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SERVI<;O SOCIAL, 
RENDIMENTO MINIMO E INSER<;AO 

Francisco Branco * 

Nesta comunica<;ao pretendemos abordar o significado do RMG enquanto 
medida de politica social orientada para o combate a pobreza e exclusao social, con
siderando particularmente as dimensoes que interferem mais directamente com o 
campo de interven<;ao das assistentes sociais que exercem a sua actividade no domf
nio da Ac<;ao Social em Portugal. Procuramos designadamente analisar os impac
tos, desafios e oportunidades que o RMG coloca ao servi<;o social e ao "modus ope
randi" dos assistentes sociais neste area de actividade. 

Apoiamo-nos neste trabalho em estudos e ensaios sobre o papel dos trabalhado
res sociais no Rendimento Mfnimo, nomeadamente na experiencia francesa, que 
assume um particular significado pelas caracterfsticas conceptualmente semelhan
tes e inspiradoras do RMI. 

Baseamo-nos igualmente em informa<;oes, opinioes e depoimentos de um signi
ficativo conjunto de assistentes sociais a exercer fun<;oes no quadro do RMG em 
Portugal, elementos estes recolhidos em contexto formativo e sem recurso a proto
colos de colecta sistematica de informa<;ao. 

Nesta comunica<;ao tra<;am-se perspectivas que em muitos casos carecem de ser 
testadas atraves de uma observa<;ao sistematica e da recolha de dados que o carac
ter recente da implementa<;ao do RMG em Portugal naturalmente nao permite. 

A ideia central e de que o RMG introduz no contexto da ac<;ao profissional do 
servi<;o social um significativo conjunto de inova<;oes que constituem uma oportu
nidade estrategica para a valoriza<;ao do estatuto profissional e altera<;ao da repre
senta<;ao social da profissao. 

* ISSSL. 
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68 Francisco Branco 

I. Rendimento Minimo e contexto profissional das assistentes sociais na 
Ac~ao Social 

Com a adopgao do Rendimento Mfnimo Garantido em Portugal opera-se objec
tivamente uma reorganizagao do campo da Acgao Social no nosso pais. Rcconfigu
rando o "campo assistencial" o RMG promove uma redefinigao dos papeis, compe
tencias e fronteiras das "profiss6es do social" e, com maioria de razao, dos 
profissionais de Servigo Social. 

Do assistencial ao direito 

As assistentes sociais que exercem a sua actividade nos Servigos de Acgao 
Social sabcm por experiencia propria que o "apoio as fam:flias em situagao de cm·en
cia" ao inves de abranger sitLwgoes eventuais e conjunturais, recobre no essencial 
sitmlgoes estruturais e persistentes 1

• Do mesmo modo, a gestao quotidiana desta 
"emergencia social" foi confrontando permanentementc as assistentes sociais com 
o canicter discriciom1rio, eventual e sobretudo precario desta modalidade da assis
tencia social 2

. 

Ao consagrar, no quadro do sistema de seguranga social em Portugal, um novo 
direito de cidadania sem vinculagao a actividade econ6mica, o RMG interfere cla
ramente com o campo assistencial, complcmcntando e reforgando as condigoes de 
exercicio da cidadania social em Portugal. Estende-se a area dos direitos sociais e 
limita-se o campo clas modalidades de assistencia social baseadas em ajudas finan
ceiras. Ao mesmo tempo, crianclo uma garantia de rendimento m:fnimo, procura-se 
dar resposta as quest6es suscitadas pela Nova Questao Social, designadamente na 
sua dimensao central de crise do emprego, abrindo caminho para novos modelos de 
integragao social nao baseados unicamente no emprego assalariado 3• Estabelece-se 
uma recle de protecgao basica e/ou complementar aos regimes nao contributivos e 
as prcstagoes assistenciais do regime contributivo designadamente no ambito da 
protecgao social ao desemprego. Neste sentido, o Rendimento M:fnimo Garantido 
constitui, a seguncla refunclagao constitucional do sistema de protecgao social, reto-

1 A consulta de dados do Atendimento Social realizado pelos Servi~;os de Ac~;ao Social comprova-o cla
ramenle. 

: Entre 1980 e 1990 a despesa com a Ac~ao Social representou entre 5,1 e 5,47c clas despesas correntes 
cla Seguran~_:a Social, e entre 1991 e 1995, ja eo m o desenvolvimento dos programas nacionais de !uta contra a 
pobrcza. 5,7 c 5,6 rcspcctivamcntc. Em 1995 a dcspesa total coma Ac~;ao Social representou-se 84,5 milh5es 
de cantos (Marques, 1997). 

3 V er Roche (1992). 

fnterreJI(;c/o Social. 15116. 1997 
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rnando e arnpliando, noutras condigi5es sociais, a filosofia propria dos esquernas nao 
contributivos introduzida em 1974 corn a criagao da Pensao Social. 

