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Resumo 

 

O presente relatório baseia-se na componente teórica que acompanha o estágio 

curricular de natureza profissional realizado no decorrer do segundo ano do Mestrado 

em Sociologia que, juntamente com este relatório tem como objetivo a obtenção do grau 

de mestre em sociologia. 

 O objeto de estudo constante no atual relatório trata o Rendimento Social de 

Inserção, uma medida social, de ativação, que se traduz no apoio através de prestações 

mensais àqueles cujo rendimento é insuficiente para garantir a satisfação das suas 

necessidades básicas ou, até mesmo, inexistente. De modo a adquirir uma melhor 

perceção da problemática, a mesma foi acompanhada por uma componente prática – 

estágio – que decorreu na Cooperativa Sol Maior (Vila Nova de Gaia). 

 Como objetivo, trata-se, por um lado, de apreender quais as práticas e as 

representações sociais que abarcam a medida, interpretar as perceções que os indivíduos 

têm da população beneficiária do Rendimento Social de Inserção, a partir destes últimos 

e, como as representações os podem afetar pessoal e/ou profissionalmente. Por outro 

lado, trata-se também, de compreender como se processa a passagem do fim dos 

subsídios de desemprego para o Rendimento Social de Inserção, refletindo sobre o 

eventual período de espera devido a componentes dependentes do próprio indivíduo ou 

a burocracias do sistema. 

Por fim, com a realização do estágio é também pretendido oferecer propostas e 

mecanismos para um combate ativo ao desemprego, problematizando e reforçando os 

atuais recursos já disponíveis. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rendimento Social de Inserção, desemprego, representações 

sociais, ativação, práticas sociais, políticas sociais, Estado-Providência. 
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Abstract 

 

 This report is based on the theoretical component that accompanies the 

curricular and professional internship done during the second year of the Master in 

Sociology which, along with this report, aims the Master’s degree in Sociology.   

 The subject of study of the present report concerns the Social Insertion Income, 

a social measure of activation that is known as a support through monthly installments 

to those whose income is insufficient, or actually nonexistent, to guarantee their basic 

needs’ satisfaction. So as to obtain a better perception of this problematic, the latter was 

accompanied by a practical component – the internship – that occurred in the 

Cooperativa Sol Maior (Vila Nova de Gaia).  

 On one side, the goal is to seize the practices and social representations which 

embrace the measure, to interpret the individuals’ perceptions on the population that 

benefits from the Social Insertion Income, and how those representations can affect 

their personal and/or professional life. On the other side, it is important to understand as 

well how the transition from the end of the unemployment benefits to the Social 

Insertion Income works, reflecting on the eventual waiting period due to elements 

related to the individual or to the system’s bureaucracies.   

Finally, the internship also aimed to offer proposals and mechanisms to actively 

fight back unemployment, discussing and reinforcing the current resources already 

available.  

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Social Insertion Income, unemployment, social representations, 

activation, social practices, social policies, Welfare State.  
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Résumé  

 

 Le présent rapport s’est basé dans la composante théorique qui accompagne le 

stage pédagogique et professionnel effectué pendant la seconde année du Master en 

Sociologie que, avec ce rapport, vise à obtenir le grade de master en sociologie.   

 L’objet d’étude existant dans l’actuel rapport concerne le Revenu Minimum 

d’Insertion, une mesure sociale d’activation, qui se traduit par un appui à travers de 

versements mensuels aux individus dont le revenu est insuffisant, ou même inexistant, 

pour garantir la satisfaction de ses nécessités plus basiques. A fin d’acquérir une 

meilleure perception de la problématique, elle s’est accompagnée d’une composante 

pratique – le stage – qui a eu lieu dans la Cooperativa Sol Maior (Vila Nova de Gaia).  

 Dans un côté, l’objectif c’est saisir quelles sont les pratiques et les 

représentations sociales qui englobent la mesure, interpréter les perceptions que les 

individus ont de la population bénéficiaire du Revenu Minimum d’Insertion, et comme 

les représentations lui peuvent affecter personnel et/ou professionnellement. Dans 

l’outre côté, il s’agit aussi de comprendre le processus de transition de la fin des revenus 

de remplacement vers le Revenu Minimum d’Insertion, en réfléchissant sur l’éventuelle 

période d’attente à cause des composantes dépendantes du individu ou des bureaucraties 

du système.      

 Finalement, la réalisation du stage a eu le but d’offre des propositions et des 

mécanismes afin de combattre activement le chômage, en problématisant et renforçant 

les actuelles ressources déjà disponibles.  

 

 

 

 

MOTS CLÉS : Revenu Minimum d’Insertion, chômage, représentations sociales, 

activation, pratiques sociales, politiques sociales, État-Providence.  
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Introdução 

 

 O trabalho que se apresenta em seguida pretende tratar o caso de uma política de 

ativação social: o Rendimento Social de Inserção. Trata-se essencialmente de uma 

análise em torno das práticas e das auto e hetero-representações sociais dos 

beneficiários de políticas sociais, nomeadamente no caso do RSI.  

 O trabalho começou por ser desenvolvido através de uma pesquisa documental e 

posteriormente deu início ao estágio de âmbito curricular, integrado no 2º ciclo de 

estudos em Sociologia. O mesmo decorreu na Cooperativa Sol Maior, situada na 

Freguesia de Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia), junto da equipa de 

acompanhamento de RSI. Na cooperativa desenvolveu-se a parte prática do estudo junto 

da população beneficiária do RSI, assim como, dos potenciais beneficiários. Tornou-se 

também possível dar voz aos técnicos, que trabalham diariamente com o nosso público-

alvo, e analisar quais as suas anotações acerca da medida. 

 Num primeiro capítulo decidimos abordar os conceitos de pobreza e exclusão 

social. Aqui analisamos a pobreza enquanto absoluta e enquanto relativa, analisamos as 

medidas oficiais da pobreza, a incidência do papel da globalização e dos seus processos 

sobre a mesma. Identificamos ainda como processos de exclusão os mecanismos sociais 

globais, locais e os mecanismos indutores de processos de exclusão social. Concluímos 

que a pobreza e a exclusão social chocam com o exercício dos direitos humanos e 

terminamos com a contextualização destes conceitos na sociedade portuguesa. 

Seguidamente analisamos a importância do trabalho enquanto fator de inclusão 

social, pelo que, por inclusão social assumimos que os indivíduos têm acesso aos 

recursos necessários que lhes permitam participar plenamente na sociedade. 

Entendemos o desenvolver de uma atividade profissional como condição para a 

integração na sociedade, na medida em que permite ao indivíduo possuir uma 

identidade. Tratamos também neste tópico as transformações de que o mercado de 

trabalho foi alvo e algumas das suas consequências. 

As políticas sociais e o sistema de segurança social integram o capítulo seguinte. 

Aqui começamos por tratar a evolução das políticas sociais, com referência à sua 

estrutura inicial e às mudanças ocorridas até à atualidade. Neste ponto foi também 

tratado o conceito de exclusão social, as desigualdades sociais e o trabalho.  
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Neste capítulo abre-se a análise à política social central do nosso trabalho: o 

RSI, inicialmente conhecido pelo Rendimento Mínimo Garantido. Ainda dentro das 

políticas sociais são abordadas estratégias como a Rede Social (1997), a Estratégia de 

Lisboa (2000) e a mais recente Estratégia Europa 2020 (criada em 2010). Por fim, 

comparamos o contexto nacional com outros modelos de segurança social. 

O terceiro capítulo do presente trabalho resume-se essencialmente à estrutura do 

RSI. Este é constituído pelo enquadramento legal e histórico da política do RSI, 

abordando também os benefícios e as fragilidades da medida, assim como, os 

indicadores sobre a mesma em Portugal. 

Neste capítulo analisamos a estruturação legal da medida, nomeadamente no que 

respeita ao processo de atribuição da prestação e o tempo de espera até a aprovação e 

obtenção da mesma. Apresentamos também uma análise sobre a estigmatização da 

medida, no sentido em que permanece o caráter de que se trata de uma medida que 

existe para sustentar quem não quer trabalhar. Este é um rótulo profundamente 

estigmatizante que não alcança todas as componentes da medida, generalizando uma 

opinião do senso comum sobre todos aqueles que dela beneficiam. O RSI é analisado 

como medida social cujo objetivo prevê a promoção social dos indivíduos. 

O quarto capítulo dá conta da fase mais prática desta investigação, que coincide 

com o desenvolver do estágio curricular. Inicialmente apresentamos a caraterização 

demográfica onde se situa o local do estágio e de posterior investigação, seguindo-se de 

uma caraterização da Cooperativa Sol Maior, a entidade acolhedora. Por fim, surge uma 

referência às atividades desenvolvidas durante esta etapa. 

O plano metodológico surge representado no quinto capítulo que se inicia pelo 

modelo de análise, referindo que se trata de uma metodologia qualitativa empenhada na 

realização de entrevistas individuais em articulação com a equipa de acompanhamento 

do RSI da cooperativa e com o Gabinete de Inserção Profissional, da Junta de 

Freguesia. Estas foram realizadas junto de beneficiários da medida, com e sem 

ocupação profissional e, junto de potenciais beneficiários da mesma. 

Ainda inseridas neste capítulo surgem as hipóteses teóricas, sendo elas três: o 

tempo de espera pela aprovação do subsídio afeta o indivíduo económica e 

psicologicamente; a quebra do valor da prestação monetária prejudica o indivíduo no 
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processo de reinserção no mercado de trabalho; e, as representações sociais de que o 

RSI é alvo agravam o tempo em que o indivíduo permanece na medida. Em suma, 

pretendeu-se chegar à compreensão de como é que os indivíduos vivem durante o 

período de espera pela aprovação da medida e as consequências adjacentes a essa etapa; 

compreender também qual o processo de (re)inserção pelo qual passam os beneficiários 

da medida e, por último, identificar algumas das consequências do caráter 

estigmatizante que envolve esta política social. 

O capítulo sexto trata a discussão dos resultados, nomeadamente sobre a análise 

das entrevistas, a confrontação com as hipóteses apresentadas e a observação dos efeitos 

da medida nos beneficiários. 

Ao longo da investigação achamos relevante incluir um capítulo que retratasse o 

RSI aos olhos da comunicação social. Assim, no capítulo sétimo encontramos a análise 

de alguns artigos divulgados pela comunicação social acerca de opiniões sobre a 

medida, com referência a alterações à sua estrutura, entre outros. 

O capítulo oitavo representa uma reflexão sobre o estágio, constituído por 

recomendações e propostas, assim como, uma autoavaliação do mesmo. Por fim, 

surgem as considerações finais no capítulo nono, que representam uma síntese do 

trabalho desenvolvido, referindo a importância do estágio realizado e alertando para 

problemas futuros e a necessidade de continuar a investir em investigações sobre esta 

temática. 

  

 

 

 

 

 

 



As práticas e as auto e hetero-representações sociais dos beneficiários de políticas sociais:   | Catarina Arouca 

Impactos nos processos de ativação. O caso do rendimento social de inserção    

 

11 
 

Capítulo I – Condicionantes para a inclusão ou exclusão social 

 

1. Pobreza e exclusão social 

Antes de nos remetermos para uma clarificação dos termos ou conceitos 

designados de pobreza e de exclusão social, importa referir o que se entende por 

estrutura social. Este é um conceito que se refere aos contextos sociais da vida dos 

indivíduos, que não passam apenas por acontecimentos e ações ordenados 

aleatoriamente. Estes revelam-se estruturados, segundo determinados padrões. As 

sociedades são, portanto, construídas por processos de estruturação em constante 

mutação. “Frequentemente as pessoas seguem simplesmente padrões que são comuns na 

sociedade onde se inserem. Os factos sociais podem condicionar a ação humana de 

várias formas (…)” (Durkheim, 1893). Estes factos que aqui referimos nem sempre 

podem ser observados de forma direta, pois podem ser invisíveis e intangíveis (Giddens: 

2004: 9). 

Quando queremos falar do conceito de pobreza, temos de ter em conta dois 

aspetos distintos referidos à mesma: o conceito enquanto absoluto, ou seja, uma pobreza 

enraizada na ideia de “subsistência”, pelo que não existem as condições básicas que 

permitam sustentar uma existência saudável (i.e. comida suficiente, abrigo, roupa); e, o 

conceito enquanto relativo, ou seja, pobreza esta que é relacionada com o padrão de 

vida geral que prevalece numa determinada sociedade (i.e. coisas vistas como essenciais 

numa sociedade, podem ser consideradas luxos supérfluos noutras). (Idem: 313). 

Pela dificuldade na determinação do conceito da pobreza enquanto absoluta, 

determinou-se uma linha da pobreza, baseada no preço dos bens essenciais à 

sobrevivência humana em determinada sociedade (Idem: 313). 

Em suma, considera-se o indivíduo que vive em pobreza aquele cujo rendimento 

fosse igual ou inferior ao nível do rendimento mínimo estabelecido. Segundo as 

medidas oficiais da pobreza, este consistia num subsídio monetário atribuído àqueles 

cujos rendimentos não atingiam o nível considerado necessário à sua própria 

subsistência, definindo-se então que viviam no “limiar da pobreza”
1
. Hoje, a análise 

sobre a pobreza de um indivíduo tem também em conta o seu agregado familiar. 

                                                           
1
 Limiar da pobreza é um indicador da distribuição de recursos que dá conta do nível de acesso aos 

mesmos, necessário para uma vida digna em determinada sociedade. O limiar da pobreza pode ser 

relativo a diferentes tipos de recursos e, dentro de cada tipo de recursos, pode ser definido de acordo 

com conceitos e metodologias distintas (Capucha) 
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Peter Townsend acredita que as medidas oficiais de pobreza são inadequadas, 

virando-se para o lado subjetivo da mesma. Townsend passou a questionar-se acerca das 

privações que levavam os indivíduos a um estado de pobreza, concluindo que para além 

de um nível de rendimento abaixo do considerado razoável, os mesmos sofriam 

“múltiplas privações” (a bens ou serviços) (Townsend et. al.,1987) 

A globalização comprova que as sociedades se encontram em constante mutação 

e, consequentemente, a pobreza e o “perfil dos pobres”. Muitos indivíduos que se 

encontram em desvantagem noutros aspetos da vida têm maiores hipóteses de serem 

pobres. Os desempregados, assalariados de baixo nível de remuneração, os 

trabalhadores precários e da economia informal (por conta própria, não remunerados da 

agricultura, construção civil, etc.), os idosos (pelas baixas pensões e, por vezes, 

inexistência de rendimentos alternativos. Estes, muitas vezes, são indivíduos que 

outrora receberam salários razoáveis e, após a reforma, viram uma redução drástica ao 

seu rendimento), os doentes e deficientes, as crianças, as minorias éticas (inserção nos 

setores desqualificados), os indivíduos com baixas qualificações e até jovens à procura 

do primeiro emprego, têm maior probabilidade de viver em pobreza em determinado 

momento das suas vidas.  

A globalização surge-nos encarada como um processo relativamente recente que 

alterou os mecanismos económicos e sociais. Com este processo pretendia-se a 

derrocada das barreiras dos fluxos de circulação, de comunicação, de cooperação e 

desenvolvimento, num projeto de justiça e de democracia (Rodrigues, E. V., 2011: 1). 

É-nos ainda sugerido que a globalização é, em grande parte, culpada pelo aumento da 

desigualdade económica, no que respeita, por exemplo, às disparidades na distribuição 

de rendimentos (Giddens, 2004: 319). A crise das democracias, do Estado e da coesão 

social, sucedem-se como tendências estruturais referentes às promessas associadas ao 

processo de globalização.  

Giddens apresenta-nos duas categorias principais para explicar a pobreza. As 

teorias que consideram a pobreza como produzida e reproduzida pelas forças estruturais 

da sociedade e, as teorias que consideram os indivíduos pobres são responsáveis pela 

sua própria pobreza. Estas abordagens opostas são, por vezes, descritas como teoria da 

“culpabilização do sistema” e “culpabilização da vítima”, respetivamente. 
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Inicialmente, os pobres eram vistos como incapazes, desajustados e a posição 

social era tida em conta como um reflexo do esforço ou talento da pessoa (a existência 

dos “vencedores” e dos “vencidos”). 

Oscar Lewis (1961) argumentou que existe uma cultura da pobreza entre muitas 

pessoas pobres. De acordo com Lewis, a pobreza não é resultado de inadequações 

individuais. Esta cultura é transmitida de geração em geração. 

Esta tese teve um novo desenvolvimento pelo sociólogo americano Charles 

Murray. Os indivíduos que são pobres “sem culpa própria” – viúvos, órfãos, 

incapacitados – fazem parte de uma categoria diferente daqueles que pertencem à 

cultura de dependência. Aqui, Murray refere-se às pessoas pobres que dependem das 

providências da Segurança Social em vez de entrarem no mercado de trabalho. O 

Estado-Providência criou uma subcultura que mina a ambição pessoal e a capacidade de 

autoajuda. Muitos acreditam que as pessoas dependentes da Segurança Social poderiam 

encontrar trabalho se estivessem determinadas a fazê-lo. Porém, estas perspetivas não 

correspondem à realidade da pobreza. Das restantes, a maioria são crianças com menos 

de 14 anos, adultos com 65 ou mais anos de idade e os doentes ou incapacitados. 

A segunda abordagem para explicar a pobreza coloca ênfase nos grandes 

processos sociais que produzem condições de pobreza difíceis de superar pelos 

indivíduos. A cultura de dependência é, de facto, uma consequência das suas situações 

(dos indivíduos) condicionadas e não uma causa das mesmas. 

A redução da pobreza ou da severidade da mesma, requer medidas políticas 

destinadas a distribuir de forma mais uniforme os rendimentos e os recursos pela 

sociedade. Abonos de família, um salário mínimo e níveis mínimos de rendimentos 

garantidos para as famílias são exemplos de medidas políticas que procuram emendar as 

desigualdades sociais persistentes (Giddens, 2004: 320). 

Entende-se ainda por exclusão social as formas pelas quais os indivíduos podem 

ser afastados da plena participação na sociedade. Segundo Marshall, a incorporação dos 

direitos sociais na noção de cidadania significa que qualquer pessoa tinha direito a viver 

uma vida plena e ativa e a obter um rendimento razoável, independentemente da sua 

posição na sociedade (Giddens, 2004: 335). 

 É possível identificar três dimensões explicativas dos processos de exclusão 

social. Os mecanismos sociais globais (caraterísticas universais que fornecem, ou não, 

determinados processos de exclusão); os mecanismos regionais ou locais (resultantes da 
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organização socioeconómica e política nacional ou regional) e; os mecanismos 

indutores de processos de exclusão social (resultante das caraterísticas individuais ou de 

grupo; mobilizados pela sociedade). Estas três dimensões devem ser analisadas 

enquanto articuladas e inseparáveis do fenómeno e contexto em estudo. (Rodrigues, E. 

V., 2010a: 41) 

 De acordo com Castel, a exclusão social é um processo de descolagem 

relativamente à sociedade, processo este que envolve, desde logo, quatro estádios de 

degradação identitária: a integração, a vulnerabilização (rutura com a dimensão 

económica), a assistência (dependência de redes de apoio social) e a desafiliação 

(momento em que o indivíduo deixa de se relacionar com a sociedade e passa a 

depender de todo o tipo de organizações de solidariedade social), neste último momento 

dá-se uma rutura efetiva dos laços do indivíduo com os grupos que lhe são próprios, 

incluindo a própria família (Castel, 1991: 152). Luís Capucha, por sua vez, assinala que 

a sociedade é que tem de oferecer a todas as pessoas o estatuto de cidadãos e, como 

carece disso, a possibilidade de beneficiarem dos direitos que lhes são atribuídos e por 

não cumprirem alguns deveres que lhes são associados, originam-se as situações de 

exclusão social. (Capucha, 2005: 91) 

 Eduardo V. Rodrigues sublinha que dentro de uma corrente culturalista, os 

processos de exclusão são resultado de causas basicamente interna e que a 

responsabilidade é individual. Afirma ainda que o processo de vulnerabilização dos 

indivíduos pode aumentar na mesma proporção que a proteção social, incentivando uma 

rejeição do acesso ao mercado de trabalho. (Rodrigues, E. V., 2010a: 43) 

 Recorrendo a Vasconcelos (2005), o autor considera ainda que os processos de 

exclusão assumem um caráter cumulativo, dinâmico e persistente, encerrando no seu 

núcleo processos de reprodução (transmissão geracional) e de evolução (por fatores 

externos). 

 São múltiplos os fatores que impedem a erradicação da pobreza e os mesmos 

não se prendem exclusivamente com os fatores de caráter económico, mas também 

político. 

 Numa abordagem socioeconómica associamos a pobreza a uma situação de 

privação, derivada por insuficiência de recursos económicos. Quando surge a pobreza, 

surge a tendência para reduzir o círculo de relações sociais do indivíduo, levando ao 

isolamento do próprio.  
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 A inclusão social remete-nos para o modo como os atores constroem as relações 

que os ligam a um espaço comum e participam nele. (ISCTE, 2005: 7). A participação 

do indivíduo em pleno na sociedade significa, então, o acesso a um trabalho, acesso a 

bens e serviços, acesso à educação e à aprendizagem ao longo da vida, acesso a 

equipamentos sociais, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, direito a 

uma habitação condigna. 

 Os fenómenos estruturais e relacionais, materiais e simbólicos, adjacentes à 

exclusão tornam particularmente vulneráveis as categorias como os trabalhadores de 

baixas qualificações, os imigrantes, os idosos, as pessoas com deficiência, as famílias 

monoparentais e de dimensão alargada e, categoriais específicas como os reclusos, 

toxicodependentes ou os jovens em risco. (ISCTE, 2005: 11) 

 A pobreza e a exclusão social colidem com o exercício dos direitos 

fundamentais dos seres humanos. No seguimento da Estratégia de Lisboa, que terminou 

em 2010 com o Ano Europeu dedicado ao Combate à Pobreza e à Exclusão Social, 

surge a nova Estratégia 2020, definida pela Comissão Europeia. A mesma propõe para o 

período em questão cinco objetivos cruciais: a subida da taxa de emprego na população 

entre os 20 e os 64 anos de idade; investir na investigação e no desenvolvimento; 

reduzir as emissões de gases com efeito de estufa; diminuir a percentagem do abandono 

prematuro da escola e; reduzir o número de europeus que vivem abaixo dos limiares 

nacionais da pobreza. Para tal, foram adiantadas sete iniciativas: a união para a 

inovação; juventude em movimento; uma agenda digital para a Europa; uma Europa que 

aproveita eficazmente os recursos; uma política industrial para a era da globalização; 

uma agenda para novas competências e empregos e; uma plataforma europeia contra a 

pobreza. Em Portugal, a meta a atingir com a Estratégia 2020 é reduzir 200 mil pessoas 

em situação de pobreza, nos próximos 10 anos. (EAPN, 2011: 2) 

 O fenómeno da pobreza em Portugal liga-se à natureza estrutural dos níveis de 

desigualdade resultantes essencialmente de processos históricos prolongados de 

subdesenvolvimento. Os contornos da pobreza e da exclusão social registam-se numa 

“velha pobreza” alienada às sociedades periféricas e uma “nova pobreza” predominante 

nos países da Europa central. Portugal foi um país essencialmente agrícola até à década 

de 60 e perto de um terço da população vivia no interior do país. Os níveis baixos de 

escolaridade também são caraterísticos da sociedade portuguesa. A partir desta época 

começam a surgir alguns movimentos populacionais na procura de melhores condições 
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de vida e, por um lado, os mesmos levaram à deslocação de populações para o exterior 

do país e, por outro, fizeram afluir aos centros urbanos e industrializados. (ISCTE, 

2005: 13) 

 A revolução tecnológica trouxe progresso ao país, aumentando a capacidade de 

produzir mais e mais rápido, mas trouxe uma vaga de desemprego e grande 

precariedade nas relações e nos vínculos laborais. Ter um emprego não significa 

necessariamente escapar à pobreza. A taxa de risco de pobreza das pessoas que se 

encontram afastadas do mercado de trabalho ou que têm um trabalho mal pago, pouco 

qualificado, precário (in-work poverty), é relativamente mais elevada e encontram-se 

mais expostas também à exclusão social. Os “ajustamentos” pelos quais o mercado de 

trabalho tem atravessado marcaram-se por importantes alterações estruturais. A 

precarização e flexibilização alteraram de forma estrutural as relações de poder, as 

dimensões sociais, jurídicas, políticas e económicas, acentuando a relação entre o 

desemprego e a pobreza, entre o trabalho e o salário, promovendo a criação de um 

grupo cada vez mais relevante de “working poor”, de “novos pobres” (Rodrigues, E. 

V., 2011: 6). 

 Cada país tem diferentes sistemas para financiar a proteção social. Os benefícios 

da proteção social correspondem ao maior gasto do sistema, entre as pensões de 

sobrevivência e de velhice.  

No último inquérito do Eurobarómetro sobre a desigualdade em matéria de 

distribuição do rendimento, acerca da perceção dos europeus relativamente à pobreza e 

à exclusão social, mais de 7 em cada 10 cidadãos europeus afirmam que a pobreza 

aumentou no seu país nos últimos 12 meses anteriores ao inquérito. Um em cada seis 

cidadãos que respondeu, referiu que em pelo menos uma ocasião nos últimos 12 meses 

teve dificuldade em suportar despesas extra, comprar comida ou bens de consumo 

diário. A avaliação da situação económica de Portugal feita pelos portugueses é 

marcadamente negativa, em que apenas 6% dos portugueses a considera “boa”. Em 

relação ao futuro imediato do país, apenas 5% dos portugueses considera que a situação 

económica do país vai melhorar nos próximos 12 meses. (EAPN, 2011:14) 

De acordo com os indicadores de medição de pobreza, Portugal é o país da 

União Europeia com o valor monetário mais baixo do limiar de pobreza oficialmente 

utilizado no espaço europeu. No que se refere ao risco de pobreza após as transferências 

sociais de proteção social, registaram-se melhorias tanto na UE como em Portugal, 
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verificando-se uma descida do risco de pobreza. Quando o número de pobres é mais 

reduzido, maior é o impacto destas transferências. Portanto, segundo estes dados, 

conclui-se que Portugal é um país com uma incidência, intensidade, severidade e 

persistência da pobreza particularmente acentuadas para um país europeu. Assim como, 

que o funcionamento do mercado de emprego, o sistema de proteção social, a educação 

e a formação e fatores determinantes do comportamento do fenómeno (ISCTE, 2005: 

22) 

Eduardo V. Rodrigues fala-nos ainda do conceito de “qualidade social”, com 

uma potencial dimensão política no que respeita à justiça social e formulado como uma 

forma de compensar o excesso de enfoque nas dimensões económicas do bem-estar, 

visando a extensão da participação das comunidades nas dimensões sociais, políticas e 

económicas, numa dupla perspetiva de bem-estar individual e comunitário. Inerentes à 

qualidade social de uma comunidade, são aspetos inerentes a segurança 

socioeconómica, a coesão social, a inclusão social e o empowerment. (Rodrigues, E.V., 

2010a: 48).  

Quando remetemos o fenómeno da pobreza para o Rendimento Social de 

Inserção, objeto em estudo na nossa investigação, podemos referir as quatro dimensões 

em que a mesma se pode manifestar: habitação (deficientes infraestruturas básicas), 

saúde (curta esperança média de vida, elevada taxa de mortalidade infantil, menor 

acesso a serviços médicos), educação (baixos níveis de escolaridade, abandono escolar 

precoce) e, inserção no mercado de trabalho (baixos salários, emprego instável). 

(Duarte: 2010: 12). Esta tem de ser uma política social bem fundamentada para evitar a 

repercussão geracional de dependência da medida e para um combate mais eficaz à 

severidade da pobreza em que variados agregados familiares vivem. 

 

2. O ‘trabalho’ como fator de inclusão social 

Entendemos por inclusão social o processo que garante que as pessoas em risco 

de pobreza e exclusão social tenham acesso aos recursos necessários que lhes permitam 

participar plenamente na vida económica, social e cultural e que tenham um nível de 

vida e de bem-estar considerado como normal na sociedade em que vivem. 

Assim, entende-se que se encontram em situação de exclusão social todos 

aqueles que se encontrem em dificuldades ou problemas sociais, segundo Castel (1990), 

aqueles que se encontram no ponto máximo atingível no decurso da marginalização, 
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sendo este, um processo no qual o indivíduo se vai progressivamente afastando na 

sociedade através de ruturas consecutivas com a mesma. 

O trabalho faz parte da natureza do Homem. Este sempre trabalhou para 

satisfazer as suas necessidades. Primeiro pela caça, na procura de alimento e, 

posteriormente, para satisfação de bens materiais, na procura de melhor qualidade de 

vida. Pelo trabalho, o Homem espera obter autoestima, progresso, poder e a satisfação 

das suas necessidades. É, portanto, um fator importante do tecido social da sociedade. 

Através do trabalho, o Homem constrói a sua vida, desenvolve objetivos, 

projetos, que o fazem sentir integrado na sociedade. Além da motivação pessoal e do 

sentido que o trabalho dá à vida do indivíduo, ele assegura também a sua situação 

económica. Além da construção da identidade do indivíduo, o trabalho proporciona-lhe 

independência, quer financeira, quer material. 

