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RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO: 
A JANELA INDISCRETA 

Fernanda Rodrigues * 

Trata-se de uma interven9ao t6pica e nao se propoe senao lan9ar algumas ques
toes para debate e reflexao 

Breve ponto de reflexao inicial: falar de impacto do RMG na Ac9ao Social 
baseado na experiencia feita, e falar, sobretudo, os impactos primeiros do processo 
de implementa9ao experimental, da transi9ao para a generaliza9ao da medida e, por 
certo, de algumas expectativas que mantemos. Esta reflexao aproveita ainda das 
experiencias e aprendizagens feitas designadamente noutros contextos como o do 
Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza. 

• Estfmulo e fonte para esta participa9ao: integrei durante o periodo experi
mental numa comissao local de projecto (CLP), que me ref01'9Qu como uma 
adepta incondicional desta medida, mas uma incondicional corn condi96es 
( este e s6 urn outro paradoxo a juntar aos que tern os vindo a reflectir! ... ). 
Confesso, entao, que a minha inscri9ao como militante desta causa, nao me 
deixa viver sem sobressaltos, inquieta9ao e curiosidade esta medida que 
nasce tardiamente em Portugal, no processo tambem tardio e lento de cons
tru9ao do nosso sistema de bem estar. 

• Acresce ainda que o RMG nasce, do meu ponto de vista, balizado entre duas 
grandes fobias: a fraudefobia (o medo da fraude que sempre se avoluma 
quando se trata de popula9ao vulnerabilizada) e a agorafobia (o medo do 
espa9o publico, da interven9ao publica, medo esse tao publicitado pelos neo
-liberais de prop6sitos inovadores e benemerentes: transformar a polftica 
social numa imensa neo-benemerencia). Estes medos vao repercutir-se nao s6 
no debate como na implementa9ao/acompanhamento da medida. 

* ISSS Porto e Camara Municipal do Porto. 
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112 Fernanda Rodrigues 

RMG: a janela indiscreta 

Ainda antes de saber exactamente que eixos iria escolher para a reflexao, fixei
-me numa ideia-argumento do filme de Alfred Hitchkock. 

Quanto ao enquadramento: como nos recordamos, trata-se de urn observador 
mais ou menos solitario que tenta reconstruir o trama de uma vida inteira pelo 
vivido em frente da sua janela. 0 "born do observador" e acusado de varias coisas, 
desde sobre-ocupayao corn os outros (nesta caso uma outra) , ate a fama de voyeur, 
mirone como se diz entre n6s (is to e, alguem que observa por gosto) mas que, final
mente, se compromete num drama do qual nao quer e nao pode ficar de fora. 

Porque janela? 

• e urn ponto de observayao diferente daqueles que se proporcionam como 
vistas panoramicas ( embora a partir dos mon6culos sectoriais da adminis
trayao central). 

• apesar de tudo janela e nao friesta, isto e, nao permitindo aceder a toda a 
vista (sociedade), mas deixando-nos ver localmente (mais do que os mini
-postos avanyados da administrayao publica), os interesses em presenya, 
as necessidades, a dinamica local em torno e a prop6sito da pobreza e 
exclusao social. 

Porque indiscreta? 

• 0 RMG curiosamente, mas nao por acaso, tern suscitado, mais do que 
qualquer area em tempos recentes, contributes para o debate sobre a pro
visao social (designadamente a estatal) debate esse que tern, em extremo, 
polarizado os que o diabolizam e os que o angelizam. 

• Indiscreta, ainda, porque vai permitir ver e ser vista (diferente de outros 
recursos, mais feitos para ver, mas resguardados de outras vistas). 

Concentrarei este punhado de consideray5es em quatro t6picos por me parecer 
que tern vindo a ser centrais nesta janela que e o RMG, alguns deles em sintonia 
corn desafios que ja foram levantados por outros participantes. 