A consagragao do direito a urn rendimento mfnimo e do ponto de vista da ami
lise que nos ocupa duplamente relevante. 0 "carnpo assistencial'' e, observado do 
!ado dos utentes, o campo dos "sem direitos" e ao mesmo tempo, lido a partir dos 
agentes-operadores da assistencia, o campo da gestao dos "sem direitos". 0 que nao 
e irrelevante. Na sua maior parte, as amUises da Assistencia Social enfatizam o seu 
efeito produtor e reprodutor dos assistidos e esquecem ou desvalorizam a sua con
digao de produtora e reprodutora das "Assistentes". Vale dizer que se o hdbito.faz o 
monge, a Assistencia faz tanto o Assistido como faz o Assistente. Deste modo o 
RMG comega por interferir com o papel c cultura profissional das assistcntes 
sociais, ao alterar substancialmente as condigi5es institucionais da Acgao Social. 
Uma das linhas de forga do novo contexto da acgao das assistentes sociais passa a 
sera administragao de um direito. 

Com muita frequencia o habitus profissional das assistentcs sociais e social
mente caracterizado como assistencialista querendo-se deste modo significar o 
paternalismo, a nao ruptura coma dependencia e a nao-responsabilizagao dos bene
ficiarios da assistencia, como tragos constituintes da relagao com os utentes. Trata
-se muitas vezes de uma visao redutora e pouco complexa que supi5e que a pnitica 
do Servigo Social decorre de uma decisao metodol6gica aut6noma e nao do exercf
cio de competencias e atribuigi5es institucionais (Sposati, 1992:2). Omite-se assim 
a matriz essencial do campo de exercicio profissional - o territ6rio do "nao di
reito", a pobreza e precaridade dos recursos materiais disponiveis para a acgao. 

Abertura e desmarginaliza9fio do campo de ac9fio 

Robert Caste! (Caste!, 1992:20) assinala, a prop6sito do RMI, que a lei francesa, 
anula, pela primeira vez, a velha divisao entre aptos e inaptos para o trabalho, reu
nindo assim, num acto hist6rico inaugural, duas categorias da populagao que ante
riormente haviam tido destinos completamente separados. Em Portugal, como cm 
Franga, o RMG tendera a abranger, em proporgi5es prcvisivclmente diferentes, cida
daos economicamente activos e pobres marginais ao mercado de trabalho, por 
outras palavras novos e velhos pobres. Deste modo, uma scgunda alteragao que o 
RMG induz na Acgao Social refere-se ao alargamento do seu publico a novas cate
gorias sociais "· As famflias ditas "cr6nicas" e populagi5es marginalizadas tambem 

~ Segundo o Relat6rio Final de Avalia9ao da Fase Piloto, 23,5% dos beneficiarios eram activos emprega
dos indicando igualmente os escal6es etarios mais significativos estar-se em presen~a de uma popula~ao relati
vamentc jovem. (CIES, Setembro !997). 

lnten'enrdo Social, 15!16, 1997 
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em maior numero 5, juntam-se, mesmo que em quantitativos nao numerosos, jovens, 
isolados, categorias intermedias, que anteriormente e apenas de modo pontual 
tinham contacto corn os Servi~os Locais de Ac~ao Social. E a este prop6sito perti
nente assinalar a tese avan~ada por Rosanvallon segundo a qual o RMI se imp6s 
devido ao facto "do Estado e os trabalhadores sociais se terem dado conta de que 
urn numero crescente de indivfduos em situa~ao de precaridade nao pertencia a 
nenhuma das categorias tradicionais da ac~ao social (Rosanvallon, 1995 :205). 

Este cankter mais transversal e "inter-classista" da potencial popula~ao abran
gida pelo RMG podeni operar uma mudan~a sensfvel, dependendo naturalmente da 
sua expressao quantitativa e qualitativa, no territ6rio de interven~ao do Servi~o 
Social, que veria assim alm·gar·em-se as suas fronteiras a esfera do mercado ou do 
quase-mercado. Esta altera~ao produziria urn efeito de abertura e desmarginaliza~ao 
do seu campo de ac~ao do ponto de vista material e simb61ico. 

Neste piano registaria-se tambem uma outra altera~ao corn potencial impacto e 
significado: a masculiniza~ao do publico abrangido pelo servi~o social 6. Na tradi
cional popula~ao dos Servi~os Locais de Ac~ao Social ocorreu quase sempre uma 
sobrepresenta~ao do publico feminino por via do papel da mulher na gestao fami
liar e do seu envolvimento na tentativa de resolu~ao dos problemas da famflia e/ou 
dos se us membros. Mondolfo (1997 :79) interroga-se sobre se esta altera~ao do per
fil do publico produzini modifica~oes a forma e conteudo das rela~oes estabeleci
das corn o servi~o social e no tipo de solicita~oes apresentadas. 0 autor refere que 
estudos realizados em Fran~a dao conta da existencia de expectativas diferentes da 
parte dos homens e das mulheres face ao servi~o social. Os primeiros concentrariam 
os seus pedidos em torno de questoes concretas quanto as iniciativas a realizar e 
solicitando conselhos e orienta~oes. As mulheres por seu turno maioritariamente 
procurariam sobretudo a escuta e a ajuda moral. 

Acfdo orientada para a inser9l1o 

A existencia de urn programa de inser~ao que visa possibilitar uma integra~ao 
social mais plena e duradoira dos cidadaos bencficiarios e uma dimensao estru-

' Segundo dados clivulgaclos pcla cquipa responsavel pelo estudo de avali<wao da medida, problemas cr6-
nicos de saC1de. alcoolismo e toxicodependencia atingem quase todas as famflias abrangidas pelo RMG- Cfr. 
(Relat6rio Final de Avalia~ao da Fase Piloto, CIES, Setembro 1997 e Diario de Notfcias, 7 Out. 97, p. 23). 