Segundo Paugam (2000), “o desenvolvimento de uma atividade profissional é 

condição determinante de integração social, na medida em que assegura segurança 

material e financeira, permite o estabelecimento de relações e vínculos sociais, 

organizações do tempo e do espaço e, por último, significa para o indivíduo possuir uma 

identidade” (Lousada, 2011: 48). Além da garantia de um rendimento, o trabalho 

permite ao indivíduo prosperar na sociedade onde vive. 

Alguns autores clássicos consideram mesmo o trabalho como o pular central da 

sociedade, como aquilo que sustem a sociedade moderna industrial. Contudo, para 

falarmos aqui da importância do trabalho para o indivíduo, torna-se necessário 

compreender a estruturação do trabalho nas nossas sociedades. 

Fazendo um recuo no tempo histórico do trabalho, podemos referir que 

Aristóteles, entre outros pensadores gregos, ainda que não usasse de facto o termo, 

conhecia alguns dos efeitos que mais sobressaíam da divisão técnica do trabalho, isto é, 

a procura de uma coesão social. Dá-se, aqui, ênfase à construção das relações sociais. 

Uma preocupação mais focada face ao económico conduz ao desenvolvimento da ideia 

da divisão manufaturada do trabalho, o elemento fundamental no código da economia 

política (Ortega, 1995: 16). 

Como destaque no leque de entraves que atualmente se tornaram característica 

do mercado de trabalho, podemos assinalar as influências das transformações 
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tecnológicas, o avanço das tecnologias da informação, as novas formas de organização e 

participação do trabalho, as tendências da atividade laboral, a crise do emprego e o 

avanço descontrolado do desemprego. 

Com a revolução tecnológica seguiu-se o aumento do desemprego. As 

transformações do mercado de trabalho originaram empregos precários, onde o 

indivíduo passa a sujeitar-se a um baixo salário, mais horas de trabalho, menos direitos. 

Estas transformações vieram diminuir as oportunidades de trabalho, aumentar o tempo 

de permanência no desemprego e, consequentemente, potenciar o risco de exclusão. 

No entanto, quando falamos do termo ‘trabalho’ referimo-nos a uma pluralidade 

de sentidos, uma polivalência de significados. Torna-se importante refletir sobre a 

semântica do termo e a sua evolução estrutural que, pela sua pluralidade própria pode 

conduzir-nos a enganos. 

Surge-nos o termo relacionado com o trabalho como dever, profissão-vocação; o 

trabalho ligado ao desenvolvimento histórico, o trabalho assalariado industrial; 

entendido como obra; trabalho como criação de utilidade social; como função social 

(Durkheim); como valor e domínio do Homem sobre a natureza (Marx). 

Ainda segundo Marx, temo o trabalho concebido como apropriação cooperativa, 

coletiva da natureza, através da qual a espécie humana toma consciência das suas 

possibilidades de emancipação dos obstáculos colocados a esta, em concreto, a 

apropriação privada dos meios de produção. 

Numa crítica a Marx, surge a dialética negativa do termo, onde o trabalho é 

entendido como alienação do Homem, e este perde-se ao converter-se em instrumento 

de uma carreira pelo domínio da natureza. Habermas argumenta também uma crítica a 

Marx, onde diz que este limita a esfera do trabalho à de uma ação instrumental sobre a 

natureza externa, cujas manifestações se materializam na técnica e nos artefactos. 

Sobre as visões da sociedade pós-industrial, assinala-se a decadência do trabalho 

industrial e a progressiva importância do trabalho científico e informal. 

Por fim, temos ainda a ideia de trabalho como noção central da sociedade 

industrial. Hannah Arendt estabelece uma tripla distinção na esfera do trabalho: o 

trabalho como atividade do homem-animal laborans, por atividades necessárias à 
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subsistência humana, destinadas ao consumo e não à produção de coisas efémeras); o 

trabalho pelo homo faber, pela produção de objetos e utensílios e; a ação, pelo que 

através dela o Homem produz coisas. (Ortega, 1995: 73-79). 

Como é possível observar, as aceções e características que o termo ‘trabalho’ 

comporta, são numerosas. Até ao século XVI, o trabalho era associado a atividades 

desenvolvidas em prol da sobrevivência material e a urbanização traz consigo o 

progresso das manufaturas especializadas e o crescimento de uma mão-de-obra não 

qualificada, surgindo com ele novas formas de divisão de trabalho. 

Entre os séculos XVI e XVII foi-se estabelecendo a ideia de trabalho como 

prática dirigida a produzir objetos úteis. No século XVII surge então o valor social do 

trabalho. Montchretien, Colbert e Le Pessant são autores segundo os quais «a partir do 

trabalho, observa-se a elaboração em cursos de uma representação nova da relação entre 

homens e o mundo (…)» (Ortega, 1995: 45). 

Até à segunda metade do século XVIII, o interesse o trabalho fixa-se no seu 

carácter regulador do equilíbrio social. Montesquieu e Rousseau consideravam que o 

trabalho era o preço que o Homem tinha de pagar por viver na sociedade (Idem: 45). 

Nos séculos XIX e XX presencia-se um processo de negociação do trabalho. 

Este passa a ser uma prestação que pode ser medida ou intercambiável e a força do 

trabalho transforma-se na mercadoria central de toda uma «Sociedade do Trabalho». O 

fim primário do trabalho passa a ser a oportunidade/possibilidade de uma atividade. 

O trabalho passa a ser visto como um meio de prosperar socialmente, é o meio 

que o indivíduo tem para conseguir prosperar pessoalmente no seio da sociedade onde 

vive. Quando falamos do trabalho como fator fundamental para o processo de inserção 

do indivíduo na sociedade, torna-se necessário refletir sobre a situação do mercado de 

trabalho atual, onde as oportunidades de trabalho escasseiam. O indivíduo que não 

consiga integrar-se no mercado de trabalho num primeiro emprego ou o indivíduo que 

perca o seu posto de trabalho vê-se em situação de privação face a todos os seus 

projetos de vida. Esta atual e progressiva falta de oportunidades de trabalho coloca uma 

grande franja da população à margem da sociedade. Além da exclusão profissional, a 

ausência de um trabalho provoca a desestruturação da identidade do próprio indivíduo, 
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começando pela quebra das relações e vínculos sociais que o mesmo detinha se tivesse 

uma oportunidade no mercado de trabalho.  

Atualmente, após uma era de transformação contínua do sistema laboral, 

podemos indicar alguns dos grupos que se tornaram mais vulneráveis ao mercado de 

trabalho do nosso país. Entre eles, encontram-se os jovens. A inserção socioprofissional 

dos jovens, através também da consequência do prolongamento da escolaridade 

obrigatória que, por conseguinte, retarda o início de uma vida independente, fora da 

alçada paternal, leva a que estes iniciem tardiamente uma atividade laboral e a que, 

quando o façam, não haja oportunidades suficientes para os receber. Seguido deste 

grupo, encontram-se todos aqueles com idade mais avançada, portadores ou não de 

deficiência ou doenças que, por vezes, mesmo tendo a experiencia de toda uma vida a 

desenvolver uma atividade, são afastados dos seus postos de trabalho por falta de 

qualificações. Entramos também numa fase em que são exigidas ao indivíduo elevadas 

qualificações para, muitas vezes, trabalhos de baixa classificação. 

Por um outro lado mais positivista, estas transformações no sistema laboral 

levaram à incorporação das mulheres no mercado de trabalho. Este foi um processo 

lento, graças a vários movimentos, e que hoje se encontra totalmente definido na nossa 

sociedade. 

As tendências que se seguiram à transformação e que hoje perduram são, 

evidentemente, a segmentação do mercado de trabalho (reprodução de empregos ‘part-

time’), a crise do emprego, um desemprego massivo, economia paralela, entre outros, 

que levam à exclusão profissional. Estas transformações foram dando lugar a um 

desemprego de longa duração, no qual se insere hoje uma parte considerável da 

população, trabalhadores inscritos no Centro de Emprego há pelo menos doze meses. 

Começaram também a surgir atividades de âmbito social, isto é, onde é 

assumido o objetivo do desenvolver destas atividades pela relação e interação social 

entre indivíduos. Para Max Weber, o conceito de atividade social prende-se com 

qualquer atividade que o indivíduo desenvolva, orientando-se pela ação dos outros e a 

mesma apenas existe quando o indivíduo tenta estabelecer algum tipo de comunicação, 

a partir das suas ações, com os demais. Aqui vê-se o indivíduo que participa em 

atividades de caráter social como ativo e reativo, e não mais passivo. 
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Esping-Andersen distinguiu três modelos de evolução que devemos expor. 

Temos o modelo dos baixos salários, de origem americana, cuja característica principal 

consiste no aumento massivo da ocupação de serviços, com preeminência de postos de 

trabalho de baixos salários e grande mobilidade (economia ‘MacJobs’ – trabalhos mal 

pagos e sem futuro). Outro modelo, proveniente dos países da Comunidade Europeia, 

consiste no escasso aumento do emprego e nas altas taxas de desemprego, relacionados 

com a rigidez dos salários e com a impossibilidade de aplicar a estratégia americana, 

por sucesso dos sindicatos e do estado de bem-estar. Por último, Andersen fala-nos do 

modelo dos países escandinavos, cuja situação prevê-se claramente melhor graças ao 

sucesso das políticas ativas de emprego. (Esping-Andersen, 1993b: 55) 

A situação do mercado de trabalho atual leva-nos a falar da crescente crise de 

emprego. A forte competitividade que neste existe, a penúria dos empregos existentes 

leva à persistência do desemprego e ao aumento do período de permanência no mesmo. 

Ainda centrados na questão do mercado de trabalho atual, torna-se fundamental 

debater sobre as novas formas de emprego. A evolução do emprego em Portugal, como 

nos restantes países da Europa ocidental, tem vindo a evoluir quer na sua forma, quer na 

sua especificidade. O modelo de trabalho atípico da sociedade industrial sofre 

alterações. O modelo de trabalho atual apresenta-se através da flexibilidade jurídica, 

flexibilidade no tempo de duração de trabalho, traduz-se nos contratos a termo, no 

trabalho temporário, independente e a tempo parcial. 

Estas formas de emprego atípicas surgem com a necessidade das empresas se 

adaptarem à nova realidade de competitividade do mercado de trabalho, onde a palavra 

de ordem é “rentabilidade” máxima e a curto prazo. Por estes fatores, nasce a pressão 

das empresas para a flexibilização do trabalho. A adaptação exigida às empresas deve-

se a fatores relacionados com o avanço das tecnologias, a internacionalização, entre 

outros. Outro componente destas formas atípicas do trabalho é a redução dos custos 

salariais. 

No entanto, apesar das transformações notáveis dos padrões do trabalho, 

podemos referir dois pontos de vista sobre os mesmos: para alguns, este pode tornar-se 

um mercado de trabalho aliciante, no sentido em que pode criar motivação para arriscar 

determinadas atividades e “lutar” para ascender e chegar ao sucesso, sempre aceitando 

os riscos e contrapartidas existentes (registando-se, naturalmente, mais em indivíduos 
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com qualificações mais elevadas). Por outro lado, principalmente para os indivíduos 

com baixas qualificações e competências profissionais, estas transformações podem 

tornar-se um verdadeiro pesadelo. Aqui sobrepõe-se a precariedade dos trabalhos (mal 

pagos e desvalorizados), instabilidade de emprego e consequente intimação pelo 

desemprego. Estes trabalhadores já não veem neste novo modelo de trabalho qualquer 

hipótese de progresso/ascensão profissional ou construção de uma carreira. As 

perspetivas são aqui diminutas. 

A flexibilidade que permite o mercado de trabalho atual, apesar de se tornar útil 

às empresas, acaba por favorecer a precariedade referida anteriormente. Uma vez 

excluído do mercado de trabalho, o indivíduo passa a entrar numa situação de privação 

no acesso a bens e serviços que satisfaçam as suas necessidades. Afastando do mercado 

de trabalho, o indivíduo afasta-se também das suas relações sociais. Com a perda do 

rendimento que o trabalho lhe concedia, além da privação a bens e serviços, a 

autoestima do indivíduo, assim como a sua identidade, permanecem assoladas. 

O desemprego, sobretudo o de longa duração (aquele que se encontra em 

situação de desemprego por um período de mais de 12 meses), leva o indivíduo a 

desistir de um mercado de trabalho com possibilidades de emprego, à desvalorização de 

si próprio, à ideia negativa de tudo o que o rodeia, à perda de esperança, desmotivação, 

entre outros fatores que tendem a acentuar-se de acordo com a permanência na situação 

de desempregado, afetando não só o próprio indivíduo, como também todo o seu 

agregado. 

De acordo com Serge Paugam (1997), o fenómeno da nova pobreza é originária 

de um conjunto de evoluções simultâneas, principalmente da degradação do mercado de 

trabalho, o qual fomentou o aumento dos empregos instáveis e o crescimento do 

desemprego de longa duração, paralelamente ao enfraquecimento dos laços sociais, 

cujos principais sintomas são o aumento das ruturas conjugais e o declínio das 

solidariedades de classe e de proximidade. 

Paugam refere que os desempregados de longa duração, com algum tipo de 

relacionamento com os serviços de ação social, acabam por passar por três fases 

distintas no processo de desqualificação social, constituindo-se na população frágil, na 

população assistida e, por fim, na população marginal. 



As práticas e as auto e hetero-representações sociais dos beneficiários de políticas sociais:   | Catarina Arouca 

Impactos nos processos de ativação. O caso do rendimento social de inserção    

 

24 
 

Para o sociólogo, o desemprego, as dificuldades de inserção profissional e a 

perda do domicílio são circunstâncias dolorosas e, a experiência de se encontrar numa 

situação inferior à anteriormente conhecida torna, no indivíduo, a humilhação como 

sentimento dominante. Para Paugam, a fragilidade alia-se à aprendizagem da 

desqualificação social. 

A entrada nas redes de assistência social é entendida pelos desempregados como 

perda progressiva da dignidade. Frequentemente, isto conjuga-se a uma desintegração 

familiar, o que faz aumentar o sentimento de culpa, aumentando uma crise profunda de 

identidade. 

Paugam fala ainda de uma última fase neste processo de desqualificação social, 

que se trata já de uma acumulação de fracassos, um acumular de desvantagens 

(expulsão do mercado de trabalho, problemas de saúde, rutura dos laços familiares, 

perda de domicílio, etc.), que conduz os indivíduos a uma forte marginalização, 

fazendo-os sentir-se inúteis à coletividade. 

Para o autor, as políticas sociais são capazes de atenuar os efeitos da degradação 

do mercado de trabalho e do enfraquecimento dos laços sociais através da mobilização 

de ações junto dos atores sociais. 

As alterações do sistema do mercado de trabalho, como o aumento claro dos 

empregos a tempo parcial, sem contratos fixos e a precariedade dos salários praticados 

levam também a que o indivíduo, quanto mais tempo se encontre no desemprego, cada 

vez menos veja possível o seu retorno ao emprego. 

Em Portugal, a julho 2012, registou-se uma taxa de desemprego total de 15,7%, 

sendo ultrapassado apenas pela Letónia, pela Grécia e pela Espanha, respetivamente 

com 15,9%, 23,1% e 25,1% (Eurostat, 2012). 

Gráfico 1. Taxa de desemprego registada em julho de 2012 
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 Segundo dados do INE (2012), registam-se como população ativa em Portugal, 

cerca de 5 515,2 mil indivíduos, menos 0,9% face ao trimestre homólogo do ano 

anterior. Numa análise por sexo, regista-se uma diminuição do número de homens 

ativos, que explicou 65,3% da redução total da população ativa. Sobre o grupo etário, 

nota-se aumentos da população ativa dos grupos a partir dos 35 anos e uma diminuição 

dos dois grupos etários anteriores. O número de ativos com nível de escolaridade 

completo correspondente, no máximo, ao 4º ciclo do ensino básico diminuiu 5,5%, o 

número daqueles que possuem uma qualificação correspondente ao ensino secundário e 

pós-secundário aumentou 6,4% e, o número de ativos com o ensino superior aumentos 

6,6%. 

Refira-se também que no mesmo período em análise, cerca de 194,0 mil 

indivíduos trabalhavam por conta de outrem e aproximadamente 14,0 mil indivíduos 

trabalhavam por conta própria. Registou-se uma diminuição do número de trabalhadores 

a tempo completo (247,8 mil indivíduos) e um aumento no número de trabalhadores a 

tempo parcial (43,0 mil indivíduos). 

A população desempregada em Portugal no 2º trimestre de 2012, estimada em 

826,9 mil indivíduos, verificou um acréscimo homólogo de 22,5% (151,9 mil 

indivíduos) e trimestral de 0,9% (7,6 mil indivíduos). Os homens encontram-se 

representados em 15,1%, superando a taxa de desemprego registada nas mulheres 

(14,9%). Relativamente aos jovens (15 a 24 anos), registou-se uma taxa de desemprego 

de 35,5%. Desempregados à procura de novo emprego e primeiro emprego representam, 

respetivamente, 22,5% e 22,8%. O número de desempregados à procura de emprego há 

menos de 12 meses aumentou, correspondendo a 53,4% do aumento global do 

desemprego. 

Na nossa sociedade, uma sociedade salarial, o salário encontra-se ligado à 

prática de uma atividade laboral. Este é usado na troca/é o preço a pagar pelos serviços 

do operário. Segundo Marx, “o que o operário produz para si não é a seda que tece, não 

é o ouro que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O que ele produz para si é o 

salário” (Marx, 1974: 38). O rendimento que ele obtém pelo desenvolver de 

determinada atividade é o que serve para a sua subsistência. Portanto, o salário surge 

como “o custo necessário para conservar o operário como operário e para fazer dele um 

operário” (Idem: 49). 
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Uma alternativa a estas questões, utópica por um lado, surge com a ideia do 

salário social. Esta ideia assenta, principalmente, no conceito de conceder a todos os 

cidadãos uma renda baseada na distribuição social da riqueza que permita o bem-estar e 

qualidade de vida do cidadão. No entanto, este será um tópico a abordar num capítulo 

mais adiante. 

Quem não se encontra ativo no mercado de trabalho acaba por se converter, em 

diversos graus, em dependente, quer de ajudas do Estado quer de outros cidadãos. O 

aumento progressivo do desemprego leva a que cada vez mais cidadãos se encontrem 

dependentes. 

De acordo com a informação mensal do mercado de emprego pelo IEFP, no final 

de julho de 2012, os Centros de Emprego do Continente e das Regiões Autónomas 

apresentavam 655 342 desempregados registados, correspondendo a 81,7% de um total 

de 801 674 pedidos de emprego. Relativamente ao mês homólogo do ano de 2011, 

constata-se que o desemprego subiu 25,0% (mais 131 224). A leitura destes dados 

resulta na análise de que o desemprego tornou-se duradouro e progressivo. 

As políticas sociais, por sua vez, surgem com o papel de intervir sobre a 

vulnerabilidade de determinados grupos face ao mercado de trabalho. O indivíduo pode 

estar integrado na sociedade, através essencialmente do seu trabalho e devido até à 

facilidade proporcionada às entidades patronais de hoje, passa a encontrar-se em risco 

ou em situação de exclusão social. 

 As políticas sociais têm, então, o papel de intervir e apoiar os indivíduos quer 

pela criação de políticas de emprego, quer pela criação de políticas de segurança social. 

 Com esta temática nasce o debate em redor do trabalho, tornando-se objeto de 

estudo de disciplinas como, entre outras, a economia, psicologia, antropologia e 

psicologia. A partir daqui, remetemo-nos para a criação do Rendimento Social de 

Inserção, que veio a substituir o antigo Rendimento Mínimo Garantido, cujo objetivo 

passa por apoiar aqueles que se encontram no limiar da pobreza, evoluídos do mercado 

de trabalho ou em situação de precariedade laboral, através da implantação de uma 

política de emprego, ativa e atual. 
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Capítulo II – As políticas sociais e o sistema de segurança social 

 

1. A evolução das políticas sociais 

Entende-se por políticas sociais as ações prosseguidas com vista à realização do 

bem-estar social, sendo elas múltiplas e dispersas. Estas podem traduzir-se em ações 

destinadas a realizar ou satisfazer os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, o 

direito à educação, entre outros. Em suma, são políticas que se traduzem 

fundamentalmente em ações públicas (Leal, 1985: 925). 

Os anos 60 foram marcados por grandes alterações a nível social, assim como, a 

reforma do sistema de proteção social. Em termos legislativos, pela Lei nº 2115, de 18 

de junho de 1962 procedeu-se à reforma do sistema de previdência social. 

Foi na sequência da revolução de 1974 e com a Constituição da República de 

1976 que se iniciou uma reestruturação profunda das políticas de proteção social, com a 

introdução de uma nova filosofia de intervenção social relacionada com os novos papéis 

do Estado, na implementação de políticas de bem-estar (Lousada, 2011: 25).  

A revolução trouxe consigo várias propostas no campo das políticas sociais. 

Surge o Programa do Movimento das Forças Armadas que sugeriu os fundamentos de 

uma nova política social, tendo essencialmente como objetivo a defesa dos interesses 

das classes trabalhadoras e o aumento progressivo, mas acelerado, da qualidade de vida 

de todos os portugueses. Esse mesmo programa enunciou um conjunto de medidas, que 

iam desde a criação de um salário mínimo à proteção da natureza e à valorização do 

meio ambiente. 

 O atraso económico caraterístico de Portugal fez com que se criasse uma 

barreira ao desenvolvimento. “ (…) não foi possível evitar o baixo nível de vida e o 

sentimento de desilusão que acompanha a falta de cumprimento das grandes promessas. 

A fragilidade das nossas políticas sociais é evidente e coloca-nos à mercê da vaga 

liberal que pretende desmantelar o aparelho institucional do Estado de bem-estar e 

privatizar os setores da proteção social.” (Leal 1985: 928).  

As exigências da globalização vêm colocar o sistema de intervenção social por 

parte do Estado em causa. As novas formas de exclusão têm origem no desemprego e a 

sociedade do pleno emprego não passa de uma utopia das sociedades atuais. Portugal 
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seguiu a evolução das políticas europeias no que respeita à satisfação das necessidades 

sociais pelo Estado, com atraso e vendo o seu projeto condenado à nascença pelo clima 

de crise. No entanto, não nos é permitido deixar de focar o papel das solidariedades 

primárias, a sociedade-providência e das ONG’s na criação de respostas às necessidades 

sociais que, em Portugal, não substituem de forma alguma a intervenção pelo Estado 

(Alves, 2005: 26). Estas últimas, as Organizações Não Governamentais, possuem um 

carácter de função social e política na comunidade, ligando-se à mesma através de atos 

de solidariedade, de forma a prevenir as necessidades da sociedade. 

Nos primeiros tempos pós-revolução foi possível melhorar os rendimentos dos 

estratos mais desfavorecidos e prosseguir uma política de redução das desigualdades 

sociais. As forças sociais desencadeadas pela Revolução exerceram sobre as instâncias 

do poder e sobre os estratos favorecidos uma pressão nesse sentido. Contudo, a pobreza 

encontrava-se instalada. Esta tem sido historicamente conceituada como insuficiência de 

recursos financeiros. A dimensão económica mostra-se central para a caracterização e a 

dinâmica das formações sociais. No entanto, a pobreza passa também a ser estendida 

para além da dimensão estritamente económica, sendo considerada como fenómeno 

multidimensional: económico, social, político e cultural. Passa, então, a ser definida 

pelas múltiplas dimensões da vida social. (Cattani; Ferrarini, 2010). 

Segundo Paugam (1999), a exclusão social é um processo multicausado de 

“mudanças que se verificam ao longo do tempo e que vão significando um acréscimo 

progressivo de dificuldades” (Paugam, 1999: 55). Toda uma série de fenómenos como o 

desemprego, a precariedade das relações conjugais, problemas de saúde, podem levar ao 

processo de desqualificação social, que só poderá ser identificado ao longo da trajetória 

da vida do indivíduo. 

As desigualdades sociais são multidimensionais e afetam diferentes setores da 

sociedade, considerando-se, no entanto, as desigualdades de rendimento e as 

desigualdades escolares como detentoras de importância acrescida. A sociedade 

portuguesa ainda se caracteriza por um enorme défice de escolarização e baixo nível 

salarial de parte substancial da população empregada. Daí que as políticas públicas mais 

eficazes (não exclusivas) de redução das desigualdades, sejam aquelas que incidem de 

forma mais direta sobre a redistribuição de rendimentos e a escolarização da população 

(Carmo; Cantant; Carvalho, 2012) 
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Neste momento, o desemprego atingiu níveis bastante elevados tornando-se num 

dos problemas mais marcantes da nossa sociedade, sendo que no 1º trimestre de 2012, o 

INE estimava que a taxa de desemprego tinha sido de 14,9%, traduzindo-se em 819,3 

milhares de indivíduos numa situação de desemprego. 

Apesar da desproletarização do trabalho industrial, da expansão do trabalho 

assalariado, da heterogeneização do trabalho, acabamos por dirigir-nos para uma 

diminuição da classe operária industrial tradicional, uma subproletarização 

intensificada, presente na expansão do trabalho a tempo parcial, temporário, precário, 

subcontratado, “terceirizado”, marcando a característica dualista da sociedade 

portuguesa (Antunes, 1995). 

Em 1986, Portugal entra na Comunidade Económica Europeia, invocando 

reflexões no campo da proteção social. O Plano Nacional de Ação para a Inclusão 

Social identificou algumas prioridades de intervenção e algumas medidas politicas a 

implementar. Propôs-se a combater a pobreza das crianças e dos idosos, através de 

medidas que assegurassem os seus direitos básicos de cidadania. Dispôs-se, ainda, a 

corrigir as desvantagens na educação e formação/qualificação. E, a ultrapassar as 

discriminações, reforçando a integração das pessoas com deficiência e dos imigrantes. 

Pretendia-se obter o desenvolvimento socioeconómico e a coesão social do país (PNAI, 

2006-2008: 9). 

A política social europeia pretende corrigir os desequilíbrios económicos e 

sociais existentes ao garantir direitos mínimos e condições de proteção com vista ao 

atenuar das grandes disparidades; os objetivos prioritários recaem na melhoria das 

condições de vida/trabalho, na formação de emprego, no desenvolvimento de recursos 

humanos com vista a alcançar um elevado nível de emprego, no diálogo social entre 

parceiros, na promoção de uma proteção social adequada e, por consequência, na 

resolução do problema da exclusão social (Dias, 2010: 42). 

Inserido naquilo que vários autores designam por políticas sociais ativas, surge 

em Portugal, em 1996 (Projetos-Piloto), uma medida generalizada na grande maioria 

dos países da União, adotada com o nome de Rendimento Mínimo Garantido, atual 

Rendimento Social de Inserção, pretendendo garantir um rendimento mínimo e o acesso 

a condições de inserção a todos os cidadãos em situação de carência económica, 

baseando-se no princípio de solidariedade nacional e assegurar o direito à 
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individualidade no cumprimento de um programa de inserção social e profissional, 

arquitetado com o próprio beneficiário e o seu agregado familiar (Ermida, 2006: 44). 

Neste sentido, verificamos que o RSI, criado em 2003, tem como objetivo dar 

resposta à pobreza e exclusão social, nomeadamente no que respeita à intensidade dos 

seus processos, que afeta determinados grupos. 

 Alguns autores determinam que “as políticas sociais constituem instrumentos de 

intervenção que o Estado desenvolve para proporcionar bem-estar e proteção social aos 

cidadãos e incluem tanto ações de prevenção de risco social, quanto a resolução de 

problemas sociais já declarados” (Sousa et. al., 2007: 85), no entanto, o papel inclusivo 

destas mesmas políticas só pode ser progressivo se houver um esforço de abordagem 

social ética e responsável (Rodrigues, E. V., 2011: 13). 

Criada em 1997, a Rede Social surge, enquanto medida política, no contexto de 

afirmação de uma nova geração de políticas sociais ativas, baseadas na 

responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e de cada indivíduo para o 

esforço da erradicação da pobreza e da exclusão social em Portugal, sendo a sua gestão, 

dinamização, acompanhamento e avaliação da competência do Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social. 

Este programa materializa-se quer a nível local, quer a nível supraconcelhio e 

tem como objetivo último a articulação e congregação de esforços entre autarquias e 

entidades públicas e privadas, com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e da 

exclusão e à promoção do desenvolvimento social. Pretende-se atingir uma consciência 

coletiva dos problemas sociais e mobilizar os meios necessários a dar-lhes resposta. 

A designada Estratégia de Lisboa, aprovada no ano de 2000, transformou-se 

num dos principais projetos políticos da União Europeia. É tida como referência nas 

políticas sociais europeias, uma vez que “aqui os Estados-membros comprometeram-se 

em promover o desenvolvimento sustentável e empregos de qualidade de forma a 

contribuir para reduzir o risco de pobreza e exclusão social, bem como reforçar a coesão 

económica e social na União Europeia entre 2001 e 2010” (Moreira, 2003: 2 in Dias, 

2010: 42). Esta estratégia visou transformar a Europa “na economia de crescimento 

mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de um crescimento sustentável, 
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acompanhado da melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e de maior coesão 

social” (Estratégia de Lisboa – Portugal Novo).  

