao longo das horas 

correspondentes ao estágio. Sendo que a entidade acolhedora é, simultaneamente entidade 

empregadora quando este prazo mais formal relativo às horas mínimas de estágio terminou 

não deixou de existir uma confluência dos dois papéis. Na verdade, o grande objectivo deste 

estágio é conferir à prática profissional um conjunto de conhecimentos teórico-metodológicos 

que a orientem e balizem cientificamente. 

Sob um outro prisma, e estando nós na instituição desde o momento fundador da 

própria entidade, pode dizer-se que desde sempre foram remetidas à investigadora muitas 

outras funções para além do seu papel técnico na Equipa de acompanhamento de beneficiários 
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de RSI. Tal aconteceu muito por força da anterior actividade profissional da investigadora 

ligada às áreas do emprego e formação. Muito embora esta lacuna, que paulatinamente se vai 

solucionando, a investigadora enquanto técnica da equipa, e por determinação da 

Coordenação do NLI, tem a seu cargo directo em termos funcionais as duas AAD referidas no 

ponto anterior. Em relação directa com o trabalho desenvolvido por estas, a investigadora 

realiza uma gestão de recursos materiais, incluindo financeiros, reportando à Direcção da 

Cooperativa Sol Maior. Toda a logística necessária à dinâmica de funcionamento de uma 

equipa multidisciplinar de acompanhamento dos beneficiários de RSI, composta por 5 

pessoas, passa também pela investigadora. Aquando da chegada à instituição de uma auxiliar 

administrativa, para apoiar a equipa, essencialmente pela libertação das AAD para outras 

funções essenciais ao adequado acompanhamento dos beneficiários, foi solicitado à 

investigadora que fizesse o acolhimento bem como definição e acompanhamento da 

actividade de mais esta trabalhadora.  

De modo comum às outras técnicas superiores, a investigadora participou na 

elaboração de candidaturas com o objectivo de alargamento dos serviços da cooperativa e na 

articulação com entidades diversas e empresas com o objectivo de se encontrarem respostas a 

alguns problemas colocados pelos nossos mais directos destinatários, os beneficiários de RSI. 

Estas acções nunca deixam de perspectivar o grande objectivo de dinamizar a instituição 

projectando-a e cativando outras instituições para fazerem parte da mesma através daquilo a 

que se denomina movimento de cooperantes, uma iniciativa da instituição para alargar o 

número de cooperantes bem como proceder à divulgação da sua acção.  

No âmbito das funções concretas de técnica de acompanhamento a investigadora ficou 

ainda responsável pela concretização de relatórios solicitados pela Segurança Social, pela 

preparação prévia de apresentações temáticas públicas e pela representação da equipa quando 

a sua experiência e formação de base for a mais significativa para o momento em questão. Em 

trabalho directo com outra técnica, no caso a Psicóloga, a investigadora pensa e estrutura as 

intervenções colectivas necessárias com base em estudos prévios para aferir as necessidades. 

Estas técnicas são também as dinamizadoras responsáveis por estas actividades. Desenvolvem 

também um trabalho de articulação com a comunidade envolvente no sentido de darem a 

conhecer os objectivos do seu trabalho e de modo a conseguirem consolidar respostas para 

problemas que possam surgir com os beneficiários. Ainda devido a esta circunstância, a 

investigadora faz a ponte entre a equipa, o serviço público de emprego através do Centro de 

Emprego de Vila Nova de Gaia e o recém-criado serviço de apoio ao emprego (GIP). 
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Na tentativa de uma análise crítica das actividades profissionais realizadas não 

podemos deixar de sublinhar o óptimo acolhimento que a investigadora e o seu projecto de 

estágio tiveram junto da entidade acolhedora não obstante o facto de a investigadora ser parte 

integrante da entidade enquanto cooperante e, mais recentemente fazer parte da sua equipa 

técnica. Quanto às actividades profissionais realizadas no âmbito do estágio todas elas foram 

orientadas e estruturadas de modo a rentabilizar momentos preciosos de recolha de 

informação junto dos beneficiários de RSI. A autonomia de trabalho de que goza a Equipa de 

acompanhamento de beneficiários de RSI e, por seu turno, a investigadora, permitiram-lhe 

também organizar o tempo de modo a estar, por vezes, liberta de outras tarefas para pensar a 

intervenção.  

No desenvolvimento das actividades profissionais apenas alguns momentos 

interferiram com o decurso do estágio. Esses momentos correspondem a momentos de rotina 

do trabalho da equipa, momentos esses bastante burocráticos e que tem que ver com a 

elaboração de relatórios de carácter ora mais qualitativo, ora mais quantitativo, de acordo com 

os modelos propostos pela Segurança Social, como relatórios das actividades planeadas e, 

mais recentemente, das actividades realizadas. Apesar de tudo, o resultado deste trabalho 

permitiu reflectir sobre o desenvolvimento da dinâmica da equipa.  

Para um bom equilíbrio entre as exigências próprias de um estágio em sede do 

Mestrado em Sociologia e as exigências de uma nova actividade profissional da investigadora 

muito contribuíram as indicações e reflexões conjuntas com a Orientadora de Mestrado 

sustentados nos conhecimentos e competências resultantes da formação de base, bem como 

algumas trocas de impressões com os membros da Direcção da organização acolhedora. 

Como já foi referido acima o contexto organizacional bem como a área de trabalho em 

que se desenrolou toda a actividade de estágio são ainda relativamente novos para a 

investigadora. Assim, os primeiros meses de actividade da equipa de acompanhamento de 

beneficiários de RSI que coincidiram parcialmente com o momento da realização do estágio, 

na sua vertente mais prática trouxeram alguns novos saber-fazer e consolidaram 

conhecimentos teóricos. Note-se que apesar da perfeita distribuição de papéis e funções 

conseguidas pelas técnicas da Equipa no seio da instituição estas não se encontram ainda 

perfeitamente distinguidas e atribuídas num quadro de relações funcionais, constituindo um 

problema de natureza organizacional com que a investigadora teve de se confrontar. 

Tratando-se de uma investigação para a acção em que a investigadora fez muita 

participação-observação alguns constrangimentos de ordem metodológica se levantaram. 

Cremos que alguns destes constrangimentos foram ultrapassados através de uma postura de 
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carácter científico característica do cientista social ao tentar criar o devido distanciamento 

com os sujeitos de acordo com os momentos de trabalho e explicitando os papeis de técnico e 

investigador.  

 

5. A dinâmica da equipa de acompanhamento de beneficiários RSI e a Segurança 

Social 

De acordo com um documento estratégico da segurança social, baseado no Despacho 

n.º 451/2007, a constituição da Equipa Técnica seria a seguinte: 

- 2 técnicos superiores da área das Ciências Sociais: 1 Assistente Social (a trabalhar a tempo 

inteiro); 1 Psicólogo (a trabalhar a tempo inteiro). 

- 3 ajudantes de acção directa (a trabalhar a tempo inteiro) – função acessível para 

profissionais com qualificação a partir do nível II equivalente a uma certificação escolar de 9º 

ano de escolaridade. 

 Confrontando esta estrutura com a constituição da Equipa da Cooperativa Sol Maior e 

com a estrutura das equipas dos restantes protocolos de Vila Nova de Gaia, assinados entre 

diversas instituições e a Segurança Social, é notório que a constituição das equipas é diversa 

da acima apresentada. De facto, a grande maioria das equipas tem na sua constituição 3 

técnicas superiores e 2 AAD, a que não é estranha, por isso, a composição da nossa equipa na 

cooperativa. O aspecto inovador comparativamente com as restantes equipas tem que ver com 

a contratação de um técnico da área das ciências sociais e humanas, concretamente com 

formação de base em sociologia (área disciplinar que não era equacionada até ao momento 

para a constituição destas equipa), em contraponto com técnicos com formação de base em 

Educação Social.      

No que diz respeito ao perfil da Equipa, relativamente aos técnicos superiores, são 

exigidos os seguintes requisitos: 

- prática na área de atendimento social; 

- conhecimento da realidade e dos recursos locais; 

- capacidade de orientar e coordenar as relações dos beneficiários com outros serviços e 

entidades, no desenvolvimento do Programa de Inserção; 

-domínio na utilização de técnicas e instrumentos diversos para a definição dos programas de 

inserção adequados à situação das famílias; 

- experiência de intervenção em parceria; 

- estabelecer relações pessoais empáticas; 

- demonstrar autonomia e criatividade na resolução das situações; 
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- agir com iniciativa na execução das suas actividades; 

- saber lidar com situações de insucesso e valorizar pequenos progressos; 

- capacidade de comunicar de forma clara, precisa, persuasiva e assertiva; 

- construir e/ou utilizar técnicas específicas de diagnóstico; 

- capacidade para diagnosticar o crescimento progressivo das capacidades, aptidões e 

competências dos indivíduos/família.11 

Relativamente às AAD, o perfil de competências exigido é o seguinte: 

- domínio de estratégias de informação e comunicação; 

- conhecimento sobre os processos motivacionais; 

- deter noções básicas de organização e economia familiar; 

- ter noções de cuidados básicos de saúde, conforto e nutrição; 

- ter noções de segurança, higiene e saúde aplicadas à actividade profissional; 

- capacidade de detectar sinais ou situações que aprofundem o diagnóstico da família; 

- capacidade de identificar situações que ultrapassem o âmbito exclusivo da sua actuação; 

- saber utilizar os instrumentos de registo; 

- saber utilizar instrumentos que permitam medir o grau de satisfação dos indivíduos/famílias 

sobre o processo de intervenção desenvolvido; 

- capacidade de adaptação a diferentes situações e contextos familiares; 

- tomar iniciativa, com objectividade e prudência; 

- atitude de promover o bom relacionamento interpessoal; 

- capacidade para trabalhar em equipa.12 

Sendo que as AAD se encontram na alçada directa da investigadora, nomeadamente 

quanto à coordenação das suas actividades no exterior (domicílios) é forçoso referir, e ainda 

com base no documento acima referido, o conteúdo funcional das AAD. Assim devem: 

- estabelecer uma relação de proximidade e de confiança com a família e ter um conhecimento 

adequado das dinâmicas familiares; 

- estabelecer prioridades e criar condições para o desenvolvimento activo da família nas 

acções que integram o programa de inserção; 

- apoiar as famílias, no processo de intervenção estimulando a participação de toda a família; 

- desempenhar/participar nas tarefas do quotidiano familiar, numa perspectiva pedagógica e 

de suporte à sua realização, incorporando novas aprendizagens, com vista a uma melhor 

organização familiar e de economia doméstica; 

                                                           
11 Para um maior desenvolvimento cf. Despacho n.º 451/2007 
12 Para um maior desenvolvimento cf. Despacho n.º 451/2007 
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- contribuir para a educação para a saúde e para os cuidados pessoais; 

- estimular e desenvolver com a família conhecimentos sobre as diversas áreas das 

competências familiares e sociais básicas; 

- ajudar a planificação em actos à vista; 

- articular com os gestores de caso; 

- promover a integração grupal e social; 

- planear, organizar e desenvolver actividades na comunidade ou no domicílio; 

- incentivar os indivíduos a desenvolverem a sua criatividade e inovação.13 

Gostaríamos de sublinhar neste ponto, tal como referido no conteúdo funcional das 

AAD, a figura dos Gestores de Caso. Efectivamente esta figura não é explicitada na referida 

legislação mas tão-somente na documentação que estamos a expor. É, no entanto, 

terminologia frequentemente utilizada pela Coordenação de NLI e foi expressamente usada 

aquando das primeiras reuniões de trabalho no sentido da organização das actividades. É 

também uma terminologia que se observa nas restantes equipas dos outros protocolos de Vila 

Nova de Gaia. Significa que cada técnica superior fica com a responsabilidade de gerir casos 

que lhe são afectados, respondendo por estes casos em todas as suas dimensões, qualquer que 

seja a problemática ou complexidade. Exemplificando, se uma família tiver crianças que 

estejam sob Medida de Promoção e Protecção decretada pelo Tribunal, muito embora com o 

acompanhamento de Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais (EMAT), qualquer 

Gestor de Caso da Equipa de acompanhamento de beneficiários de RSI, seja qual for a sua 

formação de base ou conhecimentos na área, deverá fazer também a abordagem a esta 

situação, articulando com as instituições respectivas no sentido da melhor resolução da 

situação. Note-se ainda que estas situações, por envolverem menores em risco, devem ser alvo 

de priorização. 

Deste modo ficou estabelecido que cada técnica superior teria 60 processos sobre a sua 

responsabilidade directa dos 180 processos atribuídos ao Protocolo. Dado que esta 

distribuição tinha um carácter aleatório desde logo se questionou aqui a pluridisciplinaridade 

prevista na legislação mas essencialmente a ausência, nesta linha, de interdisciplinaridade. 

Face a esta situação e à confrontação deste modelo, pelos técnicos, junto da Direcção da 

Cooperativa Sol Maior, esta mobilizou-se no sentido de encontrar um modelo de trabalho 

mais adequado àquilo que era o seu posicionamento quanto a estas questões e à forma como 

pensava conduzir todo o processo.  

                                                           
13 Para um maior desenvolvimento confrontar Despacho n.º 451/2007 
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Efectivamente, de acordo com propostas perfeitamente legitimas e a serem 

apresentadas e legitimadas a posteriori pela Segurança Social, a Equipa encontrou um 

equilíbrio no desempenho das suas actividades que rentabiliza conhecimentos e competências 

diferenciados de acordo com as formações de base e experiências profissionais das  técnicas  

superiores da Equipa de acompanhamento de beneficiários de RSI. Os casos são  

analisados pela Equipa e direccionados para a técnica cujos conhecimentos teórico-práticos 

sejam os mais relevantes para a resolução dos problemas apresentados. No entanto, toda a 

equipa fica conhecedora da situação e está apta a intervir, no caso de existir impossibilidade 

da técnica responsável para o fazer. Relativamente a funções, como a execução das propostas 

de apoios complementares, bem como de outros procedimentos burocráticos do domínio puro 

da acção social e a sua apresentação em NLI, estas foram atribuídas à Assistente Social mas, 

que de igual forma, podem ser desempenhadas pelas outras técnicas.   

Das primeiras abordagens à medida e à execução da medida resultou o contacto com 

alguns instrumentos de trabalho elaborados pela Segurança Social cuja observância pelos 

Protocolos deve acontecer. Um desses documentos foi o Manual de Procedimentos14. Este 

manual situa a acção ao nível das condições de atribuição da prestação pecuniária no âmbito 

do RSI. Pode ler-se no referido manual o seguinte: “o Rendimento Social de Inserção (RSI) é 

constituído por uma prestação de natureza pecuniária, de carácter transitório e montante 

variável e por um Programa de Inserção (PI), destinados a proporcionar aos indivíduos 

abrangidos os apoios que possam contribuir para a satisfação das suas necessidades e a sua 

integração social” (2004, p. B 1.1).  
O PI é composto por diversas acções previamente definidas por Áreas de Inserção e 

Recursos de Inserção (que mais à frente se explanarão) e “estabelecido de acordo com as 

características e condições sociais e económicas do agregado familiar” (2004, p.C.2.1). O PI 

tem subjacente um relatório social da responsabilidade do NLI que é elaborado por técnico 

responsável e que resulta de um diagnóstico económico e social. Segue-se a este momento, e 

de acordo com este instrumento de trabalho, uma entrevista onde se procede à identificação 

das capacidades e potencialidades do titular e de membros do agregado familiar que devem 

prosseguir um PI; procede-se ainda à identificação das acções com vista a integrá-las no PI. 

Assim, nesta linha, o indivíduo que requer e vê deferido o seu pedido deve comprometer-se, 

ainda segundo o mesmo documento “assumindo compromisso formal e expresso” com o PI 

nomeadamente mantendo disponibilidade activa para o trabalho, no caso de este lhe ser 

                                                           
14 Muito embora esta versão do manual seja a versão de suporte à aplicação informática esta é a versão em uso e 
a que nos foi facultada pela coordenação de NLI.   
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proposto, para frequentar formação profissional e para “outras formas de inserção adequadas” 

e fá-lo por intermédio do Acordo de Inserção.  

Gostaríamos aqui de detalhar um pouco os contornos desta prática enunciada de modo 

a clarificar a pertinência dos problemas científicos encontrados pela investigadora ainda em 

fase exploratória da investigação, nomeadamente o relativo à generalização da aplicação da 

medida de política educativa “Novas Oportunidades” aos beneficiários de RSI. Para tal 

procedemos à análise de um outro instrumento de trabalho: o Relatório de Execução Mensal15 

Este instrumento de registo de informação dá-nos conta das exigências da Segurança Social 

relativamente à prossecução das actividades e, no seu ponto II, fornece-nos uma 

caracterização dos beneficiários por idade e sexo que se encontram a frequentar acções de 

inserção e, no seu ponto III, dá-nos conta das Áreas e Recursos de Inserção considerados nos 

PI definidos. Em concreto, analisamos este instrumento relativamente ao mês de Maio de 

2009, apresentando alguns exemplos das suas limitações. Após a realização de uma operação 

de cálculo relativamente aos Acordos de PI assinados naquele período, o instrumento solicita-

nos dados para caracterizar os beneficiários quanto ao sexo e à idade abrangidos por acções de 

inserção, tal como pode constatar-se no quadro 2. 
 

Quadro 2: Caracterização de beneficiários por Idade e Sexo 
         

 
0-5 6-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Maior ou 

igual a 
65 

TOTAIS 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
 

 
Note-se que o quadro 2 só nos elucida sobre a faixa etária e sexo dos beneficiários a 

frequentar acções de inserção, não se podendo estabelecer qualquer cruzamento informativo 

por exemplo com as áreas de inserção (ver quadro 3).  

No que concerne às áreas de inserção são contempladas no instrumento as seguintes: 

educação, formação profissional, emprego, saúde, acção social e habitação (ver anexo 1). 

Surgem depois os Recursos de Inserção que se podem subdividir de acordo com sub-áreas 

relativas aos recursos principais. De facto, pela análise do instrumento verificamos que a 

maior incidência de dados apresentados neste relatório é ao nível das áreas de inserção.  

Os Recursos de Inserção relativos à Acção Social são os que se apresentam em maior 

número no Relatório de Execução Mensal. Muito embora esta questão, muitos dos recursos 

                                                           
15 V. Anexo 1 
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aqui apresentados referem-se a uma vertente de inserção que não é objecto de tratamento 

nesta investigação. 

Centremo-nos, então, no quadro 3. No sentido de clarificar a abordagem que os 

relatórios de execução mensal fazem ao objecto de estudo deste trabalho, apresentamos em 

seguida a forma como se distribuem os recursos de inserção relativamente às áreas de 

inserção educação, formação profissional e emprego. 
 
 

Quadro 3: Distribuição de beneficiários por Áreas de Inserção  
 

ÁREAS 
 

RECURSOS DE INSERÇÃO 

Pré-escolar/Jardim de Infância   
Escolaridade Obrigatória   
Ensino Secundário 
Ensino Especial 
Ensino Técnico-Profissional   
Ensino Superior 
Ensino Recorrente 
Educação Extra-Escolar 

Educação 

Cursos EFA 
Sistema de Aprendizagem 
Formação Profissional Especial 
Formação Profissional Especial – Programa Constelação 
Formação Profissional Qualificante 
Formação Profissional Não Qualificante 
Qualificação Inicial   
Qualificação Profissional 
Aprendizagem 
Educação e Formação  
Formação Profissional para Desempregados 
Formação Sócio-Profissional 
Cursos Formação-Emprego   

Formação 
Profissional 

Formação para Grupos Desfavorecidos 
Informação e Orientação Profissional 
   

Programas Ocupacionais Carenciados   
Programas Ocupacionais Subsidiados 
Escolas-Oficina 
Programa Inserção-Emprego  
Empresas Inserção   
Rede-Ajuda 

Mercado Social de 
Emprego 

Emprego Protegido 
Criação de Emprego Programa de Estímulo à Oferta de Emprego 
Criação de Empresas 
   

Estágios Profissionais 
Bolsas Individuais Formação 

Emprego 

Formação e Emprego 

Bolsa de Formação por Iniciativa do Trabalhador  
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Colocação em Mercado de Trabalho 
  

Preparação Pré-Profissional Reabilitação Profissional 

Readaptação ao Trabalho 

 
Neste ponto é necessário reflectir sobre o objectivo basilar do PI, isto é, a definição e 

aplicação deste programa visam a progressiva autonomia dos beneficiários relativamente à 

medida essencialmente quanto à necessidade da manutenção da prestação pecuniária. 

Efectivamente a maior parte destes recursos apresentados no instrumento não auxilia, por si 

só, nesse percurso face à autonomização dos beneficiários. Esses recursos, não deixando de 

ser necessários, tratados isoladamente não vão directamente ao encontro do objectivo para o 

qual também foram criadas equipas de acompanhamento. Paralelamente, dá-se ainda uma 

situação mais grave que se prende com as respostas a nível da saúde, muitas vezes recorrendo 

ao sector privado, que deveriam estar na alçada directa do Ministério da Saúde e não no 

âmbito da Segurança Social. É certo que, em alguns casos, o que falha são as competências 

para aceder aos serviços públicos gratuitos e aqui a segurança social por intermédio de 

equipas de acompanhamento desta população em situação de desfavorecimento cumpre 

legitimamente o seu papel. Porém, somos confrontados com as listas de espera que acabam 

por justificar o recurso a outras estratégias no sentido de se resolverem problemas destes 

beneficiários. Em suma, existem questões que, sendo tratadas em sede própria libertariam as 

equipas para a prossecução do propósito de integração social e concretamente inserção 

profissional. 

De acordo com dados da equipa, resultantes da actividade desenvolvida desde 15 de 

Setembro de 2008 até Maio de 2009 e presentes nos Relatórios de Execução Mensal e para os 

quais o Diagnóstico Inicial16 já apontava, na área de Acção Social, o recurso mais utilizado é 

o denominado Apoio Psicossocial. Dentro deste, gostaríamos de destacar as acções de apoio à 

organização da vida quotidiana e o apoio ao exercício da cidadania. Estes recursos são bem o 

espelho da realidade que encontramos em sede de acompanhamento de beneficiários de RSI e 

que se, por um lado, nos demonstram a incapacidade de gerir questões básicas da própria 

vida, por outro, nos demonstram o défice de cidadania que uma parte significativa da 

população possui. Aqui distinguem-se aqueles em que isto acontece por falta de 

conhecimentos e aqueles para quem a lógica da subsídio-dependência é uma lógica natural, 

digamos que integrada no seu projecto de vida. 

                                                           
16 De referir que este diagnóstico foi um instrumento interno criado pela equipa e aplicado aos beneficiários a 
acompanhar em sede do Protocolo. 
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 Nas áreas de Educação e Emprego, os recursos mais utilizados e definidos em PI são 

o Ensino Recorrente (onde se enquadram os processos RVCC) e os cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA), a Informação e Orientação Profissional e a Colocação em 

Mercado de Trabalho respectivamente. O Encaminhamento para Colocação em Mercado de 

Trabalho é também um recurso de inserção grandemente definido mas que está dependente do 

serviço público de emprego. Como já o referimos, participam no NLI entidades 

representativas quer do sector da educação, do sector da saúde e do sector do emprego que, no 

âmbito da definição dos PI, assumem responsabilidade na prossecução dos objectivos. Ficam 

claras, relativamente ao emprego, as dificuldades em atingir os objectivos uma vez que só em 

casos muito excepcionais as equipas de acompanhamento conseguem assegurar este recurso 

de inserção de forma directa.  

Quanto à Informação e Orientação Profissional, ela pode efectuar-se directamente pela 

equipa nos casos em que existe um grande desconhecimento sobre as possibilidades e 

serviços ao dispor que possam contribuir para a inserção profissional ou recorrendo a serviços 

especializados como é o caso da articulação que estabelecemos com o GIP da Cooperativa Sol 

Maior.  

Na área da Educação, e com o eclodir das Novas Oportunidades, o encaminhamento 

para a frequência de processo RVCC e para os cursos EFA é um recurso central em todo o 

processo de acompanhamento. Note-se que existe um número significativo de casos (32,7% 

aquando do nosso diagnóstico inicial17), titulares e mesmos agregados inteiros, cujas acções 

contratualizadas se resumem à área da saúde. 

 Gostaríamos de sublinhar que, tendo este instrumento uma periodicidade mensal, 

encerra em si os resultados de um trabalho onde a definição de PI’s e a assinatura de Acordos 

de Inserção18 já aconteceu tendo decorrido apenas um mês de actividade da Equipa de 

Acompanhamento de beneficiários RSI. A assinatura do Acordo de Inserção define-se pelo 

comprometimento das partes, por um lado dos beneficiários, por outro dos técnicos e dos 

representantes das áreas da saúde, educação ou emprego/formação como podemos constatar 

pela análise do documento. Neste documento contratualizam-se as acções a desenvolver. 

Estes momentos de assinatura e contratualização constituíram um obstáculo a ultrapassar pela 

equipa. Explicitando, a intervenção da Equipa começou, efectivamente, tendo por base a 

preocupação relativamente à elaboração dos PI. De facto, a esta preocupação legítima de 

qualquer equipa recém-chegada ao terreno, juntou-se alguma pressão institucional já sentida 

                                                           
17 De um total de 141 casos analisados  
18 V. Anexo 2 
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por outras equipas quanto à necessidade de assinar Acordos de Inserção. Aquando das 

alterações sofridas pela medida em 2003 na sua transformação de Rendimento Mínimo 

Garantido em RSI pela Lei n.º 13/03, de 21 de Maio, a questão dos timings a observar desde o 

momento da entrevista até à elaboração do PI e assinatura do respectivo Acordo já fazia 

antever esta situação. A própria nomenclatura permite aferir, numa primeira abordagem, a 

questão central aqui: a necessidade de demonstrar as potencialidades da medida no que diz 

respeito à inserção social dos beneficiários. Com efeito, atingem-se, numericamente, os 

objectivos. Contudo, o bom desenvolvimento do PI exige modos de actuação estruturados, 

tendo por base um planeamento e, por sua vez, exigem pelo menos um médio prazo para se 

chegar aos objectivos definidos.  