6 Dados fornecidos pelos projectos-piloto do RMG, relativos a Maio de 1997 e divulgados pelo Boletim 
Mensa! do Gabinete Tecnico de Apoio a Comissao Nacional do rendimento Mfnimo, n° 4- Junho 1997, per
mitem estabelecer a segunte caracteriza~ao dos rcquerentes por sexo: 34,3% do sexo masculino e 65,7% num 
total de 7777 pedidos. 

/nterrenriio Social, J 5116, 1997 



Servi9o Social, rendimcnto mfnimo e inser<;:ao 71 

turadora da medida e na qual reside o principal desafio colocado pelo RMG e ao 
RMG. E esta, ao mesmo tempo, a vertente do RMG que produz uma das mais sig
nificativas alteray5es no contexto profissional das assistentes sociais da Acyao 
Social. 

Em torno do Rendimento Minimo e da Inseryao condensam-se perspectivas di
versas e contrastantes. Urn dos debates mais importantes que atravessa esta proble
matica polariza-se em torno do significado social da inseryao. A questao central 
podeni traduzir-se na seguinte pergunta: a inseryao, enquanto componente obriga
t6ria do RMG, constitui uma versao reciclada das politicas de assistencia pelo tra
balho ou concretiza uma nova concepyao dos direitos sociais? 

Na primeira perspectiva, a inseryao constituini uma "regressao ao passado", a 
filosofia da "Lei dos Pobres", a exigencia da prestayao de trabalho pelos pobres 
validos como condiyao de auxilio/assistencia publica. A perspectiva punitiva do 
trabalho. Em grande medida os autores que sustentam este ponto de vista baseiam
-se no desenvolvimento de variados programas sociais que se orientam por um pro
p6sito reeducativo e de controle dos comportamentos e modos de vida dos indivi
duos e familias apoiadas. Em referencia encontram-se os programas designados de 
Workfare, Learnfare e Wedfare prosseguidos na America do Norte e especialmente 
nos E.U.A. e que associam a atribuiyao/renovayao de prestay5es sociais ou a sua 
complementayao a implicayao dos pais na escolarizayao dos filhos, ao controle do 
numero de filhos, a regularizayaO jurfdica das relay5es conjugais, a permanencia na 
escola das miles adolescentes, etc 7. Como Rosanvallon assinala, a tentayao do con
trole social dos excluidos, ou simplesmente dos beneficiarios de prestay5es sociais 
que nao decorrem de contribuiy5es para seguranya social e real, sem que isso sig
nifique no entanto que todas as novas politicas sociais nos remetam a antigas for
mas de paternalismo e moralizayao. Para o autor o que esta em causae que o velho 
eo novo se misturam numa abordagem mais individualizada do social que se regista 
neste fim de seculo, estando esta dualidade presente quer na abordagem do indivi
duo quer na compreensao dos direitos (Rosanvallon, 1995: 213-214). 

Nesta 1inha de pensamento a inseryao enquanto contrapartida ao direito ao ren
dimento minimo, pode ser compreendida nao como uma regressao mas como uma 
nova relayao direito-obrigayao, uma complexificayao e desenvolvimento da con
cepyao classica dos direitos, articulando apoio econ6mico e participayao social. Ao 
inves de direitos passivos, baseados numa relayao de dependencia, a obrigayao con
sidera os individuos como cidadaos activos e nao apenas como assistidos a socor-

7 Diversos exemplos concretos, infonna96es e referencias documentais podem encontrar-se em (Rosan
vallon, 1995) particulannente nos capftulos VIe VII. 

1nrenenrao Social. 15/16, 1997 
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rer. Como enfatiza Rosanvallon, os indivfduos sao deste modo considerados como 
membros de uma sociedade na qual tem o direito de ter um lugar, nao estando pois 
em causa apenas "o direito de viver, mas o direito de viver em sociedade" (Rosan
vallon, 1995: 178-181 ). Nesta 6ptica a problermitica dos direitos nao se reduz a con
quista dos dircitos, mas a torna-los reais. Assim sendo a inser9ao pode ser encarada 
como direito a inscr9ao, instaurando uma reciprocidade de obriga96es nao s6 do 
cidadao-beneficiario do RMG mas igualmente da propria sociedade, traduzida no 
contrato de inser9ao. 

Neste contexto a interven9ao do servi9o social e uma ac9ao orientada para a 
inscr9ao nas suas vertentes de actividades de utilidade social e comunitaria ou de 
inser9ao no mercado de trabalho normal, de forma9ao profissional e qualifica9ao, 
de autonomiza9ao, deslocando o centra de gravidade da ac9ao da ajuda financeira 
assistencial para as "tarefas de desenvolvimento" assentes na procura de novas for
mas de articula9ao entre o econ6mico e o social no quadro das comunidades terri
toriais. 

Este cenario, nao sendo inaugural para a ac9ao social em Portugal, se tivermos 
cm conta designadamente as experiencias desenvolvidas no ambito dos Projectos 
Comunitarios e Nacionais de Luta Contra a Pobreza e as perspectivas abertas pelas 
1.'\S Jornadas Nacionais de Ac9ao Social, realizadas em Braga em 1991 8, apresenta
-se hoje, ap6s a consagra9ao do RMG, com uma dimensao, generaliza9ao e legiti
midade novas 9

. 