Passou a constituir-se a Agenda Social como um quadro para as políticas sociais, 

definindo-se para o efeito quatro objetivos comuns da estratégia europeia para a 

inclusão: promover a participação no emprego e o acesso de todos aos recursos, aos 

direitos, aos bens e serviços; prevenir os riscos de exclusão; atuar em favor dos mais 

vulneráveis; mobilizar o conjunto dos intervenientes (Baltazar, 2004: 8). 

Este modelo social europeu consiste num “método que permite combinar maior 

coerência europeia com respeito da diversidade e da iniciativa nacional. Partindo da 

definição de linhas diretrizes europeias para uma certa política, passa pela identificação 

de boas práticas e de indicadores de referência, e traduz-se em planos nacionais com 

metas e medidas concretas adaptadas a cada caso nacional” (Rodrigues, 2004: 2 in 

Baltazar, 2004: 9). 

Portugal continuou a ser um país com singularidades que o faz diferenciar dos 

restantes países da União Europeia. Contudo, passou e passa pelas mesmas dificuldades 

derivadas da mudança da sociedade, face às exigências da economia, à globalização, aos 

fatores de competitividade da sociedade de informação, à necessidade de estimular a 

adaptabilidade e a flexibilidade das empresas, à necessidade de modernizar a 

organização do trabalho e à necessidade de tomar medidas no que se refere aos 

problemas decorrentes do envelhecimento da população, do desemprego, da exclusão 

social, entre outros (Lousada, 2011: 29). 

Uma nova estratégia económica surge com a Estratégia Europa 2020, criada em 

março de 2010, com o intuito de assegurar a saída da crise e preparar a economia da 

União Europeia para a próxima década, cujos objetivos asseguram um crescimento 

inteligente (conhecimento e inovação), sustentável (competitiva) e inclusivo (emprego, 

coesão social e territorial). Para atingir estes objetivos a Comissão propõe uma Agenda 

Europa 2020 que consiste numa série de iniciativas emblemáticas com ações a todos os 

níveis: à escala da UE, dos Estados-membros e autoridades locais e regionais. 

Os cinco grandes objetivos desta estratégia surgem em matéria do emprego, da 

inovação, na educação, na inclusão social e no clima/energia. Objetivos estes a alcançar 
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até ao ano de 2020. Cada estado-membro adotou os seus próprios objetivos nacionais 

em cada uma das áreas referidas. 

 

2. Comparação do contexto nacional com outros modelos 

O conceito de segurança e proteção social evoluíram ao longo do tempo em todo 

o mundo. O direito à segurança social foi reconhecido pela comunidade mundial como 

um direito humano. Direito esse ao qual todas as pessoas, em qualquer sociedade, 

deveriam ter acesso. O direito à segurança social está consagrado nos artigos 22º e 25º, 

nº1 parte final da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo que “toda a 

pessoa, como membro da sociedade, tem direito a segurança social” e que “toda a 

pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a 

saúde e o bem-estar (…) e tem direito à segurança social no desemprego, na doença, na 

invalidez, viuvez, velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua vontade” (DUDH). 

O direito à segurança social abarca, portanto, todas aquelas situações em que um 

cidadão está em situação de inferioridade económica, por motivos alheios à sua vontade, 

designadamente por efeitos de um “handicap” físico (doença, invalidez, velhice) ou de 

uma conjuntura desfavorável (desemprego, falta de meios de subsistência), visando 

compensar, pelo menos parcialmente, a impossibilidade do mesmo prover à sua 

subsistência. 

Constitui uma ferramenta poderosa para diminuir a pobreza e a desigualdade, 

promover a igualdade e manter um crescimento económico equitativo, impulsionando a 

coesão e justiça social. 

 Todos os sistemas de proteção social da União Europeia caraterizam-se por uma 

forte interação do Estado, do mercado e da família e distinguem-se pela conceção que 

cada país faz dos diferentes “direitos”. (Rodrigues, E. V., 2010a: 68). Os sistemas de 

segurança social nacionais precisam de ser mais fortes do que nunca para neutralizar 

riscos sistémicos globais adicionais. Os riscos e as oportunidades inerentes à 

globalização exigem uma segurança social eficaz. (GEP/MTSS, 2011: 12) 

 Os principais objetivos da segurança social passam por reduzir a insegurança de 

rendimentos, nomeadamente a erradicação da pobreza e assegurar condições de trabalho 

e de vida dignas; reduzir a desigualdade e a iniquidade; proporcionar prestações 
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adequadas como um direito legal; garantir a ausência de qualquer tipo de discriminação 

e; garantir a viabilidade, a eficiência e a sustentabilidade fiscais. (GEP/MTSS, 2011: 16) 

 A crise económica e financeira mundial agiu como acelerador da mudança no 

discurso sobre as políticas de segurança social, salientando o papel dos regimes de 

segurança social como estabilizadores sociais e económicos automáticos. (GEP/MTSS, 

2011: 25) 

 A crise que afeta a Europa, segundo Joseph Stiglitz (2012), não se deve apenas a 

um endividamento excessivo como também a falhas no quadro da zona euro. De acordo 

com o economista, a saída da crise passa pela reforma do quadro europeu e pela 

reestruturação da dívida. Stigliz afirma ainda que as políticas de austeridade adotadas 

por muitos países estão a enfraquecer as suas economias, desacelarando-as, e que não 

trarão de volta a prosperidade. Assumindo medidas de austeridade estamos a produzir 

maior desemprego e a alargar a desigualdade. 

 Os sistemas de segurança social também podem facilitar o ajustamento e as 

mudanças estruturais na economia e na sociedade. Os mecanismos de segurança social 

podem ser usados de modo mais abrangente como ferramentas eficazes para dar 

resposta à informalidade do mercado de trabalho. (GEP/MTSS, 2011: 28) 

 De acordo com o Relatório da Segurança Social (2011), as evidências dos países 

da OCDE sugerem que níveis elevados de despesas sociais estão associados a baixos 

níveis de pobreza. Nos países de rendimento intermédio e baixo, existem fortes indícios 

de que a existência de programas de segurança social se encontra associada à redução da 

pobreza e da desigualdade. Por exemplo, as simulações baseadas em micro-dados 

revelaram que programas modestos de transferências monetárias destinados a idosos e a 

crianças têm o potencial de diminuir significativamente a intensidade da pobreza 

(poverty gap), tendo impactos significativos a curto e longo prazo. (GEP/MTSS, 2011: 

31) 

 Stiglitz indica as desigualdades de rendimentos como a mais importante, 

principalmente porque estão cada vez mais a piorar. O economista afirma ainda que se 

baixarem os salários, pioraremos a procura e a recessão. Fala-nos também da 

necessidade da flexibilidade ser acompanhada por compensações do lado da segurança 

para os trabalhadores. Refere, por fim, que é fundamental manter as políticas ativas de 
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emprego, garantir o acesso ao financiamento por parte das Pequenas e Médias Empresas 

e, tentar obter fundos do exterior para promover o investimento. 

 Os sistemas de segurança social bem-sucedidos e sustentáveis assentam na boa 

governança, na responsabilidade total e na participação da totalidade da sociedade, em 

geral, e nas organizações de trabalhadores e de empregadores, em particular 

(GEP/MTSS, 2011: 34). Neste sentido, remetemo-nos para a importância do diálogo 

social, sendo que é um elemento essencial na procura de justiça e coesão social. É 

necessária uma segurança social eficaz, que permita às sociedades lidarem com os 

riscos da globalização, aproveitarem plenamente as oportunidades que proporciona e 

ajustarem-se à constante mudança. As políticas económicas e sociais devem centrar-se 

nos objetivos do emprego produtivo e do trabalho digno, baseados num diálogo social 

bem informado. (GEP/MTSS, 2011: 51) 

 Assim, no âmbito dos sistemas de proteção social, Esping-Andersen apresenta-

nos três modelos na Europa Ocidental: o modelo escandinavo, o modelo anglo-saxonico 

e o modelo continental ou corporativista. (Esping-Andersen, 2001) 

 O modelo escandinavo, surge por influência beveridgiana, concebe-se numa 

lógica de inclusão, onde na sociedade imperam os princípios da igualdade e da 

universalidade na cobertura dos riscos sociais. O Estado assume um papel interventor e 

consegue garantir a intervenção junto de todos os cidadãos. Temos como referência a 

Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Neste modelo não existe uma obrigatoriedade 

de vinculação ao regime contributivo. As políticas de emprego neste modelo têm por 

objetivo o estabelecimento de condições para a conciliação entre a vida familiar e 

profissional. A proteção social encontra-se bastante centralizada no setor público, sendo 

este modelo financiado pelas receitas fiscais. (Rodrigues, E. V., 2010a: 77) 

 O modelo anglo-saxónico assume maior preocupação pela categoria dos 

desempregados e admite que nem todos os grupos sociais são igualmente abrangidos 

pelo sistema de proteção social. Trata-se de uma intervenção estatal seletiva. O Estado 

tem um papel mais ativo e centralista neste modelo. As políticas sociais direcionam-se 

para grupos específicos (Irlanda e Reino Unido). Não assume o princípio da 

universalidade e, portanto, vão-se acentuando nestes países as desigualdades entre 

pobres e ricos, o que faz com que o modelo implemente subsídios de complementos aos 
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baixos salários ou mesmo para ausência de salários. Verificam-se ainda elevadas taxas 

de desemprego. (Idem: 79) 

 O modelo continental, com influência bismarckiana, tem por principal objetivo 

manter os rendimentos dos trabalhadores, ou seja, trata-se de um modelo de proteção 

social ligado especificamente ao fator trabalho. Apenas os inscritos no regime 

contributivo tem direito a usufruir do sistema de proteção social. Este é um modelo 

assente no individualismo e o Estado tem uma fraca capacidade de intervenção. Aqui 

incluem-se a França, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, a Áustria e o Luxemburgo. O 

modelo conservador é cada vez mais um modelo pouco viável, segundo Esping-

Andersen. (Idem: 79) 

 Os sistemas de proteção social dos países da Europa do Sul consistem em 

esquemas de proteção social dualistas. Nestes países, nomeadamente Portugal, Espanha, 

Itália e Grécia, adotam um modelo que se afasta dos restantes. Consiste na distribuição 

desequilibrada do sistema de proteção social e tem uma reinserção profissional débil, 

pelas influências bismarckianas e, na universalidade dos serviços de saúde, por 

influências beveridgianas. Muitas das políticas sociais foram desenvolvidas por regimes 

autoritários. Os Estados-Providência destes países foram os últimos a desenvolverem-se 

na Europa e surgiram em períodos de elevados índices de desemprego, elevadas taxas 

de analfabetismo e envelhecimento demográfico, ao mesmo tempo que surge o 

fenómeno crescente da economia paralela e da evasão fiscal. (Idem: 86) 

 Em suma, os Estados-Providência de cariz mais liberal reforçaram a 

mercadorização das suas políticas sociais, os socio-democratas voltaram ou mantiveram 

os objetivos de uma distribuição igualitária e de uma acentuação do peso da orientação 

sobre o trabalho. Por fim, a maior parte dos Estados-Providência continentais manteve-

se praticamente inalterável, numa posição de necessidade de reformas e reforço do 

Estado-Providência. (Idem: 91) 

A pobreza generalizada e a insegurança económica são ameaças ao crescimento 

económico sustentado dos países em todos os níveis de desenvolvimento. Em situação 

de crise económica, nacional e mundial, são os sistemas de segurança social que 

desempenham um papel importante como estabilizadores económicos e sociais. A 

concessão de prestações de proteção social a desempregados e outros beneficiários 

vulneráveis ajuda não só a impedir as pessoas e as suas famílias de cair na miséria 
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profunda, daí o seu enorme potencial para ajudar a eliminar a intensidade da pobreza 

(poverty gap), aumentar a igualdade, promover o desempenho económico e o processo 

de adaptação no mercado de trabalho, e complementar outras políticas sociais. 

(GEP/MTSS, 2011: 136). 

 As políticas de combate à pobreza e à exclusão podem ter uma orientação de 

cariz assistencialista, na medida em que se prestam serviços para ajudar e apoiar os mais 

desfavorecidos e, outra, de médio e longo alcance, de tipo estrutural, em que se pretende 

mudar os próprios mecanismos sociais que estão na origem da produção e reprodução 

das desigualdades. (BE, 2008: 8). Estas políticas têm por missão apostar nas 

competências e capacidades (empowerment) desses grupos desfavorecidos e vê-los e 

trabalhá-los como cidadãos de pleno direito e não enquanto «resíduos sociais». (Idem: 

11) 

A Estratégia de Lisboa, implantada em 2000, num contexto de perspetivas 

macroeconómicas favoráveis e de uma necessidade que a Europa tinha de resolver os 

problemas com que se debatia, tais como, a elevada taxa de desemprego e a crescente 

falta de qualificações, deu origem a uma agenda cujo objetivo estratégico era o de tornar 

a UE no espaço económico sustentável e, simultaneamente, proporcionar uma maior 

coesão social, bem como mais e melhores empregos. 

Numa análise sobre os resultados desta estratégia de 2000, podemos referir que 

se registaram progressos na cooperação europeia; alcançou-se a flexibilidade laboral, 

contudo, também a precariedade laboral; atingiu-se uma maior competitividade 

económica entre os países da Europa mas, por sua vez, Portugal visto como economia 

mais frágil; as áreas sociais avançaram em apenas 10% do proposto; aumentou o 

número do desemprego; Portugal diminuiu a sua produção; os investimentos no privado 

e no público também diminuíram. Afeto a estes resultados, Durão Barroso, apesar de ter 

vindo a considerar que a meta estabelecida na estratégia é demasiado ambiciosa para ser 

estabelecida em apenas 6 anos, no entanto, o atual presidente da Comissão Europeia, 

defende que a Estratégia de Lisboa não foi um fracasso e apresenta, em 2000, a 

Estratégia Europa 2020 para “assegurar a saída da crise e preparar a economia da UE 

para a próxima década”. 

Analisando as componentes da estratégia Europa 2020, entende-se que a mesma 

não tem em conta as disparidades socioeconómicas existentes e a desigualdade na 

distribuição de oportunidades entre as regiões e os municípios, assim como, nos seus 



As práticas e as auto e hetero-representações sociais dos beneficiários de políticas sociais:   | Catarina Arouca 

Impactos nos processos de ativação. O caso do rendimento social de inserção    

 

37 
 

próprios territórios, ficando em falta os objetivos a nível local e regional; não promove a 

difusão de indicadores de desenvolvimento sustentável para complementar o PIB; os 

instrumentos políticos e os respetivos canais de financiamento da Europa 2020 

continuam bastante fragmentados, como já acontecia na Estratégia de Lisboa; a 

concretização eficaz da Europa 2020 dependerá não só do que todos os governos em 

causa fizerem mas, fundamentalmente, da sua capacidade de agirem de forma 

coordenada e sincronizada. A Assembleia da UE dos Representantes Regionais e Locais 

(2010) conclui ainda que “apesar de uma declaração de boa vontade, nada está feito em 

termos práticos para promover a parceria entre todos os níveis de governo implicados na 

execução da nova estratégia”. 

A estratégia Europa 2020 inclui nas suas cinco prioridades, reduzir em 25% o 

número de europeus que vivem abaixo dos limiares nacionais da pobreza, isto é, retirar 

20 milhões de pessoas da pobreza. Sobre Portugal, a meta definida no âmbito da 

estratégia Europa 2020 visa reduzir, nos próximos 10 anos, pelo menos 200 mil pessoas 

em situação de pobreza. De notar que, de acordo com esta estratégia, o número de 

pessoas em risco de pobreza e de exclusão será definido a partir de três indicadores: 

risco de pobreza, privação material e agregado familiar sem emprego. (EAPN, 2011) 

A taxa de risco de Pobreza na Europa dos 27 era em 2009 de 16.3%. As taxas 

mais elevadas registam-se no Chipre (25.7%), seguido da Roménia (22.4%) e da 

Bulgária (21.8%). Por seu lado, as taxas mais baixas registavam- se na Eslovénia 

(11.3%), e na Islândia (10.2%). (EAPN, 2011) 

 Segundo o Relatório do Comité de Proteção Social sobre a Europa 2020 

verifica-se que uma em cada cinco pessoas na União Europeia encontra-se em risco de 

pobreza e exclusão social e 40 milhões de pessoas enfrentam a privação severa. Na UE, 

25 Milhões de crianças estão em risco de pobreza e exclusão social. (EAPN, 2011) 

 Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, afirma que 

Rendimento Social de Inserção, a medida de proteção social objeto do nosso estudo, é 

um instrumento fundamental de combate à pobreza e à exclusão e, em particular, à 

diminuição da sua severidade, tratando-se de uma prestação social mínima que pretende 

assegurar um mínimo de sobrevivência a indivíduos e famílias em situações de grave 

carência económica. (BE, 2008: 49) 
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Capítulo III – O Rendimento Social de Inserção 

 

1. Enquadramento legal e histórico 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) é uma política de ação social, cujo 

enquadramento legal se rege pela Lei 13/2003 de 21 de maio. Consiste numa prestação 

incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a 

conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação 

pessoal, que contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e que 

favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária. 

Inicialmente, o RSI surge-nos designado como Rendimento Mínimo Garantido, 

em 1996. Emerge no país sensivelmente 40 anos depois de ser implementado na 

Dinamarca, Alemanha, Holanda e Reino Unido. Portugal foi o penúltimo país da União 

Europeia a adotar a medida.  

A candidatura ao RSI é feita apenas por um dos elementos do agregado familiar, 

que fica designado como titular da prestação, no entanto, o montante da prestação a 

atribuir constitui um direito de todos os membros que compõem o agregado familiar e 

não apenas do seu titular. 

 As pessoas que passam a receber o RSI assinam um acordo com a Segurança 

Social onde se comprometem a cumprir o Programa de Inserção que passa por medidas 

de intervenção na área da educação, formação profissional, emprego, saúde, habitação e 

ação social. 

A atribuição do subsídio não tem prazo limite estipulado, é renovável 

anualmente, no entanto, há uma fiscalização semestral por parte dos serviços da 

Segurança Social sobre os rendimentos do beneficiário e o mesmo tem a obrigação de 

declarar aos serviços qualquer alteração à composição do agregado familiar, bem como 

aos rendimentos mensais auferidos. 

 É quando analisamos o início do processo de atribuição de subsídio que surge a 

primeira problemática: segundo os serviços da Segurança Social – entidade responsável 

pela medida – o indivíduo passa a receber o seu apoio a partir do dia 1 do mês em que é 

feito o pedido. No entanto, entre o pedido e a aprovação, o indivíduo fica sem qualquer 

tipo de apoio, pelo que a priori seria beneficiário de uma prestação associada às medidas 

dos subsídios de desemprego que chegara ao fim e que leva o indivíduo a iniciar o 

pedido pelo apoio do RSI. O tempo em que o indivíduo se encontra em espera pela 
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aprovação do seu pedido torna-se propício à acumulação de dívidas, à diminuição da 

autoestima, da confiança nas suas capacidades e destruição da sua identidade. Como 

sabemos, o trabalho é uma forte condição na definição da identidade de um indivíduo e 

as consequências de deixar de exercer uma atividade profissional caem não só sobre o 

próprio como, também, sobre todo o seu agregado familiar. 

Torna-se, portanto, necessário analisar também as medidas dos subsídios de 

desemprego, no sentido em que, a partir do momento em que o indivíduo fica 

desempregado, passa a ter direito ao subsídio de desemprego, se assim reunir os 

requisitos necessários. Este varia consoante o rendimento auferido do indivíduo, que 

deverá corresponder a 80% do mesmo. O indivíduo entrará nesta medida e nela poderá 

ficar até ao total de 2 anos. Trata-se de um valor em dinheiro que é pago em cada mês a 

quem perdeu o emprego de forma involuntária e que se encontre inscrito para emprego 

no Centro de Emprego. O subsídio de desemprego destina-se a compensar a perda das 

remunerações do trabalho.  

Durante o período em que é beneficiário do subsídio encontra-se à 

responsabilidade do Ministério da Economia e do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), iniciando um processo de inserção laboral, psicossocial, que passa 

por um Plano Pessoal de Emprego. O beneficiário terá como obrigação aceitar um 

emprego conveniente, trabalho socialmente necessário, formação profissional ou outras 

medidas ativas de emprego em vigor; procurar ativamente emprego e demonstrar ao 

Centro de Emprego que o faz; fazer apresentações quinzenais; sujeitar-se a medidas de 

acompanhamento, avaliação e controlo, nomeadamente, comparência nas convocatórias 

do Centro de Emprego; e, tem a obrigação de avisar o Centro de Emprego sobre 

qualquer alteração do seu estado. A inscrição do indivíduo no Centro de Emprego e o 

direito ao subsídio passam a ser anulados caso o beneficiário não cumpra qualquer dos 

seus deveres, injustificadamente. 

Em suma, terminado o direito do indivíduo beneficiar do subsídio de 

desemprego, o mesmo ainda recorrer ao subsídio social de desemprego, que pode ser 

comparado a um prolongamento da medida, ao qual só tem acesso quem cumprir 

determinados requisitos ou, apenas pode recorrer ao Rendimento Social de Inserção, 

onde a entidade responsável passa agora a ser a Segurança Social. Aqui, o indivíduo vai 

ter de recomeçar um processo de inserção, iniciar todos os passos. Isto acontece porque 

não existem mecanismos de comunicação entre as diferentes entidades responsáveis. 
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Nesta nova medida, que se torna o recurso último do indivíduo, quando o mesmo 

deveria seguir um acompanhamento contínuo, vê-se obrigado a repetir todo um 

processo oficial, burocrático, que se torna desgastante para o mesmo. Para além disso, 

este novo processo leva-nos a pensar na seguinte questão: em dois anos de subsídio de 

desemprego o indivíduo não conseguiu voltar a trabalhar, apesar dos esforços das 

entidades competentes, do acompanhamento dos técnicos e de todo um processo de 

inserção em volta da medida. Será que o mesmo caminho para o qual segue na medida 

do RSI o vai levar de volta para o mercado de trabalho? 

Uma segunda questão a ser estudada surge com a estigmatização da medida do 

RSI. Esta é vista como o subsídio para quem nada quer fazer. A estigmatização da 

medida, pelas perceções que “os outros” têm dela, que impacto tem no beneficiário? Até 

que ponto essas perceções não ajudam a afundar o beneficiário na medida? Em que 

medida as mesmas não destroem por completo a autoestima, confiança, identidade do 

beneficiário? De que forma o rótulo “beneficiário RSI” afeta o mesmo na procura de um 

emprego? Estas são questões a que vamos tentar responder ao longo da nossa 

investigação. São questões que requerem uma análise sobre as políticas sociais e o 

sistema de proteção social português e uma análise junto dos beneficiários da medida. 

Um facto que deve, desde já, ficar bem presente é a questão dos beneficiários 

desta medida: Quem são os beneficiários do RSI? Os beneficiários são pessoas idosas, 

crianças, deficientes, trabalhadores com rendimentos insuficientes que lhes garantam a 

satisfação das necessidades básicas e, em número menor, os desempregados de longa 

duração. Importa referir isto porque a estigmatização da medida não analisa todas as 

suas componentes. De facto, grande fatia dos beneficiários do RSI é ocupada por 

indivíduos que não se encontram em idade ativa para o mercado de trabalho (como as 

crianças e os idosos) ou que não possuem os requisitos mínimos para exercer uma 

atividade profissional (por doença, por exemplo). Aqui deparamo-nos com um grande 

lapso da estigmatização da medida. Na verdade, esta larga fatia de beneficiários 

encontra-se oculta aos olhos da sociedade, no entanto, são beneficiários e é sobre eles 

que cai a estigmatização. 

A aprovação do Rendimento Social de Inserção constituiu desde o seu início 

uma prioridade social para o XV Governo Constitucional, consagrada no respetivo 

Programa e concretizada na Lei nº 13/2003, de 21 de maio, republicada no dia 29 de 
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maio de 2003. Esta é a lei que vem revogar o Rendimento Mínimo Garantido criado 

pela Lei 19-A/96, de 29 de junho, o primeiro formato da medida
2
. 

O novo regulamento tem como propósitos basilares reforçar a natureza social e 

promover efetivamente a inclusão dos mais carenciados, privilegiando a inserção e 

introduzindo um maior rigor na atribuição, processamento e gestão da própria medida. 

Do decreto-lei podemos verificar que consagra ainda as regras e os critérios 

referentes aos rendimentos e à consideração dos mesmos para efeitos de cálculo da 

prestação do RSI, introduzindo um fator de ponderação que permite conciliar a 

atualidade e a consistência dos rendimentos ao longo dos 12 meses anteriores ao pedido 

de atribuição, conferindo um maior rigor e sobretudo um maior realismo na 

determinação exata do montante da prestação a atribuir que se afiguram decisivos para 

promover a adequação e a justiça da medida. 

Para além da componente de inserção e da natureza inclusiva da medida social, o 

regime visa igualmente inibir a averiguação de situações indevidas fortalecendo o 

sistema de fiscalização do RSI e reformulando o índice de sanções aplicáveis. 

O valor do RSI corresponde ao montante indexado ao valor legalmente fixado 

para a pensão social do subsistema de solidariedade e calculado por referência à 

composição dos agregados familiares. Entende-se por prestação de RSI a atribuição 

pecuniária, de caráter transitório, variável em função do rendimento e da composição 

dos agregados familiares dos requerentes e calculada por referência ao valor do RSI. 

No momento de aprovação do direito ao subsídio, o beneficiário assina um 

contrato e inicia um programa de inserção, que trata um conjunto articulado e coerente 

de ações faseadas no tempo, estabelecido de acordo com as características e condições 

do agregado familiar beneficiário de RSI, acordado entre este e o Núcleo Local de 

Inserção (NLI), que promove a criação de condições necessárias à gradual autonomia, 

com vista à sua plena integração social. 

O decreto-lei refere ainda que do programa de inserção faz parte um plano 

pessoal de emprego, ao qual todas as pessoas constituintes do agregado assumem a 

obrigação de o aceitar. No caso do titular do direito ao RSI recusar de forma 

                                                           
2
 Sucessiva da recomendação do Conselho Europeu relativa a critérios comuns respeitantes a recursos e 

prestações suficientes nos sistemas de proteção social. Recomendação 92/441/CEE de 24 de junho de 

1992.  Fonte: Jornal oficial nº L 245 de 26/08/1992, p. 0046-0048. 
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injustificada o plano pessoal de emprego, durante a sua elaboração ou no decurso da sua 

execução, é sancionado com a cessação da prestação. 

São considerados constituintes do agregado familiar do titular todos os que com 

ele vivam em economia comum, estejam na sua dependência económica ou na do 

agregado familiar em que este se insere e sejam estudantes, que estejam dispensados da 

disponibilidade ativa para a inserção profissional. 

O decreto trata também de uma situação de exclusiva dependência económica, 

em que se considera que estão em situação de exclusiva dependência económica as 

pessoas que, vivendo em economia comum sejam menores ou, sendo maiores, não 

aufiram rendimentos próprios superiores a 70% do valor da pensão social.  

Para a consideração de rendimentos a definir o montante da prestação do RSI, 

tem-se em conta a totalidade dos rendimentos ilíquidos do agregado familiar obtidos 

nos 12 meses anteriores à data de apresentação do requerimento. 

 Relativamente aos rendimentos de trabalho são considerados 80% dos 

rendimentos de trabalho, após a dedução dos montantes correspondentes às quotizações 

devidas pelos trabalhadores para os regimes de proteção social obrigatórios. Para o 

efeito, devem ser considerados 50% dos rendimentos de trabalho após a dedução, 

obtidos durante os primeiros 12 meses, seguidos ou interpolados, de duração das 

situações laborais iniciadas pelo titular ou por membro do respetivo agregado familiar 

no decurso da concessão da prestação. 

Sobre os rendimentos de trabalho dependente, estes são os efetivamente 

auferidos nos 12 meses anteriores ao da apresentação do requerimento, não podendo, no 

entanto, ser inferiores aos declarados como base de incidência contributiva para o 

regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem, mesmo que 

convencionais, salvo exceções referidas no decreto. 

Os rendimentos de trabalho independente a declarar correspondem aos valores 

efetivamente auferidos nos 12 meses anteriores ao da apresentação do requerimento, 

não podendo no entanto, ser inferiores aos efetivamente considerados, em cada caso, 

como base de incidência contributiva para o regime geral de segurança social dos 

trabalhadores independentes ou outros regimes de proteção social obrigatórios. 

Considera-se equiparado a rendimentos de trabalho o subsídio mensal recebido 

pelos beneficiários do RSI no exercício de atividades ocupacionais de interesse social, 

no âmbito de programas da área do emprego. 
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Em suma, esta é uma medida social cujo objetivo é promover a inserção dos 

indivíduos, através de um benefício financeiro e da participação de um programa de 

inserção colmatando as vulnerabilidades dos indivíduos nos diversos níveis. 

Recentemente, o Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou 

uma revisão global do sistema jurídico do RSI, com o intuito de reforçar o carácter 

transitório e de natureza contratual da prestação, constitutiva de direitos e obrigações 

para os seus beneficiários, reforçando a obrigatoriedade de procura ativa de emprego. 