A este propósito gostaríamos ainda de chamar a atenção para o facto de as acções 

definidas terem quase sempre a mesma duração (1 ano é a medida média)19. A prática 

demonstrou-nos que este é um procedimento onde se incorre em menos burocracias mas não 

será aquele que melhor se adequará à diferenciação entre os beneficiários. Queremos aqui 

aludir, portanto, para o desvio entre o normativo, no que diz respeito à própria elaboração do 

PI e a prática na sua relação com as metas a atingir. 

Chegados a esta fase, a par do conhecimento do Titular da prestação RSI no momento 

da entrevista, e da situação em termos económicos e sociais deste e do seu agregado por parte 

da Equipa, impunha-se uma caracterização geral dos beneficiários para que a Equipa pudesse 

responder, num futuro próximo de forma mais sustentada aos casos que fossem surgindo e a 

outras solicitações emanadas da Segurança Social, nomeadamente a definição e aplicação de 

Intervenções Colectivas, junto dos beneficiários da medida, e o contacto com entidades 

externas ao Protocolo na busca de soluções para as problemáticas apresentadas pelos 

beneficiários, como referido no Perfil de Competências definido para os técnicos superiores.  

Para este efeito, no entender da Equipa e da Direcção da Cooperativa, era necessário 

caracterizar globalmente os beneficiários para além das situações mais particulares e, com 

base neste diagnóstico, delinear estratégias de intervenção para e com os beneficiários. O 

instrumento da Segurança Social que mais se aproxima deste objectivo e linha de intervenção 

da Equipa é a Ficha de Caracterização20. Neste instrumento constam alguns indicadores 

pertinentes mas este instrumento peca, no nosso entender, pela superficialidade e pelo carácter 

individual com que são tratados esses mesmos indicadores. Clarificando um pouco mais, este 

                                                           
19 Tal foi confirmado pela investigadora nas reuniões de NLI nas quais participou aquando do início de funções 
na Cooperativa Sol Maior  
20 V. Anexo 3 
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instrumento tem indicadores relativos à situação sócio-profissional, à formação profissional, 

um parâmetro sobre os estudantes e a escola, à saúde, à habitação, os rendimentos, as 

despesas e, por último a capitação para cada um dos agregados. No final da apresentação 

destes indicadores é reservado um espaço para que seja elaborado um “Diagnóstico Técnico” 

para o qual se elaboram quadros no sentido de sintetizar as informações constantes nesse 

mesmo diagnóstico. Na parte final do documento, existe um espaço reservado ao registo das 

“respostas” previstas e efectivamente atribuídas e ao registo da execução do PI. Este 

instrumento funciona, então, como um instrumento de registo, para além de um instrumento 

de caracterização. É considerado ainda um espaço para a avaliação do PI e outro para o 

registo de “Desenvolvimentos (ou diligências) ”, isto é, acções necessárias ainda para a 

prossecução das actividades e que acaba por ser uma repetição do que já foi referido 

anteriormente no documento.  

Com esta estrutura organizativa este instrumento não possibilita a observação de 

regularidades que nos permitissem abarcar toda a problemática e equacionar linhas de 

actuação. Permite detectar algumas particularidades que necessitariam de um olhar mais 

atento para que pudessem ser tidas em linha de conta porém não dá informação qualitativa 

suficiente para uma intervenção minimamente estruturada, que para além da resolução de 

situações muito específicas suportaria intervenções de fundo para a resolução de problemas 

que têm muitas vezes bases comuns. Outra questão que se levanta quanto a este instrumento 

prende-se com o carácter individualizado do momento em que ele é aplicado, ou seja, esta 

ficha de caracterização é logicamente preenchida quando um novo beneficiário passa a ser 

acompanhado por uma equipa não nos permitindo ter uma visão de conjunto relativamente 

aos indicadores apresentados. A dinâmica ao nível da gestão de processos é tal que só foi 

possível proceder a uma caracterização dos beneficiários na fase de arranque do trabalho da 

equipa a que já aludimos neste estudo. 

Face a todos estes instrumentos e, face a um cenário muito concreto de intervenção, a 

Cooperativa Sol Maior, ao abrigo do Protocolo estabelecido com a Segurança Social, pensou 

uma estratégia de actuação que melhor permitisse rentabilizar a experiência e formações de 

base da equipa de acordo com uma linha de pensamento ajustada à missão da Cooperativa e 

que melhor fosse respondendo às questões centrais que nos coloca uma tal medida de política 

social, sem deixar de tentar resolver problemas muito concretos dos beneficiários de RSI. De 

seguida, apresenta-se o modelo de intervenção colocado em prática de forma experimental na 

Cooperativa e que iremos descrever. 
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Figura 2: Modelo de intervenção 
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O presente esquema retrata e evidencia o modo de funcionamento equacionado para o 

acompanhamento dos beneficiários de RSI em sede da Cooperativa Sol Maior. A base deste 

modelo de intervenção assenta numa equipa multidisciplinar com efectivo desempenho 

interdisciplinar, de modo a rentabilizar saberes e competências, em benefício do melhor 

tratamento possível dos casos. De facto, constata-se que não raras vezes a intervenção é feita 

de forma disciplinar (apesar da equipa multidisciplinar) pelo facto de se promoverem 

fechamentos dos elementos das equipas, o que, no nosso entender, prejudica o trabalho. 

Assim, pensamos a actuação da Equipa iniciando o seu trabalho com um diagnóstico 

de base efectuado por um dos seus elementos. Este diagnóstico pretende realizar uma primeira 

avaliação socioeconómica do agregado familiar. É importante atender à composição do 

mesmo, às despesas e rendimentos de todos os elementos, às dinâmicas inerentes à própria 

família, bem como a um conjunto de aspectos que permitam o recolher de informações 

fundamentais para se aceder à percepção e apreensão da realidade daquele agregado. Após 

este diagnóstico base, seguir-se-á um diagnóstico interdisciplinar onde todos os técnicos 

(Assistente Social, Psicóloga e Socióloga) fazem a leitura do conjunto de informação 

recolhida de acordo com os seus saberes específicos. Aqui, pretende-se identificar as 

necessidades e problemas, os factores determinantes, condicionantes e de risco, os recursos e 

meios de acção, determinar as prioridades de intervenção mediante os problemas 

diagnosticados, estabelecer estratégias de acção e, finalmente, analisar as contingências. Não 

se deve esquecer que se pretende avaliar não só as vulnerabilidades, mas também as 

potencialidades de cada um de forma a individualizar o mais possível a resolução dos 

problemas levantados. Assim, torna-se necessário o envolvimento do próprio agregado, para 

que todas as acções façam sentido para a realidade vivenciada pelos mesmos.  

Num momento seguinte, são feitas visitas domiciliárias, bem como são utilizadas 

todas as formas de contactos possíveis, no sentido de uma aproximação ao titular da medida e 

ao seu agregado. Procede-se desta forma para que se consiga o máximo de informação 

pertinente. Nesta fase, é já fundamental o trabalho desenvolvido pelas AAD.  

Deste trabalho interdisciplinar resulta um prognóstico da situação. O objectivo é o de 

perspectivar qual será o futuro do agregado se se mantiverem iguais ou modificados alguns 

parâmetros que definem a situação. Este prognóstico permite-nos “testar” as hipóteses de 

actuação no sentido de melhor elaborar o PI para e com os beneficiários. O PI vai reflectir, 

então, um trabalho interdisciplinar e concertado com a realidade vivida por cada agregado, 

pelo que só faz sentido se for elaborado conjuntamente com o mesmo e portanto de uma 

forma participada Assim sendo, são delineadas acções abrangentes a todas as possíveis 
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dimensões que poderão estar em carência/falha (ex: educação, saúde, formação, emprego, 

acção social e habitação) para o beneficiário e/ou para o seu agregado. Nesta fase, e tomando 

conhecimento dos casos de forma abstracta, intervirá uma equipa de consultores/peritos que 

fará a análise dos casos e dará contributos para a actuação no sentido do cumprimento ou 

reajustamento do PI elaborado. Desta equipa de peritos poderão fazer parte as técnicas 

responsáveis pelos serviços Gabinete de Inserção Profissional (GIP), Gabinete de Acção 

Social (GAS) e o Gabinete de Acompanhamento à Comunidade (GAC). Estas estruturas são 

parte integrante da orgânica da Cooperativa Sol Maior e de entidades parceiras. As técnicas 

responsáveis por estes serviços estão no terreno há já algum tempo tendo um trabalho 

consolidado junto deste tipo de populações e, por isso, detêm um conhecimento pertinente e 

válido que é imprescindível.  

Para além destes, conta-se com técnicos da área da Saúde, da Educação, da Formação, 

bem como da área Jurídica. Pretende-se aqui uma visão estratégica para a utilização de 

recursos existentes na comunidade. Desta forma, trabalha-se de forma articulada e 

sistemática, conseguindo obter pareceres técnicos em várias áreas com todo o distanciamento 

necessário e conseguindo, assim, perceber o agregado familiar como um todo e não como 

elementos estanques, com problemas também estanques. É um esforço de obter uma visão 

global de casos particulares que, de outra forma, seriam analisados passiva e univocamente. 

Paralelamente, e de acordo com as soluções propostas, será mobilizada uma rede de parceiros 

de empresas e instituições para onde serão efectuados, tanto quanto possível, os 

encaminhamentos dos beneficiários em termos efectivos de acordo com as acções estruturadas 

e definidas com os próprios. É forçoso realçar que todas estas fases se encontrarão sempre 

sobre a supervisão da Equipa Técnica.  

Por último, mas não menos importante, é fundamental referir que toda esta 

planificação definida sofrerá avaliações periódicas, a fim de garantir o seu ajustamento 

seguindo o método de uma avaliação on going. Logicamente estas avaliações serão realizadas 

juntamente com os beneficiários, pois entendemos a vida de cada agregado como um sistema 

em constante mudança e adaptação, bem como pensamos que estes actores devem ser 

desejavelmente dotados de resiliência como forma de fazer face às dificuldades quotidianas e 

por isso devem participar na definição dos projectos que os implicam directamente. Assim, 

pensamos ser pertinente ir reajustando e readaptando sempre a intervenção para que realmente 

este acompanhamento seja uma realidade próxima dos agregados, bem como deveras 

interdisciplinar e, nesse sentido, profícuo para os actores e famílias. Tal só será conseguido 

com uma monitorização constante do processo. Este é um modelo de intervenção que se 
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pretende o mais participado possível daí a importância atribuída ao envolvimento com a 

comunidade, quer a um nível mais restrito na análise de casos abstractos, quer a um nível 

mais geral facultando algumas respostas muito objectivas na resolução dos problemas dos 

beneficiários. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

 

O presente capítulo dá-nos conta dos critérios de selecção dos beneficiários 

entrevistados, bem como da caracterização dos mesmos. Em seguida apresenta-nos a análise 

da informação recolhida através da técnica de recolha de informação elencada (entrevistas 

semi-directivas). O capítulo finaliza com a apresentação de uma tipologia de beneficiários 

encontrada a partir da análise e da triangulação dos dados obtidos. Esta tipologia de casos 

situa-se no âmbito da medida RSI e no perímetro muito concreto desta investigação e que se 

prende com o aumento das qualificações escolares e profissionais dos beneficiários daquela 

medida de política social.  

  

1. Selecção e caracterização dos beneficiários de RSI entrevistados 

Em paralelo com a participação-observação efectuada e com uma análise documental, 

da qual já fomos dando conta ao longo desta investigação, procedeu-se à recolha de 

informação por intermédio de entrevistas de modo a ter um contacto muito directo com 

aqueles que constituem o nosso objecto empírico de análise. A selecção dos indivíduos a 

entrevistar foi efectuada com base em aspectos qualitativos, com carácter intencional tal como 

já foi explicitado anteriormente. Centrou-se, então, em características inerentes aos 

beneficiários de RSI que, numa formulação teórica a partir das dimensões encontradas e 

constantes nas questões empíricas levantadas, se mostraram as mais pertinentes relativamente 

à apreensão e entendimento do nosso objecto. Assim elegemos como variáveis da selecção 

dos entrevistados: género; idade; estado civil; nível de escolaridade; situação face às 

qualificações; situação face ao emprego; tipologia de agregado familiar; data de requerimento 

de RSI; tipologia de acções acordadas no PI. 

  A adopção do critério género e a selecção exclusiva de entrevistados do género 

feminino para fazerem parte desta amostra justifica-se por uma série de razões. A primeira 

razão prende-se com a representatividade. No âmbito do Protocolo da Cooperativa Sol Maior, 

as mulheres representam a maioria de beneficiários, bem como correspondem à maioria no 

que diz respeito ao género dos requerentes/titulares da medida (88,6% contra 11,4% no 

momento do diagnóstico inicial). Dado que o objectivo geral do estágio era contribuir para a 

clarificação dos efeitos das mudanças ocorridas nos percursos pessoais, formativos e 

profissionais de beneficiários a quem foi proposto o aumento das qualificações escolares e/ou 

profissionais enquanto acção inserida no PI, e dada a expressão do desemprego feminino, a 

representatividade do género era um critério imprescindível. A variável estado civil dá-nos 
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uma noção do percurso de vida destas mulheres. Quanto à variável nível de escolaridade, 

tendo centrado o nosso objecto empírico de análise nos percursos de inserção/reinserção 

profissional e/ou social de beneficiários de RSI cujo PI implica o aumento das qualificações 

escolares e profissionais, no âmbito das Novas Oportunidades, consideramos importante 

seleccionar as nossas entrevistadas de acordo com as suas qualificações escolares e, portanto, 

entrevistamos mulheres com níveis de escolaridade entre o 1º e o 3º ciclo do ensino básico. 

Note-se que nem todas as entrevistadas têm no PI uma acção expressa relacionada com o 

aumento da escolaridade mas foi entendido pela equipa técnica, após momento de entrevista 

com a beneficiária, que o seu projecto, a prazo, integraria essa componente, isto é, após 

estarem trabalhados e/ou resolvidos outros problemas, também poderiam estar criadas as 

condições para o aumento das qualificações escolares e profissionais. Em alguns casos é 

necessário um trabalho informativo e motivacional muito forte para se definirem acções 

concretas. Em paralelo, a situação face às suas qualificações profissionais pareceu-nos uma 

questão a considerar dada a problemática da relação entre formação escolar e profissional e 

emprego. A variável tipo de agregado familiar surge pela observação da dinâmica existente 

(ou não) relativamente à conciliação trabalho/família. De facto um impeditivo 

recorrentemente citado para a disponibilidade profissional prende-se com a existência de 

menores no agregado ou outros dependentes a cargo. A situação perante o emprego permite-

nos observar percursos profissionais distintos no que diz respeito à situação dos beneficiários 

em sede da medida RSI. A data de requerimento da prestação fornece-nos indicações 

preciosas quanto ao conhecimento dos contornos da medida e quanto ao posicionamento 

destas face à mesma. Por último, a variável relativa às acções acordadas em sede de PI, 

permite-nos perceber que acções contemplam o encaminhamento para instituições que 

facultem o aumento das habilitações escolares e/ou profissionais ou o encaminhamento para 

instituições ou medidas que facilitem a empregabilidade. Permite-nos ainda saber da dinâmica 

da equipa relativamente ao trabalho prévio que é muitas vezes necessário fazer antes de um 

encaminhamento. No momento da explanação de alguns percursos de vida estes aspectos 

serão evidenciados. O quadro 4 caracteriza as beneficiárias do ponto de vista dos critérios de 

selecção que presidiram à recolha de informação. 

 
Quadro 4: Caracterização das beneficiárias  

 
     BENEFICIÁRIAS 
 
VARIÁVEIS 

 
B1 

 
B2 

 
B3 

 
B4 

 
B5 

 
B6 

 
 
Género 

 
Feminino 

 
Feminino 

 
Feminino 

 
Feminino 

 
Feminino 

 
Feminino 
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Idade 

 
45 anos 

 
30 anos 

 
42 anos 

 
30 anos 

 
41 anos 

 
40 anos 

 
Estado civil 

 
União de 

facto 

 
Solteira 

 
Casada 

 
Divorciada 

 
Casada 

 
Solteira 

 
Nível de escolaridade 

 
6ºano 

 
4ºano 

 
4ºano 

 
6ºano 

 
9ºano 

 
6ºano 

 
Situação face às 
qualificações 

 
A frequentar 
curso EFA 
em regime 
nocturno 

 
Inscrita para 
curso EFA 

 
_ 

 
A realizar 
processo 

RVCC (sob 
proposta 
técnica) 

 
Inscrita para 

EFA 
/processo 

RVCC 
12ºano 

 
A frequentar 
curso EFA 
em regime 
nocturno 

 
Situação face ao 
emprego no momento 
do requerimento 

 
Desemprega
-da de longa 

duração 

 
Desemprega

-da 

 
Desemprega
-da de muito 

longa  
duração 

 
Desemprega
-da de muito 

longa  
duração 

 
Desemprega
-da de muito 

longa  
duração 

 
Desemprega
-da de longa 

duração 

 
Situação actual face 
ao emprego  

 
Desemprega
-da de longa 

duração 

 
Desemprega

-da 

 
Empregada 

 
Desemprega
-da de muito 

longa  
duração 

 
Desemprega
-da de muito 

longa  
duração 

 
Empregada 

 
Tipo de agregado 

 
Isolada 

 
Monoparen-

tal com 2 
filhos 

 
Nuclear com 

1 filho 

 
Monoparen-

tal com 2 
filhos 

 
Nuclear com 

1 filho 

 
Isolada 

Data de requerimento 
de RSI 

 
2008/03/18 

Sem 
informação 

Sem 
informação 

 
2006/02/14 

 
2006/08/07 

 
2008/03/27 

 
Acções acordadas no 
PI 

 
-Acompa- 
nhamento do 
estado de 
saúde 
 -Colocação 
em mercado 
de trabalho 

 
-Informação 
e orientação 
profissional 
-Colocação 
em mercado 
de trabalho 
-Acompa- 
nhamento e 
educação 
sócio-
familiar 

 
Acompanha-
mento do 
estado de 
saúde 

 
-Acompa 
nhamento do 
estado de 
saúde 
-Encaminha-
mento para 
CNO  
-Técnicas de 
procura de 
emprego  
-Apoio ao 
exercício da 
cidadania; 
Arrenda-
mento 
Privado 

 
-Apoio 
psicológico 
 -Colocação 
em mercado 
de trabalho 
-Acompa- 
nhamento do 
estado de 
saúde 

 
-Informação 
e orientação 
profissional 
-Colocação 
em mercado 
de trabalho 

 

De acordo com esta selecção, entrevistamos beneficiários do sexo feminino em plena 

idade activa (30 - 45 anos), com estados civis diferenciados e qualificações escolares baixas, 

porém correspondentes à escolaridade obrigatória para as entrevistadas que se define, como 

sabemos, pela data de nascimento de cada um. Estamos perante mulheres em situação de 

desemprego de longa duração e muito longa duração, uma característica típica do desemprego 

feminino e que está na base de muitos requerimentos de RSI. No que diz respeito à tipologia 

de agregado, encontramos uma diversidade de situações representativas da realidade 
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encontrada em sede de acompanhamento pela Equipa da Cooperativa Sol Maior à data do 

diagnóstico inicial efectuado.   

Gostaríamos ainda de referir neste subcapítulo que a estabilização de 6 casos foi 

também intencional por duas ordens de razões: por um lado, aquelas que se prendem com 

procedimentos metodológicos, limites temporais e logísticos da investigação e, por outro, 

razões que se prendem com as intenções relativamente ao produto final a desenvolver. 

Pretendeu-se que o produto final, para que pudesse ser proposicional, se orientasse pela 

observância da diferenciação das situações. Os seis casos constituíram, então, ponto de partida 

para um enfoque operacional junto de um público-alvo com características muito específicas. 

Relativamente às razões de ordem metodológica, temporal e logística, surgiram, no momento 

de pesquisa de terreno, questões de ordem prática que impossibilitaram a realização, de forma 

presencial, de uma das entrevistas e que se prenderam com dificuldades na gestão das agendas 

quer da beneficiária quer da técnica/investigadora. De salientar que esta beneficiária se 

encontra já a trabalhar e daí a maior dificuldade de disponibilidade de ambas as partes. Apesar 

da solicitude da mesma não foi possível realizar a entrevista. No entanto, pareceu-nos 

totalmente legítimo e pertinente trabalhar com a informação relativa a esta beneficiária. De 

facto, conhecíamos bem este caso, uma vez que, utilizando a terminologia da Segurança 

Social, a investigadora é a gestora deste processo. A pertinência deste caso advém do facto de 

esta beneficiária (B6) apresentar uma situação bastante distinta das demais no que diz respeito 

à execução da medida ao estar a trabalhar situação que ocorreu pouco depois de se iniciar o 

acompanhamento por parte da Equipa da Cooperativa Sol Maior. 

 

2. Análise da informação  

De seguida apresentamos a análise efectuada aos dados recolhidos através das 

entrevistas semi-estruturadas21 que realizamos junto de 5 beneficiárias de RSI. Procedemos a 

uma análise de conteúdo categorial pois, tratando-se esta de uma pesquisa qualitativa, 

afigurou-se-nos a que melhor se adequava à informação a analisar. Esta técnica permite 

recuperar informação pertinente resultante do discurso das beneficiárias uma vez que a 

técnica de recolha de informação tem flexibilidade que permite que tal aconteça. É também, 

no nosso entender, uma forma de tratamento dos dados que vai de encontro aos propósitos da 

nossa investigação quanto à necessidade de dar a devida importância e visibilidade ao 

significado dos fenómenos.  

                                                           
21 V. Anexo 4 – guião de entrevista 
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Neste ponto analisamos as categorias definidas com base nas questões constituintes do 

guião de entrevista produzido. Foram seleccionadas as partes do discurso proferido pelas 

beneficiárias que melhor demonstram os itens em análise. Estão presentes, ainda, partes de 

discurso que não correspondendo directamente a nenhuma questão se evidenciaram 

pertinentes para a análise.  

Os dados referidos apresentam-se sob a forma de quadros.  

 

2.1 Motivos do requerimento e contacto com a medida 

Este ponto destina-se à apresentação de duas categorias elencadas. Por um lado, a que 

diz respeito aos motivos que levaram as beneficiárias a requerer o RSI e, por outro, a que diz 

respeito ao seu conhecimento da medida. O quadro 5 remete-nos para questões de fundo 

relativas à medida RSI. O nosso objectivo era perceber o que poderia ter estado na base do 

requerimento da prestação de RSI das nossas beneficiárias. Foram, de facto, apresentadas 

pelas beneficiárias uma série de razões para tal facto. Verificamos, no entanto, que o 

denominador comum que motivou o requerimento do RSI foi o desemprego coadjuvado pelos 

outros factores. A ausência de qualificações escolares e/ou profissionais é apontada, neste 

cenário, como causa do desemprego, pelas beneficiárias.  

Relativamente ao quadro 6 gostaríamos de estabelecer, antes de mais, uma ligação 

com os primeiros depoimentos apresentados. Efectivamente apercebemo-nos pela leitura dos 

mesmos que a questão central para as beneficiárias é mais a questão pecuniária do que 

qualquer outra. Não existe da parte destas beneficiárias um conhecimento concreto da medida 

relativamente a outros apoios e tão pouco relativamente às questões processuais associadas à 

execução da medida. O que está em causa é a garantia de algum rendimento para fazer face às 

despesas do agregado. Note-se que o desconhecimento da existência (e consequentemente das 

funções) das Equipas de acompanhamento é generalizado.  
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Quadro 5: Motivos do requerimento 
 

TIPOS DE MOTIVOS ENTREVISTADOS DEPOIMENTOS 

 

Dificuldade em assumir compromissos 

por baixos rendimentos 

B1 

 

 

 

 

 

Foi a dificuldade de assumir o 

compromisso, principalmente do 

crédito da casa. Foi isso. Posso 

explicar, …estou desempregada à dois 

anos, mas eu quando fui ao fundo de 

desemprego disseram-me que eu não 

tinha direito a nada por ser sócio-

gerente e então, … 

Depois durante as aulas de cidadania a 

minha professora aconselhou-me, 

Porque não podia ir a actividades, 

nem nada, porque estava a ficar muito 

apertada  

Trabalho a tempo parcial B2 Eu quando fui meter os papéis para o 

R.S.I., estava só com 3 horas de 

serviço, ganhava cento e poucos 

euros, (…) 

 

Desemprego (pessoal e do conjugue) B2, B3, B4, B5, B6 (…) entretanto o Pai da minha filha 

que estava na altura comigo, também 

ficou desempregado, e foi por isso 

que fui requerer o R.S.I…. 

 

Desemprego pessoal e do marido 

 

Ausência de qualificações escolares e/ou 

profissionais 

B3, B6 

 

[Precisava de] uma carteira 

profissional, e então, pronto, diziam 

sempre que não e eu fiquei 

desesperada. 

 

Começou a ser exigido o 9º ano e não 

tinha nenhuma formação 

O facto de ter filhos B3 A gente tem filhos e tornou-se 

difícil… 

Aconselhamento de terceiros B1, B2 (…) e então, a Dr.ª. disse: - “Mas 
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você pelo menos ao rendimento 

mínimo tem direito, portanto meta os 

papéis e veja a sua situação”. 

 

Porque na altura eu falei com pessoas, 

até com a minha mãe e tudo e toda 

gente me dizia a mesma coisa para 

meter o R.S.I., que na altura era o 

Rendimento Mínimo. 