Ao possibilitar as assistentes sociais a participa9ao nas tarefas s6cio-econ6micas 
da inser9ao abre-se ao servi9o social, como refere claramente Moldolfo, "o acesso 
as categorias mais "nobres" do "empreendimento" 10 e da gestao, criando as bases 
de um estatuto profissional que modificaria de modo radical a imagem esteriotipada 
do sector, das suas praticas e representa96es (Mondolfo, 1997: 91 ). 

Este e no entanto um terreno complexo e nao isento de dificuldades para o ser
vi9o social. Sem ignorar o contexto econ6mico e a crise do emprego, consideramos 
agora mais directamente as quest5es relacionadas com a forma9ao e cultura profis
sional clas assistentes sociais e sua posi9ao neste campo, novo, cla inser9ao. 

~ Vcja-se designadamente a comunicayi\o da Directora-Geral da Acqao Social, "Face aos novos Imperati
vos, que Acr;ao Social '7" ( Madeira, 1991: 223). 

" Em Fran(:a, o RMI e anteccdido de cliversas ac96es experimentais orientaclas por preocupar;oes seme
lhantes, que se pretendeu do mcsmo modo generalizar ap6s a sua implementa9ao (Monclolfo, 1997: 47-58) e 
(Sauvage, 1997), afirmanclo clesignadamente esta autora que ·'na realiclacle, as trabalhadoras sociais dini\micas 
nao esperaram com efeito pelo RMI para apostar na autonomia da pessoa e agir sobre o seu meio" ( 1997: 57). 

10 "entrepreneuriat". 

lntc/TI'Il~'iio Social, 151/D. 1997 
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0 exercfcio profissional neste domfnio refor<;a a necessidade, ja colocada por 
outras importantes muta<;6es sociais e altera<;6es no quadro de aplica<;ao das polfti
cas sociais, da reformula<;ao e aprofundamento da forma<;ao inicial e qualifica<;ao 
profissional das assistentes sociais em areas como: 

-a anima<;ao e gestao de processos de desenvolvimento local orientados para 
a inser<;ao social e econ6mica de indivfduos em situa<;ao de pobreza e exclu
sao social 11

; 

- a concep<;ao e coordena<;ao de projectos de forma<;ao profissional e de for
ma<;ao de adultos 

-a concep<;ao e coordena<;ao de projectos de desenvolvimento social; 
-a gestao de organiza<;6es e servi<;os sociais; 

0 novo perfil profissional requerido nao significa no entanto, como parecem 
sugerir algumas analises, que o trabalhador social se converta neste novo contexto 
nu m "super-assistente social" 12

• Trata-se antes da resposta a novas exigencias 
decorrentes do perfil das polfticas sociais e do alargamento do campo da ac<;ao 
profissional as diferentes dimens6es em que se produz e reproduz a exclusao social 
e igualmente da potencia<;ao das trocas de saberes com as profiss6es que partilham 
com o servi<;o social este territ6rio. 

Esta nao e no entanto uma altera<;ao que decorra unicamente das instfmcias de 
forma<;ao inicial ou da ac<;ao das entidades com responsabilidade da forma<;ao per
manente ja que se articula com a cultura profissional das assistentes sociais. Neste 
piano e necessaria assinalar que, a semelhan<;a do que alguns observadores referem 
relativamente a experiencia francesa, pode ocorrer uma valoriza<;ao por parte das 
assistentes sociais das tarefas de "acompanhamento social" mais conformes as fun
<;6es habitualmente exercidas no ambito dos servi<;os de ac<;ao social 13 , secundari
zando as ac<;6es de promo<;ao e gestao da inser<;ao. 

Outra tendencia que pode ocorrer e a da diferenciagao insergao social-insergao 
econ6mica, que a lei portuguesa nao estabelece, em que as assistentes sociais se 
especializem nas chamadas acgoes de autonomizagao social cabendo a definigao 
das actividades de utilidade social e comunitaria ou de insergao no mercado de tra-

11 Desenvolvendo as articula96es entre o campo social e o mercado de trabalho ea esfera ccon6mica em 
geral. 

12 Referimo-nos concretamente a posi9ao sustentada por J-Louis Leonard (1990) cm que o autor afirma 
que "no que se refere a inser9ao, deve igualmente conhecer o mercado de emprego propiciado pelas associa
q6es e todas as passive is propostas de emprego que existem. Converte-se num super-assistente social jurfdico
-administrativo melhor articulado com a economia" citado por (Miralles, 1996: 629). 

11 Ver (Paugam, 1993: 117-147)(Sauvage, 1997 e (Maurel, 1991). 

lnten•enrdo Social, 15116, 1997 
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balho normal e de forma9ao profissional e qualificayao a outros profissionais e enti
dades. 