1 - 0 conhecimento sabre a pobreza e exclusao social e urn aspecto de pri
mm·dial importancia. 0 que sabemos, ate agora, isto e, qual o impacto do RMG 
neste aspecto? 

i) a existencia conhecida de pobres e excluidos nao e o factor suficiente para 
desencadear medidas de politica. Em Portugal onde tais problemas se vao 
conhecendo de forma mais sistematica, ate por preocupay5es demonstrativas 
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desde os Ultimos anos de preparat6rios da adesao a Uniao Europeia, o melhor 
conhecimento do problema nao resultou imediatamente numa polftica para o 
seu enfrentamento; 

ii) a semelhan~a das caracterfsticas dos pafses do sul da Europa que sao os de 
mais perdunivel pobreza, tambem entre n6s se da urn mais tardio reconheci
mento destes problemas; 

iii) o RMG, diz-se, esta a trazer os problemas a luz do dia. Pessoalmente penso 
que mais do que de visiblidade se trata, no momento, de trabalhar a percep
tividade deste problema ou seja a sua compreensao e enfrentamento a partir 
de urn conjunto diversificado de perspectivas e agentes; 

iv) o RMG tornado como dispositivo corn capacidade de percep~ao proxima da 
realidade que nao e s6 composta de problemas societais, mas tambem dos 
seus modos de enfrentamento, isto eo RMG e tambem uma janela sobre as 
polfticas sociais, econ6micas, culturais tal como se configuram num dado 
momento e como se organizam para a inclusao da diversidade dos cidadaos; 

v) a afirma~ao hoje e agora em Portugal do RMG sublinha, como tao bem o 
expressa Paul Spicker, que a politica social e antes de mais polftica, isto e, 
resulta e traduz-se num sistema controverso de decisoes. Este nao e urn dado 
de so men os importancia em Portugal neste campo do atendimento a pobreza, 
dada a rafz e influencia filantr6pica na designada "questao social". Depois, 
pm·que, nos nossos pafses, como dizia o colega Mario Gaviria de Espanha, 
alem do Estado, tambem a familia, os amigos e redes de vizinhan~a tern tido 
urn desempenho provedor (significativo, mas em simultaneo ocultador de 
longa data sobre a natureza e dimensao das necessidades sociais que emer
gem em momentos, como o actual, de fragiliza~ao daquelas entidades de 
provisao informal). Trata-se, entao, de uma area que s6 pode ser afirmada 
pelo contributo da op~ao politica que, podemos dizer, nao passa pela substi
tui~ao do Estado, o qual, enquanto o engenho e a arte nao nos ajudarem, e a 
unica entidade que pode reconhecer, consagrar e devera vigiar pelas instan
cias pr6prias os direitos (que no caso dos direitos sociais por maioria de 
razao poderiamos designar de direitos ganhos). Ser parte de uma politica 
estatal significa ainda, como sabemos, a exigencia de cuidar das especifici
dades e diferen~as que ajustam a igualdade as condi~oes da equidade (e tam
bem af uma desafiante area de inova~ao). 

2 - E, corn isto passo a urn segundo aspecto que incluo nos impactos corn 
importancia: a consagra~iio numa lei de uma medida orientada tambem para a 
pobreza (tambem pois a face da politica social, conforme bem dizem alguns analis
tas, tern como Jano uma dupla face que em simultaneo visa responder a necessida-
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des sociais e a motivos e interesses ditados pela racionalidade econ6mica. Tal 
diploma legal e considerado dos mais importantes publicados na area social nos 
ultimos anos. Desde 1984 que a Ac~ao Social tinha sido identificada como area 
potencial detectora de novos direitos, mas, desde entao sempre tern vindo a substi
tuir essa capacidade pela mera gestao de actividades ou ac~oes. 

Mas, como diz o conceituado jurista portugues Jorge Leite, trata-se de urn direito 
inquietante, nao tanto pelos mecanismos e objectivos, mas pelo mundo inquietante 
para que nos remete. E ele pergunta: como justificar a necessidade de uma resposta 
como esta no mundo contemporanea, em especial em pafses ou espa~os ricos? Lem
bremo-nos por exemplo que a Uniao Europeia correspondendo a 7% da popula~ao 
mundial, detem 30% da riqueza produzida, e mesmo aqui ( ou melhor, por isso aqui) 
o problema tern as dimensoes conhecidas. Os m.imeros e sua qualifica~ao avan~ados 
pelo Comissario Flynn a Conferencia recente em Amesterdao, nao dao treguas nesta 
inquieta~ao: a popula~ao pobre da Uniao Europeia esta hoje assim caracterizada: 1/3 
sao trabalhadores pobres, 1/3 pensionistas e 1/3 inactivos/desmpregados. E urn qua
dro que abala 0 papel e ajuste de institui~oes que aliamos as garantias fundamentais, 
como sejam o trabalho e a seguran~a social fundamentalmente. 

Direito inquietante, acrescentaria ainda, por·que nao isento das intelferencias da 
descricionaridade, que em ultima instancia configuram e dao forma ao direito de 
inser~ao e podem mesmo influenciar a continuidade do direito. Ha indfcios de ten
der para ser urn quase-direito. Nao deixa de ser inquietante que o criteria indiciario 
(de rendimentos superiores aos declarados) seja mais afirmativo nesta medida do 
que nas medidas de polftica fiscal. 