 
Quadro 6: Contacto com a medida 

 
FORMAS DE CONTACTO COM A 

MEDIDA 

ENTREVISTADOS DEPOIMENTOS 

 

Desconhecimento da existência de 

equipas de acompanhamento 

B1, B3, B4, B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) por acaso não me informaram, 

não. Aliás eu meti os papéis, não 

disseram nada, e aguardei. 

 

Não tinha conhecimento. 

Não, não fui informada, …no 

momento em que fui meter os papéis, 

…não informaram-me de nada. 

 

(…) eu fiquei a conhecer na 

entrevista[em sede de 

acompanhamento pela Equipa da 

Cooperativa Sol Maior] do que se 

tratava… 

 

Conhecimento prévio ao 

acompanhamento pela Equipa da 

Cooperativa Sol Maior 

B5 Sim. Fui informada num serviço de 

apoio ao emprego. 

 

Conhecimento após acompanhamento 

pela Equipa da Cooperativa Sol Maior 

B2 Realmente é um apoio muito grande, 

porque estão sempre disponíveis a 

ajudar estão sempre disponíveis para 

orientar-nos,...porque é muito 

importante, como por exemplo, para 

ajuda do currículo é importantíssimo, 

a maioria das pessoas não sabe, não é? 

Apesar de estar a frequentar o curso, 
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tenho o TIC, mas o professor podia 

tomar o cuidado,...como somos 

adultos não é? E fazer o curso, 

também não levou em atenção,...até 

hoje ainda não aprendi. 

 

(Des) conhecimento dos apoios 

 

 

 

 

 

 

B1, B4, B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (…) eu por exemplo disse que 

também que também estava com 

problemas de visão, que precisava de 

óculos e assim, ...e então ela disse 

para arranjar orçamentos, coisa que eu 

desconhecia completamente. 

 

Não sabia que tinha direito pelo facto 

de, na altura, ter habitação própria. 

(Des) conhecimento das áreas de 

inserção 

B2, B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, …Eu acho que sim. A partir do 

momento em que uma pessoa está 

empregada, não está a trabalhar. Eu 

acho que sim… 

…Sim, …sim. E uma pessoa vai tendo 

uma actividade, não é? Uma pessoa 

não tendo um trabalho, tem de ter uma 

actividade. Eu acho bem, uma pessoa 

fala, tenta falar uns com os outros e 

isso é muito bom. 

 

Pronto, primeiro é bom para as 

pessoas, porque ficam a conhecer e a 

saber como (…) coisas que não 

sabiam, não é? E isso é muito bom, 

…e por outro lado, é bom porque a 

pessoa começa-se a entregar mais 

na,…pronto, a saber mais as coisas, 

porque não é chegar à Segurança 

Social pedir o Rendimento Mínimo 

que as pessoas, não é? Que ficam a 

saber. Havendo estes 

acompanhamentos a gente fica a saber 

melhor do que é que se trata, e para o 
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futuro até pode ser que as coisas 

melhorem. Que é o que a gente 

precisa. 

Sim, …quer dizer, …com o tempo até 

pode ser que sim, e até era bom, não 

era? Porque se a gente tivermos outra 

coisa além de estarmos assim com o 

Rendimento de Inserção era muito 

melhor não era? 

Era questão que eu não conhecia….  

 

 

Pela análise dos dados, e numa leitura conjunta dos dois quadros, constatamos que os 

motivos do requerimento, por terem que ver, às vezes quase exclusivamente, com questões de 

ordem financeira, estão intimamente ligados ao tipo de contacto com a medida. Persiste, de 

facto, um forte desconhecimento dos contornos da medida e/ou, apesar de algum 

conhecimento da mesma, a questão que mobiliza os requerentes é, numa primeira abordagem, 

a necessidade de fazer face a alguma carência financeira ou mesmo ausência de rendimentos e 

nunca a possibilidade de serem accionados outros recursos que lhes permitam, por si só, 

responder àquelas carências. 

 

2.2 Representações das beneficiárias face à conjuntura do mercado de trabalho e 

manutenção na medida 

No quadro 7, quando questionadas sobre as questões associadas à trajectória 

profissional e à situação profissional actual, as beneficiárias salientam a conjuntura do 

mercado de trabalho. Note-se que as representações, entendidas enquanto obstáculos para a 

saída da medida, são bastante diferenciadas. Algumas beneficiárias evocam obstáculos cuja 

ultrapassagem poderá depender apenas de si, contrariamente a outras que envolvem neste 

processo factores externos.  

Os depoimentos apresentados evidenciam as representações que as beneficiárias têm 

relativamente à conjuntura do mercado de trabalho e relativamente à medida RSI. Esta surge 

para as beneficiárias como uma medida unicamente associada a uma prestação pecuniária. Tal 

facto determina o requerimento e condiciona a postura das beneficiárias relativamente à 

execução da medida RSI no contexto muito concreto do acompanhamento efectuado por 

equipas multidisciplinares.  
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O quadro 8 apresenta os motivos de manutenção na medida dando-nos conta da 

postura de cada beneficiária. As razões apresentadas bem como o significado que as 

beneficiárias lhes conferem permitem-nos perceber os obstáculos que têm que ser transpostos 

pelos beneficiários com o apoio da Equipa de acompanhamento para que se atinja a 

autonomia face à medida, ainda que uma autonomia relativa.  
 

Quadro 7: Representações das beneficiárias face à conjuntura do mercado de trabalho 
 

TIPO DE REPRESENTAÇÕES ENTREVISTADOS DEPOIMENTOS 

Duração do desemprego B1 

 

 

(…) neste momento estou 

desempregada. 

Já estou há 2 anos. 

Idade considerada activa B1,B3 Sim, tentei, bati em todos os 

hipermercados, diziam-me sempre que 

eram só até aos 35 anos, e as portas 

começaram a fechar…tentei pelo 

jornal…, mas toda a gente estava a 

fechar-me as portas…, eu então numa 

hora desesperada a professora 

percebeu que estava com problemas, e 

realmente orientou-me… 

45 anos, já toda gente não pede, fecha 

a porta, não é! 

 

Necessidade de qualificações B1,B3, B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além, desculpe, de não ter 

formação quase nenhuma, não é? 

 

Talvez, …sim. Porque, pronto, às 

vezes há empregos que requerem esse, 

…e então a gente, …é capaz de, 

…porque pedem logo, – “Olhe a 

escolaridade?”, – “A 4ª classe.”,”-

Pois, …tem que ser 7º,8 ou o 9ºano”. 

E já não dá. E assim uma pessoa tenta 

mais, vai mais, pronto, logicamente 

que se pedirem o 8º não vão meter 

uma pessoa como eu da 4ªclasse. 

(…) outras vezes tinha de ter uma 

profissão, uma carta… 
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Obstáculos externos: fecho da empresa, 

ausência de direitos sociais, trabalho 

temporário, desequilíbrio entre a oferta 

e a procura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2, B3, B2, B5 Só como aprendiz mesmo, não 

cheguei a aprender porque entretanto 

a fábrica fechou. 

O último que eu tive, que saí, fui eu 

que saí, não pagava os descontos. Não 

fazia os descontos para a Segurança 

Social, eu começava a dizer que 

queria os descontos e ele começava-

me a dizer: - “Não estás bem vai-te 

embora”, …e foi isso que fiz. 

 

Já tive alguns, não é, em empresas de 

limpeza, ajudante de cozinha, vários. 

Só para fazer férias, …e coisas assim, 

…nunca fiquei. 

 

(…) e é muita gente à procura… 

 

 
 

Quadro 8: Manutenção na medida 
 

SITUAÇÕES INERENTES À 

MANUTENÇÃO NA MEDIDA 

ENTREVISTADOS DEPOIMENTOS 

Situação escolar B1, B2 Sim, é assim o curso está a acabar, a 

minha preocupação é realmente 

adquirir, a habilitação e o curso, se 

não houvesse impedimento com o 

horário, e aí sim. 

 

Tenho muitas dificuldades, … em 

termos de escolaridade. 

 

Situação familiar B2,B4 Tenho muitas dificuldades, … em 

termos de horários por causa das 

minhas filhas. 

 

(…) mas com o filho pequeno não foi 

fácil. Integração do menino em 

instituição era muito dispendiosa. 
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Situação saúde B4, B5 Problemas ao nível da saúde dentária 

constituem obstáculo 

 

Problemas de saúde (alergias) e 

gravidez problemática [referida pela 

beneficiária muito embora já tenha 

ocorrido há 10 anos] 

 

 A relação estabelecida no ponto 2.2 entre as categorias constantes nos dois quadros 

acima apresentados, a saber, a categoria relativa às representações das beneficiárias face à 

conjuntura do mercado de trabalho e a categoria que diz respeito às situações inerentes à 

manutenção na medida, afigurou-se pertinente pela relação causal que se pode constatar entre 

elas. De facto, a partir do momento em que as beneficiárias consideram obstáculos externos 

para à dificuldade em se inserir profissionalmente, todo o trabalho encetado no sentido da 

autonomia se torna mais difícil. Estes obstáculos constituem uma grande barreira à motivação 

dos beneficiários para, num plano externo ao RSI, continuarem a tentar a sua inserção. No 

âmbito do acompanhamento esse é um dos primeiros aspectos a ser trabalhado. No quadro 8 

optamos com considerar as situações relacionadas com a situação escolar, com a situação 

familiar e com a situação de saúde porque nos pareceu importante ilustrar a manutenção na 

medida também sob estas vertentes. Poderíamos, no entanto, ter optado por considerar as 

questões do desemprego, do conceito de idade, da necessidade de qualificações e dos restantes 

obstáculos externos num conjunto de razões que justificassem a manutenção da medida. 

Assumimos esta postura metodológica conscientes de que existe uma forte ligação entre as 

representações e a acção dos actores.   

 

2.3. Qualificações escolares e profissionais e saída da medida 

  Neste ponto analisamos a categoria relativa às qualificações escolares e profissionais 

e a categoria associada às iniciativas conducentes à saída da medida. O quadro 9 apresenta-

nos o posicionamento das beneficiárias face às qualificações escolares, sob várias vertentes 

que vão desde as razões para o aumento das qualificações até ao interesse em prosseguir 

estudos. O quadro 10 sintetiza as iniciativas conducentes à saída da medida verbalizadas pelas 

beneficiárias bem como questões relativas aos recursos necessários para a autonomização face 

à medida. 
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Quadro 9: Qualificações escolares e profissionais 
 

POSICIONAMENTO FACE ÀS 

QUALIFICAÇÕES ESCOLARES E 

PROFISSIONAIS 

ENTREVISTADOS DEPOIMENTOS 

Razões apresentadas para o aumento 

das qualificações 

B1, B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não…Quer dizer…eu fui logo pelos 

cursitos básicos, mas… 

Tenho dactilografia que agora não é 

grande coisa, não é. Tenho 

puericultura porque adoro crianças, e 

não tenho mais nada… 

Primeiro eu gostava muito da 

escola…, eu fui trabalhar porque 

havia necessidade, não é? Eu sempre 

gostei da escola e quis voltar a 

estudar, por outro lado realmente, via 

que sem o 9ºano não tinha grandes 

hipóteses. 

 

[Fez formação para funções de 

caixeira de supermercado durante um 

mês. Por iniciativa própria nunca fez 

formação.] 

Razões para se inscrever nas “Novas 

Oportunidades” 

B1, B2, B4, B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência do 8º, mas não passava 

Eu moro mesmo pegado à escola 

Soares dos Reis e então mal ouvi dizer 

que havia aulas nocturnas, eu fui 

inscrever-me. Porque eu tinha vontade 

de estudar, e estava durante o dia sem 

fazer nada, de qualquer maneira deixei 

espaço diurno para trabalhar. 

 

Eu fui ao centro de emprego 

inscrever-me, e na altura estava lá os 

anúncios e eu na altura inscrevi-me. 

Eu inscrevi-me porque o curso é uma 

coisa que eu gosto, que eu gostava de 

aprender… É um curso de Arte Floral. 

Só me inscrevi no curso de Arte 

Floral, prontos, já fui chamada, mas 

fiquei como suplente. Se não me 
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chamarem até dia 15 vou-me 

inscrever-me no RVCC. 

Importância dada às qualificações B1, B2, B3, B4,B5 

 

 

 

 

 

 

 

Não tinha o 9ºano…não tinha 

nada…Ainda algumas situações que 

até estava na dúvida, não era, mas não 

tinha o 9ºano, não abriram as portas. 

Dactilografia, é engraçado porque 

tenho o TIC e o professor nota que eu 

escrevo mais depressa que as 

colegas… 

porque é da prática, não é?  

Também...eu não tenho filhos, mas 

tenho sobrinhos, também ajudou 

muito. Principalmente as terapias a 

relação pais e filhos, acho que sim, é 

muito importante. E as minhas irmãs 

felizmente ouvem aquilo que eu digo. 

 

Primeiro, porque gostei sempre de 

estudar, …mas, os meus pais não 

puderam, e eu tive de deixar, …e 

outra coisa também para nós, a nível 

de tudo da vida é bom termos estudos. 

Mas se aparecer primeiro o trabalho, 

…primeiro eu trabalho e depois é que 

está a escola, …com 42 anos, …não 

é? 

 

Tem, uma vez que posso concorrer a 

anúncios que peçam o 9º ano. O de 

informática dá-me acesso a uma vasta 

gama de profissões. Na vida pessoal 

sente-se + confiante para ir a uma 

entrevista. 

 

Expectativas face às qualificações   B1, B2, B3, B5 Eu gosto muito de lidar com as 

pessoas, prontos, e atraiu-me também 

muito o curso de geriatria, e era uma 

situação de futuro, ou poderia ou não 

trabalhar nisso, mas pelo menos era 
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útil em questão dos meus pais, alguém 

da família... 

 

Profissional vai ajudar muito. Prontos, 

como eu já disse com a 4ªClasse,é 

complicado, e na vida pessoal 

também. Porque é uma coisa que eu 

quero para mim e eu tento ir à luta 

quando quero. 

Eu acho que na minha vida vai mudar 

muito.  

Comigo própria, vou-me sentir mais 

realizada em termos de trabalho, eu 

penso que vou arranjar logo trabalho 

com o 9ºano, e com a Arte Floral, uma 

coisa que, …se eu conseguisse tirar o 

curso. 

 

Prosseguimento de estudos B1, B3, B4, B5 Sim, Sim. Porque a ideia é até,... é 

assim, eu propus á minha 

coordenadora, eu e outras  colegas, ali 

não há o 12ºano, ali na escola Soares 

dos Reis. Então propusemos a 

assinarmos todos uma proposta para 

que haja este ano o 12ºano. Porque 

todas temos ideias de passar para a 

frente, não é? 

 

Sim. Por acaso já tentei, …mas como 

as minhas economias não davam, 

…mas qual é a pessoa que não 

gostava de ter mais estudos para 

poder, …hoje em dia pedem sempre 

mais escolaridade. 

Bem, …ora bem, …eu agora com 42 

anos, talvez por um lado sim, que é 

bom ter a escolaridade, não é? Por 

outro lado, …pode ser que não, 

…pronto, tudo depende, não é? 

Porque também depende do trabalho 
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que a gente tenha, não é, e a 

profissão? 

 

 

 
Quadro 10: Saída da medida 

 
INICIATIVAS CONDUCENTES À 

SAÍDA DA MEDIDA   

ENTREVISTADOS DEPOIMENTOS 

Procura de emprego B3 Fui várias vezes ao fundo de 

desemprego 

Procurei trabalho, tentei procurar 

ajuda de porta em porta para 

solucionar a situação, mas realmente, 

…o último recurso foi ter ido à 

Segurança Social pedir algum apoio, 

…também tinha 3 filhos, não é?...E 

estava numa situação muito… 

Já tenho ido a várias, ao centro de 

emprego, e apareceram 2 ou 3 vezes.  

(…) tento procurar, pronto, pedir 

ajuda às pessoas, pronto, a gente às 

vezes até nem conhece e bate á porta 

a perguntar se precisam de uma 

empregada doméstica, ou assim, 

pronto. 

 

Criação do próprio emprego B1, B3, B5 ...Já. 

Sim, Sim. Com base nesta formação 

 

Sim …sim. Muitas vezes. Pelo 

menos, pronto, abrir um café. 

 

Sim. Ramo imobiliário.  

Medo! Neste momento são as 

exigências (um curso de angariação 

mais financiamento). O processo 

também é muito burocrático junto da 

Associação do sector. 

O que necessita para se autonomizar B1, B2 ...ah..., em princípio, capital, não é? 
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Vontade… e ainda um bocadinho de 

experiência... porque quero adquirir 

1 ano ou 2, e depois sim. É 

assim,...eu acho que sem o nono, que 

não fazemos nada, realmente porque 

é, eu fui a uma..., propôs,...eu tenho 

casa própria, estou a pagar, mas 

tenho condições,...quer dizer, disse-

me a professora de Cidadania, mas 

também eu não tenho a certeza, que 

tinha condições, porque tinha 2 

quartos e não tinha filhos e ouvi 

dizer que se podia ser uma família de 

acolhimento, de idosos, até para isso 

pediram-me o 9ºano. 

 

… Primeiro força de vontade, porque 

uma pessoa sem força de vontade 

uma pessoa não consegue nada, …e 

ter o apoio, …vou tentar ter apoios 

para poder… 

Sim. Apoios financeiros e depois… 

Sim, …isso. Também em 1º lugar, 

porque sem apoios financeiros a 

gente também não consegue. 

 

No âmbito da questão relativa às qualificações escolares e profissionais constatamos 

que no que toca ao aumento das qualificações, para as beneficiárias, tudo gira em torno das 

Novas Oportunidades. Com efeito, e como já o salientamos, a utilização desta expressão e a 

forma como ela surgiu, através dos media, aos olhos dos cidadãos e, em concreto, junto de 

públicos em situação de desfavorecimento, contribuiu para uma massificação no que respeita 

ao aumento das qualificações (essencialmente escolares) dos portugueses. Para as 

beneficiárias este é o formato que, apesar de todas as lacunas, melhor conhecem e que 

colocam, de forma linear, como a iniciativa conducente à saída da medida. Aqui, estamos a 

referir-nos, em concreto, aos processos cuja frequência confere bolsa de formação, 

nomeadamente os cursos EFA. 
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 Um olhar mais atento associado a experiência profissional22 nesta área, permitem-nos 

concluir que o conhecimento daquilo que as Novas Oportunidades englobam é mínimo e, por 

isso mesmo, não é rentabilizado devidamente pelos principais destinatários. A mensagem de 

base pode ter efectivamente passado mas muitos são os que desconhecem os pressupostos em 

causa para se aumentarem as qualificações escolares e profissionais e têm deles uma 

perspectiva de facilitismo ou são mobilizados por factores que estão para além da vontade 

e/ou necessidade em aumentar as suas qualificações.  

Na abordagem que muitos fazem a esta medida de política educativa, o móbil é, 

muitas vezes, económico. A prática permite-nos referir que muitos beneficiários só avançam 

para estes processos quando a situação é mais vantajosa financeiramente face à prestação 

pecuniária advinda do RSI ou, por outro lado, só avançam para processos de aumento das 

qualificações porque mantêm o suporte financeiro do RSI. No primeiro caso, estamos perante 

os cursos EFA e, no segundo caso, perante processos de RVCC.  

Nos depoimentos transcritos constatamos que subsistem todo o tipo de posturas no que 

toca à relação entre o aumento das qualificações escolares e profissionais e o RSI. A postura 

relativa ao aumento das qualificações apenas porque se mantém o suporte financeiro do RSI 

não é muito explícita nos depoimentos mas manifestou-se já junto de uma das beneficiárias 

entrevistadas e é uma postura recorrente observada pela investigadora. 

As questões acima referidas merecem que nos detenhamos um pouco mais sobre esta 

problemática.  

Uma das questões centrais nesta investigação reside na constatação de recorrente 

encaminhamento de beneficiários de RSI no sentido do aumento das qualificações escolares e 

profissionais. Nesta fase da análise dos dados, pensamos ter já elementos para afirmar que é 

perfeitamente redutor pensar o aumento das qualificações de uma forma linear, ou seja, o 

aumento das qualificações não se impõe por decreto ou, pelo menos, se assim é, os resultados 

em termos de ganhos qualitativos são ínfimos. O que está aqui em causa é, logicamente, a 

motivação que cada beneficiário deve ter para realizar este processo pois só desta forma o 

rentabilizará na (re)construção do seu percurso.  

Para aqueles que iniciam estes processos parece-nos importantíssimo que sintam que 

externamente, ou seja, para além dos técnicos que acompanham directamente a sua situação, 

para além dos formadores no âmbito dos processos para aumento das suas qualificações, toda 

                                                           
22 A investigadora trabalhou até finais do ano transacto na área do emprego e formação; é também formadora 
tendo ministrado cidadania e empregabilidade em processos RVCC e Cursos EFA (níveis básico e secundário).  
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uma comunidade reconheça o esforço evidenciado e que, acima de tudo, permita que estes 

processos tenham aceitação no contexto do mercado de trabalho. 

No quadro 10 a questão relativa à saída da medida foi colocada como que uma questão 

de controlo, uma vez que nos permite confrontar as disposições e os comportamentos das 

beneficiárias. Denota-se a confirmação das representações das beneficiárias quanto às 

medidas RSI e Novas Oportunidades e mesmo quanto aos efeitos que estas poderão ter nos 

seus percursos de vida.  

 

3. Tipologia de beneficiários segundo posição assumida face à relação existente 

entre as medidas Rendimento Social de Inserção e Novas Oportunidades 

Feita uma triangulação dos dados obtidos por intermédio quer das entrevistas, quer da 

 análise documental23, quer ainda da observação participante efectuada chegamos, portanto, à 

consideração de uma tipologia de casos no âmbito da medida RSI e no perímetro muito 

concreto desta investigação e que se prende com o aumento das qualificações escolares e 

profissionais dos beneficiários daquela medida de política social. É nossa intenção que esta 

tipologia seja um reflexo, e por isso mesmo representativa, de diferentes posturas de 

beneficiários. A diferenciação dos casos que postulamos desde o início da investigação 

confere validade aos propósitos da investigação. 

Na grelha de análise acima exposta constrói-se já uma tipologia que agora 

concretizamos. Consideramos, então, 3 grandes tipos de posicionamento relativamente ao 

aumento das qualificações escolares e profissionais por intermédio das Novas Oportunidades 

no contexto muito específico dos beneficiários de RSI: 

Tipo 1 – aqueles que querem autonomizar-se da medida e que o tentam fazer por intermédio 

do aumento das suas qualificações escolares e profissionais (beneficiárias B1 e B6); 

Tipo 2 – aqueles que aumentam as suas qualificações (essencialmente as escolares), 

respondendo parcialmente às exigências da medida, muitas vezes por indicação técnica, mas 

que a consideram um direito adquirido (beneficiárias B2 e B5); 

Tipo 3 – aqueles que, mesmo com orientação e acompanhamento vivem problemáticas mais 

complexas nas suas vidas que, por vezes, não lhes permitem avançar para a qualificação 

escolar e profissional (beneficiárias B3 e B4).  

                                                           
23 Sublinhamos aqui o Diagnóstico inicial elaborado pela equipa, que inclui os dados resultantes da primeira 
entrevista com os beneficiários, os PI anteriormente elaborados para aquele Titular ou agregado, as Informações 
Sociais que antecedem o deferimento da prestação e que constam quase sempre dos dados do processo e outras 
informações de acompanhamento efectuadas por técnicos da Segurança Social que de uma forma ou de outra 
trabalharam com aquele caso. 
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De forma transversal a qualquer um destes tipos encontramos um sub-tipo que se 

define por alguma dualidade de posturas, isto é, apesar da vontade em não depender da 

medida RSI, dadas as problemáticas vivenciadas, se sente confortável com algumas das 

possibilidades que a medida lhe confere ainda que mínimas. Na linha de Rodrigues (2006) 

estaríamos perante beneficiários “acomodados” pelo menos temporariamente. De seguida 

apresentamos três histórias representativas de cada um dos tipos encontrados e que poderiam 

constituir a história de muitos dos beneficiários de RSI naquilo que é o essencial do percurso 

de vida relatado. 

Gostaríamos de notar que não foi nossa intenção proceder a generalizações. O nosso 

objectivo é, num contexto muito específico, encontrar soluções específicas pelo estudo em 

profundidade de alguns casos. Importa salientar que na análise categorial efectuada nos 

mantivemos em linha com o nosso modelo analítico sendo que na base de cada uma das 

categorias evidenciadas se encontram os conceitos e as dimensões entendidas como 

pertinentes neste estudo e que constituem, por isso, a nossa problemática teórica. Esta 

tipologia, cumprindo os objectivos de um estudo de casos, relaciona os conceitos e as 

preposições teóricas avançadas, projectando a sua validade externa para a compreensão das 

lógicas de acção ou inércias dos beneficiários de RSI. 

 

TIPO 1: Aposta nas qualificações escolares e profissionais como via de 

autonomização  

O tipo 1 caracteriza-se pela vontade manifesta de fazer face às necessidades básicas e 

dificuldades de inserção profissional pela via do aumento das qualificações escolares e 

profissionais, fazendo uso dos recursos existentes nomeadamente aqueles que são colocados 

ao dispor pela Equipa de acompanhamento de beneficiários RSI da Cooperativa Sol Maior.  

 

Beneficiária de 45 anos de idade, vivendo em união de facto, detentora do 6º ano de 

escolaridade. Frequenta um curso EFA em regime nocturno. A beneficiária no momento do 

requerimento, no que diz respeito à situação face ao emprego, era desempregada de longa 

duração, situação que mantém. 