Diferentes autores que tern estudado o papel do servi9o social no quadro do ren
dimento minimo em Fran9a, apontam algumas orienta96es consideradas essenciais 
para a altera9ao das suas praticas e representa96es. Num plano, acentuando a neces
sidade de ultrapassar uma concep9ao adaptativa da inser9ao, centrada sobre as pes
soas e nao sobre as estruturas, o que significara conceber a inser9ao como urn pro
cesso de desenvolvimento: desenvolvimento pessoal e desenvolvimento do 
territ6rio num esfor9o de desenvolvimento econ6mico solidario, pela mobilizayao 
das empresas, a cria9ao de actividades de utilidade social e de partilha do trabalho 
(Sauvage, 1997). Noutro plano, reafirmando a conveniencia e possibilidade do ser
viyo social conceber e realizar projectos susceptiveis de aumentar a oferta de opor
tunidades de inser9ao, funcionando assim como animador/catalizador da inser9ao e 
da constitui9ao de urn mercado de emprego social (Mondolfo, 1997: 91). Nesta 
medida, na base duma extensao das qualifica96es profissionais existentes, as assis
tentes sociais estariam em condi96es de «marchar sobre as suas duas pernas» asse
gurando por urn lado o surgimento de urn sector intermediario de inser9ao e por 
outro lado as fun96es de informa9ao, de orienta9ao e media9ao que constituem a 
contribui9ao ea eficacia original da assistencia social (Mondolfo, 1997: 91). 

Aq:ao contratualizada 

Uma das inova96es introduzidas pelo RMI eo da contratualizayao das rela96es 
entre o cidadao-beneficiario e a sociedade. Instrumento pedag6gico de responsabi
lizayao do utente, traduzindo as suas obriga96es positivas, o contrato integra igual
mente a identifica9ao dos apoios e recursos facultados ao cidadao para a viabiliza
yao do seu programa de inser9ao. A celebra9ao do contrato-programa de inser9ao 
tern por base o relat6rio social elaborado pelo servi9o social e que concretiza o diag
n6stico da situa9ao do cidadao-beneficiario e designadamente, os principais vecto
res de fragilizayao, as suas capacidades e potencialidades e a analise da situa9ao 
pessoal do utente na perspectiva do processo de inser9ao. A concretiza9ao do con
trato esta sujeita a avalia9ao peri6dica. 

Este procedimento retoma e sistematiza praticas presentes na ac9ao social mas 
utilizadas basicamente corn urn caracter informal. Como afirma Cristina de Robertis 
( 1994) num trabalho sobre Contrato em Trabalho Social, foi o RMI que conferiu a 
esta tccnicas as suas "letras de nobreza e de legitimidade". Visto na dupla 16gica dos 
direitos e obriga96es positivas o contrato compromete o cidadao ea sociedade e sub
mete os trabalhadores sociais a uma "obriga9ao de resultados" e a urn calendario. 

lnten•en\·ao Social, 15116, /997 
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Estas altera~oes do tempo e da forma complexificam o contexto de actua~ao do 
servi~o social, na gestao das condi~oes e ritmos dos utentes designadamente, e limi
tam de certa modo a sua margem de manobra. Mas de um outro angulo de analise, 
produzem uma maior visibilidade social do trabalho do servi~o social junto do cida
dao-beneficiario, contribuem para uma maior clarifica~ao e objectiva~ao da rela~ao 
tecnico-utente e contribuem ainda para procedimentos tecnicos mais rigorosos. 

Acrao em parceria 

0 partenariado e um dos princfpios em que assenta o desenvolvimento da 
medida do RMG. Um partenariado de ambito territorial, integrando organismos 
publicos, autarquias locais, institui~oes de solidariedade social, associa~oes empre
sariais e sindicais e outras entidades sem fins lucrativos. Constitufda em Comissao 
Local de Acompanhamento - CLA, a estrutura de pm·ceria assume entre outras 
competencias, atraves do seu nucleo executivo, o acompanhamento da elabora~ao 
dos relat6rios sociais, a avalia~ao dos projectos de programa de inser~ao, a subscri
~ao do direito ao RMG, a avalia~ao da execu~ao dos programas de inser~ao. 

Esta forma organizacional, nao sendo nova, reveste-se agora de circunstancias e 
caracterfsticas diferentes das registadas em diversos projectos locais de interven~ao 
social designadamente pelo seu grau de generaliza~ao e de formaliza~ao jurfdica. 

A adop~ao deste modelo organizativo tem importantes impactos no exercfcio 
profissional do servi~o social. Opera-se por esta via, a passagem de uma rela~ao sin
gular servi~o social - utente para uma rela~ao triangular com a presen~a central da 
sociedade atraves do contrato. Esta passagem tem, entre outras, duas implica~oes: 

- o estabelecimento de rela~oes directas entre o cidadao-beneficiario e socie
dade, mediada pela CLA; 

- a tomada de decisoes respeitantes ao cidadao-beneficiario pela estrutura de 
pm·ceria e nao apenas pelo servi~o social (atribui~ao e renova~ao da presta
~ao do rendimento mfnimo, program a de inser~ao) 

Deste modo, regista-se uma perdalredu~ao do poder tecnico do servi~o social 
em favor da estrutura de parceria que corporiza a sociedade. A assistente social 
deixa de ser "dona do caso", com poder de decisao em todas as etapas significati
vas do processo dos utentes, para ser actor numa interven~ao com outros tecnicos e 
com diferentes estruturas de representa~ao da sociedade. 