E tambem motivo de inquieta~ao o ser urn direito orientado para duas presta~oes 
corn 16gicas diferenciadas mas que se espera articuladas: a presta~ao pecuniaria 
corn re gras de acrescida objectiva~ao (que nao de maior rigor) e a presta~ao de 
inser~ao de pendor mais descricionario e eventual tenta~ao moralizadora, mas da 
qual sao esperados os contributos de ajuste a diversidade das situa~oes em presen~a. 
A sua consagra~ao como direito sera condi~ao suficiente para eliminar uma nova 
categoria estigmatizante: a dos/das "erremegistas"? 

Fica-nos a interroga~ao de como gerir, de pleno, este direito em pafses, que, 
como no caso de Portugal, mantem avan~ados nfveis de legislativos a par corn pra
ticas mais fracas de implementa~ao e vigilancia sobre esse patrim6nio legislativo. 
Podera dizer-se que a for~a das propostas legislativas quase nos pode fazer esque
cer a fraqueza das suas ac~oes. 

3 -A gestao do programa e dos projectos assente em pw·cerias. Trata-se de 
parcerias heterogeneas que contam legalmente para a concep~ao e administra~ao do 
programa a nfvellocal e dos projectos a nfvel individual/familiar, tudo na expecta-
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tiva de criar urna designada cultura local de inser9ao. A rnaior diversidade espera
-se que cmTesponda urna capacidade de rnaior abrangencia das variadas dirnens5es 
da exclusao, logo tarnbern, das cornponentes do processo de inclusao. Urn dos desa
fios rnaiores eo de corno passar da norrnaliza9ao estatal para o ajustarnento contra
tual e cultural e, para isso, corno lidar corn o arnbiente tensional, como trabalhar o 
conflito? Portuguesarnente ignorando-o, ou trabalhando o seu potencial de elucida-
9ao e demarca9ao que permite pensar na sua reversibilidade? 

0 trabalho em parceria implica que se lhe reconhe~am as inteiferencias politi
cas a que o prograrna esta sujeito: nesta area de rnais ou menos reconhecido insu
cesso societal, havera a tendencia de rnuitos se quererern identificar com os suces
sos alcan9ados e enjeitar as responsabilidades do menos bern sucedido (o que, dada 
a complexidade do problema e da medida, pode ter urn peso muito significativo). 

A parceria inter dimensoes vdrias, pressupoe a capacidade de parceria intra. 
Precisando: como anirnar o trabalho inter parceiros que nao tern dentro das suas ins
titui96es e organiza96es exercitado a pm·ceria entre varios departamentos, (por 
exernplo os Regimes e a Ac9ao Social no ambito da Seguran9a Social, os cuidados 
prirnarios e os de interven9ao curativa, na Saude, etc ), entre os varios profissionais, 
entre diversos nfveis de interven9ao (dos mais orientadores a os mais ligados a 
implementa9ao )? 

As parcerias de ambit a local ( como 6 o caso) ha que reconhecer potencialidades 
e lirnites. Corno e hoje conhecido e relativarnente aceite, s6 uma pequena parte das 
causas dos problernas de exclusao terao rafz local e encontrarao solu9ao plena a esse 
mesrno nfvel local. A identifica9ao das causas globais tera de responder-se com 
solu96es que nao podem ser locais, isto e, ser hoje pat·ceria local e ter a aten9a0 
repartida entre o nfvellocal e as politicas nacionais e supranacionais. Isto significa 
qualificar, rnas tambem sobrecarregar a pat·ceria potenciando-a corno rnecanismo de 
vai-vem entre o locale dimensoes mais arnplas. 

Ligado ainda coma questao (princfpio, dispositivo, rnecanismo, metodo) da par
ceria, ela nao significa o rnesrno se tomada coma panto de partida ou coma panto 
de chegada, isto e, face ao contexto local e a particularidade dos problemas em 
causa irnporta trabalha-la como (pre)condi9ao ou como processo? 

Na experiencia portuguesa podem identificar-se dois tipos de coopera9ao: 

i) uma de orienta9ao mais horizontal, de rafz rural e correspondendo a formas 
tradicionais de coopera9ao e 
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ii) outra de orienta~ao mais verticalizada, de iniciativa oficial, estatal, prevista 
em documentos de polftica oficial quer nacionais, quer mais recentemente 
induzidos pela Uniao Europeia. 