 Após entrevista com a beneficiária para avaliação da situação, apuramos que a mesma 

se encontra desempregada e que o RSI é a única fonte de rendimento que possui actualmente 

uma vez que se encontra desempregada desde 2007. Foi sócia – gerente de uma ourivesaria 

que abriu falência nessa altura. Enquanto sócia – gerente não teve direito a subsídio de 

desemprego. Valeu-se de algumas poupanças que a ajudaram a fazer face às despesas. Não se 
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resignou e foi estudar. Inscreveu-se numa escola promotora de CNO e começou a frequentar 

um curso de dupla certificação na área de serviços pessoais (geriatria) em regime nocturno. 

Não tem qualquer bolsa de formação. A experiência de trabalho que teve mais próxima desta 

área foi enquanto auxiliar numa escola por um período de 3 meses onde esteve ligada ao 

ensino especial. Esta experiência despertou-lhe o interesse por questões ligadas à área. 

Foi já no contexto de formação que a beneficiária requereu o RSI por aconselhamento 

de uma formadora que ministra a área de competência-chave Cidadania e Empregabilidade. 

Aufere 216.33€ desde Março 2008. Este valor compreende os 181.91€ de RSI, valor 

considerado por adulto, ao qual acresce um Complemento para Despesas com Habitação no 

valor de 34.42€. Ao nível das despesas refere as despesas com os consumos de água, luz e 

gás, no valor aproximado de 127.31€ mensais. Referiu ainda despesas com condomínio no 

valor de 47.00 € e a despesa com a contribuição autárquica no valor de 242.01 € anuais. 

No que diz respeito à habitação, verificamos que reside em habitação própria de tipologia T1, 

pela qual paga uma amortização de 150€ mensais.  

No campo da dinâmica familiar, parece existir uma boa relação entre a beneficiária e 

os seus pais e irmãos, uma vez que são estes que ajudam economicamente a beneficiária, 

especialmente com alimentação. Como podemos verificar pelo cálculo da capitação os valores 

sobrantes são manifestamente insuficientes para fazer face a despesas com bens e/ou serviços 

essenciais. 

No que diz respeito às condições de saúde, a beneficiária é asmática e foi-lhe 

detectado um nódulo na tiróide. Devido à situação de desemprego e às consequências que esta 

acarreta viveu uma depressão. Tem médico de família. 

Está inscrita no Centro de Emprego e procura emprego através de anúncios no jornal. 

Tem um currículo feito á mão. Mostrou-se interessada em frequentar Técnicas de Procura de 

Emprego. No momento da recolha destes dados encontrava-se a frequentar uma Intervenção 

Colectiva dinamizada pela Equipa técnica de acompanhamento denominada Clube de 

Emprego. Valorizou especialmente a aprendizagem ao nível das TIC. No decurso desta 

actividade foi-lhe proposta uma oferta de trabalho que encarou muito positivamente por ver a 

possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso que frequenta.  

A beneficiária já poderia estar a trabalhar neste momento não fosse o facto de as 

propostas que surgiram terem horários incompatíveis com a formação que lhe parece crucial. 

Tem conhecimento de colegas que já o conseguiram porque as propostas de trabalho surgiram 

numa fase diferente da formação e foi possível conciliar ambas as coisas.  
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Tendo a beneficiária chegado ao serviço com um desconhecimento quase total da 

medida e dos seus contornos e possibilidades um primeiro aspecto a considerar no 

acompanhamento seria uma informação detalhada da medida e do seu alcance.  

Sabemos que a beneficiária deu já um primeiro no sentido do aumento das suas 

qualificações escolares e profissionais ao participar numa petição para que a escola que 

frequenta tenha o nível secundário no âmbito das Novas Oportunidades. Não se situando os 

problemas desta beneficiária a um nível motivacional, quanto ao aumento das suas 

qualificações, importa definir com ela os projectos de modo a que tal surja paulatinamente e 

de forma alicerçada com as perspectivas de inserção profissional. Neste sentido está em fase 

avançada um processo conducente à colocação da beneficiária no mercado de trabalho numa 

empresa que opera na área da geriatria, área de formação da beneficiária. Entretanto 

autonomamente e por indicação técnica a beneficiária vai procurando trabalho noutras áreas 

onde a sua experiência de trabalho anterior possa ser uma mais valia. 

 

TIPO 2: Manutenção do status quo pela observância dos deveres mínimos no âmbito da 

execução da medida RSI 

 O tipo 2 caracteriza-se por uma inércia que se prende essencialmente com a 

representação que este tipo de beneficiários faz da medida. Consideram, portanto, que a 

prestação pecuniária é um dado adquirido enquanto se mantiverem as condições evocadas no 

momento do requerimento e não perspectivam (porque muitas vezes não têm uma noção 

clara) nenhum acompanhamento que possa fazer alterar tal situação.  

Os beneficiários enquadrados neste tipo também manifestam um défice de motivação 

para encetar mudanças e apresentam sempre um conjunto de obstáculos externos para essa 

mesma mudança.  

 

Beneficiária constituindo família monoparental, com 30 anos de idade, vivendo com 

duas filhas após separação do último companheiro, pai da filha mais nova, que abandonou o 

lar. O outro progenitor encontra-se detido e dado o seu percurso a beneficiária não pretende 

ter contacto com este. As filhas são menores de 5 e 3 anos que não auferem do direito a 

pensão de alimentos. Informada pela Equipa de acompanhamento que este é um direito que 

assiste às menores e um dever, com o qual tem que cumprir sob pena de ver suspensa a 

prestação de RSI, a beneficiária procede às diligências necessárias sem grande dificuldade. 

Já teve vários empregos tendo começado a trabalhar aos 14 anos. Com apenas o 4º ano 

de escolaridade quer fazer Formação Profissional para ser florista. Pensa que assim consegue 
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fugir ao desemprego porque poderia trabalhar por conta própria. Neste momento a 

beneficiária é considerada desempregada voluntária, utilizando a terminologia do IEFP. 

Devido a questões de saúde, relacionadas com problemas ao nível da coluna, esteve de baixa 

algumas vezes. Chegou a ser convocada pelos Serviços de Verificação de Incapacidade 

Temporária para o trabalho no sentido de se apurar o seu grau de incapacidade e foi-lhe 

mesmo atribuída alta médica, decisão da qual recorreu. Durante todo este processo teve o 

cuidado de ir informando a Segurança Social deste facto no sentido de não deixar de usufruir 

da prestação pecuniária de RSI uma vez que tem duas menores a seu cargo, como refere. 

Iniciado o acompanhamento pela Equipa da Cooperativa Sol Maior a beneficiária assumiu a 

sua disponibilidade para as acções. 

A relação com o último companheiro é reatada esporadicamente. Nestes momentos a 

beneficiária deixa de contactar com a Equipa. Quando a relação termina a beneficiária queixa-

se de que o companheiro não quer trabalhar ou que não tem emprego certo não tendo meios 

para dar o “sustento” para as filhas e refere que por isso põe fim à relação. 

Tem as filhas integradas em equipamentos sociais. Estes equipamentos situam-se no 

concelho do Porto mas esta é uma forma da beneficiária manter contacto com a sua família e 

com as suas raízes sendo que é daí oriunda e aí residiu muito tempo. Tem, por isso, alguma 

retaguarda familiar nomeadamente da mãe e de uma irmã que moram na zona da Sé. 

A beneficiária chegou ao serviço aparentemente sem conhecimento dos contornos da 

medida. Quando requereu o RSI foi por aconselhamento da mãe e de outras pessoas 

conhecidas. Logo nos primeiros contactos que teve com a Equipa de acompanhamento 

mostrou-se sempre muito solícita relativamente a qualquer actividade que a retira-se do 

isolamento em que parecia e afirmou viver. Frequentou o Clube de Emprego tendo sido 

relativamente assídua. Por indicação técnica actualizou a sua inscrição no Centro de Emprego 

aproveitando o momento para se inscrever no Curso de Formação Profissional que tanto diz 

ambicionar. Foi rapidamente convocada mas não foi seleccionada. Uma vez que não foi bem 

sucedida nesta etapa e porque apresenta baixo nível de escolaridade inscreveu-se num CNO, 

de acordo com a indicação inicial da Equipa de acompanhamento, onde está a desenvolver o 

processo RVCC para obtenção do 6º ano de escolaridade. Aufere 363.82€ o que lhe permite 

frequentar este processo sem constrangimentos uma vez que este não tem qualquer bolsa de 

formação. Mais uma vez procura um serviço fora do concelho de residência.  

A beneficiária sente-se minimamente confortável com a sua vida actual uma vez que 

já deixou transparecer o seu conhecimento relativamente ao facto de a sua situação não poder 

ser radicalmente alterada por causa das suas filhas menores. Não obstante, passou por 
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períodos complicados em que não tinha rendimentos para satisfazer as necessidades básicas 

como a alimentação e por isso já recorreu ao crédito. Foi auxiliada na resolução desta situação 

pelas suas mãe e irmã. 

A beneficiária oscila entre a declaração da necessidade de apoio e o completo 

afastamento do percurso delineado fazendo com que cada momento com a Equipa se 

transforme num momento inicial em que é necessário reavaliar quase tudo.  

 

O tipo 2 de beneficiário justifica um acompanhamento muito próximo por parte da 

Equipa de acompanhamento pela instabilidade de situação demonstrada e pelo défice de 

motivação apresentado. Parece-nos também que a falta de informação, ou, por outro lado, o 

conhecimento de alguns aspectos relativos à execução da medida, sejam obstáculos que se 

colocam no caminho da inserção e que reclama uma actuação em consonância por parte da 

Equipa.  

A autonomia total da medida não se vislumbra como um objectivo alcançável, pelo 

menos a médio prazo, pelo facto de existirem menores e, pelas condicionantes apresentadas 

em termos de saúde que inviabilizam, conjuntamente com o baixo nível de qualificações, o 

tratamento da situação de uma forma mais directiva e, em última instância uma colocação no 

mercado de trabalho. 

 

TIPO 3: Adversidades externas obstaculizadoras do aumento das qualificações escolares 

e profissionais 

Os beneficiários de tipo 3 enquadram-se legitimamente nos pressupostos associados à 

criação das equipas de acompanhamento. De facto, as situações de vida que apresentam 

inserem-se em problemáticas bastante complexas que não lhes permitem, pelo menos sem um 

acompanhamento de proximidade, encetar mudanças tendentes à autonomia da medida RSI. 

Assim sendo as questões do aumento das qualificações escolares e profissionais são, 

sucessivamente, adiadas. A satisfação das necessidades básicas sobrepõem-se a qualquer 

objectivo, a qualquer sonho. 

 

Beneficiária de 42 anos de idade, casada, com dois filhos mas apenas um constando do 

requerimento efectuado no âmbito do RSI. Com o 4ºano de escolaridade a beneficiária 

encontra-se desempregada sensivelmente há quatro anos estando ainda a auferir Subsídio 

Social de Desemprego no valor de 325.80€ mensais. É beneficiária de RSI desde 2003. 
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Trabalhou sempre como empregada de limpeza e ajudante de cozinha. Começou a trabalhar 

aos 14 anos em Lisboa como empregada doméstica interna. 

 Reside com o marido, um filho e ainda uma filha e o genro, ambos desempregados, 

que ficaram sem habitação e por isso se mudaram para sua casa. O marido da beneficiária é 

alcoólico e está a fazer desintoxicação no Hospital de São João. Está desempregado há vários 

anos e nunca teve um emprego certo devido ao problema com o álcool. No que diz respeito à 

dinâmica familiar, parece existir boa relação entre todos embora surjam conflitos quando se 

evidencia ou agudiza o problema de saúde do marido da beneficiária. 

Relativamente ao seu quadro de saúde, a beneficiária descobriu há 3 meses que tem 

cancro da mama e aguarda cirurgia. É acompanhada num Centro de Saúde mas não tem 

médico de família.  

A nível de despesas refere a renda da habitação no valor de 185.00€ mensais (não tem 

recibo de vencimento porque “a senhoria não passa”). Água, luz e telefone totalizam 98.92€. 

Quanto a rendimentos, o agregado aufere 142.15€ de RSI. Já passou muitas dificuldades e por 

isso a situação actual representa para ela alguma estabilidade. 

A beneficiária refere como principal obstáculo para a inserção profissional a idade. 

Considera já ter muita idade para voltar a estudar (tem 42 anos). Fez, em tempos, uma 

formação na área de marcenaria no Centro de Formação Profissional do Porto que tinha como 

destinatários Desempregados de Longa Duração. A própria beneficiária reconhece que aquele 

curso, para si, “ não era assim para o futuro”. Agradaram-lhe as condições proporcionadas 

(bolsa de formação e subsídio de alimentação). Sempre que é confrontada com a possibilidade 

de aumentar as suas qualificações refere que prefere um emprego a formação. 

A beneficiária tem um sonho: gostava de “abrir um café”. Foca a necessidade de ter 

verba financeira para o fazer, no entanto desconhece que existem apoios a este nível bem 

como os requisitos necessários para se poder candidatar a esses mesmo apoios e que se 

prendem com experiência ou formação na área em que se pretende abrir o negócio. 

Apesar da sua situação de saúde, continua à procura de trabalho. Tem ido a várias 

entrevistas de emprego. Entende que é o melhor para si e para a sua família uma vez que os 

baixos salários que aufere podem ser complementados pelo RSI. A beneficiária tem sido o 

garante de sobrevivência deste agregado.  

Dado o seu estado de saúde o seu PI, no momento da renovação por caducidade do 

primeiro, foi alterado constando agora apenas uma acção direccionada para o 

acompanhamento do seu estado de saúde. Por esta altura a beneficiária refere que vai ser avó. 
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  O rumo que a vida destes beneficiários poderá tomar passará, quanto ao RSI, por 

períodos de relativa autonomia face à medida, positivos, sem dúvida, mas que os afastam de 

projectos a médio e longo prazo sustentados no aumento das qualificações escolares e 

profissionais. Urge, no entanto, manter um olhar atento para que se resolvam questões 

pontuais adversas às tentativas que, em todo o caso, estes beneficiários fazem no sentido da 

melhoria da sua vida e do seu agregado.  

Neste tipo, a questão da informação, de forma rigorosa e detalhada, pode fazer a 

diferença aquando da definição dos projectos a desenvolver pelas beneficiárias, com o apoio e 

acompanhamento da Equipa técnica.  

Tendo em conta o nosso objecto teórico, assumimos, no caso do tipo 3 a necessidade 

imperiosa de se pensar o aumento das qualificações escolares e profissionais como uma 

resposta central aos problemas dos beneficiários. Só num quadro em que as necessidades 

básicas estão satisfeitas se deverá equacionar o aumento das qualificações escolares e 

profissionais com vista à inserção profissional.  

Em jeito de conclusão e chegados a esta fase resultam, para nós, questões centrais 

sobre as quais gostaríamos de tecer algumas considerações. Estas questões são fundamentadas 

pela análise dos dados recolhidos por intermédio das entrevistas realizadas, pela análise 

documental e pela participação-observação realizada ao longo deste estágio em sede do 

Mestrado em Sociologia. 

 Em primeiro lugar, gostaríamos de focar a questão do reforço do acompanhamento 

aos beneficiários de RSI. Esta questão tem, para nós, três vertentes: por um lado, manifesta-se 

a sua necessidade pelos défices de informação de grande parte desta população que 

detectamos em plena dinâmica do serviço de acompanhamento dos beneficiários de RSI; por 

outro lado, pelo facto de só assim se conseguir que algumas acções encetadas e inscritas no PI 

cheguem a ser concretizadas; por último, pelo facto de considerarmos que o acompanhamento 

de proximidade não se deve limitar às Equipas técnicas que operam nesta área no âmbito dos 

Protocolos de RSI estabelecidos com a Segurança Social, principalmente no que diz respeito à 

confluência da medida educativa Novas Oportunidades com a medida RSI. Aqui o reforço do 

acompanhamento com a participação de outras entidades, ligadas directa ou indirectamente à 

questão do aumento das qualificações escolares e profissionais, coloca-se de uma forma mais 

premente.  

As vulnerabilidades e os défices de competências que a maior parte dos beneficiários 

de RSI detém, coloca-os em situações de grande instabilidade que não lhes permitem, por sua 

vez, delinear e conduzir sozinhos processos de mudança tão profundos nas suas vidas. O 
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acompanhamento, quase diário, desta população em situação de desfavorecimento social é, 

para nós, uma mais-valia no sentido da sua inserção social e, em particular, da sua inserção 

profissional, que se reflecte nos pequenos progressos que cada um vai fazendo e que vão 

sendo elogiados a cada momento. Pensamos também que só desta forma são detectados 

problemas que podem constituir verdadeiras barreiras no percurso de vida dos beneficiários e 

que, com um acompanhamento muito próximo e frequente, podem ser abordados 

atempadamente prevenindo alguns retrocessos.    

Muito embora se coloquem muitos obstáculos no decurso do desenvolvimento do seu 

trabalho (obstáculos essencialmente de ordem burocrática e metodológica), a Equipa da 

Cooperativa Sol Maior desenvolve já um trabalho estruturado, consubstanciado numa reflexão 

constante e de base científica no que toca à rentabilização dos saberes das áreas disciplinares 

de formação das Técnicas que a compõe.  

Relativamente ao nosso objecto empírico de análise, seguindo uma lógica de melhoria 

contínua, as dinâmicas implementadas permitiram gradualmente que o serviço se orientasse 

em função de cada um dos beneficiários.  

Associado ao reforço do acompanhamento é forçoso referir a urgência do aumento das 

competências ao nível da cidadania. A falta de informação, a ausência de competências para 

assimilar informação pertinente e o desconhecimento de direitos e deveres levantam inúmeras 

questões ao acompanhamento e, em consequência, à inserção social dos beneficiários de RSI. 

A falta de informação relativamente a assuntos de vária ordem está patente no discurso das 

beneficiárias entrevistadas. O desconhecimento de direitos e deveres e a dificuldade em 

assimilar informação reflecte-se na execução dos PI. Quanto a este último aspecto salientamos 

as dificuldades de relacionamento com diversas instituições e serviços, incluindo os da 

Segurança Social. A postura da Equipa é naturalmente, a de descodificar informação de modo 

a que esta se torne acessível e operacional para grande parte dos beneficiários. 

Um outro aspecto que gostaríamos aqui de referir, e que está intimamente ligado ao 

anterior, diz respeito à clarificação dos contornos da medida. Entendemos que o 

conhecimento da existência de um PI e de equipas que estão no terreno para auxiliar os 

beneficiários no desenvolvimento das acções que poderão permitir a sua inserção social e 

profissional é fundamental para o sucesso dessas mesmas acções. Pensamos que estas 

informações devem ser trabalhadas ainda na fase de requerimento do RSI. Tal facto permitiria 

uma maior clareza de todo o processo e uma maior responsabilização por parte dos 

beneficiários. Por outro lado permitiria ganhar algum terreno no campo do acompanhamento 
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efectuado por parte da Equipa no sentido em que alguns obstáculos devidos ao 

desconhecimento já estariam ultrapassados.  

Neste ponto gostaríamos de aludir à tipologia de casos que desenvolvemos para 

melhor ilustrar as nossas afirmações. Tendo em atenção, logicamente, todos os casos no que 

diz respeito ao esforço técnico desenvolvido, muito do trabalho incide no tipo 2, a saber, 

muito embora tenhamos situações de pessoas que tentam solucionar os seus problemas e 

autonomizar-se por intermédio do aumento das suas qualificações escolares e profissionais e 

ainda outras que tentam rentabilizar o apoio que lhes é prestado, o grande desafio colocado às 

equipas de acompanhamento trava-se a este nível da nossa tipologia uma vez que constituem 

a fatia daqueles que, por um lado, fazem um aproveitamento da medida moldada às suas 

necessidades mais imediatas mas, por outro, desconhecem o posicionamento e a intervenção 

das equipas de acompanhamento em geral, e da Equipa da Cooperativa Sol Maior em 

particular. Referimo-nos, concretamente, à disponibilidade para conjuntamente se delinearem 

projectos de vida que possam trazer alguma estabilidade e autonomia.  

Cremos que a tomada de consciência do processo a que estão sujeitos, e a assimilação 

dos seus contornos e possibilidades, seria um aspecto francamente positivo permitindo ganhos 

significativos nos percursos de vida dos beneficiários e em consequência nos resultados 

qualitativos das equipas de acompanhamento. 

 Em torno das questões atrás referenciadas, e subjacente aos percursos evidenciados, 

está, sem dúvida, a questão da cooperação inter-institucional (protocolos RSI, CNO, 

empresas, serviços de saúde, serviços de emprego). A pertinência desta cooperação coloca-se 

ao nível da necessidade em se encontrar uma saída para grande parte dos beneficiários em 

direcção à sua autonomia da medida. Não se perspectivando um isolamento das Equipas, e em 

consequência dos beneficiários, perante a comunidade, no que diz respeito à prossecução dos 

seus melhores interesses, a aproximação de instituições e serviços impõe-se. Pensamos que, 

para além das entidades que estabelecem protocolos com a Segurança Social, outras entidades 

e outras estruturas deveriam estar ao corrente do trabalho desenvolvido com beneficiários de 

uma tão importante medida de política social, na sua área geográfica, e conscientes do seu 

significado em termos de impactos sociais.  

A constituição de parcerias técnicas e institucionais de âmbito local com envolvimento 

efectivo ao nível da criação de soluções afigura-se como a resposta necessária. Pensamos num 

tipo de comunidade que se quer qualificar e que contemplaria, seguramente, as empresas e 

outras entidades empregadoras neste esforço. A articulação já existente com algumas 

entidades foi particularmente evidenciada por uma das beneficiárias consideradas nesta 
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investigação que percepcionou a dinâmica do serviço a esse nível e a sentiu como favorável 

(B1). 

Por último, e tocando muito directamente o nosso objecto teórico, surge a necessidade 

da clarificação dos processos através dos quais os beneficiários de RSI podem aumentar as 

suas qualificações escolares e profissionais. Esta foi, de facto, uma lacuna evidenciada no 

discurso das nossas entrevistadas, bem como o desconhecimento e as incertezas quanto a 

possibilidades futuras de cada um dos processos e a sua contribuição para a mudança de rumo 

das suas vidas. O conhecimento dos processos em que se vêem envolvidos é, para nós uma 

questão central. Tratando-se de processos potenciadores de mudanças estruturais na vida dos 

beneficiários mais se justifica uma correcta e directiva abordagem destas questões. Aqui 

colocamos a tónica na abordagem que é feita em sede dos CNO mas, de forma muito cara a 

esta investigação, na abordagem que é feita por parte de equipas cuja principal função é 

trabalhar no sentido da autonomia dos beneficiários de RSI.  

O encaminhamento dos beneficiários para processos conducentes ao aumento das suas 

qualificações escolares e profissionais não deverá ser efectuado sem uma análise tão 

aprofundada quanto possível dos percursos de vida daqueles, de modo a reunir elementos que 

permitam avaliar a pertinência dos processos para cada um dos beneficiários em questão, dos 

seus projectos de vida individuais e/ou familiares, a oportunidade do momento das suas vidas 

em que se encontram. Uma postura muito diversa desta poderá deitar por terra todo um 

trabalho desenvolvido no sentido de dotar os beneficiários de condições que permitam a sua 

reinserção social e profissional. Queremos deixar clara a nossa posição relativamente à 

centralidade que observamos no aumento das qualificações escolares e profissionais para se 

operarem mudanças significativas nos percursos de vida dos beneficiários de RSI destacando-

nos das posturas que colocam esta questão de forma indiscriminada, numa linha em que a 

questão numérica é um dos factores mais decisivos. Tendo bem presentes os percursos de vida 

aqui retratados, fica patente a necessidade de um esforço no seu tratamento pela observância 

da diferenciação dos beneficiários muito concretamente no que diz respeito ao aumento das 

suas qualificações escolares e profissionais. Tal possibilita que se tenha uma perspectiva mais 

focalizada nas situações particulares e não tanto na análise genérica dos motivos subjacentes à 

condição de assistido. 

Ainda a propósito desta questão pensamos que uma cooperação institucional forte 

constituiria um aspecto totalmente motivador, para aqueles que fazem esforços no sentido da 

sua autonomia pela via do aumento das suas qualificações escolares e profissionais. 
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Na nossa perspectiva, e sublinhando, tal só acontece numa dinâmica de trabalho de 

proximidade que, para além dos técnicos das equipas de acompanhamento, veja implicada a 

comunidade local. Entendemos que o desenvolvimento se faz muito e cada vez mais com base 

local e, sendo que as pessoas são elementos-chave desse desenvolvimento, o sentido desse 

desenvolvimento deve ser de dentro para fora. A potenciação de sinergias é sem dúvida aquilo 

que entendemos estar na base de uma comunidade que se pretende qualificar não 

desperdiçando os investimentos individuais feitos neste sentido. Com efeito só se atinge este 

objectivo incluindo todas as partes. É nesta linha que a Cooperativa Sol Maior tem vindo a 

estruturar a sua acção. No âmbito do acompanhamento de beneficiários de RSI, as primeiras 

intervenções passaram efectivamente pela sensibilização de entidades e individualidades 

locais para a participação, em conjunto com a Equipa, em projectos de cariz social 

nomeadamente o acompanhamento de beneficiários de RSI.  

Com um modelo de intervenção pensado e construído com base nesta postura a 

dinâmica parecia estar instalada. No entanto, estando este modelo de intervenção ainda numa 

fase embrionária algumas questões se levantaram à investigadora que motivaram o presente 

estudo. Uma primeira linha orientadora nesta questão concreta do aumento das qualificações 

escolares e profissionais dos beneficiários de RSI foi traçada. A tipologia de casos à qual 

chegamos permitir-nos-á trabalhar com a diferenciação dos beneficiários na tentativa de ir 

para além de respostas formatadas como à frente se discutirá. Pela utilização desta forma de 

tratamento dos dados foi possível encontrar um sentido em termos de comportamentos, 

disposições e representações das beneficiárias face ao RSI e projectos futuros, nomeadamente 

os que passam pelo aumento das suas qualificações escolares e profissionais.  