Continuando a ser um tecnico com fun~oes-charneira no processo tecnico ren
dimento mfnimo-inser~ao ( com interven~ao na elabora~ao do diagn6stico- rela-
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t6rio social e na elaborac;ao do programa de inserc;ao designadamente) a deslocac;ao 
de poder assinalada podeni produzir importantes efeitos sociais e profissionais: 

- uma maior responsabilizac;ao social face a pobreza e exclusao social decor
rente do efeito de pm·ceria alargada, da celebrac;ao dos contratos e da relac;ao 
directa parceiros-beneficiarios; 

- uma maior visibilidade social da pobreza e exclusao social em consequencia 
do contacto directo dos parceiros corn a globalidade da procura social e os 
diferentes perfis de pobreza e exclusao; 

- uma alterac;ao das representac;5es sociais da pobreza e das suas causas pelo 
acesso a diagn6sticos sociais mais aprofundados; 

De uma forma esquematica podemos sintetizar os contextos do servic;o social na 
acc;ao social como na figura (ver esquema). 

Conte:rtos do St!r~ .Social na Ac~ao Social 

Ante$ do Rl\'IG 

Soc!edad .. 
\j\. 
\\ 

\ \ 
\ \' 
\\ • Gestao dePresta~O.S Assistenclrus 
'"\ \\ "EtlCmni:nhanmet<> 

\,, \ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 
"\ 

\ \ 
"\ 

Cidadlio _ Sex>t4o 
Beneficiilrio , Social 

Como R.\'IG 

Soci..dade (CLAl 

• Administra~ao de Direitos SocisN 
• Orienta~aoreraa !Il.l>ix~<>c 
•. Contrat~ao 
• Parooria 

Bell<eficliirio ~ Social 

/n[(!ITI.!n~·c/o Social, 15116. 1997 



Servi~o Social, rendimcnto mfnimo c inscn;ao 77 

II. As Assistentes Sociais face ao RMG 

Dada a recente aplicas;ao do RMG no nosso pais nao dispomos ainda de estudos 
sistematicos que nos permitam conhecer a posis;ao da populas;ao portuguesa em 
geral 14 e de diferentes grupos sociais face a esta medida e, particularmente naquilo 
que aqui mais directamente nos interessa, do posicionamento das assistentes sociais. 

Tendo por base informas;oes, opinioes e depoimentos de um significativo con
junta de assistentes sociais a exercer funs;oes no quadro do RMG em Portugal, ele
mentos estes recolhidos em contexto formativo 15 e sem recurso a protocolos de 
colecta sistematica de informas;ao, procuramos dar conta de alguns aspectos mais 
significativos da posis;ao deste grupo profissional face ao RMG. 

As assistentes sociais atribuem ao RMG um canicter positivo, associado a con
sagras;ao de um direito, ao seu efeito na minimizas;ao da pobreza e exclusao social, 
quer por via directa, com a atribuis;ao de uma prestas;ao pecuniaria quer por via 
complementar pelas medidas de apoio na area da educas;ao, saude e habitas;ao. 

Nesta dimensao, as limitas;oes principais apontadas reportam-se ao montante de 
rendimento garantido, nao s6 na sua expressao pecuniaria insuficiente mas tambem 
por que o limiar de rendimento garantido exclui do acesso a prestas;ao, as medidas 
complementares e aos programas de insers;ao, categorias sociais significativas. Sao 
especialmente apontados os idosos e pensionistas, muitos dos quais doentes cr6ni
cos e com rendimentos insuficientes para fazer face as suas necessidades, designa
damente de assistencia medica e medicamentosa. As famflias com elevadas despe
sas de habitas;ao. Os pequenos agricultores, com rendimentos irregulares mas que 
por via dum investimento na previdencia pessoal declaram a Segurans;a Social ren
dimentos equivalentes ao salario mfnimo nacional. Trata-se de questoes que evi
denciam os limites do RMG na luta contra a pobreza e a exclusao social, como 
efeito directo do rendimento garantido, mas que tendem no entanto a constituir o 
RMG como instrumento central nessa direcs;ao, prescindindo do esfors;o de aper
feis;oamento e aprofundamento de areas essenciais da polftica social como a polftica 
de saude e a polftica de habitas;ao. Deste ponto de vista o RMG deve ser entendido 
como uma componente da !uta contra a pobreza e a exclusao social, como parte 

1'
1 Segundo dados obtidos pelo CIES atravcs de sondagem rcalizada no iimbito do cstudo de avalia~ao da 

medida, mais de metada da popula~ao portuguesa conhece a medida, afirmando 909'c dos inquiridos que a 
mcdida fazia falta em Portugal - Cfr. (Relat6rio Final de Avalia~ao da Fase Piloto, CIES, Setembro 1997). 

15 Foram utilizados jogos formativos estruturados em torno da identifica~ao das potencialidadcs e limita
~6es do RMG e dos seus impactos positivos e negativos nos servi~os de acyilo social e na pratica das assisten
tcs sociais. 
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importante de urn conjunto integrado de polfticas sociais, que visem garantir no seu 
conjunto mfnimos sociais, estabelecendo o patamar de cobertura de riscos e garan
tias sociais, definindo o padrao social civilizat6rio na comunidade nacional. Enten
dendo o mfnimo social como padrao basico de inclusao e nao como a padronizayao 
das piores situa96es detectadas 16

, naturalmente ha urn importante caminho a per
COtTer no aperfeiyoamento do RMG, das polfticas de seguranya social, saude, habi
tayao, .... Neste sentido o RMG deve ser inserido, parafraseando a metafora biol6-
gica empregue por Aldafza Sposati ( 1997), num processo mais enzimatico, do que 
antiacido ou antibi6tico. 