Mota Soares começa por alertar para a duração dos contratos de inserção, sendo 

que o RSI terá duração agora de 12 meses, em vez de 3 anos, e que o término desse 

prazo exigirá que os beneficiários façam um novo requerimento; os beneficiários terão 

que residir há pelo menos um ano em Portugal, para nacionais e, três anos, para 

cidadãos estrangeiros; os bens móveis, como automóveis, passam a estar sujeitos a 

registo como património dos beneficiários; cada assinatura de um contrato de inserção 

implica todo o agregado do beneficiário; aqueles que se encontrem em cumprimento de 

prisão em estabelecimento prisional passa a ser causa de suspensão de RSI; registam-se 

cortes nos apoios complementares, que até à data os beneficiários podiam usufruir; 

futuros beneficiários passam a estar restringidos a um limite máximo de 25 mil euros 

em depósitos bancários, contra 100 mil euros previstos até agora.  

No entanto, o Ministro salienta que haverá uma majoração de 5% das 

percentagens para beneficiários cuja remuneração de referência seja igual ou inferior a 

500 euros, que tenham três ou mais descendentes a cargo (com idades até 16 anos ou 

24, se ainda receberem abono de família) ou que tenham descendentes que beneficiem 

de bonificação por deficiência. Para além disso, as novas regras vão desindexar o RSI 

do valor da pensão social, passando a estar ligado ao valor do indexante dos apoios 

sociais (IAS), que atualmente se situa nos 418,22 euros. 

Estas novas alterações surgem, de acordo com Mota Soares, em nome do rigor e 

para acabar com abusos, pretendendo, acima de tudo, acentuar o carácter transitório da 

medida. 

 

2. Benefícios e fragilidades da medida 

Como já referido ao longo da investigação, o objetivo da prestação mensal do 

subsídio do RSI passa por ir de encontro com aqueles que, em número crescente, 

encontram-se a viver uma pobreza silenciosa no seio da sociedade. Em resposta às 
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populações mais pobres, surge o RSI para combater a severidade da pobreza em que 

vivem e na tentativa de inserção dos mais desfavorecidos, pela concretização dos seus 

direitos de cidadania. 

 Potencialmente, estas são as duas grandes primazias da medida. Por um lado, 

contribui com uma prestação mensal que, em alguns casos, ajuda a equilibrar o 

orçamento familiar ou, noutros, garante ao beneficiário uma pequena quantia que o 

ajuda a sobreviver, sendo que fica claro que o fim último da medida não passa por 

erradicar a pobreza, mas sim atenuar essa situação. Por outro lado, inicia um Programa 

de Inserção que incide sobre várias áreas para a inclusão do indivíduo na sociedade 

onde vive, fornecendo-lhe mecanismos e capacidades para se autonomizar e, 

posteriormente tentar o acesso ao mercado de trabalho. Na sociedade globalizada em 

que vivemos, o mercado de trabalho tornou-se cada vez mais competitivo, portanto, 

torna-se um dos objetivos dotar os beneficiários de melhor qualificação profissional e 

maiores habilitações escolares. Alguns destes beneficiários acabam por se encontrar na 

medida na condição de desempregados de longa duração, pelo que se torna fundamental 

fornecer e treinar as capacidades de cada beneficiário, para que estes estejam aptos a 

aceitar uma oferta de trabalho que se disponibilize. 

 Quando falamos nas possíveis fragilidades da medida, não podemos deixar de 

lado a questão do valor do RSI em concreto. É necessário clarificar que este é um valor 

que varia consoante o agregado familiar e consoante o número de crianças que fazem 

parte do mesmo. Por vezes, sobre o beneficiário do RSI recai o fator discriminatório de 

que muito recebem para o pouco ou nada que fazem. Assim, convém-nos esclarecer que 

o valor pelo titular da medida é de 189,52€, sendo que na existência de outros 

indivíduos maiores de idade, o valor por cada é de 132,66€ e, por cada menor, 94,76€. 

Ao total do valor destinado ao agregado pela prestação do RSI é posteriormente 

deduzido valores de património, como rendimentos de capitais ou prediais, pensões de 

alimentos, outras prestações sociais, subsídios de atividades ocupacionais, bolsas de 

estudo não abrangidas pela ação social, subsídios de renda ou apoio à habitação e, 

valores de rendimentos de trabalho (dependente e independente), sendo que são 

contabilizados 80% desses valores caso efetue descontos, caso contrário, passa a ser 

contabilizado a 100%. 
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 Como é possível observar pelo referido no parágrafo anterior, mesmo um 

agregado que seja considerado de baixos rendimentos, pode não ter direito a usufruir da 

prestação RSI, quando feita a dedução de todos os parâmetros tidos em conta. São os 

fatores a que Carlos Farinha Rodrigues chama de “non-take-up”, que deixa de parte 

uma elevada taxa de potenciais beneficiários. Isto torna-se uma fragilidade da 

estruturação da medida e igualmente importante o seu debate. 

É também possível observar que a prestação RSI não é um valor atribuído à toa, 

ou seja, segue parâmetros rígidos e contabiliza todo o orçamento familiar do agregado 

pelo que, qualquer valor elevado que se possa encontrar atribuído a um agregado, deve-

se à necessidade e ao direito do mesmo assim o receber. 

 Enquanto medida de discriminação positiva em relação aos indivíduos e às 

famílias mais desfavorecidas, o RSI tem o caráter importante que contribui efetivamente 

para a redução da pobreza. O conceito de eficiência na redução da pobreza associado às 

transferências sociais foi desenvolvido por Beckerman, que defende que a utilização de 

medidas de eficiência não dispensa, antes complementa, as medidas de eficácia do 

programa na redução da pobreza. Na ausência do programa, a intensidade da pobreza 

seria claramente superior, em particular, nas crianças e jovens. (Rodrigues,C. F, 2009:3) 

 A medida pretende apontar para um princípio de justiça social, segundo o qual 

constitui-se o dever da coletividade providenciar condições de vida dignas a todos os 

seus membros. No entanto, também nos remete para uma dimensão moral, segundo a 

qual a sociedade deve manter um nível de bem-estar a todos os seus membros, 

combatendo as situações de pobreza que nela existam (Capucha; Guerreiro). É esperado 

que exista um pacto social entre os parceiros sociais e o Estado, necessário para que a 

sociedade permaneça em coesão. 

 Com a criação do RSI nasceram as equipas de acompanhamento para os 

beneficiários que, por obrigação legislativa, integraram as Comissões Locais de 

Acompanhamento (CLA) existindo, em cada concelho, pelo menos uma. Estas CLA são 

responsáveis pela aplicação e gestão da medida no concelho em que estão inseridas. O 

bom funcionamento das CLA é condição determinante do sucesso do RSI. As equipas 

criadas passam a ter como objetivo o próprio acompanhamento dos beneficiários e a 

construção dos programas de inserção que, a par da prestação social, passam a constituir 

o processo dos mesmos. É crucial manter o esforço de alargamento dos programas de 
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inserção para que cheguem a todos os beneficiários, mas é igualmente crucial repensar 

esses mesmos programas de acordo com as caraterísticas dos beneficiários. (Rodrigues, 

C. F., 2009: 4). A criação destas equipas também proporciona um sentido de 

proximidade para com os beneficiários, um acompanhamento de ação direta, de 

participação e execução local, procurando dar resposta aos objetivos do RSI. 

 Não podemos deixar de parte que um dos efeitos da medida RSI, aos olhos da 

opinião pública, é a potencialização do assistencialismo e criação do estado de 

dependência do subsídio. Outro fator que vai de encontro com a opinião pública, que 

defende que o RSI é o “financiamento à preguiça” para quem não quer trabalhar, temos 

os beneficiários que recebem indevidamente, por falhas no programa de inserção (falta 

de assinatura ou inexistência da prática das ações destinadas) ou valores que não 

correspondem ao adequado. No entanto, isto corresponde a lacunas da implementação 

da medida como, por exemplo, falta de recursos humanos, para um melhor 

acompanhamento e fiscalização.  

Neste sentido, Carlos Farinha Rodrigues reforça a necessidade de reforçar 

quantitativamente e qualitativamente a informação sobre o RSI, no combate ao estigma 

associado à condição de beneficiário, assim como, a necessidade de manter uma 

vigilância e controlo apertado sobre potenciais situações de fraude. Contudo, é ainda de 

referir que essas mesmas situações não se registam como significativas. 

 Em torno da reflexão sobre o estigma predominante na medida, é de referir que 

no ano de 2010, apenas 70% dos potenciais beneficiários do RSI tinham acesso à 

prestação e cerca de 171 mil pessoas não chegaram a recorrer à medida por “medo do 

estigma da pobreza” (Rodrigues, E.V., 2010b). Carlos Farinha Rodrigues salienta ainda 

para a “violenta campanha negativa” que foi conduzida contra o RSI, tendo maiores 

consequências nas pequenas localidades. Dentro da mesma linha de pensamento, 

Eduardo Vítor Rodrigues já tinha alertado para o “brutal ataque” ao RSI e consequente 

agravamento do estigma. Este último refere ainda que ser beneficiário da medida 

“envergonha, porque o sujeito não se sente bem com a imagem social que assume ter e, 

estigmatiza, porque o indivíduo não se sente bem com a imagem que “perceciona” que a 

sociedade tem de si” (Rodrigues, E. V., 2008). 

 Vítor Rodrigues adianta, no VI Congresso Português de Sociologia sobre as 

políticas públicas e mínimos sociais (2008), que os indivíduos candidatam-se ao RSI 
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numa tentativa de garantir o rápido ingresso ou regresso ao mercado de trabalho. Afirma 

tratarem-se de indivíduos com baixa escolaridade, frágil formação profissional e 

marcados pelo abandono escolar. Esclarece que são maioritariamente mulheres, jovens e 

desempregados de longa duração, que mantêm uma baixa autoestima pessoal e 

profissional, resultante de contextos de precariedade, de sazonalidade e de 

clandestinidade. Sobre os que trabalham, afirma que ultrapassam os horários normais, 

sobre os “outros”, refere que se verifica uma elevada taxa de inatividade disfarçada de 

trabalho doméstico, em função da existência de filhos e/ou de idosos dependentes. É 

ainda notória a elevada taxa de desemprego de longa duração, o que contribui, afirma 

Vítor Rodrigues, para a desafeição ao trabalho, desmotivação e o desencorajamento à 

procura, mais fruto de apatia que por uma baixa resiliência (Rodrigues, E. V., 2008). 

 Assim como está presente o estigma nos beneficiários do RSI e na própria 

medida, também o Complemento Social para Idosos (CSI) tem a sua característica 

estigmatizada, assemelhada ao RSI.  

 As condições para atribuição do CSI a idosos com mais de 65 anos e com 

pensões “mínimas”, exigem que o requerente faça prova não apenas dos seus 

rendimentos, como também dos rendimentos dos seus filhos, mesmo que estes já não 

vivam com ele. De acordo com o escalão de rendimentos em que os seus filhos se 

encontrem, o idoso pode ou não ter o direito/ou perder o direito a este complemento 

social. Esta medida, o CSI, que pretende ser um instrumento para enfrentar a pobreza 

nos idosos pensionistas, deixa no indivíduo idoso que requer o complemento, o 

sentimento de inutilidade, sentimento este ligado à condição de pobreza e incapacidade. 

Uma outra fragilidade afeta à medida passa pelo abrangimento de indivíduos que 

deviam integrar uma outra medida, pois nesta não será possível alcançar o fim para o 

qual se destina os trabalhos dos técnicos. Falamos aqui de idosos que auferem pensões 

extremamente baixas e que esperam pelo direito à sua reforma, de pessoas com 

problemas de saúde, toxicodependentes ou alcoólicos, entre outros, que possivelmente 

não se tornarão autónomos economicamente e não conseguiram sair da medida e 

ingressar no mercado de trabalho, pois são pessoas que não possuem os mecanismos e 

capacidades necessárias para enfrentar o mesmo, pelo que muitas destas pessoas não 

têm sequer capacidade para reivindicar os seus direitos. Com estas pessoas, o trabalho 
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dos técnicos passa por um acompanhamento de negociação sobre o Programa de 

Inserção.  

 Em suma, o Rendimento Social de Inserção, enquanto medida do Estado-

Providência, tende a combater as situações extremas de pobreza e de exclusão social, 

através da atribuição de um rendimento mínimo e de um trabalho de parceria entre as 

entidades competentes e o próprio beneficiário. 

 

3. Indicadores sobre o RSI em Portugal 

O RSI, como já referido, tem uma dupla vertente de intervenção: uma 

transferência monetária e um plano pessoal de inserção. Uma das possibilidades 

apontadas pelos economistas é a de políticas como a do RSI iniciar um incentivo ao 

comodismo e desincentivar a procura efetiva de emprego. No entanto, podemos 

observar que a medida tem em vista um Programa de Inserção que tenciona colmatar ou 

minimizar a tendência a um possível comodismo que, aliado ao facto da prestação social 

ser relativamente reduzida, leva a que os próprios beneficiários tentem, por iniciativa, 

ingressar no mercado de trabalho, de forma a diminuir as carências económicas em que 

vivem. Atualmente, o valor de referência do RSI por um indivíduo adulto representa 

189.52€, cerca de 39% do Salário Mínimo Nacional (485€). 

Carlos Farinha Rodrigues fala-nos de fatores de “non-take-up”, isto é, um 

indicador que assume a relação entre o número de beneficiários dado pelo modelo e o 

número de beneficiários efetivo. Ou seja, fenómenos “non-take-up” traduzem-se na 

possibilidade de uma parte da população suscetível de ser elegível de entrar na medida 

mas que, por diversos motivos, não participa ou nem tenta entrar no programa. 

(Rodrigues, C. F., 2009: 3) 

O relatório semestral de 2011, último disponível até à data 2011, da Comissão 

Nacional do Rendimento Social de Inserção (CNRSI) registou 655.426 entradas no RSI, 

376.674 processos deferidos e 237.261 processos cessados. A Segurança Social regista, 

em junho de 2012, 127.886 famílias com processamento de RSI, mais 8,528 famílias 

que no mês de janeiro do mesmo ano. 

A repartição sectária dos beneficiários mantem-se segundo a mesma tendência 

desde o início da prestação, isto é, regista-se que são as mulheres as que mais se 
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mobilizam para requererem o RSI. No período em análise pela CNRSI, 65% eram 

requerentes do sexo feminino, destacando-se a Região Autónoma da Madeira que 

ultrapassava significativamente a percentagem nacional, correspondendo a 71% das 

titulares. Revela-se ainda uma maior incidência no escalão etário dos 35-44 anos (29%), 

seguindo-se os escalões 45-54 e 25-34, correspondendo a 26% e 21%, respetivamente. 

A tipologia dominante dos agregados familiares beneficiários do RSI 

corresponde às famílias nucleares com filhos (37.876 famílias, cerca de 27%). As 

famílias isoladas representam 26% e as monoparentais, 20%.  

A alteração de rendimentos no agregado continua a ser a principal causa de 

cessação da prestação RSI, com 52,4% de representatividade. Com menos relevância 

surge a falta de celebração do Programa de Inserção e a cessação a pedido do próprio 

beneficiário, correspondendo a 7% e 6%. Infelizmente é de notar que a cessação por 

entrada no mercado de trabalho corresponde apenas a uma taxa de 0,6%. No segundo 

primeiro de 2011, 665.964 pessoas viram cessar a sua prestação de RSI, sendo que o 

Porto (23%) e Lisboa (13%) foram as cidades com maior número de beneficiários com 

processos cessados. 

 É também importante não deixar de observar os dados relativos aos beneficiários 

regressados à medida. Cerca de 24% dos beneficiários com prestação cessada 

regressaram ao programa, sensivelmente 162.087 beneficiários. Os distritos de Évora e 

Portalegre apresentam o maior peso neste indicador, com uma taxa de “reincidência” de 

37% e 36%, respetivamente. Com menor peso registou-se o distrito de Braga e a Região 

Autónoma da Madeira (19%). 

 Quando nos referimos aos valores médios da prestação RSI por agregado, de 

acordo com os dados recolhidos pela Segurança Social em junho de 2012, uma média 

de 247,43€. Como distritos que apresentar valores médios mais elevados encontram-se 

Beja (286,40€), Portalegre (289,60€) e Região Autónoma dos Açores (270,74€). Com 

valores médios mais baixos registou-se o distrito de Viana do Castelo (212,67€). 

 Relativamente ao valor médio da prestação por beneficiário, no mesmo período, 

registou-se a nível nacional o valor médio de 92,62€. Bragança foi o distrito cujo valor 

médio foi o mais elevado (107,70€) e a Região Autónoma dos Açores registou o 

montante médio pago por beneficiário mais baixo (75,78€). 
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 Segundo o Boletim Estatístico do Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social de fevereiro de 2012, totalizavam-se 318.068 beneficiários. A nível nacional, 

destacam-se os distritos do Porto, Lisboa e Setúbal com maior número de beneficiários 

abrangidos. 

 Sobre a população abrangida pela medida RSI, de acordo com os dados 

publicados pelo mesmo boletim, 25,8% tinham menos de 25 anos de idade, 

constatando-se assim que se regista uma elevada percentagem de população jovem na 

medida. Isto justifica-se também pelo facto de existirem um elevado número de crianças 

e jovens nos agregados familiares beneficiários. O RSI pretende assumir-se também 

como um programa de combate à vulnerabilidade económica das crianças e dos jovens. 

(Rodrigues, C. F., 2009: 3) 

 Da população referida, registou-se igualmente, pelos dados da Segurança Social 

(junho de 2012) que, de um total de 127.886 famílias com processos de RSI, cerca de 

39.903 não possuíam qualquer rendimento além da prestação em causa. Verificou-se 

ainda que 19.076 dessas mesmas famílias possuíam rendimentos no valor inferior a 50 

euros. Dos beneficiários que possuem rendimentos, destacam-se, com maior expressão, 

os rendimentos provenientes da habitação e do trabalho. Com menor expressão 

encontram-se os rendimentos provenientes da parentalidade, da prestação CSI e 

subsídio de doença. Em Portugal, dos 2 233 728 pensionistas de invalidez e velhice pela 

Segurança Social, 1 479 657 têm pensões inferiores ao Salário Mínimo Nacional em 

quase um milhão e meio. (PORDATA, 2011) 

 Nos 321.900 acordos de inserção assinados, destacam-se as áreas da ação social 

e saúde, com um peso de cerca de 35% e 26%, respetivamente. As áreas com menor 

relevância são as da habitação e da formação profissional (4%). A área do emprego 

assume um peso relativo de 14%. 

 Portugal é o 3º país da União Europeia com maiores desigualdades de 

rendimento entre os mais ricos e os mais pobres, sendo o rendimento dos mais ricos 6 

vezes superior ao dos mais pobres. 
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Capítulo IV – Enquadramento da investigação 

 

1. Caraterização de Vila Nova de Gaia 

O concelho de Vila Nova de Gaia, constituído por 24 freguesias com uma área 

total de 168,7km
2
, conta com 302.296 habitantes, em 2011. Destes, 144.549 são do sexo 

masculino e 157.747, do sexo feminino. A população entre os 0 e os 14 anos de idade é 

de 15,7%, entre os 15 aos 24 anos é de 11,0%, entre os 25 aos 64 anos de idade é de 

58% e, por fim, a população com mais de 64 anos corresponde a 15,3%. 

Quando tratamos a população residente em V. N. de Gaia não podemos deixar 

de referir o fator de duplo envelhecimento registado na população. Verifica-se que a 

proporção dos jovens e dos idosos, em relação à população total, reduz o 

envelhecimento pela base e no topo da base da pirâmide etária, respetivamente. Em 

corroboração do aqui referido, podemos relatar que residem cerca de 49.384 indivíduos 

com idades entre os 0 e os 14 anos e, cerca de 50.220 indivíduos com 65 ou mais anos 

de idade, um valor demasiado próximo entre estes dois grupos etários. Fatores 

explicativos deste duplo envelhecimento serão, certamente, reflexos da redução da taxa 

de natalidade, emigração, desertificação demográfica em algumas áreas, decréscimo da 

taxa de mortalidade e aumento da esperança média de vida. 

Com referência ao ano de 2010 é possível verificar que no concelho há uma taxa 

de crescimento efetivo de 0,74%, sendo que neste momento é o concelho com mais 

população de toda a área metropolitana do Porto. 

O concelho desenvolveu-se, a vários níveis, nos últimos anos e revela-se provido 

de infra estruturas económicas e com capacidade de ordenamento do território, com 

grande potencialidade de desenvolvimento social. 

Quando tratamos da questão do mercado de trabalho, é inevitável constatar que o 

desemprego em V. N. de Gaia é, neste momento, bastante elevado, correspondendo a 

18,0% de taxa de desemprego, equivalendo a um total de 78.774 indivíduos empregados 

no concelho. Os índices mais presentes na causa deste desemprego acentuado, a par da 

debilidade do mercado atual de trabalho, são as baixas qualificações e baixa 

escolaridade. Assinala-se ainda que em dezembro do ano de 2011 foram verificadas 

605,10 milhares de inscrições nos centros de empregos, cerca de mais 63,30 milhares de 

indivíduos inscritos que no ano anterior. 
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Os dados registados pelo Instituto Nacional de Estatística no 3º trimestre de 

2011, denotam uma taxa de desemprego de 15,8% nos indivíduos com o 3º ciclo de 

escolaridade completo. Em seguida, surgem com 12,9%, os indivíduos com o 2º ciclo. 

Em menor percentagem, mas não muito distante, encontram-se os indivíduos com 

ensino superior, correspondendo a 9,4% de taxa de desemprego. 

 

Gráfico 2 - Taxa de desemprego (3º trimestre de 2011 - %) por nível de escolaridade mais elevado 

completo 

 

Da população empregada, segundo dados do INE (2010) a nível nacional, num 

total de 4978,20 indivíduos empregados no mercado de trabalho, 4400,50 milhares tinha 

uma ocupação a tempo inteiro e 577,70 a tempo parcial. 

No ano de 2011, regista-se no país que num universo de 4853,70 milhares de 

indivíduos empregados, 2403,70 milhares trabalham entre 36 a 40horas semanais, 

seguidos de 1109,30 milhares que trabalham 41horas ou mais. Com menor 

significância, surgem 189,90 milhares de indivíduos que trabalham entre 1 a 10horas 

semanais. 

Sobre a população inativa com 15 ou mais anos registou-se, no ano de 2010, que 

num universo de 3440,60 milhares de indivíduos, 772,5 eram estudantes, 496 

domésticos, 1846,40 reformados, sendo que 325,70 eram “outros inativos”. 

Segundo a estimativa anual da população do ano de 2010, verificou-se que no 

Norte do país, o valor médio das pensões da Segurança Social por local de residência 
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correspondia a 4388€/Nº, sendo que 971941 era o número de pensionistas da segurança 

social no mesmo ano.  

O valor médio dessas mesmas pensões para o concelho de V.N. de Gaia era de 

5188€/Nº. Os pensionistas da Segurança Social em idade ativa (%o/1000 habitantes), no 

concelho em 2010, são de 247,38%o. Do Rendimento Social de Inserção, também da 

segurança social, correspondia a 231327 beneficiários. 

Em relação ao Subsídio de Desemprego, registou-se no país, no ano de 2010, 

582607 beneficiários e uma duração média de 217 dias no mesmo. No número de 

beneficiários referidos, destacam-se os indivíduos com idades compreendidas entre os 

30 e os 39 anos (161699) e entre os 40 e os 49 anos de idade (133978), sendo que em 

número menor surgem os indivíduos com menos de 25 anos (41995). Assinalou-se 

ainda no ano de 2010, 233116 prestações de Subsídio de Desemprego a nível nacional 

e, 62093 Subsídio Social de Desemprego. 

Quando encaramos o Rendimento Social de Inserção, no ano de 2010, registou-

se 526382 milhares de indivíduos, correspondendo 117,40%o (por 1000 habitantes em 

idade ativa) ao concelho de V. N. de Gaia. 

A nossa investigação incide no concelho de V. N. de Gaia, mais precisamente, 

na freguesia de Oliveira do Douro. Esta é uma das 24 freguesias do concelho de V. N. 

de Gaia tem 6,72 km² de área e cerca de 22 383 habitantes, em 2011. A mesma encontra 

como freguesias vizinhas, Avintes, Vilar de Andorinho, Sta. Marinha e Mafamude. As 

principais atividades desenvolvidas na freguesia são o calçado, metalurgia, candeeiros e 

comércio variado. 

 De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2001, a idade 

média da população residente na freguesia de Oliveira do Douro era de 37 anos. Sendo 

que em 2011 se registavam 8510 famílias na freguesia. 

 O nosso estudo incide numa parceria entre a Cooperativa Sol Maior, 

nomeadamente, a equipa de acompanhamento dos beneficiários do Rendimento Social 

de Inserção e, o Gabinete de Inserção Profissional, sito na Junta de Freguesia de 

Oliveira do Douro. Assim, a população-alvo passa pelos indivíduos inscritos em ambas 

instituições. 

 Primeiramente trataremos da primeira parte da amostra afeta à Cooperativa Sol 

Maior, sendo que a mesma é composta por 180 beneficiários do R. S. I. Em seguida, 
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apresentação a distribuição geográfica dos beneficiários inscritos, sendo que a freguesia 

de Mafamude se destaca das restantes, abrangendo 75 beneficiários e, Oliveira do 

Douro, com cerca de 40 beneficiários do RSI 

 

Gráfico 3 – Distribuição geográfica dos beneficiários inscritos 
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Destes 180 processos em acompanhamento por esta equipa, apurou-se que 

somente 48 titulares da prestação desenvolviam uma ocupação. Sendo que 39 são do 

sexo feminino e 9 do sexo masculino. 

 

Gráfico 4 – Registo de beneficiários com uma ocupação 
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 Como tipo de ocupação podemos indicar que 39 beneficiários desenvolvem uma 

atividade laboral e 11 participa numa formação. De notar que este grupo de 

beneficiários integra a medida devido à insuficiência de rendimentos que auferem da 

sua ocupação. 
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Gráfico 5 – Tipo de ocupação 
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 Numa análise sobre a tipologia familiar dos beneficiários inscritos na medida, 

constata-se que os nucleares com filhos são os me mais se evidenciam, de seguida das 

famílias monoparentais e alargadas. Registou-se ainda que a média do agregado familiar 

inscrito é de 3.35 indivíduos p/agregado. 

 Considerando o nível de escolaridade máximo completo dos beneficiários um 

indicador importante na caraterização dos mesmos, é de referir que 63 titulares do RSI 

contem apenas o 1º ciclo completo, seguido do 2º ciclo com 55 titulares. Com menor 

significância, regista-se 2 titulares com um curso a nível superior. É também importante 

referir, para questões do nível de escolaridade dos titulares da prestação, que a idade 

média dos mesmos é de 40 anos de idade (39,95). 

Gráfico 6 – Nível completo de escolaridade dos beneficiários inscritos 
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 Em seguida vamos decifrar qual a proveniência dos rendimentos dos agregados 

familiares em questão. É de notar que a maior fonte de rendimentos é originário de um 

trabalho, ou seja, estes agregados não dependem totalmente da prestação social do 
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Rendimento Social de Inserção, o que significa que estão na medida por insuficiência 

económica. Outro aspeto importante para desmistificar o tipo de dependentes da medida 

é o facto da segunda maior fonte dos rendimentos dos agregados tratar-se de pensões de 

alimentos. Estas dizem respeito a crianças e jovens até os 18 anos de idade (salvo 

exceções), o que nos indica claramente que há uma forte presença desta população 

inserida na medida. 

 

Gráfico 7 – Proveniência dos rendimentos dos agregados familiares 
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 Alienada à questão da dependência da medida, convém-nos expor dados sobre o 

ano de entrada do requerimento da medida pelos titulares da prestação. Assim, verifica-

se que no ano de 2006 houve um crescimento de entradas na medida, sendo que também 

se salva a hipótese de um agrupamento de processos datados do ano de 2006, pelo que 

não se pode garantir a total fiabilidade desta informação. Em 2008, coincidente com o 

ano de início de atividade da equipa de acompanhamento de RSI na Cooperativa Sol 

Maior, registam-se 34 entradas de requerimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



As práticas e as auto e hetero-representações sociais dos beneficiários de políticas sociais:   | Catarina Arouca 

Impactos nos processos de ativação. O caso do rendimento social de inserção    

 

57 
 

Gráfico 8 – Ano de entrada de requerimento da medida, por titular 
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 Podemos referir que 37 agregados inscritos são “reincidentes” na medida. Este 

número, num universo de 180, significa que 37 agregados já conseguiram reunir os 

mecanismos necessários para sair da medida mas que por razões como baixa 

escolaridade, baixas qualificações e insuficiência do mercado atual de trabalho para os 

receber, voltaram à necessidade de requerer a medida como forma de assegurar as suas 

carências económicas. 

 Quando falamos em mecanismos ou ferramentas que a medida do RSI dispõe 

para dotar aos seus beneficiários, necessitamos de falar do Programa de Inserção que 

consiste a medida. 