Parece fazer sentido que a coopera~ao conte corn estas duas 16gicas, se o pro
cesso se quiser adequado as particularidades de cada contexto. 

Por outro lado, as rela~oes entre parceria e participar;iio exigem clarifica~ao. 
Uma das caracterfsticas dos grupos pobres e excluidos eo do seu defice de repre
senta~ao, de presen~a e interven~ao cfvica, condi~ao que os (e nos) enreda numa das 
mais pesadas destitui~oes. Ate que ponto os membros (mais comuns) corn assento 
nas parcerias locais representam ou podem (estao preparados e legitimados para) 
acolher e estimular a participa~ao da popula~ao abrangida e face a ela serem capa
zes se agilizar mecanismos de escuta e nao de "mera" transmissao. E importante 
avaliar, mais cedo do que tarde, quem tern assumido a represnta~ao dos pobres e que 
interesses tern defendido. 

Pode hoje ja falar-se em ganhos da experimentalidade feita corn base no traba
lho em parceria: i) o primeiro e sem duvida o ganho da clara responsabiliza~ao esta
tal, ii) a par de ganhos vindos do numero e diversidade dos parceiros envolvidos. 
De entre as cerea de 3100 entidades, 52% pertencem ao pod er local, 31% sao 
IPSS 's, Miseric6rdias e Mutualidades, 8% parceiros sociais convencionais, 9% 
outros. 

Tendo em conta esta composi~ao, pode falar-se de urn ganho mais extenso que 
proporcionou a recentrar;iio do Estado em contexto do local (locais) e que o man
tern aliado a prop6sitos de inova~ao, designando animando uma experiencia corn 
mar·gens de autonomia delegada noutros agentes. 

Outras questoes podem ainda levantar-se a partir dessa janela a que chamamos 
indiscreta: que sentido dar e que orienta~ao influenciar face aos hoje variadfssimos 
cachos de parcerias existentes a n(vellocal, todas apostadas na 16gica da territoria
liza~ao (os Territ6rios Educativos de Educa~ao Prioritaria- TEIP's, as Comissoes 
de Protec~ao de Menores, os Projectos do Programa Nacional de Luta Contra a 
Pobreza, os Programas Integrar, Ser Crian~a, Urban, etc). A 16gica da territorializa
~ao podera inovar e melhorar se nao reproduzir os vfcios e sobreposi~oes que mar
caram a gestao sectorizada. 

A necessidade de acentuar e acelerar a articular;iio do RMG corn outras medi
das dirigidas para a inclusao dos exclufdos, podendo ter expressao e desenvolvi-
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mentos a nfvellocal, exige e for9a compromissos politicos mais amplos cuja com
petencia nao reside no local. 

Da coopera9ao profissionalizada e institucional e de esperar melhorados 
nfveis de informa9ao, espa9o de consulta e decisao corn consequencias por exem
plo no melhor uso dos recursos dos servi9os, redu9ao das taxas de nao recebimento 
ou nao candidatura as presta96es, maiores indices de recorrencia e confian9a nos 
servi9os. Mas para tudo isto importa que as CLA's, nao se transformem em claques 
ou clas (que, como e sabido, vivem de cumplicidades indiferentes ao direito e aos 
direitos) 

4 - E por ultimo o RMG coma uma janela aberta sob re as prdticas profissio
nais. E aqui, apenas duas ou tres notas. 

Seja-me permitido que em primeiro lugar saliente o notavel papel daque
las/daqueles que deram corpo a fase experimental da medida em condi96es de 
reconhecida adversidade: de ausencia de recursos, de lacunar compreensao da 
extensao e implica9ao da medida, de insuficiente motiva9ao de parceiros, face a urn 
aparelho administrativo burocratico emperrado, rfgido e pouco inteirado de outras 
especificidades que nao as estandardizadas. 

Ate ao momento, as praticas profissionais, ate talvez pelos motivos apontados, 
tern reproduzido muitas das cultivadas fronteiras disciplinares, construidas sob urn 
paradigma desajustado para a compreensao e interven9ao multidireccionadas no 
campo da pobreza e exclusao social. 