Resultado de uma observação-participação que extravasa os limites temporais do estágio fica 

a noção de que muito trabalho há a desenvolver neste âmbito. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo apresenta as considerações a que se chegou no final desta 

investigação. Dá-nos conta dos contributos que, com base nestas considerações, se inscrevem 

no modelo de intervenção. Num contexto de estágio em sede do Mestrado em Sociologia 

importou também fazer algumas recomendações e propostas para intervenções futuras dos 

sociólogos para as quais contribui avaliação global do estágio.  

 

Num contexto de investigação-acção, a questão da objectividade do investigador é 

colocada com maior veemência. Esta contingência é reforçada também pelas características 

do próprio objecto empírico de análise e pelas condições em que se realiza a investigação. No 

entanto, associados a esta circunstância não existem apenas aspectos negativos, pelo 

contrário. A dinâmica proporcionada por este tipo de investigação permite ao investigador 

uma compreensão aprofundada dos dados e, sob várias perspectivas, nomeadamente a 

perspectiva do objecto, a perspectiva institucional, a perspectiva técnica. Tal facto confere à 

investigação um carácter de rigor e, pela aproximação à realidade, obriga à observação ainda 

mais rigorosa dos trâmites científicos próprios da investigação sociológica.  

No nosso caso concreto, estivemos confrontados com o papel de participante-

observador, relativamente ao contexto onde decorre uma parte significativa da acção de 

acompanhamento de beneficiários de RSI (o nosso objecto empírico de análise). Explicitando 

um pouco mais é forçoso dizer que a investigadora se situou em grande parte dos momentos 

em que a Equipa de acompanhamento, de forma directa, desempenhou a sua actividade mas 

também esteve presente no momento de desenvolvimento de projectos específicos no 

desenrolar das actividades próprias do Protocolo estabelecido com a Segurança Social. Quer 

isto dizer que, desde a constituição da dinâmica da Equipa até ao encaminhamento dos 

beneficiários, a investigadora teve a possibilidade de conhecer as fases processuais que 

envolvem em concreto a medida RSI. Assim, no decurso do estágio no âmbito do Mestrado 

em Sociologia, e de forma muito focalizada, teve a oportunidade de colocar as suas 

interrogações sustentadas teoricamente e que se direccionavam para uma prática recorrente ao 

nível da inserção dos beneficiários de RSI. Essa prática prende-se com o encaminhamento 

para processos que permitem o aumento das qualificações escolares e profissionais dos 
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beneficiários. Através da análise documental, constatamos que tal prática é fruto, por um lado, 

da prioridade dada às qualificações por parte do Governo com a introdução da iniciativa 

“Novas Oportunidades” e por outro, da ausência de respostas a outros níveis e de uma visão 

linear quanto a esta questão.  

O alargamento da rede de centros RVCC, o estabelecimento de protocolos destes 

centros com outras entidades no sentido de se aproximarem dos destinatários, o surgimento do 

referencial do 12º ano e o anúncio das alterações ao nível da escolaridade mínima obrigatória 

e ainda o Processo de Bolonha trouxeram uma situação nova à realidade portuguesa. 

Referimo-nos a uma urgência quanto ao aumento das qualificações e a uma necessidade de 

flexibilizar e uniformizar os sistemas de educação/formação seguindo as orientações 

estratégicas da União Europeia nestes domínios. É neste contexto que se desenrola a presente 

investigação. 

  Para além da questão da confluência de duas grandes medidas de política outras 

particularidades tocaram a investigação. Em primeiro lugar, o facto de ter por base uma 

modalidade inovadora no que diz respeito a um Mestrado: a de relatório de estágio. Em 

segundo lugar, o trabalho dentro da área social. O primeiro aspecto obrigou a investigadora a 

uma postura no seio da sua equipa de trabalho bastante diferente daquilo que era comum neste 

campo. Quanto ao segundo aspecto, o trabalho na área social revelou-se um contexto 

particularmente delicado pelas especificidades no que diz respeito ao trabalho com um 

público em situação de desfavorecimento social, os beneficiários de RSI. Devido a estas 

questões a investigadora teve que observar de forma criteriosa algumas regras durante o 

trabalho de terreno no sentido de clarificar a sua postura perante colegas e beneficiários, não 

criando falsas expectativas relativamente a estes últimos, sob pena de ver comprometidos os 

resultados da investigação. 

Por último, a opção pelo estudo de casos revela-se uma opção que remete a 

investigação para a procura de soluções. Na impossibilidade de proceder a generalizações, a 

mais-valia desta investigação centra-se, acima de tudo, na estruturação de um quadro 

conceptual que permitirá delinear a intervenção a realizar junto do público-alvo no âmbito da 

execução de medidas de política social e educativa pela observância da diferenciação dos 

beneficiários de RSI. A diferenciação dos beneficiários constitui, de facto, o princípio e o fim 

desta investigação. Ainda na fase exploratória desta investigação surge a necessidade de 

problematizar a prática instalada relativamente à intervenção junto dos beneficiários 

nomeadamente quanto à necessidade do aumento das suas qualificações escolares e 

profissionais. A relação directa do aumento das suas qualificações escolares e profissionais 
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face à resolução dos problemas dos beneficiários e, em última instância, à autonomia da 

medida RSI tornou-se uma questão preocupante para a investigadora. Tendo em conta que a 

actual conjuntura remete para esta medida pessoas que não reuniriam, à partida, condições 

para receber uma prestação social, tais como trabalhadores ou jovens em plena idade activa, 

este facto induziria por si só um olhar mais atento sobre os beneficiários com base nos seus 

percursos de vida.  

Dada a dimensão desta questão social seria impossível trabalhar cada caso 

isoladamente. Relembramos que, cada Protocolo estabelecido por IPSS com a Segurança 

Social, tem no mínimo 180 processos em acompanhamento que compreendem, para além do 

titular da prestação, o seu agregado familiar. Por tal facto, a construção de uma tipologia de 

casos afigurou-se como pertinente para o tratamento destas questões de forma sistémica e 

enquadrando as situações particulares num todo mais amplo.  

As propostas emergentes resultam dos problemas científicos levantados bem como da 

análise de dados efectuada. Considerando que o desenvolvimento se faz, também, em base 

local, uma questão que se coloca diz respeito à posição privilegiada de proximidade das 

instituições face aos indivíduos. Estarão as comunidades locais verdadeiramente estruturadas 

para integrar os sujeitos que elas próprias auxiliaram a qualificar, conferindo assim maior 

sentido e materializando a acção de técnicos e instituições que se debatem com 

constrangimentos na tentativa de resolução das mais variadas problemáticas no seu percurso 

de inserção? 

 

1.Contributos para um modelo de intervenção diferenciado  

O que se apresenta seguidamente é fruto de um processo de investigação realizado 

com base numa forte articulação entre conhecimentos académicos e práticas profissionais. 

Fundamenta-se nas conclusões que podemos retirar da análise dos dados recolhidos.  

Considerando o modelo de intervenção, em experimentação pela Equipa de 

acompanhamento de beneficiários de RSI da Cooperativa Sol Maior, gostaríamos de aqui 

trazer alguns inputs no sentido de um apuramento do mesmo.  

Antes de mais, a extensão do conhecimento dos problemas e necessidades que 

permeiam os percursos de inserção/reinserção social de muitos dos beneficiários de RSI e que 

estão na base da manutenção da medida à comunidade local. Por outro lado, parece-nos 

crucial um reforço de cooperação no seio da própria estrutura: para além dos cooperantes 

individuais e institucionais a Equipa, em colaboração com a Direcção, poderia dinamizar de 
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forma regular a comunicação com a comunidade local, na tentativa de mobilizar esforços para 

a resolução de problemas que afectam muitos dos beneficiários. 

A criação de um momento de trabalho conjunto e sistemático entre a Equipa e os CNO 

da área de residência dos beneficiários impõe-se nesta perspectiva de trabalho de base local. 

Esta parceria seria no sentido de se clarificar os processos de aumento das qualificações 

escolares e profissionais e trabalhar possibilidades apontando direcções para a rentabilização 

das qualificações obtidas. Pensamos que a acção das equipas de acompanhamento sairia 

reforçada se, numa colaboração ainda mais estreita com os Centros Novas Oportunidades, se 

pudessem desenhar percursos que efectivamente passassem pelo aumento das qualificações 

escolares e profissionais no sentido da autonomia da medida RSI. O fio condutor seria a 

tentativa de tornar mais sólidos e estruturais esses primeiros trajectos. O que constatamos e 

que tentaremos alterar é o entendimento que muitos têm destes processos como uma etapa 

final quando ela deveria ser verdadeiramente um começo. Se, como refere Eduardo Rodrigues 

(2006), “ a vertente institucional adquire uma particular importância na análise das políticas 

sociais pela possibilidade de induzir efeitos concretos nos sujeitos” o mesmo se poderia dizer, 

numa outra escala, da vertente individual por intermédio de cada um dos técnicos envolvidos. 

Se estes, enquanto partes integrantes de uma instituição, poderão reproduzir representações 

mais ou menos aproximadas à sua realidade, poderão também, com base em análises de base 

científica, estruturadas e direccionadas, constituir-se em motores impulsionadores de boas 

práticas ao nível da intervenção. Este seria mais um dos inputs desta investigação ao modelo 

de intervenção da Cooperativa Sol Maior no âmbito do Protocolo RSI. Estaríamos aqui 

perante um nível micro de actuação ao nível da implementação de políticas, numa lógica onde 

os papéis de cada uma das partes são preponderantes para a obtenção de pequenos sucessos. 

Face às contingências desta investigação, essencialmente temporais, apresentamos 

agora, com carácter proposicional o produto deste estágio em sede do Mestrado em 

Sociologia. Considerando os inputs acima referidos a criação de uma plataforma que 

combatesse a ausência de articulação entre o trabalho técnico e a comunidade envolvente na 

resolução dos problemas dos beneficiários de RSI, nomeadamente ao nível da sua integração 

profissional constituiria o resultado final, em termos de produto, desta investigação. Em 

concreto, e em linha com a investigação efectuada propomos perspectivar/delinear soluções 

para o trabalho de mulheres que concretizassem várias possibilidades de acordo com as 

contingências do actual mercado de trabalho e de acordo com as possibilidades, 

potencialidades e capacidades próprias das beneficiárias de RSI. A nossa expectativa é a de 

um contributo para a aplicação de políticas sociais de forma não estandardizada. Se, no 
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âmbito dos processos RVCC, sejam eles exclusivos ou associados a uma qualificação 

profissional, estamos primeiramente a trabalhar competências deveríamos enquadrá-las em 

projectos de vida mais amplos, para além do puro aumento das qualificações escolares.  

Do cruzamento de duas políticas, educativa e social, deveria resultar mais do que um 

aumento, em termos numéricos, do nível de qualificações e a satisfação das necessidades 

básicas. No que diz respeito à primeira ela deveria permitir transformar-se num conjunto de 

ferramentas ao dispor do indivíduo e da comunidade na criação de projectos comuns; a 

segunda deveria criar as condições para que isso acontecesse: pela dignificação do indivíduo 

satisfazendo as necessidades básicas da sociedade hodierna, pela constituição de pontes reais 

e não somente teóricas entre os intervenientes de todo o processo maximizando esforços, pela 

capacitação dos beneficiários das suas potencialidades, e pela assunção de questões de 

cidadania de que muito se fala mas que pouco se materializam.  

Pensamos existirem condições mínimas na comunidade para a concretização desta 

plataforma até porque outras acções se equacionaram, a outros níveis, que puderam contar 

com alguma participação da comunidade. Posicionando-se para além de problemas 

segmentados, esta plataforma tocaria questões de fundo que atingem toda uma comunidade.   

 

2.Recomendações e propostas de intervenções futuras dos sociólogos  

Ao longo do estágio em sede do Mestrado em Sociologia, algumas questões se 

levantaram nomeadamente quanto à participação dos sociólogos em determinadas áreas e a 

determinados níveis nas organizações. Estas questões ganharam ainda mais pertinência pelo 

facto do objecto empírico de análise da presente investigação serem os destinatários da acção 

da Equipa onde a investigadora se enquadra enquanto técnica. Queremos com isto dizer que 

não se coloca qualquer obstáculo à confluência de uma postura mais analítica com uma 

postura mais interventiva ou num plano mais executivo. Aliás parece-nos de grande 

pertinência que tal aconteça. Fica assim evidente uma das possíveis intervenções dos 

sociólogos nas organizações.  

Como já foi explicitado acima a investigadora participou na estruturação da Equipa 

onde desempenha a sua actividade tendo ficado, por indicação da Coordenadora ao nível do 

NLI, responsável por duas funcionárias. Ao nível da entidade empregadora foram também 

atribuídas responsabilidades de gestão de alguns dos recursos humanos da entidade. Estas 

actividades foram desempenhadas com o máximo de empenho e profissionalismo recorrendo 

a conhecimentos teóricos sobre o assunto uma vez que era a primeira vez que tal acontecia 

num contexto tão específico. Desenvolve-se assim uma actividade na entidade empregadora, 
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embora não de forma profissionalizada nem instituída formalmente, mas para a qual muitos 

sociólogos se sentem vocacionados e para a qual possuem um conjunto de conhecimentos 

teóricos e ferramentas de trabalho comuns à gestão de Recursos Humanos que podem por em 

prática. Esta é, de facto, uma área de intervenção onde os sociólogos se têm situado e onde 

são reconhecidos. Gostaríamos, no entanto, de salientar a necessidade intrínseca a muitas 

instituições cujo trabalho se situa na área da intervenção social, de uma gestão dos seus 

Recursos Humanos. No seio da Cooperativa Sol Maior ficou claro para a investigadora que o 

grau de integração dos recursos humanos e o seu alinhamento com os objectivos da instituição 

são condições essenciais para a sua motivação e por essa via para o sucesso das suas 

intervenções. Numa cooperativa esta questão é abordada de forma mais ou menos natural mas 

tem de ser necessariamente conduzida sob pena de se perderem elementos e contributos 

fundamentais ao desenvolvimento da instituição. Um número considerável de instituições 

encontra-se distante desta realidade e constitui um campo de possibilidades para o sociólogo. 

Pela natureza da sua postura (analítica, reflexiva) num contexto organizacional o 

sociólogo constitui-se como elemento fundamental em vários momentos nas instituições. Da 

integração dos recursos humanos até à investigação passando pela análise das necessidades da 

instituição a diversos níveis, através de estudos, ou participando na definição estratégica do 

percurso a seguir no sentido do desenvolvimento das instituições, o sociólogo vai sendo 

chamado a dar os seus contributos tendo por base a sua formação teórica. Segundo José 

Madureira Pinto aos sociólogos “tem de sobrar-lhes profissionalismo e sentido de 

responsabilidade adequados para obterem sobre a dinâmica social uma visão realista”. Esta 

postura terá lugar privilegiado nos muitos espaços de actuação dos sociólogos. Partilhamos 

ainda da perspectiva de António Firmino da Costa quando refere que não basta adquirir 

conhecimentos para se ganharem competências. As competências são, de facto saberes em 

acção devidamente mobilizados de acordo com as situações concretas. Esta capacidade de 

mobilização de saberes só se adquire através de treino concreto e exercício continuado, tanto 

quanto possível com acompanhamento e orientações de outros sociólogos mais 

experimentados. 

Com base no que anteriormente foi dito, e de acordo com a investigação efectuada, 

permitimo-nos deixar aqui alguns apontamentos relativamente a intervenções futuras. A 

proposta de intervenção que apresentamos constituiu uma ambição que marcou os primeiros 

momentos desta investigação que não queríamos deixar cair por terra por considerarmos uma 

intervenção que, em linha recta, seria a mais lógica no sentido da continuidade e 

aprofundamento deste estudo. Com uma ligação profunda ao título deste trabalho, impõe-se 
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uma abordagem, com enfoque institucional, à temática desenvolvida, incidindo directamente 

sobre empresas e instituições com potencial empregador, num contexto local. O objectivo 

central seria aferir das representações destas, relativamente à medida de política educativa 

“Novas Oportunidades”, à medida de política social RSI e à conjugação das duas 

materializadas nos percursos de inserção/reinserção de uma população em situação de 

desfavorecimento social como são os beneficiários de RSI, favorecendo assim uma 

aproximação ao mercado de trabalho por parte destes mas fundamentalmente uma 

rentabilização de competências, recursos e sinergias existentes entre instituições. 

Ainda no campo institucional pensamos importante sublinhar algum distanciamento 

entre as duas medidas. Surgiria então, com toda a pertinência, uma abordagem muito concreta 

relativamente aos recursos utilizados no âmbito da aplicação da medida de política social RSI. 

Um conhecimento mais profundo da medida de política educativa permitiria não apenas 

encaminhamentos com o objectivo primeiro do aumento das qualificações escolares mas, 

segundo a nossa perspectiva, trabalhar competências por intermédio de acções conjuntas 

preparando terreno para uma efectiva integração social. 

  

3. Avaliação global do estágio   

Em primeiro lugar gostaríamos de aludir ao carácter inovador deste Mestrado. Ao ter 

conhecimento da possibilidade de realização de um estágio no âmbito do Mestrado em 

Sociologia desde logo se definiu a opção da investigadora. A frequência de um Mestrado foi 

sempre equacionada como um momento privilegiado para uma reciclagem e aprofundamento 

dos conhecimentos obtidos na formação de base; a figura de um estágio veio responder aos 

anseios de consolidação de uma prática profissional. A pertinência deste momento está, então, 

associada a necessidades profissionais de quem deseja manter-se actualizado no âmbito da sua 

formação de base mas surge também como o resultado lógico da experiência profissional em 

linha com as necessidades da instituição onde se desenvolve a actividade da investigadora. 

Muito embora a programação da vida profissional, o Mestrado em Sociologia surgiu 

num momento de grandes mudanças a este nível. Esta situação, ao invés de constituir um 

problema apresentou-se como uma oportunidade uma vez que havia a possibilidade de 

participar de forma muito directa no surgimento de uma instituição. Enquanto socióloga, e 

para além de um trabalho técnico mais formalmente definido, a investigadora sempre 

trabalhou com um elevado grau de autonomia o que permitiu pensar e delinear a intervenção 

realizada. Num ou outro momento a investigadora teve a oportunidade de participar em 

projectos para os quais o papel e conhecimentos dos sociólogos são requisitados. Teve, ainda, 
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a possibilidade de realizar estudos directamente ligados à actividade profissional no âmbito de 

uma pós-graduação realizada, com o aval e incentivo das entidades às quais a sua actividade 

se encontrava ligada, a saber, a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro e o Centro de 

Emprego de Vila Nova de Gaia. Assim, quando sucedeu a mudança em termos profissionais, 

e estando a meio percurso do Mestrado, o que estava estruturado em torno de uma temática 

que a investigadora gostaria particularmente de aprofundar sociologicamente traduziu-se 

numa necessidade de auxiliar a estruturar um projecto central da nova entidade empregadora, 

bem como contribuir com conhecimentos sociológicos actualizados para a consolidação da 

dinâmica da mesma.  

A proposta de estágio foi efectuada, de acordo com as normas vigentes, junto da 

entidade acolhedora. Foi também solicitado um pedido de autorização e uma informação 

dando conhecimento à Segurança Social do estágio uma vez que a actividade da Equipa se 

desenrola por intermédio de um protocolo da entidade com aquela estrutura e porque a 

investigadora equacionava a necessidade de uma análise documental. Assim, após 

deferimento, ainda que informal, do pedido efectuado junto da Segurança Social e aceitação e 

acolhimento por aquela que passaria a ser a entidade acolhedora, inicia-se o estágio. Para tal 

muito contribui a abertura institucional demonstrada pela Cooperativa Sol Maior bem como a 

consideração da relevância da investigação principalmente para um dos projectos centrais a 

desenvolver pela entidade empregadora: o acompanhamento de beneficiários de RSI. 

Usufruindo do mesmo grau de autonomia experienciado em actividades profissionais 

anteriores mas confrontada com uma realidade de trabalho diferente daquela a que estava 

habituada, as questões mais concretas relacionadas com o estágio tiveram que ser colocadas à 

Equipa, na qual a investigadora estava agora inserida. De entre elas a grande preocupação 

colocou-se a nível metodológico uma vez que a investigadora pretendia efectuar uma 

observação participante e análise documental quer de dados mais genéricos quer de dados 

mais específicos que pudessem surgir da dinâmica própria da equipa. Focados os postulados 

éticos e deontológicos que pautam a actividade dos sociólogos, bem como os objectivos do 

estudo, a compreensão e colaboração da equipa foram uma constante. O interesse 

demonstrado pelo estudo assim como a pertinência verificada quanto à aplicação de alguns 

conhecimentos e práticas resultantes do Mestrado em curso possibilitaram condições 

favoráveis à realização da investigação. 

Até à fase final do trabalho de terreno a avaliação a fazer do estágio foi globalmente 

positiva tendo para isso contribuído todos os aspectos acima descritos. Um último momento 

fica por avaliar e diz respeito à apresentação de resultados/produto final à entidade 
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acolhedora. Os resultados serão também transmitidos aos beneficiários que gentilmente se 

disponibilizaram a participar neste estudo. Ficamos na expectativa de poder por em prática os 

conhecimentos resultantes deste processo e os inputs a que chegamos. Acima de tudo 

esperamos ter contribuído para a reflexão sobre uma prática que afecta a vida de um número 

muito significativo de pessoas. 
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ANEXO 1                                RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO  

         
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL – INSERÇÃO  

         
        NLI: SOLMAIOR 

               
I - Acordos de Programa de Inserção               
                    

Nº de Acordos de inserção (transitados do 
mês anterior)   

N.º de beneficiários abrangidos nos 
Acordos de Inserção (transitados do 

mês anterior) 
  

      
                    

Nº de Acordos de inserção assinados 
(novos no mês)   N.º de beneficiários abrangidos nos 

Acordos de Inserção (novos no mês)   
      

                    

Nº de Acordos de Inserção (cessados no 
mês)   Nº de Beneficiários (cessados no 

mês)   
      

                    

Nº de Acordos de inserção (a transitar para 
o mês seguinte)   

N.º de beneficiários abrangidos nos 
Acordos de Inserção (a transitar para 

o mês seguinte)
  

      

II - Caracterização de todos os Beneficiários por Idade e Sexo a frequentar Acções de Inserção 
                    

0-5 6-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 » 65 Totais   
M F M F M F M F M F M F M F M F M F   
                  VERDADEIRO 

                    

III - Distribuição de todos os beneficiários por Áreas de Inserção (com Acordo de Inserção)      
           

Áreas Recursos de inserção N.º acções 
contratualizadas N.º acções cessadas 

  
Pré-escolar/Jardim de Infância       
Escolaridade Obrigatória       
Ensino Secundário       
Ensino Especial       
Ensino Técnico-Profissional       
Ensino Superior       
Ensino Recorrente       
Educação Extra-Escolar       

Educação 

Cursos EFA       
Sistema de Aprendizagem       
Formação Profis. Especial       
Formação Profis. Especial – Programa Constelação       
Formação Profis. Qualificante       
Formação Profis. Não Qualificante       
Qualificação Inicial       
Qualificação Profis.       
Aprendizagem       
Educação e Formação       
Formação Profis, para Desempregados       
Formação Sócio-Profissional       
Cursos Formação-Emprego       

 
 
 
 
 
 

Formação Profissional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação Profissional 
Formação para Grupos Desfavorecidos       
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 
          

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL – INSERÇÃO 
          
        NLI: SOLMAIOR 

                   

Áreas Recursos de inserção N.º acções 
contratualizadas N.º acções cessadas 

 
Informação e Orientação Profissional      

Prog. Ocup. Carenciados      
Prog. Ocup. Subsidiados      
Escolas-Oficina      
Prog. Inserção-Emprego      
Empresas Inserção      
Rede-Ajuda      

Mercado 
Social de 
Emprego 

Emprego Protegido      

Criação de 
Emprego Prog. estímulo à oferta de emprego 

    

 
Criação de Empresas      

Estágios Profissionais      
Bolsas individuais Formação      

Formação e 
Emprego 

Bolsa de Formação por iniciativa do 
trabalhador

     
Colocação em Mercado de Trabalho      

Preparação pré-profissional      

Emprego 

Reabilitação 
Profissional Readaptação ao trabalho      

Educação para a saúde      

Planeamento Familiar      

Saúde Materna      

Saúde Infantil      

Plano Nacional de Vacinação      

Prevenção 
Primária 

Outros      

Consultas de medicina familiar      

Estomatologia      

Oftalmologia      

Psiquiatria      

Psicologia      

Consultas/ 
Tratamentos 

Outras      

Alcoolismo      

Saúde 

Desintoxicação 
Toxicodependência      
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 
         

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL – INSERÇÃO 
         
        NLI: SOLMAIOR 
                   

Áreas Recursos de inserção N.º acções 
contratualizadas N.º acções cessadas 

 

Amas/ Creche Familiar/ Creche      

Lares Crianças e Jovens      

Actividades de Tempos Livres      

Acolhimento 
institucional 
ou familiar de 
crianças e 
jovens Famílias de acolhimento para 

crianças e jovens 

    

 

Colónias de férias      

Centro de Apoio Familiar e Formação Parental      

Acompanhamento e Educação Sócio-Familiar      

Famílias de acolhimento para idosos 

    

 

Lar para idosos      

Acolhimento 
Institucional 
ou Familiar a 
pessoas 
idosas 

Centro de Dia/ Centro de Convívio 

    

 

Apoio Domiciliário      

Famílias de acolhimento para 
deficientes 

    

 

Centro de Actividades Ocupacionais 
– CAO 

    

 

Lar Residencial      

Acolhimento 
Institucional 
ou Familiar a 
pessoas 
portadoras de 
deficiência 

Intervenção Precoce      

Apartamentos de reinserção social 
para toxicodependentes 

    

 

Residências para portadores de 
HIV-Sida 

    

 