 No momento em que é deferido o direito à prestação social, o beneficiário passa 

a assinar um acordo com a Segurança Social. Acordo esse que consiste num Programa 

de Inserção que abrange todo o agregado familiar. O mesmo é composto por seis áreas 

se intervenção, sendo elas a educação, formação profissional, emprego, saúde, habitação 

e ação social. Em suma, a intervenção a nível da educação, consiste na intervenção pré-

escolar e jardim-de-infância, no acompanhamento da escolaridade obrigatória, ensino 

secundário, especial, técnico-profissional, superior, recorrente, na educação extraescolar 

e nos cursos de educação e formação de adultos.  

A nível da formação profissional, o programa incide sobre o sistema de 

aprendizagem, na formação profissional especial, qualificante e não qualificante, na 

qualificação inicial e profissional, na educação e formação, formação para 

desempregados, socioprofissional, cursos de formação-emprego e formação para grupos 

desfavorecidos. Com a área do emprego pretende-se uma informação e orientação 
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profissional, uma ligação para com o mercado social de emprego, na criação e formação 

de emprego, colocação no mercado de trabalho e reabilitação profissional. Na saúde, 

pretende-se uma prevenção primária, acesso a consultas e tratamentos, assim como, 

desintoxicação. Com a habitação, o programa tende a atuar em situações de emergência, 

no apoio à melhoria do alojamento, acesso a arrendamento público e apoio à 

regularização da situação habitacional. Por fim, a área da ação social abrange o 

acolhimento institucional ou familiar de crianças e jovens, pessoas idosas e portadoras 

de deficiência, com problemáticas específicas, colónias de férias, centros de apoio 

familiar e formação parental, acompanhamento na educação sociofamiliar, apoio a 

pessoas em situação de carência e apoio psicossocial. 

Assim, de forma a perceber que nossa amostra a ação social é a área de 

intervenção predominante junto dos beneficiários inscritos e só depois a intervenção a 

nível do emprego, podemos indicar que antecedendo uma intervenção para colocação no 

mercado de trabalho, a equipa de acompanhamento dos beneficiários tem ainda um 

longo caminho a percorrer com as questões do foro social. Não muito longe da ação 

direcionada ao emprego encontra-se também o fator da saúde, que tem grande 

representação junto dos beneficiários da nossa amostra. Diversas questões que se 

prendem com a saúde dos beneficiários impedem os próprios e as técnicas trabalhar os 

mecanismos necessários à colocação no mercado de trabalho. De notar que são 

bastantes os processos que se apoiam num Programa de Inserção baseado em várias 

áreas de intervenção que não propriamente o emprego, o que nos sugere que a medida 

em si não tem suporte suficiente para ter como objetivo último a reinserção no mercado 

de trabalho, sendo que vários beneficiários poderiam beneficiar de uma outra medida 

que não esta, encontrando-se um pouco desenquadrados e na qual apenas têm o apoio 

para o combate à severidade da pobreza em que se possam encontrar. Também de 

referir que grande parte dos beneficiários não reúne condições para ingressar no 

mercado de trabalho (idosos, crianças, portadores de deficiência) e que outros tantos já 

lá se encontram, auferindo baixos salários e aos restantes, restam-lhe ofertas muito 

esporádicas, precárias e, por vezes, inexistência de qualquer oportunidade. 
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Gráfico 9 – Acordo do Programa de Inserção por área de intervenção 
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 Após a demonstração de uma primeira fase de recolha de dados para o nosso 

estudo, podemos caraterizar os beneficiários da prestação de RSI como indivíduos com 

baixa escolaridade e qualificação profissional e, com graves problemas económicos e 

sociais. São agregados que carecem de apoio a vários níveis, de uma orientação 

profissional individualizada, de desenvolver competências cívicas e, alguns, parentais. 

Como já referido, alguns destes beneficiários continuarão a não estar aptos para 

enfrentar o mercado de trabalho por causas diversas, como falta de saúde. No entanto, é 

de salientar que “o RSI nasceu fundamentalmente para combater a pobreza mais 

extrema. Não nasceu para resolver o que as políticas de emprego não resolvem (…). 

Nasceu, isso sim, para apoiar os cidadãos e as famílias que já estão fora de outras 

políticas (por exemplo, fora do subsídio de desemprego) e para comparticipar aqueles 

que estão com prestações de miséria (…)” (Rodrigues, E. V., 2010b:5). 

 Do grupo que engloba a nossa amostra, 180 processos, correspondendo a 590 

indivíduos beneficiários da medida, é importante esclarecer que destes, 250 são crianças 

e jovens até aos 18 anos de idade. Estes encontram-se abrangidos pela medida por 

integrarem o agregado do titular da mesma e sobre o qual o Programa de Inserção incide 

prioritariamente nas questões da educação. No grupo dos idosos, constata-se que 

acabam por conseguir sair da medida deslocando-se para outras como o Complemento 

Social para Idosos ou, até mesmo, para a reforma. Ainda em relação aos beneficiários 

aptos para desenvolver uma atividade laboral, como afirma Vítor Rodrigues, “(…) 

insiste-se na exigência de que os beneficiários do RSI vão trabalhar, sem se perceber 

qual o caminho. Na verdade, o que se pretende é que eles aceitem o pior dos salários 

(…)” (Rodrigues, E. V., 2010b:6). 
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 Em suma, e alcançando uma visão dos técnicos que compõem a equipa 

multidisciplinar da Cooperativa Sol Maior, e que assumem uma relação de proximidade 

para com os beneficiários em análise, estes indicam que as principais vulnerabilidades 

identificadas numa primeira fase de diagnóstico social junto dos mesmos, prendem-se 

com os baixos níveis de instrução, desestruturação famílias, baixos níveis de 

participação e cidadania, problemas de saúde e desempego. No entanto, também 

detetam junto dos agregados beneficiários competências para explorar recursos e 

resiliência. Acerca da área de intervenção que exige maior necessidade de 

acompanhamento por parte da equipa, referem o emprego, a formação profissional e 

ação social ao nível do apoio psicossocial. 

 Questionada face à opinião partilhada em relação à política social do RSI, a 

equipa afirmou que se trata de uma política insuficiente, que não consegue responder às 

necessidades de não manutenção na medida, nomeadamente, pela falta de 

recursos/respostas na questão do emprego. O acompanhamento que diariamente 

proporciona aos beneficiários é de proximidade, de âmbito psicossocial, no entanto, o 

número elevado de beneficiários por técnico, confessa a equipa, cria obstáculos ao tipo 

de acompanhamento que pretender prosseguir. 

 Relativamente ao sucesso da medida, quanto à descolagem da mesma, a equipa 

da Sol Maior refere que esta mantém qualidade/capacidade de integrar socialmente os 

indivíduos, colocando-os em contacto com as instituições que irão, de acordo com a sua 

abrangência e capacidade de resposta, trabalhar as competências e potencialidades que 

estes indivíduos detêm. Esta cooperativa tem como parceiros a Junta de Freguesia de 

Oliveira do Douro, Centros de Saúde, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do 

Douro/CNO, entre outros. 

 As principais razões de cessação de processos acompanhados pela equipa em 

questão passam, principalmente, pela verificação de aumento de rendimentos no 

agregado e pelo recebimento de outras prestações socais que são contabilizadas a 100%. 

Como sugestão que visiona uma melhor aplicabilidade desta política do RSI, a equipa 

refere a necessidade de trabalhar a acessibilidade a recursos nos diversos setores, 

nomeadamente no público, para que todos os beneficiários possam aceder às 

oportunidades existentes. 
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2. Caraterização da organização acolhedora 

A Cooperativa Sol Maior é uma Cooperativa de Solidariedade Social, sita em 

Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. Fundada em 2007 e constituída como Instituição 

Particular de Solidariedade Social desde 2008, pretende contribuir para o 

desenvolvimento local, dinamizando e apoiando iniciativas individuais e/ou coletivas 

que visem a promoção da igualdade e da solidariedade através da criação, rentabilização 

e aproveitamento das estruturas locais existentes e pela promoção de prestação de 

serviços de apoio e assistência a pessoas e grupos potencialmente vulneráveis. 

Atualmente, a organização é composta por Atividades de Tempos Livres (ATL), 

um Gabinete de Psicologia, um programa “Escolhas”, uma Equipa de Acompanhamento 

de Beneficiários do Rendimento Social de Inserção e um Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP). No sentido em que o estágio curricular irá decorrer através de uma 

parceira entre estes dois últimos, será sobre eles que me irei debruçar em seguida. 

A equipa de acompanhamento de beneficiários é composta por uma equipa 

multidisciplinar, constituída por uma Assistente Social, uma Psicóloga, uma Socióloga 

(coordenadora da equipa) e duas técnicas auxiliares de ação direta. Esta equipa iniciou o 

seu trabalho na cooperativa em Setembro de 2008 e tem por objetivo um 

acompanhamento de proximidade junto dos beneficiários do RSI. O seu trabalho 

consiste no desenvolver de estratégias com vista à (re)integração social dos 

beneficiários na sociedade, assim como, a sua inserção laboral e comunitária. Junto dos 

beneficiários, pretende contribuir para a intervenção nas carências sociais e económicas 

dos mesmos, desenvolvendo ações de acompanhamento quer através de atendimentos, 

quer por visitas domiciliárias aos beneficiários. 

O território de acompanhamento afeto a esta equipa é o concelho de V. N. Gaia, 

nomeadamente as freguesias de Oliveira do Douro, Mafamude, Vilar de Andorinho, 

Avintes, Canidelo, Pedroso e Sta. Marinha, sendo que estes últimos apenas com um 

processo em acompanhamento em cada, acompanhando um total de 180 processos. 

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP), a funcionar na Junta de Freguesia de 

Oliveira do Douro desde o ano de 2009, tem por objetivo apoiar jovens e adultos 

desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). De referir que antes do 
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formato de GIP, este mesmo gabinete existia no formato de UNIVA (Unidade de 

Inserção na Vida Ativa) nas mesmas instalações, desde 1998, com o mesmo sentido de 

apoiar a população desempregada na sua inserção profissional. 

O GIP pode desenvolver as seguintes atividades: 

a) Informação profissional para jovens e adultos desempregados; 

b) Apoio à procura ativa de emprego; 

c) Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção 

ou reinserção profissional; 

d) Captação de ofertas de entidades empregadoras; 

e) Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

f) Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

g) Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, 

qualificação e empreendedorismo; 

h) Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 

emprego e na formação profissional no espaço europeu; 

i) Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou 

atividades em regime de voluntariado, que facilitem a inserção no 

mercado de trabalho; 

j) Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de 

desemprego; 

k) Outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos 

nos Centros de Emprego. 

 Por último, o público-alvo deste tipo de gabinetes engloba desempregados, 

jovens e adultos, que necessitem de apoio na resolução do seu problema de inserção ou 

reinserção profissional. 

 De acordo com os dados registados no Sistema de Informação e Gestão da Área 

do Emprego (SIGAE III) e uma consulta efetuada a 2 de maio de 2012 apenas sobre a 
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Freguesia de Oliveira do Douro, foi possível verificar que 488 indivíduos encontravam-

se a beneficiar do Subsídio Social de Desemprego, isto é, 488 indivíduos foram por nós 

considerados potenciais beneficiários do Rendimento Social de Inserção. De notar que 

99 destes indivíduos beneficiam já, em simultâneo, do RSI. 

 Dos 488 indivíduos apurados nesta consulta, verifica-se que 192 são do sexo 

masculino e 296 do sexo feminino. A faixa etária predominante é dos 45 aos 54 anos de 

idade (160), seguida dos 35 aos 44 anos (150). Com menor peso regista-se a faixa etária 

até aos 25 anos de idade, com 14 indivíduos. Cerca de 80 dos indivíduos considerados 

constituem uma tipologia familiar monoparental. 

 Relativamente às habilitações literárias, foi possível observar que 149 indivíduos 

tinham o 4º ano de escolaridade, seguido de 116 indivíduos com o 9º e 114, com o 6º 

ano. Registam-se 76 indivíduos com o 12º ano de escolaridade e 10 com um curso de 

nível superior. Em menor número, surgem 13 indivíduos sem escolaridade, mas que 

sabem ler e 3 que não sabem ler e/ou escrever. 

 Através desta pesquisa foi ainda possível apurar a data de inscrição dos 

indivíduos no Gabinete de Inserção Profissional em questão (ou no subsídio?), sendo 

que o ano de 2009 é o que regista mais entradas (110), seguido do ano de 2010, com um 

maior número de inscritos (90). 

 De acordo com o relatório elaborado no 1º trimestre do ano corrente, 

inscreveram-se no Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Oliveira 

do Douro, 62 indivíduos. Destes, 10 tinham idades compreendidas entre os 16 e os 23 

anos, procurando essencialmente um primeiro emprego, 9 tinham entre 24 a 30 anos de 

idade, inscritos para procura de um novo emprego, ainda com registo de casos residuais 

de procura de primeiro emprego, 40 situavam-se na faixa etária dos 21 aos 54 anos, 

inscritos unicamente para procura de novo emprego e, 3 tinham mais de 55 anos de 

idade, igualmente em procura de um novo emprego. 

Dos novos inscritos, 8 tinham escolaridade inferior ao 6 ano, 7 tinham entre o 6º 

e o 9º ano de escolaridade, 16 entre o 9º e o 12º ano e, 31 tinham o 12º ano de 

escolaridade. 
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Relativamente às atividades desenvolvidas pelo Gabinete, registaram-se: 

Atividades 
Objetivos 

Contratualizados 

Nº de Utentes 

Abrangidos 

Informação profissional para jovens e adultos 

desempregados 

Contratualizado 

mas sem objetivos 

quantificáveis 
515 

Apoio à procura ativa de emprego 

Contratualizado 

mas sem objetivos 

quantificáveis 
182 

Acompanhamento personalizado dos desempregados em 

fase de inserção ou reinserção profissional 
50/mês 455 

Captação de ofertas junto de Entidade Promotoras 12/mês 11 

Divulgação de Ofertas de Emprego e Atividades de 

Colocação 
80/mês 56 

Encaminhamento para ofertas de qualificação 50/mês 238 

Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao 

emprego, qualificação e empreendedorismo 

Contratualizado 

mas sem objetivos 

quantificáveis 
4 

Divulgação de Programas comunitários que promovam a 

mobilidade no emprego e na formação profissional no 

espaço europeu 

Não Se Aplica 5 

Motivação e Apoio à participação em ocupações 

temporárias ou atividades em regime de voluntariado, que 

facilitem a inserção no mercado de trabalho 

Contratualizado 

mas sem objetivos 

quantificáveis 
18 

Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das 

prestações 
Não Se Aplica 6082 

Outras atividades: 

- Apoio às atividades do CTE 
Não Se Aplica 780 

 Como é possível observar no quadro exposto anteriormente, as atividades 

desenvolvidas pelo GIP encontram-se registadas e, a coluna dos objetivos 

contratualizados, define-se pelas metas a atingir por estes gabinetes. Estas metas exigem 
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dos técnicos responsáveis um trabalho contínuo que pode ter o seu lado positivo, pelo 

que os faz estar constantemente a apostar nos mecanismos para fazer chegar aos 

inscritos ofertas de emprego ou encaminhamento para formações. Contudo, por outro 

lado, estas contratualizações, nomeadamente as que são quantificáveis, podem levar ao 

exagero da procura do objetivo de atingir metas. Os objetivos estipulados a cada 

gabinete, assim como os seus números elevados, podem originar uma descoordenação 

no trabalho dos técnicos e um descontrolo no exercer da verdadeira essência de um GIP. 

Pela ânsia de querer alcançar os objetivos que lhe são estipulados, o técnico, 

preocupado em garantir também o seu posto de trabalho, pode acabar por fazer 

encaminhamentos descontrolados para ofertas de emprego, assim como, de formação, 

apenas com o objetivo da busca de números e não efetivamente do sucesso desses 

encaminhamentos. Posto isto, é evidente que a quantidade não é qualidade e que a 

criação de metas, cada vez mais apertadas e exigentes, pode comprometer o trabalho 

final de um técnico.  

Relativamente aos relatórios trimestrais ou anuais dos dados de cada gabinete, 

que cada técnico tem a responsabilidade e o dever de elaborar, estes não significam o 

sucesso desse mesmo gabinete ou do trabalho desse mesmo técnico porque, de encontro 

com o explanado no parágrafo anterior, através dos objetivos que são contratualizados 

com cada GIP, estes relatórios podem traduzir-se na busca de alcançar essas mesmas 

metas, sem que isso signifique que cada encaminhamento tenha tido sucesso. Outra 

falha que pode ser apontada e que foi observada durante a presente investigação, passa 

pela elaboração destes mesmos relatórios. Existe um formulário (como o quadro acima 

apresentado) em que cada técnico regista as atividades, os objetivos contratualizados e 

os respetivos números alcançados, no entanto, não há uma regra de preenchimento 

estabelecida, isto é, cada técnico preenche este quadro e elabora estes relatórios da 

forma como entende que é a melhor ou a mais correta. Como exemplo de assimetrias na 

elaboração de relatórios trimestrais temos técnicos que preenchem o quadro 

anteriormente exposto com dados apenas referentes ao trimestre em questão e, outros, 

que o preenchem somando os números com os meses anteriores. Não é uma situação 

que, bem explicada pelos técnicos, possa criar dúvidas sobre os dados que se encontram 

a registar, mas o que importa salientar é a ausência de formação para tratar da 

burocracia que precede ao trabalho de um técnico, sendo que se pode considerar que 
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este tipo de registos é fundamental para avaliar a importância de determinado GIP, 

assim como, o trabalho elaborado pelo seu próprio técnico.  

 

3. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

A presente investigação decorreu num período de 9 meses, sendo que 3 meses 

corresponderam à componente prática, a realizar-se em articulação com a equipa de 

acompanhamento de RSI, inserida na Cooperativa Sol Maior e com o Gabinete de 

Inserção Profissional, inserido na Junta de Freguesia de Oliveira do Douro. 

A primeira fase da investigação destinou-se à recolha de informação 

disponibilizada pela equipa de acompanhamento de RSI. Tratou-se da fase mais 

complexa, vagarosa; a fase de exploração sobre a prática da medida. Ainda nesta fase, já 

no terreno, foi possível orientarmo-nos para as hipóteses inicialmente colocadas. Foi 

igualmente possível afinar os instrumentos metodológicos como o guião de entrevista e 

a definição dos parâmetros da mesma. 

O estágio teve uma duração de 500 horas e serviu para captar mais informação e 

compreender melhor o objeto em estudo, contribuindo para o alcance dos objetivos da 

investigação. 

Durante o estágio, a par da recolha de informação direta sobre a população em 

estudo, onde foi possível criar bases de dados com diversos indicadores, a mesma será 

colmatada com a realização das entrevistas, como já referido, que serão todas transcritas 

na sua integridade, cuidando já a análise dos dados recolhidos. 

Após estes procedimentos, foi possível iniciar uma análise de todos os resultados 

obtidos e, consequentemente apresentar as conclusões desses mesmos resultados, 

confrontando-os com as hipóteses pré-concebidas. 

Por fim, a última etapa do estágio correspondeu a uma fase de retrospeção e 

apreciação sobre todo o trabalho desenvolvido. 

 

Capítulo V – Plano metodológico 

1. Apresentação do modelo de análise 

Entende-se por metodologia, o engenho de conduzir a razão na investigação do 

fenómeno, da verdade. Podemos definir a pesquisa empírica como uma recolha de 

dados através de fontes diretas – os indivíduos – que possuem conhecimento sobre 
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determinado tema, facto ou situação. A pesquisa é a construção de conhecimento, com 

objetivo de gerar novos conhecimentos, comprovar ou refutar algum já existente. Em 

suma, a pesquisa deve ter como finalidade testar uma ou várias hipóteses sobre um dado 

facto. A investigação empírica deve levar a uma melhor compreensão do fenómeno a 

estudar, possibilitando esclarece-lo quanto à sua validade. 

Pela consciencialização do objeto a estudar, dos objetivos pretendidos e das 

limitações do próprio estudo, a preferência metodológica meramente qualitativa, pois 

“fornece uma compreensão profunda de certos fenómenos sociais apoiados no 

pressuposto da maior relevância do aspeto subjetivo da ação social” (Haguette, 1995: 

63), permitindo captar diferentes visões, ideias e interpretações sobre o fenómeno, 

encontrando-se, assim, mais direcionada para o nosso objeto de estudo e para as 

questões que o próprio coloca.  

A presente investigação pretende fazer uma análise sobre a realidade social da 

medida do Rendimento Social de Inserção, assim como, sobre as representações sociais 

que comportam a mesma. Pretende também identificar as principais fragilidades e 

benefícios da aplicação da medida e como os próprios beneficiários organizam as suas 

vidas. Podemos considerar que os pontos referidos neste parágrafo enquadram o 

objetivo geral desta investigação. 

Neste sentido, após uma primeira fase de pesquisa documental, nomeadamente 

pela pesquisa bibliográfica e análise documental, que iria acompanhar toda a 

investigação. Em seguida, tratou-se de realizar entrevistas individuais, em articulação 

com a equipa de acompanhamento de RSI e com o Gabinete de Inserção Profissional, 3 

das entrevistas foram realizadas junto de beneficiários do RSI a exercer uma ocupação 

laboral, um outro, 2 com beneficiários da medida, sem qualquer ocupação e, por último 

e em articulação com o Gabinete de Inserção Profissional, 3 entrevistas foram realizadas 

junto beneficiários do Subsídio (Social) de Desemprego, considerando-os como 

potenciais beneficiários do RSI, totalizando, assim 8 entrevistas. 

Através destas entrevistas foi possível compreender as perceções que os 

diferentes beneficiários do RSI têm sobre as representações sociais existentes acerca da 

medida e sobre si próprios e compreender se, de facto, isso agrava a sua situação 

enquanto beneficiários e os torna mais vulneráveis. Relativamente aos potenciais 

beneficiários, deu-se a possibilidade de detetar opiniões pré-concebidas sobre a medida, 

consoante a opinião pública e, além disso, perceber quantos dos entrevistados estavam a 
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ponderar entrar na medida e que conhecimentos tinham da mesma. Pretendeu-se, 

através de entrevistas individuais, alcançar uma maior diversidade relativamente às 

respostas sem interferência de terceiras opiniões. Tratou-se de uma entrevista com um 

guião semiestruturado, iniciando a entrevista com um tema e deixando fluir consoante 

as respostas dadas pelo entrevistado, adaptando assim a entrevista ao caso concreto do 

entrevistado. Foi escolhida esta técnica com base na possibilidade na aproximação do 

entrevistador com o entrevistado, proporcionando uma melhor comunicação e 

possibilitando ao entrevistador uma melhor perceção das respostas dadas. Toda a 

informação recolhida nesta fase será alvo de uma análise de conteúdo, permitindo, a 

priori, corroborar ou contestar algumas das hipóteses pré-concebidas. 

Assim, definimos como objetivos específicos da investigação os seguintes: 

 Identificação das virtualidades e vulnerabilidades da medida; 

 Análise da medida na prática; 

 Observação do trabalho dos técnicos responsáveis pelo serviço; 

 Caraterização da amostra dos beneficiários de RSI no que se compreende a 

dados sociodemográficos e socioeconómicos, assim como, dados sobre o 

agregado, principal meio de vida, entre outros; 

 Caracterização da amostra dos potenciais beneficiários de RSI, nomeadamente 

os desempregados de longa duração, beneficiários de subsídios de desemprego, 

inscritos no GIP, registando dados sociodemográficos, socioeconómicos, entre 

outros. 

 

2. Hipóteses teóricas 

O nosso projeto de investigação tem por base algumas hipóteses teóricas, as 

quais servem de base para orientação da mesma.  

 Surge-nos a primeira hipótese: o tempo de espera pela aprovação do 

subsídio afeta o indivíduo económica e psicologicamente. Os futuros 

beneficiários do RSI passam por um determinado processo burocrático 

para o requerimento de obtenção do subsídio que compromete as suas 

vidas e dos seus agregados, derivado ao período de tempo em que 

aguardam por uma resposta de aprovação. Apesar dos esforços para 

reduzir esta etapa de aprovação do subsídio, esse mesmo período é, 

inevitavelmente, um período de carência a vários níveis. 
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Com esta hipótese pretende-se investigar e perceber como e do que vivem 

os indivíduos durante este tempo de espera e que consequências o mesmo 

tem nas suas vidas; 

 Em segundo lugar, supõe-se que a quebra do valor da prestação 

monetária prejudica o indivíduo no processo de reinserção no mercado 

de trabalho. O objetivo da inclusão desta hipótese teórica ao nosso 

modelo de investigação passa pela necessidade de compreender como 

conseguem os beneficiários recomeçar um processo de inserção, com um 

apoio monetário que é substancialmente inferior ao apoio da prestação do 

subsídio de desemprego, que vigorava de acordo com o rendimento 

auferido do anterior trabalho do próprio. 

A pressão para a contenção e a pressão que a carência de rendimentos 

exerce sobre os beneficiários, levam a que estes tenham de arquitetar 

uma nova forma de viver, sem que a redução de rendimentos das suas 

famílias os empurrem mais para baixo do limiar da pobreza. 

 Por fim, uma última hipótese surge em torno das representações sociais 

de que o RSI é alvo agravam o tempo em que o indivíduo permanece na 

medida, sendo que o objetivo aqui é o de analisar se as representações 

sociais sobre a medida e o tempo em que o indivíduo permanece como 

beneficiário, estão relacionados entre si, isto é, se o facto de existirem 

representações negativas sobre o RSI e sobre quem dele beneficia, faz 

com que o indivíduo permaneça nele mais tempo. 

Quando abordamos o tema das representações sociais interligadas ao 

RSI, abordamos, obviamente, um conceito pejorativo: o estigma. A 

medida incorpora em si mesma um caráter estigmatizante, gerador de 

baixa autoestima nos beneficiários. O beneficiário acaba por sentir 

vergonha da sua condição social tal como a vê e, da sua condição perante 

a sociedade, ou seja, pela forma como esta o encara. 

Apesar de se tornar um caminho na vida de qualquer indivíduo, o seu 

caráter assistencialista e o preconceito criado em torno da medida, afetam 

o indivíduo a diversos níveis, tais como na sua própria identidade. 
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3. Amostra empírica 

Relativamente à construção da dimensão da amostra, tal como já mencionado, o 

público-alvo desta investigação serão os beneficiários e potenciais beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção e, em termos de limitação da amostra, vamos restringir-

nos a um número concreto de beneficiários inscritos no Gabinete de Inserção 

Profissional de Oliveira do Douro e a um número representativo dos processos em 

acompanhamento na equipa de RSI da Cooperativa Sol Maior.  

As limitações de recursos humanos e materiais e temporais levam-nos a partir, 

inicialmente para a inclusão de 5 beneficiários do RSI. A seleção da amostra foi 

aleatória, sem um pressuposto definido, desde que integrasse o requisito de ser 

beneficiário da medida com e sem uma experiência profissional.  

Relativamente à articulação com a equipa de acompanhamento RSI, 

consideramos importante incluir beneficiários do RSI que não estivessem incluídos no 

mercado de trabalho e beneficiários que nele estivessem inseridos. Sendo que, 

posteriormente, na realização da técnica de entrevista este fosse um critério na definição 

dos guiões das entrevistas. Para a amostra foram considerados ambos os sexos, 

diferentes idades e habilitações. 

Sobre a articulação com o Gabinete de Inserção Profissional, foram considerados 

3 indivíduos a beneficiar do Subsídio (Social) de Desemprego, desempregados de longa 

duração. A seleção da amostra foi realizada com o apoio da técnica responsável e de 

forma aleatória, considerando ambos os sexos, diferentes idades e habilitações. 

 

4. Delimitações da investigação 

Devido à incapacidade dos recursos humanos e materiais disponíveis, assim 

como o tempo limitado disponível à investigação, de abranger uma amostra de 

dimensão mais elevada, consideramos razoável restringir a amostra aos beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção acompanhados pela equipa de RSI da Cooperativa Sol 

Maior e aos que consideramos ser os potenciais beneficiários da medida 

(desempregados de longa duração), inscritos no Gabinete de Inserção Profissional, de 

Oliveira do Douro. Assim, inicialmente escolhemos o número total de 18 participantes 

na investigação, de forma a representar a totalidade do nosso público-alvo, 

considerando uma escolha aleatória, entre 6 beneficiários inseridos no mercado 

trabalho, 6 beneficiários em situação de exclusão e 6 desempregados de longa duração, 
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beneficiários do Subsídio (Social) de Desemprego. No final da investigação, apenas foi 

possível considerar a participação total de 5 indivíduos, isto porque é uma temática que 

entra no foro privado de cada indivíduo, levando a situações de desconforto. Além do 

mais, esta é já uma fatia da população que se encontra saturada de dar o seu contributo 

para estudos sobre a temática. No entanto, considera-se possível considerar este número 

reduzido de participantes para falar de um universo que se cinge à Freguesia de Oliveira 

do Douro, mais precisamente, acompanhados pela Cooperativa Sol Maior e pelo GIP da 

sua Junta de Freguesia. 

 A investigação decorreu entre setembro de 2011 e julho de 2012, sendo que a 

parte prática ocorreu entre os meses de fevereiro e maio de 2012. Apreende-se, à 

partida, que a limitação do tempo de duração da investigação foi fundamental para o 

desenrolar da mesma. 