As virtualidades atribufdas ao RMG estao, na palavra de muitas assistentes 
sociais, associadas ao prop6sito de inseryao social e econ6mica dos cidadaos bene
ficiarios. A articulayao de uma presta9ao de rendimento mfnimo como direito social 
e 0 desenvo]vimento de urn programa de inseryaO e vista por muitos profissionais 
como a conjugayao de condiy5es objectivas essencial a superayao do "assistencia
lismo" e a uma mais eficaz !uta contra a pobreza e a exclusao social. A valorizayao 
necessaria, na 16gica da inseryao, das capacidades e potencialidades dos cidadaos
-beneficiarios e a sua participayao efectiva, sao potencialidades igualmente 
reconhecidas e sublinhadas pelas assistentes sociais. 

As assistentes sociais parecem pois atribuir a inseryao uma conotayao estrate
gica o que nao significa naturalmente que nao experimentem dificuldades no seu 
desenvolvimento e nao !he reconheyam limites e dificuldades 17

. Emergcm na pala
vra das assistentes sociais tres quest5es principais: a) as dificuldades do processo de 
inseryao face a crise do emprego; b) as limitay5es de recursos sociais e de medidas 
de polftica social para desenvolver os programas de inser9ao; c) as dificuldades por 
parte de alguns grupos de cidadaos-beneficiarios se integrarem e concretizarem urn 
programa de inseryao. 

A crise do emprego suscita na verdade dificuldades a efectiva reinseryao no 
mercado de trabalho normal dos benefeciarios-desempregados ou DLD e por maio
ria de razao, num mercado cada vez mais competitivo, dos sectores da populayao 
beneficiaria corn menores qualificay5es. Como refere Serge Paugam "a questao da 
inser9ao toca o problema fundamental dos layos sociais numa sociedade incapaz 

16 Veja-se sobre os mfnimos sociais (Sposati, 1997). 
17 Se tivermos em conta que a medida devera abranger entre 300 a 400 mil pessoas e que a despesa corn 

as presta96es representa em !997 cerea de 25 000 milh6es de contos, podemos avaliar a complexidade eta 
"inseryiio" face a hipotetica redu9ao do RMG a uma presta9ao pecuniaria. 
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hoje de oferecer um emprego estavel a toda a gente" (Paugam, 1993: 137). Neste 
sentido, e independentemente da absoluta necessidade de serem adoptadas a nivel 
comunitario e nacional politicas de criayao de emprego, interessa analisar as arti
culayoes da questao do emprego com as politicas sociais e particularmente com 
medida do RMG. Em primeiro lugar importa assinalar que o dispositivo da inseryao 
pode ser um vector de dinamizayao do emprego ( e auto-emprego) quer no mercado 
normal de trabalho privado e publico quer, e naturalmente com mais probabilidade, 
no chamado mercado de emprego social, dando lugar ao desenvolvimento de inu
meras actividades socialmente necessarias na area social, no ambiente, no dominio 
cultural. Esse impacto esta naturalmente dependente das iniciativas de desenvolvi
mento local, do envolvimento dos sectores empresariais nas parcerias locais, do 
marketing social contra a pobreza, da iniciativa das entidades publicas na criayao de 
emprego, das pollticas de incentivo a criayaO de postos de trabalho e apoio as acti
vidades sociais. Dai que muitos analistas e observadores considerem que a priori
dade ao nfvel dos programas de inseryaO ea de fomento da oferta de oportunidades 
de inseryao. As assistentes sociais podem, como se analisou na primeira parte desta 
comunica9ao, desempenhar um importante papel de "animayao da inser9ao". 

As dificuldades experimentadas neste domfnio levam a que existam perspecti
vas que sustentam a ideia da existencia de um rendimento mfnimo incondicional 
como prestayao de cidadania destinado a sobrevivencia e esbo9o de um tipo de 
recomposi9ao do sistema de protec9ao social, no sentido de legitimar a dissocia9ao 
entre rendimento e trabalho (Ferreira, 1996: 68). Alguns sectores do servi9o social 
em Franya tem-se apoiado nesta perspectiva para recusar entrar na dinamica con
tratual do RMI 18

. 

Como pano de fundo a todos estes aspectos esta naturalmente a questao do 
modelo de integrayao social assente no trabalho assalariado, das rela96es direito ao 
trabalho versus rendimento minimo, das concepyoes de trabalho e actividade, de 
mercado de trabalho e de actividades de utilidade social. Trata-se de um debate 
social importantissimo a que o servi9o social, e particularmente as assistentes 
sociais implicadas no RMG, nao devem ficar alheias. 

A questao que maior ressonancia tem na palavra das assistentes sociais do RMG 
prende-se comas dificuldades de integrar determinados cidadaos-beneficiarios em 
programas de inser9ao em geral e em programas de inser9ao orientados para o 
emprego em particular. Esta questao prende-se designadamente coma presen9a sig
nificativa entre a populayao abrangida pelo RMG, pessoas afectadas por problemas 
de alcoolismo cr6nico, toxicodependencia e/ou com longas traject6rias de pobreza 