Acolhimento 
Institucional 
ou Familiar a 
problemáticas 
específicas 

Apoio domiciliário a pessoas 
portadoras de HIV-Sida 

    

 

Unidade de Vida Apoiada 
    

 

Unidade de Vida Autónoma 
    

 

Unidade de Vida Protegida 
    

 

Acção Social 

Acolhimento 
Institucional 
a pessoas 
com doenças 
do foro 
mental ou 
psiquiátrico Fórum sócio-ocupacional 
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 
          

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL – INSERÇÃO 
          
        NLI: SOLMAIOR 
                   

Áreas Recursos de inserção N.º acções 
contratualizadas N.º acções cessadas 

 
Unidade de apoio integrado p/ 

pessoas em situação de dependência 
  

 
Apoio a 

pessoas em 
situação de 

dependência 
Apoio domiciliário integrado a 

pessoas com dependência 
  

 
Apoio pessoal e familiar em 
situação de isolamento social 

  

 
Apoio pessoal em situação perca de 

auto-estima e autonomia 
  

 
Acções de apoio à organização da 

vida quotidiana 
  

 
Apoio ao exercício de cidadania   

 

Acção Social 

Apoio 
Psicossocial 

Apoio familiar: a nível de relações e 
dinâmicas 

  

 

Arrendamento 
Público 

Programa de Realojamento   

 

Situação de Emergência    

Arrendamento Privado    
Obras de Conservação    
Obras de Beneficiação    

Apoio à 
Melhoria do 
Alojamento Obras de Adaptação    

Habitação 

Regularização da situação Habitacional    
Total    

          VERDADEIRO VERDADEIRO  
                   
                   
                   
                   

Técnico Responsável: Cooperativa Sol Maior    

                   

                   

Data a  que se referem os dados apresentados:           
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ANEXO 2 
 

 
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

 
ACORDO DE PROGRAMA DE INSERÇÃO 

 
 Inicial  Adenda por revisão  Novo  (*) 

                                                       

(*) No caso  de caducidade do programa de inserção inicial 
 
    1.  Elementos relativos ao titular da prestação 

 

 

  

Nome  completo do titular da prestação____________________________________________________________________________________________ 
 

    

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Nº  de Identificação de Segurança Social            Nº de processo familiar _________   _______________________ 
                                                                                                                                  Ano                                           

 
     

    2.  Núcleo  Local de Inserção 
 

 

 
 

Designação  do NLI_________________________________________________________________________________________________________  

 Nome do técnico de acompanhamento  _________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

    3.   Elementos relativos à atribuição da prestação 
 

 

                   

Data  do requerimento           Data  do despacho   do requerimento          
 Dia Mês          Ano  Dia Mês Ano  

 

 

 

 

     4.   Elementos relativos  ao agregado familiar abrangido pelo programa de inserção 
 

 

 Nº DE 
ORDEM 

 

NOME 
 

NISS 
 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

      10    

      11    

      12    
      

5. Objectivos gerais do programa de inserção 
 

     

     

     

     

     

     
     
                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( continua  no verso )          
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6.  Acções  do programa de inserção 
 

1 

Identificação da acção _______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ Duração de _____/____/________  a _____/_____/________

Nome dos membros do agregado familiar________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entidade responsável _______________________________________________________________________________________________________ 

    

Apoios a conceder __________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Técnico do sector responsável pelo acompanhamento _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

2 

Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/____/________  a  ____/____/_________ 

Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 

Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

   

3 

Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/____/________  a  _____/____/________ 

Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 

Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

   

 4 

 Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/____/________  a ____/____/_________ 

 Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 
 Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

   
 ( continua na pág. seguinte )   
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5 

Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/____/________  a ____/____/_________ 

Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 

    

Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

6 

Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de _____/____/________  a ____/____/________ 

Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 

Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

   

7 

Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/_____/________  a ____/_____/________

Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 

Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

   

 8 

 Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/____/________  a ____/____/_________ 

 Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 
 Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 ( continua na pág. seguinte )  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Mod. RSI 04/2006 – DGSSFC                                                                                                                                                                                                                                          Pág. 3/4      
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9 

Identificação da acção _______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ Duração de _____/____/________  a _____/____/________ 

Nome dos membros do agregado familiar________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entidade responsável _______________________________________________________________________________________________________ 

    

Apoios a conceder __________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Técnico do sector responsável pelo acompanhamento _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

10 

Identificação da acção __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ Duração de ____/____/________  a ____/____/__________

Nome dos membros do agregado familiar_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Entidade responsável __________________________________________________________________________________________ 

Apoios a conceder ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Técnico do sector responsável pelo acompanhamento ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

  
7. Obrigações assumidas pelo titular da prestação e outros elementos do agregado familiar 

 

  

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
   

8. Aprovação do programa de inserção 

  

   
 
 
 ____/____/________                                                      ________________________________________________________ 
     Data da apresentação ao NLI                                                                                                                                                  Assinatura do técnico de acompanhamento 
  
 
____/____/________                                                      ________________________________________________________ 
    Data da aprovação pelo NLI                                                                                                                                                          O coordenador do NLI 
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ANEXO 3 
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 92

 



 

 93

 



 

 94

 



 

 95

 



 

 96

 



 

 97

 



 

 98

 



 

 99

 



 

 100

 



 

 101

 



 

 102

 



 

 103

 
 



 

 104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 105

 



 

 106

 



 

 107

 



 

 108

 



 

 109

 



 

 110

 



 

 111

 



 

 112
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ANEXO 4 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTAS SEMI-DIRECTIVAS A BENEFICIÁRIOS DE RENDIMENTO 

SOCIAL DE INSERÇÃO 

 

Protocolo: 

- Apresentação da investigadora; 

- Contextualização institucional;  

- Contextualização do projecto e objectivos; 

- Garantia de confidencialidade e anonimato; 

- Solicitação da participação; 

- Solicitação de autorização para gravar a entrevista. 

 

 

I. Caracterização Sociodemográfica 

 

1- Sexo   

 

Masculino�  Feminino� 

 

2- Idade ___ 

 

3- Estado Civil 

 

Solteiro� 

Casado/União de Facto� 

Divorciado/Separado� 

Viúvo� 

 

4- Residência 

 

Concelho ______________ Freguesia _______________ 
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5- Nível de escolaridade 

Não saber ler /escrever � 

< 1º ciclo � 

1º ciclo � 

2º ciclo� 

3º ciclo � 

Ensino Secundário � 

Ensino Médio � 

Ensino Superior � 

 

6- Condição perante o trabalho 

 

Exerce Profissão/Actividade   Sim �  Não � 

Doméstica � 

Estudante � 

Incapacitado para o Trabalho � 

 

 

7- Situação face ao emprego 

 

Primeiro emprego�  

Desempregado� DLD � 

Empregado à procura de novo emprego� 

 

II. Trajectória de vida (até chegar ao RSI) 

 

8- O que motivou o requerimento do RSI (que circunstâncias o levaram a recorrer à 

medida)? 

9- Perspectivou outras soluções? Quais? 

10- O que constituiu para si impeditivo de as seguir (às outras soluções)? 

11- O que se alterou na sua vida após ter começado a receber a prestação pecuniária de 

RSI? 
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III. Trajectória profissional  

 

12- Já teve actividade profissional remunerada? Por conta própria ou de outrem? 

13-  Com que idade começou a trabalhar? 

14- Quantos empregos já teve? 

15- Refira dois mais significativos para si?  

16- Em relação a estes dois empregos que referiu diga, por favor qual era o sector de 

actividade e profissão. 

17- Quanto tempo permaneceu em cada um deles? 

18- O que aconteceu em concreto para ter abandonado estas actividades (razões do 

desemprego)? 

19- Os períodos de desemprego por que passou duraram quanto tempo? 

 

IV. Situação profissional actual 

 

20- Exerce algum tipo de actividade com carácter profissional neste momento? Se Sim de 

que tipo e com que periodicidade? 

Trabalho por conta de outrem (no mercado normal de trabalho) � 

Trabalho por conta de outrem (no mercado social de emprego) � 

Trabalho por conta própria (colectado, biscates) � 

Programa Ocupacional � 

Voluntariado � 

Apoio familiar � 

 
21-  Se exerce ou exerceu actividade por conta de outrem porque se mantém/manteve no 

RSI? 

22- Se lhe fosse proposto um estágio profissional ou um emprego neste momento 

aceitaria? Porquê? 

 

V.  Qualificações escolares e profissionais 

 

23- Já tomou diligências no sentido de aumentar a sua escolaridade? Como surgiu esta 

questão? 

24-  Se sim através de que meios? 
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25- O que o levou a inscrever-se no Programa Novas Oportunidades/Processo RVCC 

26- Já fez formação profissional? Na empresa ou fora dela (IEFP, Centros de formação 

privados, Ministério da Educação)? 

27- Que cursos de formação profissional já realizou? 

28- Que impacto pensa que teve ou terá o aumento de qualificações escolares e/ou 

profissionais 

28.1 – Na sua vida profissional 

28.2 – Na sua vida pessoal 

 

29- Que expectativas tinha/tem quanto ao aumento das suas qualificações escolares e/ou 

profissionais? 

30- Com as qualificações obtidas/que vai obter sente-se mais à vontade para se candidatar 

a algum emprego?  

31- Com as qualificações obtidas/que vai obter sente-se mais à vontade para aumentar a 

escolaridade ou fazer mais formação? 

32- Alguma vez equacionou criar o próprio emprego? O que faltou para concretizar esse 

projecto? 

 

VI. O RSI 

 

33-  Ao requerer a prestação pecuniária de RSI tinha conhecimento da existência de um 

Programa de Inserção (PI) e da existência de Equipas de Acompanhamento dos 

Beneficiários? 

34- Se Sim o que pensa sobre isso? 

35- Na definição do PI para si e para o seu agregado familiar propôs alguma Acção? Se 

Sim qual ou quais?  

36- Pensa que o seu PI poderia integrar outras acções? Quais? 

37- Para além do que está definido no seu PI tem tomado outras diligências no sentido de 

melhorar a sua situação? 

 

VII. Trabalho e qualificações  

 

38- Porque é para si importante o trabalho? 
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39- Das seguintes dimensões quais são as mais importantes na sua vida? Indique 3 por 

favor por ordem de prioridade 

Família � 

Religião � 

Ocupação/actividade �  

Lazer �  

Trabalho � 

Amigos � 

Formação � 

40- Tendo em conta o seu PI pensa que o aumento das suas qualificações escolares é uma 

condição sine qua none para a sua inserção profissional /autonomia da medida? Porquê? 

 

 

ANEXO 5 

 

ENTREVISTA B1 

E – Bom, gostava então de colocar-lhe algumas questões...De acordo com o seu 

enquadramento no R. S. I., gostaria primeiro fazer uma pequena caracterização que tem que 

ver com as questões associadas à demografia...e queria então perguntar a sua idade. 

e – 45. 

E – Estado Civil? 

e – Solteira. União de facto mas... 

E – É união de facto? 

e – Sim. 

E – A sua Residência? 

E – Rua D. Manuel II. 

E – Conselho e Freguesia? 

e – Vila Nova de Gaia e Freguesia de Mafamude. 

E – Escolaridade. 

e – Frequência do 8º, mas não passava. 

E – Portanto, tem o 2º ciclo completo, não é? 

e – Sim. Fiz o 3º ciclo mas completo… 

E – Neste momento exerce alguma profissão? 
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e – Não, neste momento estou desempregada. 

E – Em relação à sua situação, face ao emprego, está desempregada à quanto tempo? 

e – Já estou há 2 anos.   

E – Dois anos,...portanto é desempregada de longa duração. Muito bem. 

E – Bom,...gostaria agora então de lhe perguntar, de fazer algumas questões em relação à sua 

trajectória de vida, até chegar ao R.S.I.,...até chegar à medida do rendimento social de 

inserção. O que é que motivou o requerimento do R. S. I.? Que circunstâncias é que a levaram 

a recorrer ao R.S.I? 

e – Foi a dificuldade de assumir o compromisso, principalmente do crédito da casa. Foi isso. 

Posso explicar,…estou desempregada à dois anos, mas eu quando fui ao fundo de desemprego 

disseram-me que eu não tinha direito a nada por ser sócio-gerente e então,…Depois durante as 

aulas de cidadania a minha professora aconselhou-me, Porque não podia ir a actividades, nem 

nada, porque estava a ficar muito apertada e então, a Drª. Disse: - “Mas você pelo menos ao 

rendimento mínimo tem direito, portanto meta os papéis e veja a sua situação”. 

E – Portanto foi por aconselhamento que da professora de Cidadania. 

e – Porque eu não tinha o conhecimento, tinha o fundo de desemprego mas como era sócia – 

gerente, disseram-me que não, mas também não me informaram a dizer que… 

E – …a que teria direito. Mas entre esse momento em que de facto se viu com dificuldades e 

o momento em que foi solicitar o R.S.I., pensou noutras soluções? Perspectivou outras 

soluções para resolver a sua situação? Quais? 

e – Sim, tentei, bati em todos os hipermercados, diziam-me sempre que eram só até aos 35 

anos, e as portas começaram a fechar…tentei pelo jorna…, mas toda a gente estava a fechar-

me as portas…, eu então numa hora desesperada a professora percebeu que estava com 

problemas, e realmente orientou-me… 

E – …orientou-a para esta medida. 

e – 45 anos, já toda gente não pede, fecha a porta, não é! Para além, desculpe, de não ter 

formação quase nenhuma, não é? Não tinha o 9ºano…não tinha nada… 

E – Então acha que foi isso que constituiu um impeditivo a essas soluções, que no fundo era 

procurar emprego… 

e - Ainda algumas situações que até estava  na dúvida, não era, mas tinha o 9ºano, não 

abriram as portas. 

E – Muito bem. O que é que alterou na sua vida, após ter começado a receber a prestação 

pecuniária do R.S.I.? 
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e – …após foi uma ajuda muito grande porque eu pago 150 de crédito…e realmente foi uma 

ajuda muito grande. 

E – Essencialmente essa questão, não é? 

e – Os meus pais na altura estavam a ajudar,…mas também são reformados, e também não 

ganham muito. 

E – Claro…claro. Muito bem.   

Passando agora à sua trajectória profissional, …Já teve então actividade profissional 

remunerada? 

e – Já, vários. 

E – Por conta de outrem, …por conta própria… 

e – Sim…Sim. 

E – Também, …como referiu à bocadinho. E com que idade é que começou a trabalhar? 

e – Com 16. 

E – Com 16 anos…Consegue-me dizer mais ou menos quantos  é que já teve? (empregos) 

e - ….Hum…uns 6, 8. Uns 6,8 já não me lembro muito bem…mas 6/8. 

E – Eu gostava, se possível, de me referir dois que tiveram mais significado para si. 

e - …Hum…mais significado? Apesar de ter um tempo mais curto? 

E – Sim. Aqueles que lhe foram mais significativos…. 

e – Quando trabalhei com o ensino especial…auxiliar, …e também gostei muito da parte da 

ourivesaria,…também gostei. 

E – E portanto esteve pouco tempo nessa… 

e - …era sazonal, era uma senhora teve o bebé e eu fui fazer esse tempo. Mas gostei muito. 

E – Muito bem. Em termos de sector de actividade, estava na área social, não é? Depois na 

área da indústria, ourivesaria, Certo? Na primeira actividade tinha funções de auxiliar e na 

segunda? 

e – Na segunda de fabricante. Fazia mesmo as peças…a malha…nós chamamos engatar a 

malha… 

E – Portanto trabalhava numa linha, digamos de montagem, numa banca, então era operária 

nessa indústria. 

e – Sim,…Sim. 

E – E então quanto tempo é que permaneceu em cada um deles? 

e – Ah…6 e 5. Seis por conta de outrem, não é, e 5 por minha conta. 

E – Enquanto na ourivesaria… 

e – Sim,…Sim. 
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E – …e enquanto auxiliar? 

e - Foi mais ou menos 3 meses. 

E – E o que é que aconteceu em concreto por ter abandonado estas actividades? 

E – A primeira era temporário, foi mesmo temporário. A segunda foi o meu cunhado, 

…portanto, …estávamos em altura de crise, estava a iniciar a crise, e ele foi à falência. 

Depois vendeu as máquinas à minha irmã, à mulher dele, e depois não sabíamos o que fazer 

às máquinas, …então pedimos apoio no fundo de emprego na altura, porque na altura eu 

estava desempregada, e com a ajuda de familiares, montamos uma pequena oficina para nós, e 

tivemos a trabalhar durante 5 anos. Realmente começou a apertar, a apertar, porque é assim, o 

trabalho havia, e eles queriam um prazo muito grande para pagar, a 90 dias, a um ano, e não 

podia ser. 

E – Sim Senhora…Os períodos de desemprego por que passou, … independentemente de ser 

entre uma e outra experiência, destas que me referiu, duraram muito tempo? Teve grandes 

períodos de desemprego? 

e – Não. Tive 1 só. 

E – Um só. De quanto… 

e – Mais ou menos de um ano e meio. Entretanto também fiquei com uma depressão…quando 

vim para casa, e fiquei doente durante um ano e meio realmente. 

E – Foi assim o maior período que passou desempregada para além deste que está em 

desenvolvimento… 

e – A empresa pertence a familiares, mas eu tive no escritório durante 12 anos, e depois de 

repente vi-me embora, as coisas,…uma confusão entre família,…e eu vi-me embora e aí é que 

me custou mais, realmente nesse período…foi ano e meio mais ou menos, pois foram 12 anos 

seguidos e depois. 

E – Em relação à sua situação profissional actual, …neste momento não exerce nenhuma 

actividade com carácter profissional? Mesmo não sendo remunerada? Não tem uma 

actividade, nem voluntariado? 

e – Bem, eu inscrevi-me no Hospital, eles disseram que depois diziam-me alguma coisa, mas 

não disseram. 

E – Portanto neste momento…não está, não exerce nenhuma portanto, nenhuma actividade 

mesmo não sendo remunerada? 

e – Não…não a não ser de fazer de motorista para os meus sobrinhos… 

E – (risos) …Portanto a ajudar um pouquinho se calhar no âmbito familiar, não é?... 

e – Sim…sim. 
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E – Actividade por conta própria…abandonou-a por completo, e nem a essa tem alguma 

ligação? 

e – Não…não. 

E – …Olhe…se lhe fosse proposto, neste momento um estágio profissional remunerado ou 

não, mas com uma ligação a uma empresa, ou um emprego, aceitaria? 

e – Aceitaria. 

E – Sim, portanto disse-me também que está a frequentar o curso EFA no sentido de 

completar o 9ºano, teria a possibilidade de aceitar… 

e – Sim, é assim o curso está a acabar, a minha preocupação é realmente adquirir, a 

habilitação e o curso, se não houvesse impedimento com o horário, e aí sim. 

E – Em relação às qualificações escolares e profissionais, gostava de lhe fazer também 

algumas perguntas. Esta iniciativa, esta diligência de aumentar a escolaridade…surgiu como? 

Surgiu de si?  

e – Primeiro eu gostava muito da escola…, eu fui trabalhar porque havia necessidade, não é? 

Eu sempre gostei da escola e quis voltar a estudar, por outro lado realmente, via que sem o 

9ºano não tinha grandes hipóteses. 

E – … não conseguia arranjar. Muito bem. 

E o que é que a levou a inscrever-se no programa Novas Oportunidades, nos curso EFA com 

concreto e não, por exemplo, fazer aumentar a escolaridade pela via normal? Como é que…  

e – Eu moro mesmo pegado à escola Soares dos Reis e então mal ouvi dizer que havia aulas 

nocturnas, eu fui inscrever-me. Porque eu tinha vontade de estudar, e estava durante o dia sem 

fazer nada, de qualquer maneira deixei espaço diurno para trabalhar. 

E – Muito bem. Portanto viu na escola Soares dos Reis mas não fez logo a associação ao 

programa Novas Oportunidades. Só soube que aquela escola estava a ter aulas nocturnas. 

e – Sim...sim. 

E – Já tinha feito antes formação profissional? 

e – Não…Quer dizer…eu fui logo pelos cursitos básicos, mas… 

E – …dentro de empresas ou fora? 

e - …fora, por minha conta. 

E – …Por sua iniciativa. Sim senhora. E que cursos? 

e – Tenho dactilografia que agora não é grande coisa, não é. Tenho puericultura porque adoro 

crianças, e não tenho mais nada… 
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E – Muito bem. Houve algum impacto do aumento dessas qualificações para o seu dia-a-dia? 

Na sua vida profissional? Sentiu que essas formações tiveram alguma pertinência, algum 

interesse, para alguma actividade profissional que… 

e – Dactilografia, é engraçado porque tenho o TIC e o professor nota que eu escrevo mais 

depressa que as colegas… 

E – …exacto, …exacto… 

e - …porque é da prática, não é? Escrevi sempre na máquina de escrever, agora não há mas no 

computador, realmente reflecte… 

E – …os nossos conhecimentos… 

e -  ...em relação às crianças, enquanto esteve no infantário,...portanto eu estava com a 

primária, estava a integrar um menino, o menino tinha 6 anos, ele estava numa casa infantário 

baseado na escola primária, e também alguma situações, que eu alentei às educadoras e que 

realmente aceitaram a minha opinião... 

E –....hum, hum. 

e -  ....apesar de não exercer tenho muita prática com as crianças e realmente eu até gostei que 

elas aceitassem o meu conselho. 

E – E para a sua vida pessoal essas formações... 

e - Também...eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, também ajudou muito. 

E – Também ajuda...no sentido em que se transmite alguns conhecimentos. 

e – Principalmente as terapias a relação pais e filhos, acho que sim, é muito importante. E as 

minhas irmãs felizmente ouvem aquilo que eu digo. 

E – Exacto, exacto. Que expectativas tinha quanto ao aumento das suas qualificações 

escolares, ou seja, que expectativas é que tinha quando foi fazer esses cursos? 

e – Eu gosto muito de lidar com as pessoas, prontos, e atraiu-me também muito o curso de 

geriatria, e era uma situação de futuro, ou poderia ou não trabalhar nisso, mas pelo menos era 

útil em questão dos meus pais, alguém da família... 

E – Está-se a referir-se a este momento, a este curso de formação que está a fazer agora, em 

relação às outras duas à puericultura e... 

e - ...o meu objectivo foi sempre trabalhar com as crianças...nunca tive a oportunidade 

realmente. Tive aquela altura, mas nunca tive, porque depois fui trabalhar, não segui os 

estudos... 

E –...e o curso de Dactilografia? Também tinha... 

e – Fui 12 anos empregada de escritório, e era em Hotelaria, e todos os dias tinha de fazer a 

ementa, fazer antigamente era tudo feito... 
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E – Mas quando fez o curso já tinha a expectativa de ir trabalhar para... 

e – Não. Já lá não estava a trabalhar. 

E – Ah! Já lá não estava! Muito bem. 

e – Por acaso, fui aconselhada porque precisava muito de escrever à máquina. Havia muitas 

actividades que eram realmente executados à máquina. E então, eu fui aperfeiçoando. ...eu 

escrevia mas era com medo que tinha (risos)  

E – (risos)...Olhe com as qualificações que obteve..., e essas que vai obter..., sente-se mais à 

vontade para se candidatar a alguns... 

e – Sim...sim. 

E – Sim? Dá-lhe mais... 

e - ...uma base mais segura, não é? Com Formação. Prática, não, mas informada vou. 

E – Muito bem. E acha que ainda vá aumentar mais as suas qualificações, as suas 

habilitações. Sente-se mais á vontade depois deste momento também para aumentar ainda 

mais as suas qualificações escolares e profissionais. 

e – Sim, Sim. Porque a ideia é até,... é assim, eu propus á minha coordenadora, eu e outras  

colegas, ali não há o 12ºano, ali na escola Soares dos Reis. Então propusemos a assinarmos 

todos uma proposta para que haja este ano o 12ºano. Porque todas temos ideias de passar para 

a frente, não é? 

E – Alguma vez equacionou, pensou, em criar o seu próprio emprego? 

e - ...Já. 

E – Com base dessa formação? 

e – Sim, Sim. Com base nesta formação. 

E – E o que é que acha que lhe faltara para concretizar esse projecto? 

e – ...., em principio, capital, não é? Vontade… e ainda um bocadinho de experiência... 

porque quero adquirir 1 ano ou 2, e depois sim. Não sei se posso recorrer como trabalhadora, 

ao fundo de desemprego, não é? Apresentar um projecto, talvez. E que me possam ajudar, 

porque realmente gostava de trabalhar por minha conta. Porque aquilo que a gente aprende no 

curso, às vezes não se consegue praticar, não é? De melhor forma aquilo que aprendemos, a 

trabalhar por conta de outrem... 

E –...pois...muito bem, olhe… 

e – ...gostava que fosse mesmo exemplar...gostava que cumprisse as regras, porque as regras 

até são bonitas e tudo, mas não são aplicadas!... 

E –...pois claro...Sim senhora. 
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Olhe, agora iríamos falar um pouquinho mais sobre o R.S.I., e gostava de lhe perguntar, se 

quando requereu a prestação do R.S.I.,...se tinha conhecimentos de existência de um 

programa de inserção e da existência destas equipas de acompanhamento dos beneficiários? 

e – Não...não. 

E – Portanto no momento em que foi à entrevista, não ficou esclarecida relativamente a esta 

circunstância. Constituiu para si uma novidade quando foi chamada novamente? 

e – Sim, sim,...por acaso não me informaram, não. Aliás eu meti os papéis, não disseram 

nada, e aguardei. 

E – E o que pensa sobre isso? 

e – Realmente é um apoio muito grande, porque estão sempre disponíveis a ajudar estão 

sempre disponíveis para orientar-nos, ...porque é muito importante, como por exemplo, para 

ajuda do currículo é importantíssimo, a maioria das pessoas não sabe, não é? Apesar de estar a 

frequentar o curso, tenho o TIC, mas o professor podia tomar o cuidado,...como somos 

adultos não é? E fazer o curso, também não levou em atenção,...até hoje ainda não aprendi. 