Tratando-se de um tema que envolve questões que abordam a privacidade da 

vida dos beneficiários como, por exemplo, o valor do subsídio que recebem, o valor 

total do rendimento do seu agregado, se procuram efetivamente emprego, entre outras, 

questões que podem causar algum desconforto, alertamos, desde já, para a possibilidade 

de não alcançarmos total exatidão quanto às respostas a essas mesmas questões, pelo 

que os beneficiários podem manipular as suas respostas, condicionando a recolha de 

informação e, consequentemente, os resultados. 

Capítulo VI – Apresentação e discussão dos resultados 

 

 De acordo com os objetivos específicos apresentados no decorrer do presente 

relatório, bem como as hipóteses em estudo, apresentam-se em seguida os dados obtidos 

com o decorrer das entrevistas. Os entrevistados desta primeira fase tinham idades 

compreendidas entre os 23 e os 57 anos de idade, sendo que quatro eram do sexo 

feminino e um do sexo masculino. 

1. Análise das Entrevistas com beneficiários RSI 

A primeira questão afeta aos dois primeiros tipos de entrevistados – 

beneficiários RSI com e sem ocupação laboral – era sobre a dimensão do tempo: “Há 

quanto tempo é beneficiário do RSI?”, com esta pergunta inicial foi possível dividir os 

inquiridos em três grupos: beneficiários na medida até 3 anos (período delineado para 

renovação de cada contrato de inserção); beneficiários da medida há mais de 9 anos; e, 
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um beneficiário reincidente. Neste primeiro ponto foi possível perceber que não está 

assente o caráter transitório da medida nos entrevistados participantes. Sobre o 

entrevistado reincidente recai a análise sobre as medidas ajustadas aos contratos de 

inserção e sobre a sua aplicabilidade, isto é, dá-se a necessidade de reflexão sobre o que 

está a passar-se de errado para que este entrevistado não tenha conseguido descolar-se 

da medida e tenha tido a necessidade de regressar à mesma. 

 

Quadro 1 – Permanência na medida 

Dimensão Categoria Excertos 

Tempo na medida 

Inferior a 1 ano 

“faz agora um ano… em maio ou junho, não 

sei”(Ent. C) 

1 – 3 anos 

“penso que é dois…” (Ent. A) 

“penso que vai para um ano e meio, desta vez. 

No meu primeiro ano (…) foi há nove anos” 

(Ent. D) 

3 – 4 anos 
“eu três ou quatro anos” (Ent. B) 

Igual ou superior a 4 anos 

“eu vou puxar há dez anos atrás. Eu sempre 

trabalhei. Ainda não era RSI, era outro nome 

que lhe davam… praí há doze, treze anos” 

(Ent. E) 

 

Em seguida, pretendeu-se perceber qual a opinião dos beneficiários sobre a 

medida. Assim, o entrevistado A começou por afirmar “pra mim é muito simples: é ter 

tristeza de ter que receber isto (…) o rendimento mínimo”, acrescentando que “(…) é 

pouco, mas eu dou graças a Deus por me darem este pouco, porque me ajuda mais um 

bocadinho (…)”. Outro entrevistado, em concordância, afirma “Do pouquinho que me 

dão, agradeço por o ter” (Ent. B). Em geral, todos os entrevistados concordam que o 

RSI é uma medida que “ajuda muitas pessoas que necessitam” (Ent. C), consideram 

que o apoio é bom e que “se não fosse isso ‘távamos a dormir debaixo da ponte. Muita 

gente sustenta-se com isso e não chega”(Ent. E). As respostas dadas pelos entrevistados 

a esta questão levantam o fator de “mínimo” que tem este rendimento, sendo que está 

bastante claro que se torna insuficiente aos agregados dos entrevistados. Estes realçam 

também o quão importante é a prestação RSI nas suas vidas, apesar de também 

mostrarem vergonha e tristeza na condição em que se encontram, como é o caso do 

entrevistado A. 
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As razões económicas/financeiras, mais concretamente, devido a rendimentos 

insuficientes ou ausência total dos mesmos e a situação de desemprego, empurraram os 

entrevistados para o ingresso na medida, a qual tiveram conhecimento através das suas 

redes de amigos, família e pela comunicação social. 

 

Quadro 2 – Motivo que levou a recorrer ao RSI 

Dimensão Categoria Excertos 

Desemprego 
Dificuldade na inserção no 

mercado de trabalho 

“ (…) separei-me e depois entretanto fiquei 

desempregada. Fiquei com dois filhos (…)” 

(Ent. B) 

“ (…) tava desempregada e o meu 

companheiro também” (Ent. C) 

“desemprego. Tava desempregada, não havia 

meios de sustento. Na altura estava sozinha 

(…) com três filhos” (Ent. D) 

Dificuldades financeiras Rendimentos insuficientes 

“olhe, eu cheguei ao RSI por motivos do meu 

marido não estar estável no trabalho, não tem 

trabalho (…) o meu dinheiro também não 

dava” (Ent. A) 

 

 Enquanto um dos intervenientes respondia à questão anterior, referiu que quando 

pediu o apoio, teve receio por sentir vergonha “Vergonha, ainda tenho… ainda 

tenho…” (Ent. A), principalmente pela opinião dos outros: “as pessoas… acho que 

ninguém deve saber que eu recebo uma coisa destas. Por vergonha…” (Ent. A). Foi 

também possível apurar que para além da opinião pública sobre os beneficiários, há 

também opiniões negativas entre os mesmos “ora, a gente ouve nas costas dos outros, a 

gente vê as nossas (…)” (Ent. A). No entanto, os restantes entrevistados afirmam não 

sentir vergonha da sua situação: “Eu se pedi, foi mesmo porque necessitava. Não sinto 

vergonha, não sinto (…) eu se tivesse sozinha, eu sentia vergonha. Mas como eu tenho 

dois filhos menores, eu não sinto vergonha.” (Ent. B), demonstrando que apesar de não 

sentir vergonha de receber uma prestação social do RSI e afirmando que o que mais 

queria era trabalhar, auxilia-se no facto de ter filhos a seu cargo para afirmar que não 

sente vergonha, “se pedi foi por causa dos meus filhos” (Ent. B). Dos demais 

entrevistados que seguem esta linha de pensamento, dizem ouvir sobre si “que nós 

somos malandros e que não queremos trabalhar (…) Muita gente diz que anda a 

descontar muitos anos e que esses descontos é para nos pagar a nós” (Ent. C), no 
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entanto, o entrevistado E afirma que “vergonha é passar fome. Pedir não é vergonha 

(…) muita gente que antes criticava agora tá a viver com ele, depende dele”. 

Foi possível apurar que os vizinhos e amigos que tinham conhecimento da 

condição dos entrevistados devia-se ao facto de, por um lado, as suas redes de contactos 

também ser, em grande parte, beneficiária da medida ou, por outro lado, surgir em 

conversa de circunstância. Apenas o entrevistado A referiu que não fazia questão de dar 

a conhecer a sua situação e, como este, é possível supor que várias pessoas se 

encontrem na mesma situação, resumindo-se à vergonha que sentem por terem de 

depender da medida. Um dos motivos que para o facto de os seus vizinhos terem esse 

conhecimento deve-se ao levantamento mensal da prestação. O pagamento é realizado 

através de um vale, cujo levantamento tem de ser feito nos Correios. Assim, referem 

“Eu não comento a minha vida com ninguém, mas as pessoas sabem. Porque é assim, 

quando eu vou levantar o cheque aos correios, não é? Está toda a gente na mesma 

situação. Mas eu não tenho vergonha” (Ent. B), “dá para esconder? Mal chega 

encontramo-nos todos nos correios” (Ent. E), no entanto, também há quem tente 

contornar essa situação de “encontro”, “Eu tenho vergonha (…) nunca vou na mesma 

altura, evito”(Ent. A). Uma vez mais, encontramos aqui presente o sentimento de 

vergonha, de desconsideração, de inferioridade que um beneficiário pode sentir ao 

aceitar que se encontra na situação de dependência desta prestação de RSI e ao ter de 

tornar isso um conhecimento público. Sobre o meio de levantamento da mesma, pode 

indiciar-se como um ponto de partida para uma alteração a favor da não rotulação dos 

beneficiários, deixando de ser possível formar “a fila dos beneficiários do RSI” em cada 

posto de correio. 

 Quando colocada a questão sobre o benefício de outro tipo de apoios, vários 

entrevistados referiram os apoios à saúde, nomeadamente no que respeita ao apoio à 

medicação. Os entrevistados com crianças no agregado familiar referiram em particular 

as pensões de alimentos, quer por parte dos responsáveis paternais, quer por parte do 

Fundo de Garantia de Menores, como se pode verificar no quadro seguinte. 
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Quadro 3 – Outros apoios além do RSI 

Dimensão Categoria Excertos 

Saúde 
Medico, medicamentoso, 

apoio psicológico 

“ora bem, tenho o apoio dos medicamentos, 

da Igreja. Porque é muito dinheiro” (Ent. A) 

Parentalidade 
Abono 

Pensões de alimentos 

“eu o apoio que tenho é o abono dos meninos, 

que não é muito (…) pelo fundo de garantia de 

alimentos”(Ent. B) 

“só o abono da minha filha que é 35euros” 

(Ent. C) 

“Só o abono dos meninos, mas isso não é 

nenhum apoio. São 211euros pelos quatro” 

(Ent. D) 

“o abono. 200euros” (Ent. E) 

 

 Ao remetermo-nos para o tempo que levaram desde que começaram a ter 

dificuldades económicas até ao momento em que tomaram a decisão de pedir ajuda pelo 

RSI, apesar de não saberem precisar, em unanimidade afirmaram que ainda demorou, 

ou seja, que não foi uma decisão tomada de imediato. Um dos beneficiários referiu que 

“ainda levou um bocadinho. Só quando eu me vi mesmo em aflição (…) que eu me senti 

mesmo que estava no fundo do poço (…) vi que já não havia hipótese. Já não dava 

mesmo” (Ent. A), outro entrevistado referiu, por exemplo, que apesar de ter ajuda dos 

seus progenitores, sentia-se mal com a situação e não queria que esta continuasse, tendo 

então recorrido ao RSI. Outros dois entrevistados referiram que demoraram cerca de 2 

meses a aceitar que realmente precisavam de ajuda, devido às dificuldades em que 

viviam, até iniciarem o processo de pedido do subsídio. Um dos entrevistados afirmou 

que não se recordava, por já se encontrar na medida pela terceira vez. 

 Questionados sobre como era o seu dia-a-dia desde que começaram a ter essas 

carências económicas até pedirem apoio, referiram que acumularam algumas dívidas, 

inclusive um dos entrevistados ficou com a casa penhorada e outro encontra-se em 

negociações com o seu Banco; que compravam as compras numa mercearia local, as 

quais pagavam ao final do mês; que viviam com ajudas de familiares e vizinhos, 

nomeadamente em ajuda alimentar e de prestação de serviços. Outros ainda referiram 

que só não acumularam dívidas porque tinham familiares a apoiar.  
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Quadro 4 – Consequências de insuficiência de rendimentos 

Dimensão Categoria Excertos 

Habitação 
Perda de casa, falta de 

condições habitacionais 

“era minha (a casa) e já acumulava dívida… 

por termos deixado de pagar às finanças” 

(Ent. A) 

“limpo o condomínio porque não o posso 

pagar” (Ent. A) 

“acabamos por ficar com atraso na prestação 

da casa” (Ent. D) 

Alimentação 

Compras ao mês, doações 

de amigos, familiares ou 

instituições 

“Pago as compras ao final do mês” (Ent. A) 

“vamos às marcas brancas (…) às vezes nem 

que seja só uma sopa (…) (Ent. C) 

Saúde 

Compra de medicação ao 

mês, falha na compra da 

medicação, apoio de 

amigos, familiares ou 

instituições 

“(…) já estava a Igreja a ajudar-me aos 

medicamentos. São 100 e tal euros. E eu dou 

20%” (Ent. A) 

“A nível da farmácia, o meu pai ajudava-me 

que ele era farmacêutico, faleceu também” 

(Ent. C) 

Outros 
Despesas de água, luz, gás, 

prestações de bens 

“este mês paga-se a luz, no outro a água, no a 

seguir a luz e no a seguir a água… é sempre 

acumulável as dividas. É assim, a despesa é 

sempre a mesma os dinheiros é que não 

sobem” (Ent. E) 

 

 Sobre a prestação do RSI ser suficiente para colmatar as necessidades básicas do 

dia-a-dia, todos os intervenientes concordaram de que apesar de ser uma boa ajuda, 

“melhor do que nada”, não é suficiente. Em geral, todos se mostraram agradecidos por 

receber esta prestação, contudo, queixaram-se por ser pouco e não chegar para tudo: 

“passa-se um mês a pagar umas coisas para no mês a seguir se pagar a quem se ficou 

a dever no mês anterior” (Ent. E). 

 Um dos objetivos da medida passa pela inserção dos beneficiários no mercado 

de trabalho e, apesar de se fazer dotar de mecanismos capazes de fomentar essa 

inserção, o mercado atual de trabalho está cada vez menos recetivo a receber os 

beneficiários. Neste sentido, os intervenientes nas entrevistas referiram como 

dificuldades de inserção o fator da idade, baixa escolaridade, filhos menores a encargo, 

entre outros. 
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Quadro 5 – Dificuldades que encontram na procura de emprego 

Dimensão Categoria Excertos 

Escolaridade Baixa escolaridade 

“se uma pessoa liga, perguntam a idade, 

dizem “ai, não… é muito velha”. Ouvir isto é 

dor, não é? Porque se calhar eu tinha mais 

capacidade que propriamente muitas que elas 

metem, mas infelizmente a vida é assim. É um 

mundo de hipocrisia” (Ent. A) 

“aparência” (Ent. C) 

“aquelas aparências todas do perfil, da 

mulher bonita” (Ent. D) 

Experiência 
Competências 

profissionais 
“não ter experiência” (Ent. C) 

Aparência Apresentação 

“querem uma menina bonita” (Ent. A) 

“as pessoas hoje em dia vão muito pela 

aparência, pelo aspeto físico” (Ent. B) 

Localização 
Proximidade da zona de 

residência 

“A deslocação às vezes, a nível de transportes, 

depende das localidades (…) E há pessoas que 

têm oportunidade de levar uma viatura só que 

não têm dinheiro para pagar a gasolina para 

ir para esses empregos” (Ent. C) 

“são capazes de ir buscar aos de fora para vir 

a Mafamude” (Ent. D) 

Mercado de trabalho 
Empregos precários, falta 

de ofertas 

“os anúncios de ofertas de trabalho são muito 

poucos e é a tal situação para uma vaga vão 

50 ou 100 pessoas (…) fui ao Centro de 

Emprego há 15 dias e não havia uma única 

oferta de trabalho” (Ent. B) 

“não há mercado de trabalho. Há uns 

empregozitos por aí perdidos” (Ent. E) 

Outros 
Carta de condução, carro, 

filhos menores, género 

“O facto de não ter a carta de condução (…) 

não ter viatura (…) não ter disponibilidade 

imediata (…) ter filhos menores” (Ent. C) 

“(…) ocultar (…) Se tiver filhos, dizer que não 

tenho. Se for casada, dizer que não sou (…)” 

(Ent. D) 

 

 Sobre a opinião dos entrevistados que estavam a exercer uma atividade laboral 

acerca do desemprego ou falta de emprego, em suma, demonstraram-se praticamente 
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todos desanimados, alguns tentando levar a questão com alguma ironia, escondendo o 

descontentamento e a falta de motivação. Um dos entrevistados começou por referir que 

“(…) cada vez há menos oferta. Cada vez há mais desemprego, cada vez há mais jovens 

com habilitações sem oportunidade de primeiro emprego. Pessoas já com bastante 

idade em cargos que podiam dar oportunidade aos jovens (…)” (Ent. C). Outro 

entrevistado, iniciou a sua resposta concordando com a ausência de oportunidade de 

emprego “Não há ofertas de emprego”, no entanto, depois contradiz-se, afirmando que 

“Ofertas até há, acho que a própria pessoa também não procura. É assim o patrão não 

quer pagar o que o empregado merece, não é? E nós funcionários também não 

queremos é trabalhar…” (Ent. D). O entrevistado E responde a esta questão afirmando 

que a situação atual de desemprego é normal, isto é “Se não há trabalho é 

normalíssimo. O que toda a gente tá à espera… não há cursos, não há trabalho, o 

governo não quer saber”. Este conjunto de entrevistados demonstra, como podemos 

ver, um descontentamento com face à situação que encontram atualmente no mercado 

de trabalho. Em geral, demonstram-se desmotivados, descrentes e até mesmo cansados. 

Ainda sobre o desemprego e o papel de intervenção do Estado, o entrevistado A 

resume a uma palavra “péssimo!”, em tom de revolta refere ainda que “Passos Coelho? 

Era pegar nele pelo pescoço, como se faz com os coelhos e… era cortar-lhe o pescoço! 

Ele está a pôr o pobre cada vez mais pobre”(Ent. A). Opiniões como “não faz nada” 

(Ent. B), “neste momento eles só tão a criar desemprego” (Ent. E) e “Dizem que a 

gente só quer ‘tar em casa a receber, mas eles não nos dão condições da gente se 

mexer”(Ent. E), são dadas por alguns dos entrevistados sobre o papel do Estado. 

 Alcançando a questão dos valores das prestações do RSI, foi possível observar 

que estes não são de facto elevados, considerando o número do agregado familiar que 

abrange. Assim, verificou-se que o valor da prestação variava de 81,86€ para um 

agregado de 6 pessoas não totalmente dependente do RSI, a 478€ para um agregado de 

6 pessoas, totalmente dependente do RSI. Observou-se também uma quebra em média 

de 393,18€, entre o momento em que não se encontravam na medida e o momento em 

que passaram a ser beneficiários da mesma, sendo que em apenas um caso o agregado 

passou a ter um rendimento superior, devido a ausência de rendimentos à data da 

entrada na medida. 
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Quadro 6 – Rendimentos dos agregados (antes e após RSI) 

Média 

rendimentos 

antes RSI 

Valor da 

prestação 

Nº pessoas no 

agregado 
Média p/ pessoa 

Crianças no 

agregado 

Outros 

rendimentos 

700,00€ 250,00€ 2 125,00€ 0 150,00€ 

670,00€ 280,24€ 4 70,06€ 2 0,00€ 

930,00€ 81,86€ 6 13,64€ 1 500,00€ 

0,00€ 478,00€ 6 79,67€ 4 377,00€ 

650,00€ 200,00€ 1 200,00€ 0 0,00€ 

* Tabela elaborada consoante a ordem de apresentação dos entrevistados 

  

 Com a análise das entrevistas foi possível constatar que os entrevistados e as 

suas famílias tiveram, com o tempo, de arquitetar outra forma de viver, adaptando-se às 

necessidades e carências do dia-a-dia, contornado assim as dificuldades que vão 

surgindo e que, de certa forma, a prestação do RSI ajuda a atenuar essas mesmas 

dificuldades, mesmo que pouco. Alguns dos entrevistados referiram mudanças de 

hábitos e opções que tiveram de tomar, “eu abdiquei de muita coisa” (Ent. A), assim 

como, “corto em muita coisa mas nunca falho com o lanche (aos filhos)” (Ent. B) ou 

“Vamos vivendo um dia de cada vez”, referiu o entrevistado D. O entrevistado E refere-

se a um “desgaste psicológico”, “é uma pessoa querer trabalhar, procurar e não 

encontrar nada”. 

 Como consequências imediatas que a prestação do RSI tem nas vidas dos 

entrevistados e das suas famílias, vão referindo o pagamento de despesas, a compra dos 

bens alimentares do dia-a-dia e medicamentos, como observamos no quadro seguinte. 

 

Quando 7 – Gestão das despesas 

Dimensão Categoria Excertos 

Despesas 

Alimentação 

“temos que ir às compras e o pouco que se 

ganha é para as coisas básicas” (Ent. C) 

 

Habitação 

“ajudar a pagar a luz (…) ajuda a pagar a 

água” (Ent. C) 

“é para as despesas da casa” (Ent. D) 

Médico/medicamentoso 
“vou comprando algumas coisas para a minha 

filha na farmácia… aos poucos” (Ent. C) 

Outros 
“o meu companheiro tem os seus 

deslocamentos (para ir trabalhar)…” (Ent. C) 
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À questão sobre a estrutura da medida, se esta era composta pelos mecanismos 

necessários para permitirem a descolagem dos beneficiários, as opiniões dividiram-se. 

Por um lado, o entrevistado A refere o fator da idade como impedimento da descolagem 

“eu já não consigo, porque a idade já são 57”, o entrevistado B refere que “não há 

emprego, não há mercado de trabalho”. Em geral, os entrevistados parecem concordar 

que há algo que falta à medida, no entanto, é unanime a opinião de que a descolagem da 

medida não depende apenas desta, isto é, concordam que por muito que o desejem, não 

conseguem encontrar um trabalho porque não há oferta. As questões relacionadas com a 

idade dos beneficiários inseridos na medida, leva-nos aos casos de beneficiários que já 

não se deviam encontrar na mesma, por se tratar de uma via para a inserção não apenas 

social, como profissional também, sendo que essas mesmas pessoas já dificilmente terão 

oportunidade de reingressar no mercado de trabalho, de forma a tornarem-se 

independentes do RSI. 

Relativamente ao Programa de Inserção que assinaram com a equipa que os 

acompanha, verificou-se que este conjunto de entrevistados tem acompanhamento em 

diferentes áreas que o programa oferece: saúde (consultas de psicologia, medicina 

dentária), ação social (acompanhamento das famílias, principalmente das crianças), 

educação, formação e emprego. Sobre os deveres exigidos aos beneficiários, as opiniões 

dos entrevistados dividem-se. Por um lado, uns consideram que são necessários e que 

estão de acordo: “sempre que temos direitos, temos deveres” (Ent. E). No entanto, o 

entrevistado C refere que “é uma obrigação, por um lado”. É de encontro com a 

palavra de “obrigação” que temos o entrevistado D a afirmar que “acabamos por ‘tar 

sujeitos a qualquer tipo de… tudo o que nos proporcionarem (…) Qualquer coisa que 

nos ofereçam, somos obrigados…” (Ent. D). 

À pergunta sobre o que os “outros” pensavam sobre quem é beneficiário do RSI, 

o entrevistado B começa por referir que “a gente ouve dizer que as pessoas que 

recebem o Rendimento Social de Inserção que são uns manguelas, que não querem 

fazer nada. Eu sei que há, eu sei que há… mas eu não vejo no meu caso (…) há muitos 

casos que sim”, acrescentando que “na cabeça de muitas pessoas, o rendimento mínimo 

é para pessoas que não gostam de fazer nada” (Ent. B). O entrevistado A refere-se aos 

cursos a que por vezes é chamada para frequentar como “uma palhaçada”, 

argumentando que o que quer é um trabalho “e direito a viver”, não dando hipótese a 

ter importância o que os outros pensam. Pede ainda que “tenham pena de nós (…) tirem 
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aquele governo (…) não nos deixem ter medo, que eu tenho medo todos os dias, todas 

as noites. Tenho medo de não ter trabalho (…) de tudo” (Ent. A). O entrevistado C diz 

que há pessoas que omitem a sua condição de várias formas, “dizem «ah, eu recebo o 

desemprego. Tive direito a dois anos»” (Ent. C), contudo, na sua situação diz ser-lhe 

indiferente. Por sua vez, o entrevistado D diz que “há pessoas que têm vergonha de 

dizer que ‘tão a receber” diz ainda não ter qualquer tipo de vergonha, e brinca com a 

situação afirmando: “eu sou honesta, digo que o meu patrão é o Coelho” (Ent. D). No 

entanto, refere ainda que houve alturas em que já foi criticado “diziam-me «porque não 

vais trablhar?» e bla bla bla (…) depois soube que os que me criticavam agora também 

‘tão a receber (risos)” (Ent. D). E, por fim, o entrevistado E refere que essas pessoas 

que “escondem” ou “omitem” apenas o devem fazer porque têm “complexos”, 

afirmando que acha que não é motivo de vergonha. “Isto é uma necessidade, não é um 

bem. Algumas pessoas confundem isto como um bem (…) quem vive disso é porque tem 

muita necessidade. Tem que ter mesmo muita necessidade” (Ent. E). 

Nenhum dos entrevistados respondeu afirmativamente à questão de ter 

antecedentes familiares a beneficiar do RSI. Apenas o entrevistado C esteve a beneficiar 

do subsídio de desemprego antes de entrar na medida. O entrevistado A, B e C estão na 

medida por insuficiência de rendimentos. O entrevistado E entrou na medida após ficar 

desempregado e sem direito a um subsídio de desemprego. Apenas o entrevistado D se 

encontra na medida por ausência de rendimentos, após situação de despedimento. No 

caso deste último, foi-lhe aplicada uma sanção de 1 ano sem direito ao RSI devido a 

uma falta injustificada a convocatória no âmbito da medida. 

No final da entrevista, os entrevistados foram ainda questionados sobre 

perspetivas ou expetativas para o futuro. Em resposta, o entrevistado A começa por 

explicar que “não há futuro. Há um dia de cada vez”, descontente acrescenta: “Eles 

cortam-nos as pernas, os braços…” (Ent. A). O entrevistado B afirma que pensa no 

futuro, por si, “que sou nova!” e pelos seus dois filhos. O entrevistado C começa por 

referir que “são poucas (…) mas se toda a população se juntar e caso haja uma 

oportunidade de juntar os meios para isto crescer, espero que o futuro fique melhor”, 

mencionando ainda que não há mercado de trabalho mas que espera e deseja uma 

melhoria nos próximos anos. Já o entrevistado D diz não pensar no futuro, “vivo um dia 

de cada vez (…) prefiro viver um dia de cada vez, sou mais feliz assim”, como 

justificação expõe: “para que é que vou imaginar algo se na realidade pode não 
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acontecer? (…) ‘Tou sempre a dizer «eu nasci pobre, vou morrer pobre», é verdade”. 

Derivado da sua situação, refere que “a mim a crise passa-me ao lado. Não vou mentir, 

porque passa-me”. Sobre como gere a sua vida, a sua casa e família indica que “vivo 

um dia de cada vez. Hoje o que me interessa é ter comer para os meus filhos. Amanhã 

logo se vê. Não penso no futuro, não penso”, apoiando-se por várias vezes no 

argumento: “sou mais feliz assim (…) vivo um dia de cada vez” (Ent. D). Por sua vez, o 

entrevistado E, afirma desejar estar enganado quando afirma que as suas previsões são 

“cinzentas, muito cinzentas” (Ent. E). 

Em suma, durante todas as entrevistas acima analisadas, à exceção do 

entrevistado D, a atitude perante a entrevista era a mesma: de desânimo, 

desmoralização, descrença numa mudança para melhor, medo de perder o pouco que 

têm e de não conseguirem dar mais aos seus filhos. No caso do entrevistado D, este 

demonstrava-se mais descontraído com a situação, afirmando por várias vezes que 

preferia levar a vida a viver um dia de cada vez. 

 

2. Análise das Entrevistas com potenciais beneficiários RSI 

Uma outra fase da investigação levou-nos à realização de entrevistas junto de 

três potenciais beneficiários do RSI, isto é, indivíduos beneficiários de subsídio de 

desemprego em fase terminal e beneficiários do subsídio social de desemprego. 

Apresenta-se em seguida a identificação dos participantes:  

Quadro 8 – Identificação dos entrevistados participantes 

Identificação Idade Sexo Profissão/área 

Entrevistado A 53 Masculino Construção civil 

Entrevistado B 63 Feminino Funcionário balcão 

Entrevistado C 48 Feminino Chefe costura 

 

Sobre o motivo do desemprego e a sua localização temporal, o entrevistado A 

referiu que o mesmo teve origem na falta de pagamento por parte da entidade 

empregadora, sendo que trabalhava no estrangeiro, ficando desempregado há cerca de 

dois anos e meio. Com o dinheiro a escassear e as despesas a acumular referiu ter 

entrado em depressão, “tive dois AVC’s em 24 horas” (Ent. A). Já inscrito no Centro de 

Emprego da sua localidade, “inscrevi-me em várias coisas e já me chamaram p’ra 

jardinagem, mas não tinha a 4ª classe”. O “tempo livre” que o desemprego lhe trouxe 

levou o entrevistado a voltar aos estudos “(…) para ir tirar a 4ª classe… e agora o 9º 
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ano”, no entanto, não acreditando que seja essa a solução remata: “mas agora pergunto 

eu: será que é agora com o 9º ano que vou ter um emprego?” (Ent. A). A última 

profissão exercida pelo entrevistado B, até há 2 anos, foi a de empregado de balcão, 

sendo que até essa, exerceu outras tantas profissões. Por último, o entrevistado C conta 

com 30 anos de profissão relacionada com costura. Encontrando-se desempregado há 

três anos, data em que a fábrica onde trabalhava encerrou. Já no desemprego, “tirei o 

12º ano e fiz vários cursos aqui na Junta (…)” (Ent. C).  

Até este ponto podemos classificar os nossos entrevistados como indivíduos de 

baixa escolaridade, poucas habilitações, com elevada experiência na sua área 

profissional, que se enquadram numa faixa etária que se define como consideravelmente 

complicada para iniciar uma nova carreira profissional ou até mesmo como um 

obstáculo à procura de um novo emprego. Estes são indivíduos que dependem do 

subsídio (social) de desemprego para regular o orçamento familiar do seu agregado.  