18 Para uma refrencia mais desenvolvida consultar (Ferreira, 1996). 
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e exclusao, pessoas ha longo tempo afastadas do mercado de trabalho e corn baixas 
qualifica96es. Esta pois em causa o perfil social dos cidadaos beneficiarios e a ade
qua9ao da obrigatoriedade da existencia de urn programa de inser9ao nestas situa-
96es. Sem prejufzo da regulamenta9ao prevista na lei vir a alargar e especificar as 
sittw96es em que a subscri9ao e prosseguimento do programa de inser9ao nao se 
torna obrigat6ria, "la loi oblige", pelo que a questao central e transferida para a pro
fundidade do diagn6stico social e para o conteudo concreto dos programas de inser-
9ao. Parece hoje mais claro que em muitos caso o programa de inser9ao devera ser 
"feito a medida", ser concebido como urn processo, podendo exigir em variadas 
sitt1a96es interven96es intermedias, desde a reconstru9ao de uma identidade posi
tiva e da autoconfian9a, da capacidade e vontade de formular urn projecto, a for
ma9ao de base. Este tipo de actividades, mais conotadas corn a autonomiza9ao 
social, deverao em princfpio constituir uma componente de processos mais globais 
de inser9ao e nao uma etapa preliminar, por vezes longa, para a inser9ao social. 
Uma especie de grau-zero da inser9ao. A estrategia de interven9ao que parece mais 
adequada passara por articular actividades de autonomiza9ao social, actividades de 
forma9ao de base, actividades de fonna9ao e qualifica9ao ea participa9ao em acti
vidades de inser9ao econ6mica, articulando assim desenvolvimento pessoal corn 
desenvolvimento territorial. 

Urn dos aspectos mais positivos introduzidos pelo RMG e, segundo as assisten
tes sociais, o trabalho de parceria. Sao real9ados aspectos como a institucionaliza-
9ao mais plena deste modelo oi·ganizativo das ac96es, a responsabiliza9ao institu
cional e social daf decorrentes, a reuniao de servi9os e entidades que abrangem a 
multidimensionalidade dos problemas da pobreza e da exclusao social, a amplia9ao 
e rentabiliza9ao de recursos. 

As dificuldades experimentadas no desenvolvimento do partenariado sao igual
mente destacadas na palavra das assistentes sociais. Trata-se no essencial de ques
toes associadas normalmente a pouca experiencia de trabalho em pm·ceria, a con
correncia e sobreposi9ao de 16gicas sectoriais e de culturas institucionais e 
profissionais, as diferentes representa96es da pobreza e das suas causas e as filoso
fias de interven9ao face a exclusao social, muitas vezes divergentes. A fragilidade 
da cultura de parceria e assim a outra face de uma responsabiliza9ao colectiva mais 
efectiva que des-isola a Ac9ao Social masque remete aos tecnicos de servi9o social, 
a quem e atribufda em princfpio a coordena9ao das CLA, uma missao complexa e 
exigente mas de decisiva importancia. A pm·ceria sendo urn dado e condi9ao de par
tida e tambem um resultado. Capacidade de concerta9ao e de lideran9a, de coorde
na9ao e iniciativa junto da rede de actores locais sao tra9os que se refor9am no per
fil profissional requerido ao servi9o social. 
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Considerando que o RMG pode ter impactos positivos na organizayao e funcio
namento dos serviyos de acyao social, contribuindo designadamente para o reforyo 
dos recursos humanos e materiais e para a reestruturayao e modernizayao desses 
serviyos, as assistentes sociais expressam alguma ansiedade e preocupayao corn a 
efectiva capacidade de resposta a dinamica requerida pelo Rendimento Mfnimo. 
Insuficiencia de quadros tecnicos face ao volume de trabalho suscitado pelo 
RMG 19, atraso no recrutamento e desfasamento na inseryao dos novos tecnicos, 
exigencias de uma mediayao administrativa com procedimentos normalizados e que 
altera praticas ate aqui apoiadas numa abordagem relativamente informal, estao a 
gerar dificuldades reais a gestao deste processo e a sua compatibilizayao corn outras 
areas de actividade dos serviyos locais de acyao social que nao podem naturalmente 
ser desvalorizadas. 

Seria neste contexto importante que as assistentes sociais pudessem, sem perca 
de capacidade reivindicativa, gerir as tensoes e dificuldades da fase de implantayao 
e generalizayao da medida de modo a controlar os processos de resistencia a 
mudanya e de auto-vitimizayao em torno das condiy6es de funcionamento dos ser
viyos de acyao social. Neste piano, o papel de acompanhamento tecnico e supervi
sao formativa, da competencia dos serviyos centrais e regionais da acyao social, 
assume uma particular relevancia. 

Em conclusao. Nao querendo cultivar uma visao RMGcentrista que se traduzi
ria neste piano, numa reduyao do campo da transformayao da acyao social ao con
texto do RMG, procuramos sublinhar, que esta medida introduz no contexto da 
acyao profissional do serviyo social um significativo conjunto de inovay6es que 
constituem uma oportunidade estrategica para a valorizayao do estatuto profissional 
e a alterayao da representayao social da profissao. 

0 RMG convocou a cena das polfticas sociais este grupo profissional e atribuiu
-lhe um dos papeis principais. 0 guiao-base esta escrito mas o filme a produzir 
depende inevitavelmente dos actores. Com esta comunicayao, pretendemos sobre
tudo estimular quem, "aos olhos do mundo", tem que jogar este complexo mas apai
xonante desafio! 

19 Segundo dados col hi dos directamente junto de alguns servi9os locais de ac9ao social existem muitas 
CLA onde estao atribuidos as Assistentes Sociais entre 100 a 150 processos RMG. 
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