E – Portanto sente-se acompanhada verdadeiramente por estas equipas. 

e - ...e ficamos sempre com aquela coisa, e depois vamos embora...ficamos sempre,...eu 

procuro aqui e aqui, mas eu tenho mais alguém por onde procurar. É importante...é muito 

importante. 

E – Quando se deu a definição do programa de inserção,...quando foi chamada por essa 

equipa de acompanhamento para definir o programa de inserção que desconhecia,...foi 

portanto capaz nesse momento de propor alguma acção? Os programas de inserção estão 

distribuídos ou subdividem-se em várias acções que podem ser tomadas de acordo com o 

diagnóstico que é feito, e logicamente de acordo com as necessidades dos beneficiários. 

Propôs alguma acção para si ou para o seu agregado? 

e - .... 

E – Alguma acção no programa que foi definido? Se propôs ou pediu alguma indicação 

daquilo em que gostaria de ser mais ajudada? 

e – Sim,...sim.... 

E – E qual foi? 

e - Enfim,...eu estava com problemas, estava e estou com problemas de pagar alguma 

medicação...por exemplo e propus... 

E – Portanto foi ao nível da medicação que referiu o problema e ficou portanto definida a 

acção... 
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e -...mas é assim,....a Dr.ª que realmente me assistiu aconselhou-me várias situações que eu 

nem tinha conhecimento. 

E – foi um momento de esclarecimento também. 

e -...eu por exemplo disse que também que também estava com problemas de visão, que 

precisava de óculos e assim, ...e então ela disse para arranjar orçamentos, coisa que eu 

desconhecia completamente. 

E – Acha, neste momento, que conhece um pouquinho mais do funcionamento, do apoio, 

deste acompanhamento,...acha que ainda se poderiam incluir outras acções? Outros apoios, no 

seu plano, sente alguma necessidade, para além daquelas que foram revistas? 

e – Realmente o melhor seria conseguir um emprego, pudesse arranjar emprego...(riso)... 

E – (riso)..., era o emprego.... 

e -...mas acho que não podem fazer mais. Eu acho que é um serviço bom, que não podem 

fazer mais. 

E – Muito bem. Para além daquilo que foi definido pelo seu programa de inserção, e daquilo 

em que está acordado entre si e a equipa que a acompanha,...tem tomado outras diligências, 

…tem feito ou realizado algumas acções no sentido de melhorar a sua situação, para além 

daquilo em que a equipa está a apoiá-la? 

e -...é assim, eu não tenho computador, sempre que vejo qualquer coisa para responder é pelo 

computador, vou a uma irmã,...que elas têm, não é? E tenho batido à porta das pessoas... 

E – Essencialmente ao nível de emprego tem feito, tem tomado também essas diligências em 

simultâneo com o acompanhamento que é prestado pela equipa? 

e – Sim,...sim. 

E – Bom, um último conjunto de questões diz respeito ao trabalho e às 

qualificações,...gostaria então de perguntar-lhe..., Porque é que é para si importante o 

trabalho? 

e – Para mim é importante porque, ...(eu ia dizer-lhe que era para passar o tempo, mas não é 

bem assim...(riso)...), por exemplo, eu tive uma depressão por vir para casa e olhe que estou a 

(…) E eu acho que estou a entrar noutra, mas...(riso interior)..., porque estar activo é muito 

importante. Não estando sentimo-nos a envelhecer em casa a deprimir.... 

E –…e é uma das principais... 

e -...para além de não ser remunerado, de nos tirar muitas preocupações, acho que estar activo 

é muito importante. 

E – Sim Senhora. Olhe, …eu vou-lhe indicar algumas dimensões da vida,...alguns aspectos da 

vida, e gostaria que me indicasse 3 que são para si mais importantes. Estes aspectos são: a 
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família, a religião, a ocupação estar portanto ocupada ou está activa, o lazer, o trabalho, os 

amigos e a formação. 

e - ...a família, a ocupação...a ocupação é trabalho?... 

E – A ocupação, trabalho. 

e - ...três?...E a formação também acho muito importante. Os amigos agora há poucos,...eu 

conto com a família, não conto com os amigos. Quando comecei por ter problemas deixei de 

ter amigos. 

E – Então para si as três dimensões, aquelas que lhe apresentei, mais importante na sua vida 

são então a família, o trabalho, e a formação. Há uma prioridade entre estes 3? A família, o 

trabalho e a formação? 

e – É,... para mim é a família e o trabalho. A formação também é importante, mas pronto. 

E – Pronto, em terceiro.   

Por último,...gostaria de lhe perguntar, tendo em conta o seu programa de inserção,...portanto 

aquilo que ficou definido com a equipa, e aquilo que tem de ser cumprido, não é?...Porque 

assinou efectivamente um acordo, para cumprimento dessas mesmas acções..., pensa que para 

cumprir portanto o seu programa de inserção, que o aumento de habilitações das qualificações 

escolares é de facto uma condição sem a qual não poderia cumprir esse mesmo plano? É uma 

condição sem a qual a inserção profissional é posta em causa?    

e – É assim, ...eu acho que sem o nono, que não fazemos nada, realmente porque é, eu fui a 

uma..., propôs,...eu tenho casa própria, estou a pagar, mas tenho condições,...quer dizer, disse-

me a professora de Cidadania, mas também eu não tenho a certeza, que tinha condições, 

porque tinha 2 quartos e não tinha filhos e ouvi dizer que se podia ser uma família de 

acolhimento, de idosos, até para isso pediram-me o 9ºano. 

E – Portanto sente-se de facto que as qualificações escolares são uma condição mas são uma 

condição essencial para a sua Inserção profissional e consequente a autonomia da medida… 

e – Sim, sim, também. 

E – …porque o objectivo, todo este acompanhamento é a autonomia dos beneficiários. 

Portanto, sente que esse percurso que está a fazer poderá, então, levá-la a essa autonomia e a 

melhores condições de vida. 

e – Autonomia é das melhores condições de vida. 

E – Olhe, assim espero (risos) está bem. Agradeço a sua colaboração. 
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ENTREVISTA B2 

 

E - Bom dia! Iríamos então, iria então fazer um conjunto de questões e começava por uma 

breve caracterização… 

Portanto…o seu estado Civil é? 

e - Solteira. 

E – Tem que idade? 

e – 30. 

E – E reside, em termos de Concelho e Freguesia? 

e – Vila Nova de Gaia, Mafamude. 

E – O seu nível de escolaridade completo? 

e – 1º Ciclo. 

E – Neste momento exerce alguma profissão? 

e – Não. 

E – E como é que se encontra relativamente ao centro de emprego, inscrita? Está como 

desempregada? Desempregada de longa duração? 

e – Estou desempregada desde Novembro. 

E – Desde Novembro último… 

Muito bem. Vou fazer o seguinte um conjunto de questões que tem a ver com a sua trajectória 

de vida, portanto, a sua trajectória de vida, até ter chegado ao R.S.I., até ter requerido o 

Rendimento Social de Inserção. Eu gostava de lhe perguntar, então o que é que motivou o 

requerimento da prestação do R.S.I., o que é que levou-a… 

e – Eu quando fui meter os papéis para o R.S.I., estava só com 3 horas de serviço, ganhava 

cento e poucos euros, entretanto o Pai da minha filha que estava na altura comigo, também 

ficou desempregado, e foi por isso que fui requerer o R.S.I…. 

E – Portanto trabalhava na altura, mas apenas 3 horas e não era suficiente, entretanto o 

rendimento diminui ainda mais quando o Pai da sua filha deixou de trabalhar e ficou 

desempregado. Muito bem, …foi essa a questão central. 

Antes de ir, pediu, surgiram-lhe essas circunstâncias. Antes de requerer…, pensou noutras 

soluções? 

e – Não…, não pensei em mais nenhuma. 

E – Foi… 
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e – Porque na altura eu falei com pessoas, até com a minha mãe e tudo e toda gente me dizia a 

mesma coisa para meter o R.S.I., que na altura era o Rendimento Mínimo. 

E – Portanto não estava a ver outras soluções para o seu problema? 

e – Não, não estou a ver, não, não. 

E – Muito bem. O que é que alterou na sua vida, depois de ter começado a receber a prestação 

pecuniária do R.S.I.? 

e – O que alterou? Pronto, começou a ajudar-me mais financeiramente, porque senão uma 

pessoa começa a chegar ao limite, sem dinheiro, não pode dar o alimento aos filhos, não é? E 

mudou muito, ajudou-me muito o R.S.I. ajudou e continua a ajudar. 

E – Pode concretizar um pouco melhor? Em que sentido? 

e – É mais nos termos de poder dar uma vida boa às minhas filhas, porque uma pessoa sem 

trabalho, sozinha, com duas filhas (neste momento estou sozinha), e sem rendimento nenhum, 

e o R.S.I. ajuda-me muito. 

E – Muito bem. Em relação à sua trajectória profissional. Gostava de lhe perguntar então, 

…neste caso é já uma confirmação, já teve uma actividade profissional remunerada, não é? 

Portanto era esta onde trabalhava por 3 horas…, e era por conta de outrem? 

e – Por conta de outrem. 

E – Com que idade começou a trabalhar? 

e – 14 anos. 

E – 14 anos, …E quantos empregos já teve? Consegue? 

e - …(risos)… Já tive para aí 8 ou 9.  

E – 8 ou 9, …Bastante diferentes? 

e – Sim. Comecei como empregada, não comecei primeiro como ajudante de costureira, 

…aprendiz, e depois fui para empregada de balcão e em último estava como empregada de 

limpeza. 

E – Quais foram os mais significativos para si? Se me pudesse referir assim 2 mais 

significativos. 

e – Foi como aprendiz de costureira, que era uma coisa que eu gostava de aprender, não 

cheguei a aprender nada, …e foi como empregada de balcão. 

E – Portanto, um dos empregos, o sector de actividade era no âmbito da restauração e o outro 

da costura, …não acabou por trabalhar nessa área propriamente… 

e - … porque não aprendi… 

E – … só como aprendiz. 

e – Só como aprendiz mesmo, não cheguei a aprender porque entretanto a fábrica fechou. 
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E – …mas já era remunerada então? 

e - …já , já. 

E – Estamos então a falar do sector têxtil, não é? E durante quanto tempo permaneceu mais 

ou menos em cada um destes? 

e – No têxtil permaneci 4 anos, e como empregada de balcão 6 anos. 

E – O que aconteceu em concreto para ter abandonado estas actividades? No têxtil já me disse 

que foi a fábrica que fechou, e em relação à outra? 

e – Empregada de balcão. O último que eu tive, que saí, fui eu que saí, não pagava os 

descontos. Não fazia os descontos para a Segurança Social, eu começava a dizer que queria os 

descontos e ele começava-me a dizer: - “Não estás bem vai-te embora”,…e foi isso que fiz. 

E – Os períodos de desemprego por que passou, … foram muito longos?   

e – Não, …Está a ser mais este do que os outros. 

E – Este momento actual está a ser mais longo. Já está desempregada à quanto tempo? 

e – Desempregada? Mesmo desempregada sem trabalho nenhum? Desde Janeiro. 

E – Em relação à situação profissional actual, ou pelo menos a alguma actividade, …Neste 

momento exerce alguma actividade por conta de outrem? Eventualmente em algum programa 

ocupacional?   

Faz alguns biscates? 

e – Não.  

E – Trabalho de voluntariado? 

e – Não, nada. Neste momento não. 

E – …houve algum momento em que estava a trabalhar ainda, e já estava a usufruir da 

prestação de R.S.I.? 

e – Sim. Com essas 3 horas de serviço. 

E – Durante quanto tempo? 

e – Foi um ano e pouco. 

E – Exerceu uma actividade por conta de outrem, e mantinha-se no Rendimento Social de 

Inserção. A razão que a senhora disse então, serem só 3 horas e portanto não era suficiente 

para gerir o seu orçamento familiar… 

e – Era, …era, …pois. 

E – Se lhe fosse proposto neste momento um estágio profissional ou um emprego, aceitava? 

e – Aceitava. 

E – Sim…No imediato? 

e – Sim, de imediato. 
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E – Esta questão prende-se com o R.S.I., logicamente. O que está a usufruir do R.S.I. não é 

ainda suficiente para o seu orçamento, e portanto acha que esta questão de estágio profissional 

ou do emprego depende no sentido… 

e – Sim. 

E – Muito bem. Em termos de qualificações escolares e profissionais, …Já tomou alguma 

diligência no sentido de aumentar a sua escolaridade? 

e – já. 

E – E como surgiu isso? Como pensou essa questão? 

e – Eu fui ao centro de emprego inscrever-me, e na altura estava lá os anúncios e eu na altura 

inscrevi-me. 

E – Foi através do centro de emprego que se foi inscrever. 

e – Sim. 

E – O que a levou-a a inscrever-se concretamente no programa Novas Oportunidades? Porque 

me disse , já sei que está inscrita neste programa. O que a levou inscrever-se neste programa, 

suponho que num curso EFA? E não por exemplo, ir a uma escola e completar o 6ºano por 

uma via normal? 

e – Eu inscrevi-me porque o curso é uma coisa que eu gosto, que eu gostava de aprender… 

E – Já agora, é um curso de? 

e – É um curso de Arte Floral. E também por poder fazer o 9ºano que é que eu quero, porque 

em termos profissionais a 4ªClasse está muito complicado arranjar trabalho. 

E – Já fez outro tipo de formação profissional? 

e – Não, nada. 

E – Enquanto estava na empresa…onde está.  

e – Não… 

E – Não? Que impacto é, que acha que terá ao aumento das qualificações escolares, neste 

caso através de um curso, na sua vida profissional, na sua vida pessoal? 

e – Profissional vai ajudar muito. Prontos, como eu já disse com a 4ªClasse,é complicado, e na 

vida pessoal também. Porque é uma coisa que eu quero para mim e eu tento ir à luta quando 

quero. 

E – Sente isso então como uma realização pessoal… 

e – Sim. 

E – Sim, …E que expectativas é que tem, o que é que acha que vai acontecer, como é que 

acha que as coisas vão acontecer depois de ter o curso nas suas mãos? 

e – Eu acho que na minha vida vai mudar muito. 



 

 132

E – Sim, …em que sentido, em concreto? 

e – Comigo própria, vou-me sentir mais realizada em termos de trabalho, eu penso que vou 

arranjar logo trabalho com o 9ºano, e com a Arte Floral, uma coisa que, …se eu conseguisse 

tirar o curso. 

E – Portanto tem essa expectativa de encontrar logo um trabalho.  

Com as qualificações obtidas, acha que vai sentir mais à vontade par se candidatar a um 

emprego? 

e – Sim. Muito mais. 

E – Tem feito tentativas neste momento? 

e – Só me inscrevi no curso de Arte Floral, prontos, já fui chamada, mas fiquei como 

suplente. Se não me chamarem até dia 15 vou-me inscrever-me no RVCC. 

E – Muito bem. Mas em termos de emprego, …tem feito tentativas? 

e – Sim, …Sim. Tenho visto na Net. Tenho ido ao Centro de Emprego. 

E – Que dificuldades tem… 

e – Tenho muitas dificuldades, … em termos de escolaridade, em termos de horários por 

causa das minhas filhas e é muita gente à procura… 

E – …essencialmente essa questão, …Alguma fez pensou criar o próprio emprego? 

e – Nunca. 

E – E com esta formação? Que vai obter. 

e – Já. Com esta já, de Arte Floral. 

E – O que é que acha que vai necessitar para realizar esse projecto? 

e - … 

E – Para além da escolaridade, …já falamos para além da formação específica que vai obter, 

…o que é que acha, …vai ser necessário para concretizar esse projecto de se estabelecer por 

conta própria? 

e - …Sei lá…(risos)… Primeiro força de vontade, porque uma pessoa sem força de vontade 

uma pessoa não consegue nada, …e ter o apoio, …vou tentar ter apoios para poder… 

E – Refere-se a apoios Financeiros? 

e – Sim. Apoios financeiros e depois… 

E – Portanto tem consciência que será necessário alguma procura em termos de apoios 

financeiros para se… 

e – Sim,…isso. Também em 1º lugar, porque sem apoios financeiros a gente também não 

consegue. 
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E – Falando um pouquinho mais em relação ao R.S.I., …quando requereu a prestação tinha 

conhecimento da existência de um programa de inserção e da existência destas equipas de 

acompanhamento dos beneficiários? 

e – Não tinha conhecimento. 

E – Não foi informada no momento do requerimento… 

e – Não, não fui informada,…no momento em que fui meter os papéis,…não informaram-me 

de nada. 

E – Foi para si uma surpresa quando foi chamada… 

e – Sim, sim. 

E – …para se dirigir, no caso à Cooperativa Sol Maior para ser entrevistada por uma equipa, e 

a partir daí dar início a um acompanhamento. O que pensa disso? Acha bem? 

e – Acho. Acho bem. 

E – Na definição do seu programa de inserção, para si em concreto, e como sabe, o programa 

é extensível a outros membros do agregado familiar, e durante o momento da entrevista, 

…propôs alguma acção ou articulou com os técnicos no sentido de se deveria ser colocada 

uma acção especifica, ou se poderia enveredar por outra eu vou concretizar... 

O seu P.I. em concreto, tem que acções? Suponho que a orientação para o encaminhamento 

para o mercado de trabalho e aumento de escolaridade… 

e – Sim. 

E – Propôs algo mais? Ou discutiu pelo menos estas acções com a equipa que a acompanha? 

e – Eu,…é assim,…eu propor,… não propus nada. Mas quando venho às reuniões eu falo 

nisso. 

E – Portanto é algum que está a ser partilhado consigo? 

e – Sim. 

E – Muito bem. Acha que neste momento, em que já tem um conhecimento um bocadinho 

mais concreto do que é o programa de inserção, do tipo de acompanhamento que as equipas 

fazem, …acha que, …e das possibilidades que as equipas têm também, …acha que o seu 

programa de inserção poderia incluir outras acções? Sei que este momento está a frequentar 

uma das actividades que é o Clube do Emprego. Acha que poderia frequentar outro tipo de 

acções, ou o seu programa ter outro tipo de actividades para desempregados? 

e – Sim, …Eu acho que sim. A partir do momento em que uma pessoa está empregada, não 

está a trabalhar. Eu acho que sim… 

E – Porque entretanto vai tendo conhecimento do que se passa com os outros beneficiários.  
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e -…Sim,…sim. E uma pessoa vai tendo uma actividade, não é? Uma pessoa não tendo um 

trabalho, tem de ter uma actividade. Eu acho bem, uma pessoa fala, tenta falar uns com os 

outros e isso é muito bom. 

E – Sente o acompanhamento de uma forma positiva, e que eventualmente fosse chamada a 

outro tipo de acções, que de acordo com a sua gestão da sua vida familiar, porque tem 2 

meninas menores, via a sua disponibilidade para participar no sentido de se manter activa. É 

isso? 

e – Sim,…sim. 

E – Muito bem. Pronto, por último. Eu gostava de lhe poder fazer, só basicamente 3 questões 

relativamente ao trabalho e as qualificações escolares para finalizar. 

Gostava de lhe perguntar o que é para si o trabalho. Porque é importante o trabalho para si? O 

trabalho uma actividade? 

e – O trabalho para mim é para me mater activa em 1º lugar. Em 2º lugar ajuda muito em 

termos financeiros, e em terceiro, … não tenho opiniões, …para mim o trabalho, …eu gosto 

de trabalhar sempre gostei, já trabalho desde nova. Para mim o trabalho é muito importante do 

que estar em casa. E ajuda muito psicologicamente e tudo… 

E – Olhe eu tenho aqui, esta questão, algumas dimensões da vida, alguns aspectos de vida, 

que já passo a citar e que depois gostaria que me indica-se 3 por ordem de prioridade, ou seja 

que me disse-se qual era destes 3, o mais importante para si, o que vem em 2º lugar o que 

viria em 3º lugar. Essas dimensões da vida são: a família, religião, ocupação ou actividade, o 

lazer, o trabalho, os amigos e a formação. Que 3 elegia como o mais importante? 

e – Em 1º lugar, a família, … 

E – Já me está a dar as prioridades. 

e – Em 2ºlugar o trabalho,…e em 3º a formação. 

E – Recapitulando, …para si em 1º lugar está a família, em 2º o trabalho e em 3º a formação, 

destas dimensões da vida de todos nós, são estas 3 que para si neste momento são as mais 

importantes na sua vida. 

Bom, …Uma última questão tem que ver com o seu programa de inserção, … 

 Pensa então que aumentando estas qualificações escolares porque, …vai fazer, ou pretende 

fazer um curso EFA, …e o aumento das qualificações profissionais são uma condição 

essencial para a melhoria da sua vida, e para a possível saída da sua medida. Portanto para a 

sua autonomia? 

e – Sim… 

E – Acha que sim? 
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e – Acho que sim. 

E – Portanto não fazendo este aumento de escolaridade, não fazendo uma qualificação 

profissional, …acha que estagnava e teria que permanecer mais tempo na medida? 

e – Sim acho. 

E – Vou só recuperar algo, que me disse que se não conseguir fazer o curso EFA, …que faria 

pelo menos o 6ºano através do processo RVCC. Conhece pessoas que o fizeram? 

e – Sim, conheço. 

E – E acha que era então benéfico para si. E depois qual era a sua ideia? Parar por aí ou a 

partir do 6º…  

e – Não, continuar, …continuar, …  

E – E depois do 6º continuar no processo RVCC ou fazer uma formação? 

e – Fazer uma formação. 

E – Bom, eu fico por aqui no conjunto de questões, se eventualmente houver depois 

necessidade de concretizar melhor uma ou outra, eu irei solicitar novamente a sua 

colaboração, mas para já penso que está tudo e agradeço-lhe imenso, está bem. Muito 

obrigada. 

e – De nada. 

 

ENTREVISTA B3 

 

E – Muito bom dia. Gostava então no âmbito deste Mestrado de lhe fazer algumas questões. 

Eu começaria então pela sua trajectória de vida, ou seja, tentar perceber um pouquinho o que 

é que aconteceu, até chegar aqui ao R.S.I.E a minha 1ª questão era exactamente, nesse sentido 

de lhe perguntar. 

O que é que lhe motivou o requerimento do R.S.I.? O que é que a fez requerer esta prestação 

do R.S.I.? 

e – Eu não tinha trabalho e como estava a passar por muitas dificuldades, recorri ao subsídio 

do rendimento mínimo. 

E – Posso perguntar quando é que isso aconteceu? Há quanto tempo. 

e – Já estou desde 2003. 

E – Antes de se dirigir à Segurança Social, de fazer o requerimento pensou noutras soluções 

que pudessem resolver a sua situação? 
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e – Procurei trabalho, tentei procurar ajuda de porta em porta para solucionar a situação, mas 

realmente, …o último recurso foi ter ido à Segurança Social pedir algum apoio, …também 

tinha 3 filhos, não é?...E estava numa situação muito… 

E – O que constituiu de impeditivo de seguir essas outras soluções, o que a impediu de não 

empregar-se nessa altura? 

e - Fui várias vezes ao fundo de desemprego, problemas de idade, outras vezes tinha de ter 

uma profissão, uma carta… 

E – Carteira profissional?  

e – Sim uma carteira profissional, e então, pronto, diziam sempre que não e eu fiquei 

desesperada. A gente tem filhos e tornou-se difícil… 

E – Portanto os filhos não foram um impedimento para começar a trabalhar?... 

e – Não, não. O problema era mesmo ter um trabalho e poder começar para poder dar de 

comer aos meus filhos. 

E – Para além disso, como é lógico, o que é que alterou na sua vida após ter conseguido 

receber o R. S. I.? 

e – Pronto, é uma ajuda, não é? Porque para uma pessoa pagar a renda, e para comer, e para 

os filhos é uma ajuda. Porque não dá para tudo. Nem é isso que a gente consegue sobreviver. 

Porque também tenho a minha sogra que ajuda no pode. Não há nada como ter um emprego e 

descontar isso é a melhor coisa que há. 

E – Olhe, eu agora gostaria de falar sobre a sua trajectória profissional. Já teve uma actividade 

profissional remunerada? 

e – Sim, sim. 

E – Já,…por conta própria,…por conta de outrem… 

e – Por conta de outrem. 

E – Nunca trabalhou por conta própria? 

e – Não senhora. 

E – E com que idade é que começou a trabalhar? 

e – Eu comecei a trabalhar aos 14 anos em Lisboa. E pronto, fui para uma particular até aos 

19, os meus pais não podiam pagar os estudos, e para ajudar a eles a pagar a renda… 

E – Foi Trabalhar. Quantos empregos é que já teve? Tem uma ideia? 

e – Já tive alguns, não é, em empresas de limpeza, ajudante de cozinha, vários. Só para fazer 

férias, …e coisas assim, …nunca fiquei. 

E – Olhe, desses que referiu, …quais foram os dois mais significativos para si. 
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e – Ajudante de cozinha por exemplo,…eu gosto, como empregada de limpeza também gosto 

muito, …também já trabalhei num lar a fazer férias,…é…,também gosto de olhar pelos 

senhores.  

E – Portanto em termos de sector de actividade, foi na área de limpezas, não é? E na área da 

restauração. Gostou também dessa experiência num lar, mas não lidava directamente com os 

idosos, pois não? 

e – Sim, sim, lidava, lidava para além de fazer limpeza, dava-lhe de comer, a gente mudava as 

camas, pronto, dávamos o apoio. Também fazíamos de tudo um bocadinho.  