O entrevistado A referiu que beneficiava do subsídio de desemprego, na reta 

final, e que se preparava para pedir o prolongamento. Em relação ao entrevistado B, este 

ficou sem qualquer apoio entre o momento em que foi contactado para a entrevista e a 

realização da mesma. Terminado o subsídio de desemprego, pediu o prolongamento, 

contudo não lhe foi atribuído. “Acabei o fundo de desemprego e então foi-me 

aconselhado meter o subsídio subsequente embora puseram um bocado de dúvida 

porque o meu marido ganha 541 euros. Meti os papéis e disseram que no prazo de um 

mês me davam a resposta. Nunca mais vinha a resposta e eu fui à loja do cidadão no 

Porto e então as meninas tiveram a ver e veio inconclusivo”, posto isto, “disseram-me 

pra por os papéis pra reforma e pronto, meti e para esperar no máximo 4 a 6 meses”. 

Até lá, “tem que ser muito certinha. Não se pode ir tomar um café, um lanche, uma 

festa… tudo isso acabou. Se a pessoa quer viver com a cabeça levantada é assim” (Ent. 

B). O entrevistado C encontra-se a receber o subsídio de desemprego a que tem direito 

por apenas mais um mês e “a ver se tenho direito a mais alguma coisa” (Ent. C). 

Como observações ao sistema e ao próprio subsídio de desemprego, o 

entrevistado A refere que “gostava que fosse mais cedo (o pagamento) para nós, os 

cidadãos, termos a possibilidade de contribuir no momento em que a gente possa 

pagar”, afirmando que o facto de a lei ter alterado a data de pagamento do subsídio (do 

dia 14 para o dia 24 de cada mês) lhe tem dificultado bastante a gestão do orçamento do 
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seu lar, confessando até: “repare… eu não vou mentir. Eu não tenho água. Não tenho 

dinheiro para pagar a água em casa”. Também com o seu cônjuge desempregado, 

ambos recebem por volta do dia 24 de cada mês, até lá, vivem apenas com o valor de 

abono do filho menor, com deficiência motora. Com sinais de desânimo e de 

descontentamento com a situação em que se encontra a sua vida, questiona-se “como é 

que posso assumir a responsabilidade de pagar as coisas? Como é que se faz isso?” 

(Ent. A). O desejo deste entrevistado é apenas “que o governo parasse, pousasse a 

cabeça e pensasse. Que aposte no nosso património, crie emprego para as pessoas 

daqui” (Ent. A). Podendo considerar-se numa mesma lógica de pensamento, o 

entrevistado B, ao qual foi recusado o prolongamento do subsídio de desemprego, 

afirma que “o subsídio de desemprego é uma miséria. Aqueles que recebem o ordenado 

mínimo que seja, para que é que isso dá? para quem paga água, luz, gás, renda, 

passes… dá para quê? Isso é miséria” (Ent. B). Por sua vez, o entrevistado C em 

concordância de que o valor da prestação do subsídio deveria ser mais alto, afirma que 

“há quem trabalhe uma vida toda, faça descontos a vida toda e vai para o 

desemprego… deviam ganhar mais”, acrescentando que “enquanto nós trabalhamos, 

enquanto fazemos descontos, andam aí as pessoas do rendimento mínimo, que nunca 

trabalharam, têm direito a tudo. A esses ninguém vai ver se eles precisam ou não 

precisam”, adianta ainda “porque eu tenho casos que conheço de pessoas que têm mais 

rendimento que eu e recebem o rendimento mínimo. E ‘tá mal visto”, por fim, sentindo-

se injustiçada termina “e a mim cortaram a bolsa da minha filha que ‘tá na faculdade e 

é muito dinheiro…” (Ent. C). 

Podemos, neste momento, analisar dois acontecimentos: o descontentamento 

sobre o valor baixo do subsídio de desemprego e o seu pagamento tardio e, a opinião 

pré-concebida sobre o RSI e sobre quem dele beneficia, assunto que trataremos mais 

adiante.  

Questionados sobre a importância do subsídio de desemprego na sua vida, o 

entrevistado A referiu que “do dinheiro que eu recebo vai praticamente todo p’ra 

renda. Da minha esposa tiro para a água, luz e para o miúdo. Mais os passes para 

todos”, considerando que ajuda muito, mas que mesmo assim não chega, “não dá p’ra 

nada” (Ent. A). O entrevistado B afirma que “foi bom enquanto durou (…) é pouco mas 

é uma ajuda” e salienta também a sua importância “nunca deviam faltar com este 
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bocadinho porque se não há trabalho… é uma ajuda a quem trabalhou, a quem 

descontou”. O entrevistado C refere que se este subsídio não existisse que não sabia o 

quão pior ficariam as pessoas e que “só tenho pena é de ser pouco tempo porque se eu 

fiquei desempregada não foi porque eu pedi. E se bato às portas e não tenho emprego, 

o fundo de desemprego tem de existir… e é bom” (Ent. C). 

Fazendo uma reflexão sobre a sua vida antes e após ficar na condição de 

desempregado, o entrevistado A refere que “antes a minha vida era mais desafogada, 

ganhava mais”, não se recordando da média do rendimento do seu agregado enquanto 

trabalhava, indica que “depois desempregado, são 419 euros do subsídio e pronto. É 

bom, mas pronto… é difícil. Vou-me arremediando com aquilo que vem” (Ent. A). O 

entrevistado B, para além da diferença na receita mensal do seu agregado, refere 

também outros aspetos bastante importantes e um pouco desvalorizados, “antes era 

melhor, ‘tava ocupada (…) sentia-me realizada, era útil (…) não está em questão só o 

dinheiro” (Ent. B). No entanto, o facto de ter ficado desempregado permitiu-lhe 

inscrever-se no programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), através do qual concluiu o 9º ano de escolaridade, considerando 

que “foi uma nova etapa” na sua vida. Por fim, o entrevistado C indicou que se 

encontrava muito melhor, pois ganhava muito mais, acrescentando que “agora é uma 

diferença de quase 300 euros”. Um dos impactos imediatos que a sua condição teve na 

sua vida e na do seu agregado foi “a minha filha foi p’ra faculdade quando fiquei 

desempregada”. Acrescenta ainda que derivado da sua situação “só de ‘tar em casa já 

tive duas depressões, por procurar emprego e não haver, ligar e perguntarem-me a 

idade e dizerem que já sou velha demais p’ra trabalhar… fico logo de rastos” (Ent. C). 

Podemos aqui analisar a questão da perda do trabalho e a importância do mesmo 

na vida dos indivíduos. Como vemos, além da importância primordial do trabalho 

enquanto essencialmente monetário, alguns entrevistados referem-se ao sentimento de 

utilidade, de ocupação, realização, que ter um trabalho lhes permitia sentir. A ausência 

do mesmo levou, pelo menos dois dos entrevistados, a um estado de depressão. 

Questionados sobre a possibilidade de virem a pedir o RSI, apenas o 

entrevistado A respondeu afirmativamente, comentando: “onde é que eu me vou safar? 

É óbvio que sim (vai pedir)… eu pretendia trabalhar (…) eu tenho força de vontade, 

mas…” (Ent. A). Tanto o entrevistado B como o entrevistado C referem que não vão 
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pedir porque consideram que esse é um apoio que “deve ser dado a pessoas que 

realmente precisem” (Ent. B). Ambos iniciaram o processo de pedido de reforma. 

Acerca da sua opinião sobre a medida do RSI, o entrevistado A demonstrou ter 

pouco conhecimento sobre a mesma, afirmando apenas que “para quem precisa… é 

bom” (Ent. A). Já o entrevistado B refere que não conhece casos diretamente mas “pelo 

que ouve dizer”, “esse subsídio deviam dar a quem precisam. Mas também darem 

outras coisas… ocupar essas pessoas”, acrescenta que essas pessoas não devem sentir a 

prestação do RSI “como uma esmola” e que devem “sentir-se úteis”. Nesse sentido, 

sugere: “davam o subsídio e ocupavam-nas a limpar ruas, casas, pronto… devia ser 

obrigatório… mas prontos…” (Ent. B). O entrevistado C refere que “acho que há 

pessoas que realmente precisam mas outras não, que não têm necessidade nenhuma” e 

como resolução à eliminação desses casos que diz não necessitarem sugere que “deviam 

ser mais rigorosos” (Ent. C). 

Está aqui patente, uma vez mais, uma amostra da opinião pública que se rege 

que o RSI está entregue a muitos indivíduos que de facto não o merecem. Está aqui a 

máscara que representa os beneficiários do RSI enquanto pessoas que não têm 

necessidade nenhuma ou pelo facto de possuírem rendimentos ou por acharem que os 

mesmos estão aptos para trabalhar, não se lhes justificando a entrega desse apoio. 

Já sobre a opinião acerca de quem é beneficiário do RSI, o entrevistado A, 

encolhendo os ombros, apenas referiu “não sei”. O entrevistado B indicou “cada 

cabeça sua sentença, mas as pessoas acomodam-se, não procuram… deixam-se ‘tar. 

Acho que não era só dar esse dinheiro e já ‘tá. Deviam também ocupa-las fosse no que 

fosse”. No entanto, refere que “há muitas pessoas que precisam ou porque não há 

trabalho ou por causa dos filhos… que realmente precisam mesmo, mas não sei… não 

conheço casos” (Ent. B). Por sua vez, o entrevistado C faz referência a casos que 

conhece e refere que “eles trabalham, têm mais rendimentos que eu e recebem na 

mesma. Ninguém diz nada… devia ser para quem precisa mesmo” (Ent. C). 

Aqui revelam-se as opiniões sobre o comodismo à medida e o desleixo na 

procura de emprego, por parte dos beneficiários RSI. Um dos entrevistados refere ainda 

a importância de se criar atividades ou ocupações para quem beneficia da medida, 

argumentando que não deve ser apenas uma entrega da prestação, ou seja, que se deve 

exigir algo em troca, independentemente do que fosse. Acabamos então por revelar mais 
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um momento de representações sociais estigmatizantes do RSI, em que defendem que 

parte dos beneficiários recebe indevidamente, auferindo rendimentos por vezes 

superiores a outros tantos indivíduos que se encontram em situação de carência 

económica. 

Nenhum dos três entrevistados desta categoria conseguiu reingressar no mercado 

de trabalho após terem ficado na situação de desemprego. O entrevistado A refere que 

procura ativamente emprego no Centro de Emprego e na Junta de Freguesia. O 

entrevistado B refere “’tive pelo fundo de desemprego e tinha de ter três carimbos por 

mês. Eu ia a tudo quanto era lado, até oficinas de automóvel (…) era para o que fosse 

preciso” (Ent. B). Sobre a procura de “porta a porta” que fazia todos os meses indica 

que “não tinha vergonha. Andava à procura p’ra trabalhar, não era p’ra roubar”. Na 

procura de emprego, o entrevistado C referiu que o faz através de entrevistas, procura 

empresas e através do Centro de Emprego. Exclui os jornais e os sítios na Internet pois 

já teve experiências negativas através dos mesmos. 

Quadro 9 – Maior dificuldade na procura de um novo emprego 

Dimensão Categoria Excerto 

Dificuldade na procura 

de um novo emprego 

Idade 
“é difícil. É a idade…” 

(Ent. A) 

Falta de oferta/ 

Idade 

“diziam sempre «ó 

minha senhora, com 63 

anos? Não há pros 

novos quanto mais p’ra 

senhora!»” (Ent. B) 

Idade 
“a maior dificuldade é 

a idade” (Ent. C). 

 

Para finalizar a entrevista, centramo-nos em volta das expetativas para o futuro. 

O entrevistado A repetiu-se, afirmando que “eu não sei… (…) Eu só queria trabalhar. 

Mas não há trabalho. (…) eu faço qualquer coisa. Não vejo expetativas boas. Espero 

que haja, mas não há…” (Ent. A). Por sua vez, mais positivo, o entrevistado B refere 

que acredita que “os nossos governantes vão dar a volta a isto. Mais um ano ou dois e 

vamos dar a volta a isto (…) temos de ter confiança em quem ‘tá à frente do país, 

porque nem todos são maus”, reforçando esta sua última ideia indica que “é muito 

difícil governar uma casa com pouco dinheiro. Agora vamos pensar num país. Há 

deslizes como em todas as casas…”, por fim, afirma que “há que ter esperanças” (Ent. 
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B). Por último, o entrevistado C indicou que as suas expetativas “não são animadoras”, 

explica que gostava de arranjar um trabalho, mesmo já tendo iniciado o pedido para a 

reforma. Remata indicando que “não ‘tou a ver perspetivas nenhumas para um futuro 

melhor. Nem para os jovens…” (Ent. C). 

No geral, do conjunto de entrevistas nesta categoria de potenciais beneficiários, 

o entrevistado A foi aquele que demonstrou, durante toda a entrevista, uma atitude mais 

pessimista, desanimadora e de desespero. Foi possível observar que o mesmo não 

compreendia o porquê de não encontrar um trabalho e que não se conformava com esse 

facto e com a situação em que vive, de grande dificuldade. O entrevistado C também 

demonstrou que teve um percurso difícil desde que ficou na condição de desempregado 

e uma atitude negativa quanto à possibilidade de encontrar um emprego, apoiando-se no 

facto de ter iniciado o seu processo de pedido da reforma. O entrevistado B foi o único 

que demonstrou encarar a situação com um pouco de positivismo, com esperança e, 

apesar de estar sem qualquer apoio, foi possível observar que acredita num futuro 

melhor. Das três entrevistas analisadas destacam-se expressões como “eu só queria 

trabalhar”, “eu faço qualquer coisa” e “está muito difícil”. 

 

3. Confrontação com as hipóteses teóricas 

O nosso modelo de análise foi composto com base em três hipóteses teóricas a 

testar ao longo da investigação. 

Assim, a primeira hipótese supunha que o tempo de espera pela aprovação do 

subsídio afetava o indivíduo económica e psicologicamente. Esta conjetura não foi 

possível ser comprovada através das entrevistas realizadas, no entanto, foi sim 

permitido observar uma tendência para adiar o pedido de apoio do RSI, para lá da 

perceção da necessidade do mesmo, iniciando um processo de acumulação de dívidas 

que além de afetar economicamente o beneficiário gera também uma desestruturação na 

sua identidade social, começando por diminuir a autoestima do mesmo.  

 Apesar de todos os entrevistados terem outrora desenvolvido uma atividade 

profissional e o fator do despedimento ter sido o que os encaminhou até ao RSI, a 

verdade é que se verificou que o facto de não conseguirem pagar as suas despesas 

diárias ou mensais demonstrou ser o principal fator de recurso à medida, pois até então, 

apesar de desempregados e com os rendimentos a escassear, foram prolongando o 

momento até pedirem o apoio. Na maior parte dos casos porque viviam numa forma de 
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“desenrasque” diário, com apoios de familiares, amigos ou instituições e, no caso do 

entrevistado A, devido também à vergonha do facto de ter de pedir o RSI. 

 Uma segunda hipótese apresentada no início da investigação passava pela 

suposição de que a quebra do valor da prestação monetária prejudicava o indivíduo no 

processo de reinserção no mercado de trabalho. Esta hipótese pôde ser comprovada. O 

valor do RSI dos beneficiários é, como foi possível observar, reduzido, deixando uma 

margem de manobra bastante curta para as famílias organizarem as suas vidas. Neste 

sentido, com uma prestação de baixo valor, as famílias acabam por não querem “perder” 

dinheiro ao procurar um novo emprego, porque tal implica gastos em transporte nas 

deslocações para entrevistas, na impressão de currículos, entre outros.  

Como nos foi permitido observar na análise das entrevistas, por exemplo, o 

entrevistado D refere que se aceitasse um trabalho no presente momento, este só o iria 

prejudicar pois tem filhos menores, os quais teria de colocar num infantário/escola, 

implicando uma despesa extra mensal. Este facto permite refletir sobre a ideia de que os 

beneficiários não querem trabalhar, da qual resulta o comodismo estigmatizante e o 

rótulo de serem aqueles que nada querem fazer. Contudo, é legítimo declarar que cada 

beneficiário tem a sua história e condição de vida que pode impedi-lo de reingressar no 

mercado de trabalho tão rápido quanto o desejável pela sociedade. 

 Por fim, a última hipótese teórica exposta previa que as representações sociais de 

que a medida é alvo agravam o tempo em que o indivíduo permanece na mesma. Esta 

hipótese não foi possível ser confirmada ao longo da investigação. Os beneficiários 

entrevistados demonstraram vontade de se autonomizarem e deixar a medida. No 

entanto, foi possível chegar à confirmação de que existe uma “vergonha social” 

relacionada com o facto de serem beneficiários do RSI. Poucos dos entrevistados é que 

referiram que a sua rede de contactos tinha conhecimento da sua situação, o que se 

devia apenas à realidade desta rede também ser maioritariamente beneficiária do 

subsídio. Por outro lado, temos aqueles que escondem, que omitem a sua condição. É 

possível também confirmar isso com a questão lançada nas entrevistas “o que acham 

que “os outros” pensam sobre quem é beneficiário?”, sendo que “esconder”, “omitir”, 

“complexo” e “vergonha” foram as palavras-chave de todas as respostas. Apesar de 

todos saberem que é um direito que assiste a cada cidadão, concordam que ainda há 

vergonha. E naqueles em que a vergonha já não existe, dizem, deve-se ao facto de hoje 

serem também beneficiários. 
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4. Avaliação dos efeitos da medida nos beneficiários 

A análise da eficácia do RSI no combate às situações de pobreza constitui um 

indicador crucial do êxito do programa, enquanto medida de discriminação positiva em 

relação aos indivíduos e às famílias mais desfavorecidas. Quando se fala em 

discriminação positiva, pode-se referir alguns aspetos concretos como o acesso à 

formação, cursos modelares, acesso a apoios na saúde, entre outros. 

Essa análise deve, no entanto, ser complementada com uma apreciação do nível 

de eficiência na aplicação do programa, isto é, com uma avaliação de qual a proporção 

das transferências do RSI que efetivamente contribuem para a redução da pobreza 

(Farinha: 2009). 

O conceito de eficiência na redução da pobreza associado às transferências 

sociais foi desenvolvido por Beckerman. De acordo com este autor a utilização de 

medidas de eficiência apenas complementa as medidas de eficácia do programa de 

redução da pobreza (Idem: 2009) 

Deve continuar-se a atribuir uma importância aos Acordos de Inserção que 

acompanham o programa. As equipas de acompanhamento dos beneficiários do RSI 

devem fazer um esforço e, em conjunto com vários parceiros, fomentar a motivação 

para o cumprimento destes acordos. Devem também alargar esforços e possibilitar a 

todos os beneficiários os mecanismos necessários para o cumprir do programa. 

Carlos Farinha fala-nos ainda da elevada taxa de “non‐take‐up” identificada, o 

que significa, precisamente, que o programa ainda não atinge todos os potenciais 

beneficiários. O que se traduz na importância de estimular a divulgação de informação 

sobre a medida, a necessidade do combate ao estigma associado à condição de 

beneficiário e o reforço na vigilância das atribuições do subsídio, reduzindo as hipóteses 

de situações indevidas ou de fraude. De forma a reduzir essa taxa de “non-take-up” 

sugere-se, por exemplo, um trabalho próximo dos potenciais beneficiários ao RSI. 

Os efeitos diretos da medida nos beneficiários passam pelo apoio monetário que 

é atribuído, sendo que, mesmo de baixos valores, ajudam a colmatar algumas carências 

nos agregados familiares.  

 

Capítulo VII – O RSI nos olhos da comunicação social  

 O número de notícias que são publicadas pelos jornais ou divulgadas nas 

televisões que incidem sobre a estigmatização da medida é elevado. Desde sempre que 
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são dadas a conhecer aos cidadãos notícias que orientam a opinião pública para 

determinado parecer sobre o RSI, quer sobre a medida em si, quer sobre quem dela 

beneficia. 

 Surgem constantemente propostas do que se deve fazer com quem recebe a 

prestação do RSI, quer por sugestões de ocupação dos beneficiários, quer por alterações 

estruturais da medida, entre outras. Seguem-se alguns exemplos de notícias divulgadas 

pela comunicação social, entre o ano de 2010 e o ano corrente, em torno do RSI. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste primeiro exemplo, intitulado de “Novas Regras: RSI obriga a trabalho 

social e contabiliza património”, damos conta das restrições que começaram a surgir na 

medida a partir do ano de 2010. Aqui temos presente quer uma postura de austeridade 

face ao acesso ao subsídio, quer a saliência do caráter de obrigatoriedade e de dever 

perante os beneficiários, através de intimações pela cessação do subsídio. 

Nesta fase, o Governo optar por dirigir os recém-beneficiários, como se pode ler 

no artigo, para ações de formação, fomentando assim as suas competências escolares e 

profissionais, com o intuito de aumentar as hipóteses de empregabilidade e, 

consequentemente, reduzir o número de beneficiários. 

“Novas Regras: RSI obriga a trabalho social e contabiliza património: 

Depois dos desempregados é a vez de os beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) e de outros apoios 

sociais serem alvo de restrições nas condições de acesso e manutenção da prestação. Ontem, o Conselho de 

Ministros determinou, sob a égide do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), que todos os beneficiários (entre 

18 e 55 anos) com capacidade para trabalhar perdem a prestação se recusarem trabalho socialmente necessário, 

emprego adequado ou acções de formação profissional. As alterações vão mais longe, aumentando as 

consequências de uma recusa de trabalho injustificada dos actuais 12 meses de impossibilidade de receber o RSI 

para dois anos. 

Para facilitar a aplicação de tais medidas, o Governo alterou o regime do RSI, impondo nos primeiros seis meses de 

recebimento da prestação que todos os que estejam desempregados e que tenham capacidade para o efeito sejam 

"abrangidos por medidas de reconhecimento e validação de competências escolares e profissionais ou medidas de 

formação, quer na área das competências pessoais e familiares quer na área da formação profissional ou acções 

educativas ou medidas de aproximação ao mercado de trabalho". Assim, não só se aumentam as condições de 

empregabilidade, como é igualmente mais fácil retirar a prestação.  

(…) 

O decreto-lei cria ainda um novo enquadramento para o acesso aos apoios sociais, como o subsídio social de 

desemprego, harmonizando as condições de acesso - que passam sempre a depender da verificação de recursos -, à 

imagem do que sucede com o complemento solidário para idosos.  

(…)”. 

                            Artigo 7 maio 2010 – Diário de Notícias 
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No próximo artigo, graças a um estudo levado a cabo pelo sociólogo Eduardo 

Vítor Rodrigues, somos alertados para a realidade não coincidente da opinião pública 

para com os dados estatísticos. Estes dizem-nos que apenas 23% dos beneficiários são 

empregáveis, isto é, parte destes beneficiários têm handicaps relacionados com o seu 

estado de saúde ou com a sua condição de desempregados de longa duração que lhes 

impedem o acesso ao mercado de trabalho. O autor deste mesmo estudo alerta para um 

“brutal ataque” ao RSI, produtor do estigma que dificulta a inserção dos beneficiários. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no artigo que se segue, verificamos uma opinião no sentido contrário à 

apresentada no artigo anterior. Aqui, Paulo Portas (líder CDS-PP) refere-se ao RSI 

como a medida para os preguiçosos, fonte de abusos e fraudes. Argumentando a favor 

dos mais velhos e dos reformados, Portas apoia-se para passar a palavra de que o RSI 

não é uma medida que carece a atenção e dinheiro do Estado. Defende ainda que se trata 

de uma medida da qual apenas deveriam beneficiar alguns e transitoriamente. 

 É notório o caráter de estigma que este líder político passa à opinião pública, “no 

mercado local”, sobre o que é o RSI e sobre quem dele beneficia, afirmando que são 

“gente” que vive às custas de quem trabalha, simplesmente porque assim o quer. São 

divulgações de opiniões como estas que propagam o rótulo negativo sobre quem 

“Só 23% dos beneficiários de RSI são empregáveis. Sociólogo alerta para hipocrisia do discurso populista 

sobre a medida: 

As crianças, os idosos e os trabalhadores correspondem a 77% dos mais de 400 mil beneficiários do rendimento 

social de inserção (RSI). Apenas 23% são "empregáveis", o que, para o sociólogo Eduardo Vítor Rodrigues, revela 

a "hipocrisia" do debate político. 

O "discurso populista" de ataque ao RSI é, a par da crise, um dos principais entraves ao sucesso da medida, que 

nasceu há 14 anos para combater a pobreza extrema. No momento em que muito se fala da obrigatoriedade dos 

beneficiários do RSI prestarem tributo à sociedade, os números clarificam que a exigência nem sequer seria 

aplicável à maioria das pessoas. Cada beneficiário recebe, em média, 89 euros por mês. Por família, o contributo 

médio é de 242 euros. Pelo menos em 31% dos casos, o subsídio serve para complementar um ordenado muito 

baixo. 

"Estamos a perder tempo e a inventar medidas de tributo social, quando só 23% são empregáveis. Parte destas 

pessoas tem 'handicaps', como toxicodependência, problemas psíquicos, desqualificação ou desemprego de longa 

duração, que obstaculizam o acesso ao emprego. 

(…) 

O "brutal ataque" ao RSI agrava o estigma, dificulta a inserção social e conduz a uma burocratização exagerada 

da medida. "O que está a acontecer é um processo de estigmatização que afecta, de forma violentíssima, o 

beneficiário”. 

                                                                                                                          Artigo 26 maio 2010 – Jornal de Notícias 

 

 

 

                   Artigo 26 maio 2010 – Jornal de Notícias 
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necessita da medida, desestruturando os seus padrões de identidade, a começar pela 

diminuição da autoestima dos indivíduos, fazendo com que estes sintam vergonha da 

sua condição social. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 Seguidamente, ainda em concordância com o primeiro artigo exposto, o 

Governo pretende apostar na formação de competências dos beneficiários do RSI. 

Válter Lemos (ex-Secretário de Estado e da Educação; ex-Secretário do Emprego e 

Formação Profissional), em entrevista ao Diário de Notícias, salienta a importância da 

educação e da formação, como instrumentos fundamentais de retorno à vida ativa. 

 Um benefício de quem depende da prestação do RSI passa pelo acesso à 

formação, à requalificação e validação de competências que, sem se encontrarem nesta 

condição de beneficiários, não teriam acesso. Esta parece ser uma das grandes apostas 

do Governo e das Comissões Locais de Acompanhamento (CLA) dos beneficiários. 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

“O Governo estima que 220 mil beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) sejam reencaminhados 

para centros de novas oportunidades até ao final de 2011. 

Válter Lemos afirmou que o objectivo traçado para 2010 era o de oferecer formação e competência a 100 mil 

beneficiários do RSI e informou que foram chamados 70 mil, outros 15 mil foram encaminhados para medidas de 

formação profissional e, outros 15 mil, reencaminhados para medidas activas de emprego. 

Já em Outubro, mais 30 mil serão reencaminhados para um programa de formação de competências básicas. Dez 

mil faltaram à chamada, disse. 

"A educação e a formação serão usadas como instrumentos fundamentais de retorno à vida activa a todos os que 

estão ameaçados por uma futura situação de pobreza", declarou Válter Lemos.(…)” 

                       

     Artigo 30 setembro 2010 – Diário de Notícias 

 

 

“Paulo Portas: RSI é "financiamento à preguiça": 

O líder do CDS/PP, Paulo Portas, disse hoje, na Figueira da Foz, que o Rendimento Social de Inserção (RSI) é um 

"financiamento à preguiça" e fonte de crescentes abusos e fraudes. 

"Este país avança com trabalho, avança com aqueles que contribuem para a riqueza da nação, (...) não avança 

com financiamentos à preguiça", disse Paulo Portas aos jornalistas, no final de uma acção de campanha no 

mercado local. 

Paulo Portas reafirmou uma das bandeiras eleitorais do CDS/PP, o "compromisso absoluto" de dar prioridade 

social aos mais velhos e reformados e ao aumento das pensões de reforma. 

"É aí que é preciso gastar mais e investir melhor, em vez de se andar a gastar dinheiro numa prestação social 

chamada rendimento mínimo [Rendimento Social de Inserção], que só devia ser dada transitoriamente", 

sublinhou. 

Para o líder centrista, existem "cada vez mais abusos, cada vez mais fraudes", por parte de beneficiários do RSI. 

"Gente que, pura e simplesmente, não quer trabalhar e quer viver a custa do contribuinte", acusou. 

                                 Artigo 9 agosto 2009 – Diário de Notícias 
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No final do ano de 2010 destacaram-se artigos sobre beneficiários que perderam 

o direito de acesso ao RSI e ao subsídio de desemprego. Em nome de uma projeção de 

poupança, estimava-se que 10 mil pessoas tinham perdido o subsídio de desemprego e 8 

mil, o RSI. A palavra de ordem era “poupar” e o Governo previa um valor que superou 

as suas próprias expectativas, tratando-se de uma poupança de 200 milhões de euros, 

com base em cortes e cessações de subsídios, resultantes das novas regras já 

mencionadas. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 Quando tratamos de direitos dos cidadãos, como o direito do acesso ao RSI, 

temos inevitavelmente que tratar também dos seus deveres. Desta forma, o seguinte 

artigo refere um dever que, pela forma como se apresenta a notícia datada do final do 

ano de 2011 segue para o termo de obrigação perante o Estado.  