Na sua extensa reflexao sobre a pobreza e exclusao social, Amartya Sen privi
legia como instrumento fundamental no enfrentamento da pobreza o desenvolvi
mento do que designa de capacidade/capacita9ao, que identifica como pedra de 
toque e primeiro espa9o de vantagem. 0 seu foco no desenvolvimento da capaci
dade significa: i) nao enfatizar os bens como tal, mas considera-los na medida do 
que permitem a alguem fazer de si e da sua vida, e ii) desenfatizar tambem a utili
dade associada corn o que e feito dos bens e recursos distribufdos. Ora quando se 
enfatiza como questao central o desenvolvimento de capacidades, a metrica dos 
bens e recursos ou rendimentos sera feita a partir das condi96es que permitirao gerar 
possibilidades de escolha individual (diferentemente da metrica da utilidade que se 
pauta por urn receituario padronizado de escolhas). Traduzido este objectivo na 
esfera do que pode estar compreendido por inser9ao e na autonomia que lhe deve 
subjazer, percebe-se que esta e uma area de extensos compromissos interprofissio
nais e cfvicos, bem para alem da administra9ao da medida. Podendo reconhecer que 
muitos tecnicos contribufram para o nao depauperamento (isto e a sua concep9ao e 
implementa9ao ajustada e imaginativa) da medida, pode, por outro lado perceber-se 
a tensao entre estas praticas e as convencionalmente divisivas entre profissionais 
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pensantes, investigadores e avaliadores e os executores e experimentadores que ali
mentam as reflexoes subsequentes, mas s6 excepcionalmente nelas participam de 
pleno. 

0 desafio que esta neste terreno colocado aos tecnicos esta igualmente posto as 
instituiy5es, desafiando o seu habitual papel em direcyao a outras formas de conju
gayao e cooperavao. 0 mandato hoje e mais extenso do que a execuyao: a coopera
vao inter profissional faz parte do lexico aceite e, por isso, deve integrar-se nas pra
ticas profissionais e o mesmo corn o trabalho interinstitucional. A exigencia 
(auto)imposta de inova9ao, implica dar passos tambem numa cooperavao interinsti
tucional refeita. Lembro-me , como todas n6s, dos extensos trabalhos que tern sido 
feitos a prop6sito da pobreza, mas sobretudo centrados nas praticas dos profissio
nais ditos da linha da frente (Assistentes Sociais primordialmente). Para alem da 
deturpayao em que muitos assentam sobre o que e a participayao interdisciplinar, 
chega a confundir-se a polftica de enfrentamento dos problemas corn as pniticas 
profissionais que medeiam alguns passos da sua implementayao. 

0 que sera uma articulavao interdisciplinar mais inovadora e comprometida que 
fava do conhecimento uma propriedade colectiva e nao seja isolacionista face aos 
riscos da interven9ao? Tenho para mim que urn passo importante e veneer a timidez 
versus auto-suficiencia profissionais como formas dispensaveis de encontro entre 
contributos. 

A necessidade de agir sobre as pessoas e sobre as estruturas implica rever os 
mandatos disciplinares tal como os temos protagonizado. Revis5es tambem se pre
cisam quanto a atribuivao de importancia e hierarquia que tern resultado de se tomar 
como campo de intervenyao o nfvel individual, o nfvel institucional, os nfveis intra 
ou interinstitucionais, ou os de acesso directo as fontes decisoras. Em trabalhos que 
implicam esta abrangencia, a importancia do efectuado nao resulta do papel estra
tegico que urn deles pode ter, momentanea e isoladamente, mas, sobretudo, da con
jugayao conseguida entre os varios factores. 

E a partir desta janela indiscreta, da qual se ve tarn be m algo do que tern si do ( e 
podemos dispensar) na prestayao do designado Estado providencia, ainda poderia
mos deixar uma Ultima interrogayao. 0 sentimento (mais do que menos) generali
zado do interesse polftico desta medida (RMG) pode faze-la con·er riscos que afec
taram aquela forma politica de Estado - a sua polftica de contentamento. Isto e de 
tanto admirar a obra que fez esqueceu-se de manter uma auscultayao crftica da rea
lidade que !he desse conta do que estava em mutavao e estimulasse as alterav5es de 
polftica necessarias. E pm·que reconhecemos que tal politica de contentamento ofus
cou o que poderia ter sido uma dinamica de ajuste e ganho para os que mais depen
diam do Estado providencia (que vieram a ser dos menos "beneficiados"), temos 
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pois conhecimento, experiencia feita ou analisada que nos exige estar no RMG na 
posi~ao de interpelar e ser interpelado, o que exige que se releve o muito que de 
adequado acontecenl., mas aprendendo a detectar e corrigir as areas de incumpri
mento e insucesso. 

E por falar em janelas ... grata a organiza~ao que abliu esta janela de debate. 
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