E – Também gostava de trabalhar nessa área social. Quanto tempo é que permaneceu nessas 

três, podemos falar nessas 3 experiências que foram mais significativas para sí? 

e – Na limpeza, tive um ano e tal, …ano e meio, mais ou menos, no Lar tive só 6 meses, foi 

um contrato, estava a fazer férias, e na ajudante de cozinha fazer férias de 2 ,3 meses… 

E – Portanto foram sempre experiências, portanto de trabalho temporário. Era através de 

empresas de trabalho temporário? 

e – Sim, sim, também já estive em trabalho temporário em limpezas…já tive… 

E – E o que acontecia para abandonar essas actividades, era o fim desses contratos? 

e – Exacto, Só tinha aquele período, das férias, as outras, baixas, e então tinha de 

compreender… 

E – Neste momento, …são essas mesmas actividades que procura? Costuma procurar dentro 

destas áreas.  

e – Era, …sim. 

E – E passou muitos períodos de desemprego. Portanto foram muito longos os períodos de 

entre uma e outra experiência? 

e – Talvez mais ou menos 6, 7 meses entre um e outro emprego,…agora actualmente tem sido 

mais difícil. 

E – Quase parecem actividades sazonais, embora saiba ver e normalmente fazia as férias e as 

baixas dessas pessoas. 

e – Sim, sim. 

E – Falando agora um pouquinho da sua situação profissional actual. Neste momento não 

exerce nenhuma actividade com carácter profissional? Mesmo não sendo remunerado? 

e – Não, não, não… 

E – Vou passar então à frente, …Queria só então reforçar só um pouquinho, em relação 

eventualmente ao trabalho voluntariado, ou apoio familiar, … porque há pessoas que estão em 



 

 138

casa, e imagine por estarem em casa, tomam conta dos pais, ou sobrinhos, dos filhos 

eventualmente. Não tem acesso a uma situação dessas? 

e – Não, não estou a tomar conta de ninguém. 

E – É nesse sentido que eu lhe pergunto uma actividade, mesmo não remunerada sem carácter 

profissional… 

e – Não,…não. 

E – Exerceu actividade por conta de outrem durante um período em que esteve a receber o 

R.S.I.?  

e – Não, não senhora… 

E – Eu só gostava de lhe clarificar que é perfeitamente possível, ou seja, as pessoas que estão 

integradas na medida, têm 6 meses para ver se a actividade resulta. Se essa colocação resulta. 

Logicamente não recebem a prestação, mas também não lhes é cortado de imediato, fica 

suspensa. A minha questão enquadra-se aqui, ou seja, durante o tempo que estava, a senhora 

disse em2003, durante o tempo que esteve, ou que está no R.S.I., surgiu alguma oportunidade 

de um trabalho entretanto? 

e – Já tenho ido a várias, ao centro de emprego, e apareceram 2 ou 3 vezes. Depois surgiram 

problemas, …como a idade, ou prática, querem a carta… 

E – Nunca lhe surgiu a dúvida, de equacionando as duas situações, verificar que se calhar 

estaria mais, digamos, em termos de gestão da sua vida familiar,…numa situação mais 

equilibrada, mantendo-se no R.S.I. do que saindo para um determinado emprego. Surgiu-lhe 

essa dúvida? 

e – Quer se dizer, não há nada melhor, como ter um emprego. Por exemplo, a prestação, 

…ajuda, mas não resolve a nossa vida em casa. E o emprego agente sabe que tem uma coisa 

para o futuro, faz descontos, …e isso é a coisa melhor que pode haver. 

E – A questão é que muitos beneficiários desconhecem, e que podem, que têm um tempo para 

experimentar se o trabalho resulta ou não. Não resultando podem voltar à medida. Ou seja, 

não têm de fazer de novo o requerimento. 

B – Era questão que eu não conhecia….  

E – É uma questão que penso eu, que é importante. Para um lado incentivam a procurar, 

porque às vezes usando as duas coisas na balança, não sabem o que é mais positivo, mas para 

incentivar a trabalhar e também para não ficarem desprevenidas. É o seu caso, não é? 

e – É que eu agora neste momento, estou com duzentos e tal euros por mês, da prestação para 

um agregado familiar que eu tenho. Preferia um trabalho do que estar a receber o que estou a 
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receber, …porque não é isso que, …vai…, não dá para as despesas. Ajuda muito sim, mas o 

trabalho é muito melhor. 

E – Bom, se lhe fosse proposto neste momento um estágio profissional ou um emprego… 

e – Aceitava. 

E – Em termo de estágio profissional não remunerado, no sentido de ganhar mais algumas 

competências, …vamos falar nessa sua 3ª experiência que também gostou, ganhar mais 

alguma experiência, ao nível de trabalho num Lar. Aceitava? 

e – Sim. Porque para futuro para mim, podia entretanto ficar para um estágio, é uma 

oportunidade para a pessoa ficar a trabalhar. E ter um emprego que é muito importante. 

E – Falando agora um pouquinho das qualificações escolares e profissionais. Já fez algum no 

sentido de aumentar a sua escolaridade? 

e – Sim. Por acaso já tentei, …mas como as minhas economias não davam, …mas qual é a 

pessoa que não gostava de ter mais estudos para poder, …hoje em dia pedem sempre mais 

escolaridade. 

E – E essa questão surgiu-lhe porque? 

e – Primeiro, porque gostei sempre de estudar, …mas, os meus pais não puderam, e eu tive de 

deixar, …e outra coisa também para nós, a nível de tudo da vida é bom termos estudos.  

E – E tentou aumentar a escolaridade como? No formato normal? No ensino recorrente? 

e – Sim,….no normal,…por acaso até cheguei a informar-me e depois disseram, pronto, eles 

disseram logicamente… 

E – Posso perguntar com que idade tentou fazer? 

e – Tinha 22 anos. 

E – Bom perguntava-lhe então se, ou através que meios é que tentou aumentar a escolaridade, 

pela via do ensino recorrente se eventualmente pelas Novas Oportunidades, …estava-me a 

dizer que tentou aos 22 anos… 

e – Exacto, pelo o normal, não é, pronto, porque eu nem conhecia as Novas Oportunidades, 

não,…por acaso conheci agora aqui. 

E – Portanto foi uma equipa de acompanhamento de Rendimento de Inserção Social que a 

informou da existência das Novas Oportunidades. Neste momento já tem uma noção concreta 

do que são as Novas Oportunidades? 

e – Concretamente ainda não tenho bem, não é?. Ainda não sei bem, bem do que, do próprio 

do que é que será, eu ouço falar mas ainda não estou bem dentro, …pronto,…do que é que se 

trata realmente as Novas Oportunidades,…mas logicamente deve-se referir com o trabalho, 

não é? 
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E – O objectivo último será, não é, será o trabalho, …as Novas Oportunidades, assim em 

grosso modo, …é um conjunto de medidas que pretendem fazer com que as pessoas 

aumentem as suas habilitações escolares por um lado,…portanto, a senhora passaria do 4º 

para o 6º, do 4º para o 9º ano de acordo com as suas capacidades, através de um processo de 

reconhecimento de competências profissionais e competências pessoais em termos de vida, e 

por outro lado também permite o aumento das qualificações profissionais. Nomeadamente 

através de cursos, chamados cursos EFA – Educação e Formação para Adultos, este nome já 

lhe deve,...não é?.... 

e –…Sim, já tenho ouvido falar,…pronto,...mas também não conhecia… 

E –…não conhecia em pormenor, não é? O que se tratava. 

e –…Sim, senhor. 

E – Já fez formação profissional? 

e – Já sim, senhora. Já foi há uns anitos no Cerco do Porto, …de, …portanto sobre madeira, 

como é que eu hei-de explicar…. 

E –...Marcenaria….  

e – Exactamente. Ficava lá no Cerco do Porto, mas já foi à uns anos… 

E – Portanto um curso apenas?...Não lhe aumentava a escolaridade?...Não conferiu o aumento 

da escolaridade. 

e –...Não, …Não. 

E – …só a formação profissional em termos qualificantes. E portanto fez esse curso por sua 

iniciativa?.... foi através de uma empresa na qual esteve a trabalhar?... 

e – Pronto, como eu estava desempregada fui ao fundo do desemprego, inscrevi-me, e 

pronto,…e ia ganhando o subsídio de alimentação, a gente comíamos lá na cantina… 

E – Portanto foi através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no Centro de 

Formação do bairro do Cerco do Porto, não é? Fica no Bairro do Cerco. Muito bem. 

e – Sim,…sim,…exacto… 

E – Realizou esse curso de marcenaria, …realizou mais algum? 

e – Não,…não,…foi o único… 

E – Foi apenas a sua única experiência de forma profissional. E que impacto é que teve essa 

sua formação profissional? 

e – Gostei, …por acaso foi uma coisa que eu gostei, pronto, já sabia que para mim que não era 

assim para o futuro, pronto, mas enquanto andei gostei, pronto,…a gente aprender, nunca,...a 

gente… 
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E – Em concreto, portanto, está-se a referir a aquilo que aprendeu, portanto na área de 

marcenaria, o trabalho com as madeiras, o tratamento, etc., … 

e – Exacto,…exacto… 

E – Houve algum mais que tenha aqui ficado para… 

e – De,…resto, pronto, gostei de lá andar, é gostei muito por acaso, e uma pessoa, pronto, 

estava lá ocupada as 8 horas, não é? E ganhava também, não é? Porque… 

E – …um pouco de formação… 

e – ...era sim senhora. 

E – E acha que o aumento das qualificações escolares podem surgir as oportunidades, 

digamos, na sua vida pessoal? Acha que o aumento das qualificações escolares e 

profissionais, através dessas Novas Oportunidades, …vão ter impacto na sua vida 

profissional, …a sua vida pessoal? 

e – Bem,…ora bem,…eu agora com 42 anos, talvez por um lado sim, que é bom ter a 

escolaridade, não é? Por outro lado, …pode ser que não, …pronto, tudo depende, não é? 

Porque também depende do trabalho que a gente tenha, não é, e a profissão? 

E – …hum…hum…. 

e –…Há trabalhos que requerem estudo, não é? 

E – Ou seja, portanto poderá ser útil, se de facto surgir uma oportunidade que venha a 

reconhecer… 

e – Exacto,…isso sim… 

E – …ou a exigir essas habilitações… 

e –…sim, isso sim,…porque isso vale a pena, não é? A gente, prontos, estuda, nunca é tarde 

de mais. 

E – …em termos pessoais…  

e – …sim em termos pessoais, …profissionalmente não queira dizer que sim, mas pronto, eu 

preferia neste momento ter um emprego, do que ir, …pronto… 

E – …do que aumentar a escolaridade… 

e – …sim, …sim, o que é mais importante para mim é isso. 

E – E colocando as coisas um pouquinho ao contrário, se conseguisse a oportunidade 

profissional em que lhe propusessem e que fosse aumentar a escolaridade? 

e – Ainda melhor era. Pronto, estudava de noite, não é? E de dia trabalhava. 

E – …hum, …hum, …muito bem. 

Acha que, …portanto, aumentando as suas qualificações, …ajuda-a a sentir mais à vontade 

para se candidatar a um emprego? Se aumenta-se as suas habilitações? 
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e – Talvez,…sim. Porque, pronto, às vezes há empregos que requerem esse, …e então a gente, 

…é capaz de, …porque pedem logo, “olhe a escolaridade?...A 4ªClasse…Pois, …tem que ser 

7º,8 ou o 9ºano”. E já não dá. E assim uma pessoa tenta mais, vai mais, pronto, logicamente 

que se pedirem o 8º não vão meter uma pessoa como eu da 4ªClasse. 

E – …hum, …hum… 

e – …e isso… 

E – Dava-lhe mais à vontade, também mais segurança na própria… 

e –…e…, e logicamente que arranjava,… com o tempo.  

E – Hum…Muito bem. E acha que se sentiria mais à vontade também, …se aumenta-se as 

suas habilitações? Só através do processo de reconhecimentos de competências, se aumenta-

se para o 6º, se aumenta-se para o 9º, sentia-se mais à vontade para fazer uma 

formação?...Imagine do género daquela que fez, …no Bairro do Cerco no Centro de 

Emprego… 

e –…no Porto? 

E – …sentia-se mais à vontade para isso? Fazer uma formação específica, …vamos supor na 

Área de Geriatria? Com os idosos? 

e – Sim,…sim,…isso sem dúvida, uma pessoa ainda se, pronto, tem mais, não é? É outra, …é 

melhor com os estudos, ajuda muito também… 

E – Mas acha que, se aumentasse hoje a sua escolaridade de 4ª para 6º, se candidatava para 

fazer o Curso de Geriatria? Sabendo que os Cursos de Geriatria são agora de 6º para o 9º ou 

do 9º para o 12ºano? 

e – Exacto,…Sim, sim. 

E – Sim? 

e – Sim, sim. 

E – Sentia-se à vontade? 

e – Sentia-me mais à vontade, isso sim, sem dúvida. 

E – Sim senhor. Olhe, …Alguma vez equacionou criar o próprio emprego? Alguma vez 

pensou criar o seu próprio emprego? 

e – Sim …sim. Muitas vezes. Pelo menos, pronto, abrir um café. 

E – …hum…hum. E o que faltou para concretizar esse projecto? 

e –….Economia. Porque, pronto, não é só abrir um café, não é? Não havendo economia, a 

gente não pode abrir o café. 

E – …hum,...hum, …portanto refere-se a finanças…. 

e –…a finanças, pronto,… 
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E – Finanças digam a algum equilíbrio… 

e –…porque foi uma coisa, que eu, pronto, sempre gostei, não é? Trabalhar num café eu 

sempre gostei. Mas pronto sobre as finanças, não é?.. 

E – Nunca se candidatou a nenhuns apoios financeiros? 

e – Não por acaso, não senhora. 

E – …hum, …hum, …Tem conhecimento que existem programas de apoio, nomeadamente 

no Instituto de Emprego…. 

e – Ai sim? Mas não sabia!... 

E – Não? 

e – Não senhora. 

E – Através do Instituto de Emprego e através de outros meios, como por exemplo, o 

microcrédito que está agora muito em voga, existe um apoio financeiro para apoiar projectos, 

não é? Não quer dizer que essa questão financeira pessoal, não é, não tenha que ser 

trabalhada, mas portanto depois a possibilidade de solicitar esses apoios. Já agora, não sei se 

tinha a noção de que para determinadas áreas, para …ao abrigo destes programas do Instituto 

de Emprego, teria que ter, ou formação na área em que queria abrir o negócio… 

e –…exacto… 

E – …ou então experiência significativa? 

e – Sim,…sim. 

E – Formação já me apercebi que não tem nessa área, … 

e – Não,...mas já trabalhei, pronto, já tirei muitos cafés, já trabalhei num café, pronto, 

mediante aquilo que eu vejo… 

E – Já geriu um algum café? 

e – Já estive assim, pronto, à frente assim de um café,…bem,…não era meu, mas era de uma 

pessoa de família, pronto, mas… 

E – Portanto, …acha que… 

e – Gostei, acho que, pronto, na minha…. 

E – Havia um projecto que precisava de realizar… 

e – Exacto para mim era… 

E – Bom, …Já quase na recta final, queria só fazer-lhe mais algumas questões, mais 

direccionadas com o R.S.I.. E a primeira delas, era saber se ao requerer a prestação pecuniária 

do R.S.I., portanto, se tinha conhecimento da existência de equipas de acompanhamento? 

e – Não senhora. 

E – Não? 
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e – Não. 

E – Foi constituída uma surpresa para si quando foi chamada cá… 

e – Exacto,…exacto… 

E – …pela equipa da Cooperativa Sol Maior? 

e – Exacto. Sim senhora. 

E – E tinha conhecimento da Existência de um programa de inserção com essas acções? 

e – Também não 

E – Também não…. 

e – Não, senhora. 

E – No momento da entrevista…. 

e – …eu fiquei a conhecer na entrevista do que se tratava…  

E – No momento, eu referia-me, desculpe, …no momento da entrevista… 

e – ...Ah, sim… 

E – …portanto, quando fez o requerimento, quando pediu o R.S.I., aí não ficou esclarecida 

sobre essas questões… 

e – Não sabia,…não,…não. 

E – Sobre a existência de uma equipa de acompanhamento e sobre a existência de um 

programa à qual fica obrigada, não é? Assina um contrato, um acordo de inserção, não tinha 

conhecimento deste processo? 

e – Sim, senhor. 

E – E o que pensa sobre a existência dessas equipas? 

e – Pronto, primeiro é bom para as pessoas, porque ficam a conhecer e a saber como  coisas 

que não sabiam, não é? E isso é muito bom, …e por outro lado, é bom porque a pessoa 

começa-se a entregar mais na, …pronto, a saber mais as coisas, porque não é chegar à 

Segurança Social pedir o Rendimento Mínimo que as pessoas, não é? Que ficam a saber. 

Havendo estes acompanhamentos a gente fica a saber melhor do que é que se trata, e para o 

futuro até pode ser que as coisas melhorem. Que é o que a gente precisa. 

E – Olhe, na definição do programa de inserção, para si e para o seu agregado propôs alguma 

acção? Discutiu com o, …digamos, técnicos? Aquilo que poderia ser as acções? Ou seja, 

aquilo que necessitava, portanto, para que a sua situação melhora-se? 

e – Não,…por acaso nunca. Nunca discuti,...cheguei, meti os papéis,…podia ser aceite como 

não podia,…dei as minhas declarações que tinha a dar como pediram…. 

E – E no momento, no momento em que esteve com a equipa, na definição dos programas, 

portanto, a senhora tem no seu Programa de Inserção a colocação no mercado do trabalho, não 
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é? E eventualmente também o aumento da escolaridade. Certa tem essas duas acções. 

Portanto houve aqui, digamos, uma conversa no sentido de orientar…. 

e – Sim, Sim. 

E – …para as acções que melhor poderiam funcionar para a sua situação. 

e – Exacto,…Exacto. Pronto, falaram comigo e disseram que, pronto, melhores soluções para 

a vida, não é? Porque dá o Rendimento Mínimo que a pessoa tem de ficar toda a vida assim, 

só com o Rendimento Mínimo, a gente tem de tentar sempre para melhor. 

E – Muito bem,…E pensa que o seu programa para além destas acções que falamos da 

colocação no mercado de trabalho, do aumento de escolaridade, pensa que no seu Programa 

de Inserção podia incluir outras coisas, ou seja, pensa que a equipa poderia ajudá-la noutros 

aspectos? No sentido de conseguir autonomizar-se e deixar a medida? 

e – Sim,…quer dizer,…com o tempo até pode ser que sim, e até era bom, não era? Porque se 

a gente tivermos outra coisa além de estarmos assim com o Rendimento de Inserção era muito 

melhor não era? 

E – Muito bem. Olhe, para além daquilo que está assumido no seu Programa de Inserção e, 

…portanto, por estar definido uma acção de colocação no mercado de trabalho, sei que está a 

participar num Clube de Emprego, onde de facto tira alguma dúvidas no que diz respeito à 

procura activa, mas, …para além disso tem feito, …tem tomado outras diligências, tem feito 

outras tentativas no sentido de melhorar a sua situação? 

e – Sim, muito. Tenho porque tento, tento procurar, pronto, pedir ajuda às pessoas, pronto, a 

gente às vezes até nem conhece e bate á porta a perguntar se precisam de uma empregada 

doméstica, ou assim, pronto. 

E – Para além do apoio que lhe é dado aqui pela equipa mantém a sua procura…. 

e – Sim,…sim, a minha procuro eu mantenho sempre, pronto, o rendimento ajuda, mas não é 

suficiente, o trabalho é melhor, isso sem dúvida, um emprego. 

E – E pronto um último conjunto de questões que dizem mais respeito ao trabalho e às 

qualificações. Eu já percebi, portanto, qual é a importância do trabalho para si, já percebi que 

é de facto importante, quer em termos pessoais quer em rendimentos, …confirma-me isso? 

e – Exacto,…para mim o trabalho,…se eu tivesse hoje um trabalho para mim o rendimento, 

eu deixava logo. Porque não há nada como a gente ter um trabalhinho porque… 

E – Olhe, eu de seguida iria apresentar-lhe, ou vou-lhe apresentar um conjunto de dimensões, 

de aspectos que são importantes na vida das pessoas, as pessoas em geral. E gostava que me 

indicasse 3 aspectos. Destes que lhe vou dizer, que me indicasse para si os 3 mais 

importantes, e depois vamos ordenar esses 3 por prioridade, está bem? 



 

 146

e – Está Bem. 

E – Qual desses 3 o mais importante, 2º mais importante e o que vem em terceiro lugar. 

Portanto as dimensões são: Família, Religião, Ocupação ou Actividade, Lazer, Trabalho, 

Amigos e Formação. Posso repetir…. 

e – Sim, sim. 

E – Família, Religião, Ocupação, Lazer, Trabalho, Amigos e Formação. Para si quais são os 3 

aspectos mais importantes? 

e – Para mim é a família, trabalho e ...portanto.. 

E – Portanto são … 

e - …e ter formação. 

E – Formação? 

e – Sim. 

E – Desses três que me indicou, família, trabalho e formação, qual é o que vem em primeiro 

lugar? 

e – Para primeiro o trabalho. Não queira dizer que os filhos,…mas…, o trabalho em 1º lugar.  

E – Sim senhora. Depois então a família… 

e – Exacto, exacto, depois família, pronto, mas o trabalho,…se a gente não tiver trabalho, não 

queira dizer que a família está sempre, mas sem o trabalho nada se resolve, não é? 

E – E em 3º Lugar então, seria a formação para apoiar o trabalho e para apoiar a família 

porque viveria melhor, não é?  

e – Sim, sim. 

E – Bom e por último queria só perguntar-lhe, se, e tento em conta também o seu Programa 

de Inserção, aquelas acções que foram definidas. Acha que o seu aumento da sua escolaridade 

das suas qualificações escolares, é uma condição para se autonomizar, para deixar a medida 

ou não é assim tão importante? 

e – É importante, isso sem dúvida que é importante. Mas se aparecer 1º o trabalho,…primeiro 

eu trabalho e depois é que está a escola,…com 42 anos,…não é? 

E – É muito nova! (risos) E o que tenho a dizer com 42 anos. É muito nova,…tem tudo pela 

frente… 

e – Exacto,…exacto. O trabalhinho eu acho que é a coisa melhor que pode haver. 

E – Pronto. Ficou bastante claro a sua posição Dª Conceição. Resta-me só agradecer imenso a 

sua disponibilidade, está bem! E pedia-lhe só ainda mais um pouquinho de disponibilidade se 

eventualmente necessitarmos de reformular ou refazer alguma das questões aqui produzidas. 

Está bem? 
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e – Está Bem. 

E – Mas desde já agradeço-lhe imenso e assim que tiver resultados, também informarei as 

pessoas que estão a colaborar. Está bem? 

e – Esta bem. 

E – Bom dia então e muito obrigado! 

 

 

ENTREVISTAS NÃO REGISTADAS EM SUPORTE MAGNÉTICO 

 
CATEGORIAS ENTREVISTADA B4 

 

Motivos do 

requerimento 

 

 

O que motivou o requerimento do RSI foi o desemprego. 

 

 

 

Acompanhamento por 

Equipa 

 

 

 

 

 

 

Não tinha conhecimento da existência das Equipas (no momento da entrevista de 

requerimento não foi informada de nada) nem tinha conhecimento do PI. Acha 

positivo o acompanhamento. 

 

Conhecimento dos apoios 

Discutiu as acções com a Equipa (falou no apoio para arranjar os dentes)  

 

Outras acções 

 

Conjuntura do mercado 

de trabalho 

 

 

 

 

 

 

Situação 

escolar/Situação 

familiar/situação de 

saúde 

 

 

Integração do menino em instituição era muito dispendiosa. 

 

 

 

 

Qualificações escolares 

e profissionais 

 

 

 

Fez formação para funções de caixeira de supermercado durante um mês. Por 

iniciativa própria nunca fez formação. 

 

Razões para aumentar qualificações escolares/profissionais 
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Razões para se inscrever nas “Novas Oportunidades” 

Em relação ao RVCC pensa que este processo é a base para progredir um pouco mais. 

Pretende fazer o 12º ano, de preferência em acção educativa 

 

Importância dada às qualificações 

 

Expectativa quanto às habilitações 

 

Prosseguimento de estudos 

Pretende fazer o 12º ano, de preferência em acção educativa 

 

Acompanhamento por 

Equipa e  

saída na medida  

 

Alternativas à medida 

Perspectivou outras soluções: procurou emprego mas com o filho pequeno não foi 

fácil. Integração do menino em instituição era muito dispendiosa. 

 
 
CATEGORIAS ENTREVISTADA B5 

 

Motivos do 

requerimento 

 

 

Desemprego pessoal e do marido. Não sabia que tinha direito pelo facto de, na altura, 

ter habitação própria. 

 

 

 

Acompanhamento por 

Equipa 

 

 

Sim. Fui informada num serviço de apoio ao emprego. 

 

Conhecimento dos apoios 

 

Outras acções 

 

 

Situação 

escolar/Situação 

familiar/situação de 

saúde 

 

 

Falta de empregos e falta de escolaridade – 9º ano 

 

Problemas de saúde (alergias e gravidez, esta +- há 10 anos) 

 

 

Qualificações escolares 
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e profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Razões para aumentar qualificações escolares/profissionais 

Razões para se inscrever nas “Novas Oportunidades” 

Fazer um balanço da experiência profissional e aumentar a escolaridade 

 

Importância dada às qualificações 

Tem, uma vez que posso concorrer a anúncios que peçam o 9º ano. O de informática 

dá-me acesso a uma vasta gama de profissões. Na vida pessoal sente-se + confiante 

para ir a uma entrevista. 

 

Expectativa quanto às habilitações 

Mais oportunidade na procura de emprego. 

 

 Prosseguimento de estudos 

 

Acompanhamento por 

Equipa e  

saída na medida 

 

Alternativas à medida 

 

Sim. Ramo imobiliário.  

Medo! Neste momento são as exigências (um curso de angariação mais 

financiamento). O processo também é muito burocrático junto da Associação do 

sector. 

Sim, ver o Jornal, NET. 
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