 Assim, os beneficiários passam a estar sujeitos a cumprir um conjunto de 

obrigações, tais como aceitar propostas de formação, trabalho socialmente necessário, 

emprego e fazer prova da procura ativa do mesmo. Com isto, os beneficiários vêem-se 

literalmente obrigados a comprovar que de facto procuram emprego, motivando a ideia 

estigmatizante de que não querem trabalhar ou de que não fazem por isso, tendo então 

que provar o contrário. 

 

 

“18 mil beneficiários perdem RSI ou subsídio de desemprego: 

Segundo o primeiro balanço feito pelo Executivo depois das provas de recurso da Segurança Social, que obrigam a 

fazer prova das necessidades para o benefício desses apoios, cerca de dez mil pessoas perderam o subsídio de 

desemprego e oito mil o Rendimento Social de Inserção. 

Em declarações à TSF, o secretário de Estado da Segurança Social disse que para além desta suspensão «foram 

aumentadas quase 11 mil prestações do RSI e diminuídas 39,4 mil». 

(…) 

O governante deu conta de uma projecção de poupança de cerca de 50 milhões de euros em 2011 nas duas 

prestações decorrente deste processo concreto. 

Somado este valor ao conseguido nas provas de Agosto e nas que ainda não ser realizadas no início do ano, o 

Executivo conseguirá poupar cerca de «200 milhões de euros», disse, confessando que este valor supera as 

expectativas, numa altura em que mais de 80 por cento das provas estão concluídas”. 

 

                          Artigo 18 dezembro 2010 – TSF 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 2012, o balanço sobre o ano anterior constatava que o Estado tinha poupado 

563 milhões de euros em medidas de apoio como o abono, o subsídio de desemprego e 

o RSI. Esta poupança não se torna coincidente com a realidade atual do país, onde as 

taxas de desemprego sobem e o nível da pobreza aumenta. 

 

7.  

 

 

 

Ainda com uma reflexão assente na atual crise económica do país, constatou-se 

em maio do ano corrente que o aumento do desemprego incidiu sobre o aumento de 

beneficiários do RSI. Constatava-se agora o valor mais alto de beneficiários desde o ano 

de 2010 e os números indicam uma tendência crescente nos tempos próximos. 

 De realçar também que a Segurança Social despendeu mais 4,1% do valor em 

prestações de RSI, relativamente ao ano anterior. Recordam-se ainda que as novas 

regras excluem os beneficiários cujo valor das poupanças seja superior a 25 mil euros, 

que recuse trabalho “útil à comunidade”, quem cumpra pena de prisão ou até mesmo 

quem possua determinado tipo de veículo automóvel. 

 

Beneficiários de RSI obrigados a 'contrato' com o Estado: 

 

Candidatos ao Rendimento Social de Inserção (RSI) em idade activa podem ter de se comprometer, por exemplo, a 

procurar activamente emprego. 

"Só faz sentido atribuir esta prestação a partir do momento em que todo o processo esteja instruído. Queremos que 

a atribuição seja feita, [quando] é assinado um contrato de inserção e os beneficiários se comprometem, perante o 

Estado, a cumprir um conjunto de obrigações", referiu. 

 

Para já, Mota Soares não adianta detalhes, mas já disse que está apostado em aumentar a fiscalização e apertar as 

regras. Quem está em idade activa já tem de estar inscrito no centro de emprego. Agora, terá não só de aceitar 

propostas de formação, trabalho socialmente necessário ou emprego, mas também de fazer prova de "procurar 

activamente trabalho"”. 

Artigo 12 dezembro 2011 – Económico 

     

                         

 

 

“Estado gastou menos 563 milhões em abono, RSI e subsídio de desemprego: 

Em 2011, o Estado gastou menos 563 milhões de euros em abono de família, subsídio de desemprego, acção social 

e rendimento social de inserção do que no ano anterior. 

Esta poupança de 10%, registada num ano em que o desemprego subiu para 12,7%, resulta essencialmente das 

novas regras da prova de condição de recursos e das mudanças ao subsídio de desemprego introduzidas no final de 

2010. 

                           Artigo 22 fevereiro 2012 – Jornal de Notícias 
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8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O próximo artigo, já de encontro com o artigo exposto anteriormente que fazia 

referência a um “brutal ataque” ao RSI, critica perseguição aos beneficiários. Também 

um registo oriundo de uma orientação política, faz crítica ao CDS pela persistência nas 

declarações constantemente desfavoráveis face a esta franja da população. 

 O PSD-Madeira salientou ainda a importância de uma sensibilidade por parte de 

todos, principalmente perante a situação atual do país, para com a medida e para com 

quem dela beneficia, alertando para o facto de, muitas das vezes, este subsídio ser o 

único rendimento que os beneficiários têm para viver. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

“Desemprego faz disparar beneficiários do RSI: 

Já são 329.274 as pessoas que recebem o Rendimento Social de Inserção. Em março atingiu-se o valor mais alto 

desde novembro de 2010. E isto apesar das alterações drásticas das regras de atribuição impostas pelo governo. 

Valor médio é de 91,61 euros.” 

(…) 

Os números confirmam a tendência de subida pelo quinto mês consecutivo. De acordo com a edição deste domingo 

do Diário de Notícias, é no distrito do Porto que reside mais de um terço dos beneficiários do RSI: 99 047 pessoas.  

(…) 

Quanto ao valor das prestações, só em Bragança a média foi acima dos 100 euros mensais. No total, a Segurança 

Social despendeu no primeiro trimestre do ano cerca de 107,1 milhões de euros com o Rendimento Social de 

Inserção, mais 4,1% que há um ano. 

 (…) 

Recorde-se que pelas novas regras impostas pelo governo, as famílias que auferem rendimentos baixos mas cujas 

poupanças são superiores a 25 mil euros não têm direito ao RSI. Quem recuse o trabalho “útil à comunidade” 

também perde o direito. E até quem possuir carro próprio ou for condenado a cumprir pena de prisão deixa 

igualmente de poder receber RSI.” 

        Artigo 13 maio 2012 – Esquerda.net 

                            

 

 

 

 

“PSD-Madeira critica perseguição a beneficiários do RSI: 

O grupo parlamentar do PSD- Madeira criticou hoje a "estranha perseguição que o CDS está a fazer aos 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção" (RSI), num período de dificuldades económicas. 

"É necessário ter em conta que muitas vezes o RSI é o único rendimento que as pessoas têm neste tempo de 

dificuldades económicas, pelo que é estranha esta perseguição do CDS aos beneficiários do RSI", declarou. 

(…) 

"É necessário relevar a política social, o papel prioritário da solidariedade neste momento difícil que as famílias 

atravessam", sublinhou, sustentando ser preciso "envolver todos na sociedade" e que "esta é uma área de esforço 

conjunto"”. 

 

                   Artigo 19 maio 2012 – Diário de Notícias 
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Por último, e novamente numa perspetiva de ocupação dos beneficiários do RSI, 

o Governo pretende direcionar desempregados e beneficiários do RSI para ações de 

utilidade pública, como gestão e vigilância de florestas, nomeadamente na colaboração 

em tarefas de prevenção de incêndios florestais. 

Por um lado, temos opiniões como a do deputado Agostinho Lopes que 

considera este tipo de ações como a base de programas de contratação de mão-de-obra 

barata, sendo que podem, neste sentido, causar no beneficiário do RSI e desempregados 

um sentimento de “fazer porque sou obrigado” e não pelo sentimento de utilidade ou 

prestabilidade. No entanto, o secretário de Estado sai em defesa do programa, afirmando 

que este tem um caráter de base voluntário.  

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII – Reflexão sobre o estágio 

 

1. Recomendações e propostas 

O desenvolvimento de um estágio na Cooperativa Sol Maior, além de 

indispensável para enriquecer o presente trabalho, proporcionou uma relação de 

proximidade quer quanto ao papel do sociólogo numa instituição do tipo, quer face ao 

objeto a ser estudado durante a investigação. 

 Relativamente à importância do papel do sociólogo nas equipas das Comissões 

Locais de Acompanhamento dos beneficiários do RSI, prende-se com a reflexividade e 

objetivação que o olhar sociológico tem sobre a realidade social. O técnico formado em 

“O Governo pretende utilizar os desempregados e beneficiários do RSI em ações de gestão  e vigilância das 

florestas, anunciou hoje, no parlamento, o secretário de  Estado da Administração Interna: 

 

Filipe Lobo D’Ávila disse aos deputados da Comissão Parlamentar de  Agricultura e Mar que os ministérios da 

Economia, Agricultura e Administração  Interna estão a ultimar um protocolo que visa a disponibilização de 

desempregados e beneficiários do RSI para a colaboração em determinadas tarefas de prevenção  de incêndios 

florestais. 

(…) 

Filipe Lobo D’Ávila explicou que podem efetuar funções nos postos de  vigia da responsabilidade da GNR e 

realizar ações de limpeza das florestas,  ordenamento do território e gestão do combustível existente. 

O deputado comunista Agostinho Lopes considerou os programas para desempregados e beneficiários do RSI "de 

mão-de-obra barata", adiantando que "não é claramente" de uma resposta destas que as florestas precisam. 

O secretário de Estado esclareceu o deputado do PCP que estes programas têm uma base voluntária”. 

              Artigo 25 maio 2012 – Sic 

Notícias 
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Sociologia possui um conjunto de instrumentos que o capacitam para um melhor 

entendimento deste tipo de realidade.  

Deve constituir-se, portanto, em cada CLA, uma equipa multidisciplinar 

composta por psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais e sociólogos, reunidos 

através de capacidades e competências semelhantes. No caso específico da equipa de 

acompanhamento da Cooperativa Sol Maior, verificou-se que a análise e diagnóstico 

são dois aspetos colocados à responsabilidade do sociólogo, assim como, a reflexão 

crítica e o planeamento. Averiguou-se também que aqui, a equipa multidisciplinar 

permite encontrar o equilíbrio para trabalhar com os beneficiários. 

É fundamental uma cooperação, interação e flexibilização entre as diversas 

entidades, levando a cabo ações e estratégias assentes no princípio da inserção e da 

igualdade de oportunidades. A necessidade das equipas se constituírem por mais 

técnicos especializados, também aponta para melhores resultados, visto que o rácio de 

beneficiários por técnico ultrapassa o ideal para desenvolver o seu trabalho. Também 

deveria recair sobre os técnicos maior responsabilidade e liberdade nas avaliações em 

situações de cessação ou renovação do contrato RSI, visto que são os próprios que 

trabalham diariamente em proximidade com os beneficiários. 

Com o desenrolar da atual investigação constatou-se que havia uma falha no 

sistema, que consistia numa divisão entre os desempregados de longa duração e quem 

beneficiava do RSI. Esta “falha” era composta por aqueles a quem chamamos de 

potenciais beneficiários. Verificou-se a inexistência de apoios e ações dirigidas 

especificamente a este público, com o intuito de aligeirar ou de orientar a sua entrada no 

RSI, precisamente por se tratar de um grupo que deixa de estar ao encargo dos centros 

de emprego e passa a entrar na responsabilidade da Segurança Social, criando-se um 

vazio durante esta passagem.  

Confirmou-se então a necessidade e importância da criação de um gabinete que 

orientasse esse mesmo público, desde a continuidade da assistência no que diz respeito 

à procura ativa de emprego, passando pela requalificação de competências e aumento de 

escolaridade, até à criação de contactos diretos com entidades empregadoras. Tratar-se-

ia de uma junção de funções que respeitam a um Gabinete de Inserção Profissional, com 

algumas das funções desenvolvidas pelas CLA’s. Estima-se que o resultado seria 

próspero, visando uma intervenção mais direta e ativa entre um técnico e o potencial 
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beneficiário, considerando mais hipóteses de ingressão no mercado de trabalho ou, pelo 

menos, uma preparação para a entrada na medida do RSI. 

 

2. Autoavaliação 

O estágio curricular tem um caráter de fundamental importância no processo de 

formação académica. O momento de estágio proporciona a oportunidade de relacionar 

as diversas disciplinas teóricas com o desenvolver da prática profissional e esta 

articulação entre conhecimentos académicos e profissionais são uma grande vantagem 

para o estagiário. Durante o estágio na Cooperativa Sol Maior existiu essa relação da 

teoria vs prática, sendo que ambas sempre se acompanharam ao longo da investigação.  

Durante o período de estágio permaneceu um bom contacto quer com o 

orientador destacado pela Faculdade de Letras da UP, quer por toda a equipa da 

Cooperativa Sol Maior, que se demonstraram constantemente disponíveis para 

esclarecimento de dúvidas e para apoiar nas diversas fases do trabalho. 

A oportunidade do estágio ofereceu novos conhecimentos e permitiu enriquecer 

algumas das competências adquiridas na formação sociológica. O facto de trabalhar 

com uma equipa composta por técnicos de áreas multidisciplinares, permitiu entender o 

contributo que cada área tinha para oferecer aos beneficiários do RSI, no seu conjunto. 

Foi também um momento de introspeção sobre a prática profissional do sociólogo e 

“um sentir” a responsabilidade que o mesmo tem na sua contribuição para a equipa. 

Em suma, o estágio proporcionou um crescimento pessoal, quer a nível 

académico como profissional. Contudo, como afirmou António Firmino da Costa, “não 

basta adquirir conhecimentos para se ganharem competências. As competências são, 

de facto, saberes em ação devidamente mobilizados de acordo com as situações 

concretas. Esta capacidade de mobilização de conhecimento só se adquire com treino”. 
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Capítulo IX – Considerações finais 

Alcançado o momento final deste relatório, surge a necessidade de refletir sobre 

todo o trabalho desenvolvido. 

Em primeiro lugar, começamos por analisar o enquadramento histórico e legal 

do RSI, os seus objetivos e importância. Deste modo, verificamos que o RSI é uma 

política pública com atuação junto de grupos de indivíduos carenciados, nomeadamente, 

os desempregados de longa duração ou outros com insuficiência (ou mesmo ausência) 

de rendimentos. Assim, entendemos que o objetivo do RSI define-se no combate à 

severidade da pobreza, apoiando e assistindo esse grupo de indivíduos nas suas 

necessidades básicas, através de uma prestação monetária mensalmente atribuída. 

Tornou-se possível verificar que a prestação mensal do RSI comportava consigo 

um estigma que, por si só, definia as representações sociais existentes sobre a medida e 

sobre quem dela beneficia. Deste modo, pretendeu-se saber o quanto essas mesmas 

representações afetavam os beneficiários enquanto “assistidos” pela medida. Foi então 

possível determinar que os beneficiários do RSI partilhavam sentimentos como 

vergonha, baixa autoestima, ceticismo face ao futuro, desmotivação, entre outros. Sobre 

estes recai o rótulo de que são aqueles que nada querem fazer, os comodistas, aqueles 

que vivem à custa dos contribuintes que trabalham. Os efeitos perversos que a 

estigmatização da medida pode ter sobre os seus beneficiários, sobre os seus padrões 

identitários, podem ser incalculáveis.  

Com o intuito de enriquecer os dados recolhidos através da análise documental e 

com o propósito de criar uma relação de proximidade para com os beneficiários, de 

forma a compreender o seu dia-a-dia e a sua própria opinião sobre a medida, foram 

realizadas entrevistas. Os beneficiários participantes eram maioritariamente do sexo 

feminino. Alguns dos beneficiários tinham uma ocupação que representava um trabalho 

temporário e a tempo parcial, alguns tinham ainda mais do que um trabalho. A baixa 

escolaridade e reduzidas qualificações eram os fatores-chave para a ocupação de 

trabalhos precários, sendo que todos os beneficiários referiram já ter frequentado cursos 

de formação ou de revalidação e requalificação de competências, assim como, aumento 

de escolaridade. Sobre os agregados familiares destes beneficiários, pode-se ainda 

afirmar que se tratavam, alguns, de famílias de tipologia alargada e famílias nucleares 
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com filhos. Em menor significância, encontrou-se também a presença de famílias 

nucleares sem filhos. Em todos os casos registou-se o ingresso na medida, derivado da 

insuficiência ou ausência de rendimentos, assim como, pela situação de desemprego. 

Não podemos falar de uma eficácia do RSI enquanto um conjunto de 

mecanismos que funcionam como instrumento de inserção social e profissional. 

Considera-se a medida eficaz e detentora de um sucesso admirável quando consegue 

inverter tendências reprodutoras de fatores culturais que podem demarcar a dependência 

da medida entre gerações. É importante considerar um sucesso da medida quando esta 

aposta na qualificação dos beneficiários, aumentando as taxas de alfabetização, oferece 

cursos de formação, incentiva menores a frequentar a escolaridade obrigatória, 

prevenindo o abandono escolar, assim como no caso da etnia cigana. A medida está 

também atenta a outros handicaps dos beneficiários, tais como fatores relacionados com 

problemas de saúde, toxicodependência, entre outros, que se impõem como obstáculos à 

inserção, quer social quer profissional do beneficiário. 

Para esta ou outra qualquer política social ser bem-sucedida é necessário, 

fundamentalmente, uma coordenação de esforços por parte de todas as entidades 

envolvidas em volta de um mesmo objetivo. Torna-se necessário que estas políticas 

sejam pensadas não só a um nível geral, como também que sejam adaptáveis a nível 

local, isto é, que se dirijam de encontro com as populações a abranger. O papel do 

Estado é essencial na implementação destas medidas e nas suas consequentes alterações 

e adaptações. Com isto queremos chegar às mais recentes alterações ao enquadramento 

legal da medida que consistem, por exemplo, na obrigação de participar em atividades 

sociais, de utilidade à sociedade, completando um horário mínimo de 15horas semanais. 

Obviamente que este tipo de alterações não tem aplicabilidade sobre todos os 

beneficiários, sendo que uma grande fatia não ficará abrangida pelas mesmas pois dessa 

mesma franja da população, uma grande percentagem não é empregável. O objetivo 

aqui prende-se com deixar de ver os beneficiários do RSI como agentes passivos e 

torna-los potencialmente ativos. 

Durante a investigação foi ainda possível criar um contacto e perceber a 

realidade do outro lado, de quem está de fora da medida, mas muito próximo da mesma 

– os potenciais beneficiários. Foi também possível discernir que estão em falta ações e 

estratégias que envolvam este grupo-alvo, com o objetivo de apoiar a fase de transição 
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para a medida e de atacar os handicaps existentes com a maior brevidade possível, de 

forma a atenuar a sua dependência da medida. 

No entanto, investigações como estas nunca trazem as respostas nem as soluções 

a todos os aspetos questionáveis desta e de outras medidas de proteção social. Não 

podemos deixar de referir que essas mesmas questões estão constantemente em 

alteração, como exemplo temos as recentes alterações à estrutura do RSI que, para além 

de demonstrar lacunas numa primeira leitura, necessita de uma análise urgente sobre os 

seus possíveis efeitos negativos junto dos beneficiários, pois tende a excluir ou a 

dificultar a entrada daqueles que dela necessitam. 

Julgamos, em conclusão, que este estudo pode ser mais um auxílio, um 

complemento a outros estudos sobre a mesma matéria, para refletir sobre a medida, 

sobre a contextualização da mesma na sociedade atual, acerca das suas metamorfoses e 

outras possíveis alterações, visionando melhorar cada vez mais o seu enquadramento, 

obtendo maiores e melhores resultados.  
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Anexos 

 

I. Guião de entrevista beneficiários com ocupação 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

 

Apresentação e objectivos da entrevista:  

 No seguimento de uma investigação de cariz académico, venho por este meio contacta-lo para a 

participação numa entrevista que tem por objectivo recolher informações sobre as representações sociais 

afectas ao Rendimento Social de Inserção e aos seus beneficiários; sobre as dificuldades sentidas neste 

percurso pelos caminhos do desemprego. Ademais, recorremos à sua autorização para a gravação da 

entrevista em questão e agradecemos desde já a sua colaboração. 

 

Tema: Os impactos das representações sociais sobre a estadia dos beneficiários no Rendimento Social de 

Inserção 

 

Unidades de análise/ temáticas e respectivas questões: 

1. Caracterização sociodemográfica: 

 Apresentação do entrevistado (nome, idade, sexo, estado civil, naturalidade, habilitações 

literárias, profissão, situação na profissão, composição do agregado familiar, relação com o 

subsídio de desemprego e RSI.) 

 

2. Situação do beneficiário em relação ao RSI: 

 Qual é a sua perspectiva sobre o desemprego? 

 Qual o seu parecer sobre a existência do Rendimento Social de Inserção? 

 O que o levou a recorrer ao RSI? 

 O que aconteceu entre o momento em que se apercebeu que necessitava da medida até pedir 

ajuda da medida? 

 Quanto tempo demorou a aprovação do seu processo? 

 Há quanto tempo é beneficiário? (seguido/interpolado) 

 Qual era a média do rendimento do seu agregado familiar antes e após beneficiar do RSI? 

(emprego, subsídio (social) de desemprego e RSI) 

 Qual o valor da sua prestação RSI? 

 Considera o valor da sua prestação RSI suficiente para garantir a satisfação das suas 

necessidades e a qualidade de vida de todo o seu agregado? 

 Recebe mais algum tipo de apoio social para além deste subsídio? 

 Visto que não é totalmente dependente da medida, ou seja, que tem uma ocupação, como se 

vê na medida? (situação temporária, para colmatar alguns “buracos financeiros”, etc.) 

 Qual a maior dificuldade que encontra no mercado de trabalho? 

 Que dificuldades identifica na sua situação atual e no seu agregado familiar? 

 Quais as consequências que a medida teve na sua vida e do seu agregado familiar? 

 O Sr./Sra. e/ou o seu agregado recebe/recebem outro tipo de apoio, que não seja social? 

(acompanhamento, etc.) 

 O que tem de fazer para manter o apoio RSI? 

 O que acha fundamental fazer para melhorar a sua situação? 

 Refira alguns pontos fortes da medida. 
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 Refira alguns pontos fracos da medida. 

 Qual a sua opinião sobre os deveres inscritos no acordo de inserção que assinou com a 

segurança social? 

 

3. Reflexão após benefício do RSI: 

 Que aspectos positivos se sucederam na vida do seu agregado após ter-se tornado 

beneficiário do RSI? 

 Que aspectos negativos se sucederam na vida do seu agregado após ter-se tornado 

beneficiário do RSI? 

 Que vantagens pode assinalar que tem por ser beneficiário do RSI?(além da prestação) 

 O que acha que os outros (não-beneficiários) pensam sobre a medida e sobre quem é 

beneficiário? 

 Os seus amigos ou vizinhos têm conhecimento de que é beneficiário? 

 Qual é a sua apreciação sobre o acompanhamento feito pelas entidades responsáveis nos 

vários momentos do processo até obter o RSI? (avaliação institucional) 

 Que análise (positiva ou negativa) tem a fazer sobre o papel do Estado no combate ao 

desemprego e na prestação de apoios aos indivíduos nessa condição? 

 Qual o seu parecer sobre os instrumentos disponibilizados pela medida do RSI? (impactos 

na descolagem da medida) 

 Quais as suas expetativas para o futuro? 
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II. Guião de entrevista beneficiários sem ocupação 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

 

Apresentação e objectivos da entrevista:  

 No seguimento de uma investigação de cariz académico, venho por este meio contacta-lo para a 

participação numa entrevista que tem por objectivo recolher informações sobre as representações sociais 

afectas ao Rendimento Social de Inserção e aos seus beneficiários; sobre as dificuldades sentidas neste 

percurso pelos caminhos do desemprego. Ademais, recorremos à sua autorização para a gravação da 

entrevista em questão e agradecemos desde já a sua colaboração. 

 

Tema: Os impactos das representações sociais sobre a “permanência” dos beneficiários no Rendimento 

Social de Inserção 

 

Unidades de análise/ temáticas e respectivas questões: 

4. Caracterização sociodemográfica: 

 Apresentação do entrevistado (nome, idade, sexo, estado civil, naturalidade, habilitações 

literárias, profissão, situação na profissão, composição do agregado familiar, relação com o 

subsídio de desemprego e RSI.) 

 

5. Situação do beneficiário em relação ao RSI: 

 Qual é a sua perspectiva sobre o desemprego? 

 Qual o seu parecer sobre a existência do Rendimento Social de Inserção? 

 O que o levou a recorrer ao RSI? 

 O que aconteceu entre o momento em que se apercebeu que necessitava da medida até pedir 

ajuda da medida? 

 Quanto tempo demorou a aprovação do seu processo? 

 Há quanto tempo é beneficiário? (seguido/interpolado) 

 Qual era a média do rendimento do seu agregado familiar antes e após beneficiar do RSI? 

(emprego, subsídio (social) de desemprego e RSI) 

 Qual o valor da sua prestação RSI? 

 Considera o valor da sua prestação RSI suficiente para garantir a satisfação das suas 

necessidades e a qualidade de vida de todo o seu agregado? 

 Recebe mais algum tipo de apoio social para além deste subsídio? 

 Que dificuldades identifica na sua situação actual e no seu agregado familiar? 

 Quais as consequências que a medida teve na sua vida e do seu agregado familiar? 

 O Sr./Sra. e/ou o seu agregado recebe/recebem outro tipo de apoio, que não seja social? 

(acompanhamento, etc.) 

 O que tem de fazer para manter o apoio RSI? 

 O que acha fundamental fazer para melhorar a sua situação? 

 Já tentou integrar-se num posto de trabalho que lhe tenha sido oferecido depois de 

beneficiar deste subsídio? Que acompanhamento teve? Qual o resultado? (se não conseguiu 

ficar com o emprego, qual a razão?) 

 Refira alguns pontos fortes da medida. 

 Refira alguns pontos fracos da medida. 

 Qual a sua opinião sobre os deveres inscritos no acordo de inserção que assinou com a 

segurança social? 
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6. Reflexão após benefício do RSI: 

 Que aspectos positivos se sucederam na vida do seu agregado após ter-se tornado 

beneficiário do RSI? 

 Que aspectos negativos se sucederam na vida do seu agregado após ter-se tornado 

beneficiário do RSI? 

 Que vantagens pode assinalar que tem por ser beneficiário do RSI? (além da prestação) 

 O que acha que os outros (não-beneficiários) pensam sobre a medida e sobre quem é 

beneficiário? 

 Os seus amigos ou vizinhos têm conhecimento de que é beneficiário? 

 Qual é a sua apreciação sobre o acompanhamento feito pelas entidades responsáveis nos 

vários momentos do processo até obter o RSI? (avaliação institucional) 

 Que análise (positiva ou negativa) tem a fazer sobre o papel do Estado no combate ao 

desemprego e na prestação de apoios aos indivíduos nessa condição? 

 Qual o seu parecer sobre os instrumentos disponibilizados pela medida do RSI? (impactos 

na descolagem da medida) 

 Quais as suas expetativas para o futuro? 
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III. Carta enviada aos beneficiários 

Vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2012 

 

 

Exmo(a). Sr(a)., 

 

Encontra-se a decorrer na Cooperativa Sol Maior uma investigação de mestrado em Sociologia, 

pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, levada a cabo pela técnica superior Catarina Arouca, 

sobre o Rendimento Social de Inserção em articulação com a equipa de protocolo de RSI da Cooperativa 

Sol Maior. 

Este estudo pretende contribuir para uma melhor compreensão da medida de RSI, as perceções que 

incidem sobre a mesma, as vivências e representações dos próprios beneficiários sobre o RSI. 

Para tal iremos efetuar um grupo de entrevistas com beneficiários, que serão gravadas de modo a 

que a sua transcrição possa ser o mais fiel possível à realidade. 

As informações recolhidas serão utilizadas apenas para fins da investigação em causa e será 

assegurado o anonimato dos intervenientes. Serão respeitadas todas as normas éticas e deontológicas, 

quer no tratamento quer na apresentação final dos resultados.  

A sua colaboração neste estudo é indispensável. 

Neste sentido, tal como referido telefonicamente, solicitamos a sua presença no dia ____ de ____ 

de 2012 pelas ____ horas na Cooperativa Sol Maior, R. Prof. José Bonaparte, nº107, Oliveira do Douro, 

4430-438 V. N. de Gaia.  

Para qualquer esclarecimento pode contactar a Dr.ª Sandra Amaro (técnica de acompanhamento 

RSI) pelo n.º telefone 220110282.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

     Dr.ª Sandra Amaro    Catarina Arouca (Investigadora) 

 

_______________________   __________________________ 
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IV. Autorização entrevista 

 

Autorização para realização de entrevista 

 

 

Eu, ___________________________________________________, declaro que tomei 

conhecimento e reconheço que fui informado(a) de todos os procedimentos e objetivos da investigação 

em curso. Autorizo que a minha participação seja gravada.  

Compreendo que a qualquer momento sou livre de interromper a sessão e colocar questões, bem 

como de desistir de colaborar no trabalho de investigação, sem que isso me cause qualquer dano.  

Foi-me assegurado que, toda a informação por mim prestada será guardada de forma confidencial, 

sendo usada unicamente para obter dados para o estudo em causa e que a minha identidade em 

circunstância alguma será exposta.  

Mediante as condições expressas, autorizo a minha participação nesta entrevista de grupo e o uso 

dos dados nela obtidos.  

 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, ____ de ____ de 2012  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura) 

 


