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PROJECTO PILOTO 
DO RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO- GOIS 

Ap6s as Ultimas Eleiyoes Legislativas e de acordo corn o Contrato de Legisla
tura do actual Governo, apresentamos em Novembro de 1995 (na qualidade de 
Deputado da Assembleia da Republica), urn requerimento ao Governo para que 
G6is fosse abrangido por urn Projecto Piloto do Rendimento Mfnimo Garantido. 

Este nosso pedido justificava-se atendendo ao elevado numero de famflias que 
se encontravam em situayao de grave carencia econ6mica, levantamento efectuado 
no ambito do trabalho que tern vindo a ser desenvolvido pelo Projecto de Desen
volvimento Integrado de Acyao Social- PDIAS. 

Em Dezembro de 1995, constituiu ja preocupayao da Autarquia criar uma 
rubrica especffica no seu Plano de Actividades para o ano de 1996, designada por 
Rendimento Mfnimo Garantido, de fmma a que fossem criadas condiyoes a imple
mentayao desta Medida que para o Concelho de G6is tinha tanto de necessaria como 
de prioritaria e para permitir que a Camara Municipal participasse activamente nos 
Programas de Inseryao quer directamente quer indirectamente, isto e, atraves de 
transferencia de verbas para outras Instituiyoes. 

Em Abril de 1996, aquando da visita a G6is de Sua Excelencia o Secretario de 
Estado da Inseryao Social foi de novo reiterado o pedido de contemplar G6is corn 
o Projecto de Rendimento Mfnimo Garantido. 0 mesmo pedido foi formulado a Sua 
Excelencia o Ministro da Solidariedade e da Seguranya Social em meados de Maio 
do mesmo ano. 

* Presidente da Camara Municipal de G6is. 
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Na sequencia de todos estes pedidos, elaborou-se o respectivo Projecto de Can
didatura, denominado "Premiar", o qual mereceu parecer favonivel do Ministerio 
da Solidariedade em Julho de 1996. A designa9ao do Projecto teve na sua base urn 
princfpio essencial: premiar um trabalho livremente realizado ouum acordo livre
mente assumido. 

Ap6s varias reuni6es de trabalho, onde foi possfvel definir a estrutura da Comis
sao Local do Projecto, os Postos de Atendimento e os elementos constituintes do 
Nucleo Executivo, come9aram a dar entrada os primeiros processos de pedido da 
presta9ao pecuniaria. A organiza9ao da Comissao Local do Projecto assentou muito 
a sua estrutura e funcionalidade no PDIAS, o que facilitou toda a dinamica ate agora 
alcan9ada. 

Volvidos onze meses de funcionamento do Projecto Piloto do Rendimento 
Mfnimo Garantido de G6is, podemos afirmar que os resultados ultrapassaram as 
expectativas, estando constitufda em G6is uma verdadeira Rede Social Integrada, 
fruto das sinergias locais que se foram consolidando e de Parcerias Activas entre as 
diferentes Entidades que subscreveram o Projecto de Candidatura e tambem gra9as 
ao facto, de outros Projectos terem sido alvo de candidatura e aprova9ao, nomeada
mente, o P.L.C.P. e o P.A.I.I. . 

Os processos entrados sao ja cento e trinta, os quais cmTespondem a trezentos e 
setenta e dois indivfduos. · 

Destas cento e trinta famflias, quarenta e seis ja vinham a ser abrangidas por 
apoios na area da Ac9ao Social, mais concretamente ao nfvel do ja referido PDIAS. 

Neste momento temos ja vinte e oito famflias corn Programas de Inser9ao ao que 
cmTesponde cento e dez pessoas. 

Os Programas de Inser9ao, foram desde a primeira hora para n6s a vertente mais 
importante do Rendimento Mfnimo Garantido se atentarmos ao facto que a sua boa 
condu9ao e acompanhamento pode e deve garantir a integra9ao de todos os ele
mentos das famflias titulares da presta9ao a varios nfveis da Sociedade. Ao nfvel da 
forma9ao profissional ( qualifica9ao/requalifica9ao ), ao nfvel do mercado de traba
lho (mercado social de emprego, servi9os de proximidade) ao nfvel da Educa9ao 
( elevar o nfvel de escolaridade/frequencia de curso de alfabetiza9ao ), ao nfvel da 
Saude (tratamento e despistagem de situa96es de alcoolismo) ao nfvel da Habita9ao 
(recuperacan/melhoria das condi96es habitacionais) e tambem ao nfvel econ6mico 
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tendo em aten~ao que a presta~ao pecuniaria atribufda permite minimizar os efeitos 
da subsfdio-dependencia. 

A implementa~ao dos Programas de Inser~ao nao tern sido tarefa facil, dado que 
as respostas e recursos locais nao existem em numero suficiente para respondermos 
a todas as situa~oes, especialmente quando o problema da familia se centra funda
mentalmente ao nfvel do emprego. 

Contudo, temos vindo a fazer todas as diligencias para congregar esfor~os e 
articular respostas de modo a que de uma forma integrada consigamos delinear Pro
gramas de Inser~ao adequados a realidade locale de acordo corn as vontades mani
festadas pelas farnflias objecto destes mesmos Programas de Inser~ao. 

Testemunho disso e o envolvimento, empenhamento e participa~ao das Autar
quias Locais e das Institui~oes Particulares de Solidariedade Social, que tern vindo 
a assumir-se como verdadeiras "Empresas de Inser~ao" sem que para isso tenham 
feito qualquer tipo de exigencia ou tenham beneficiado de "medidas de excep~ao" 
para abrirem as suas portas e responderem afirmativamente ao que lhe tern sido 
pedido, dando provas que estao no caminho do verdadeiro exercfcio da solida
riedade. 

A titulo de exemplo, damos a conhecer o Projecto de Forma~ao Profissional des
tinado a preparar futuros Ajudantes de Lar e Centros de Dia, que foi implementado 
no Concelho de G6is a 27 de Dezembro de 1996, o qual foi subscrito pelo Centro 
de Emprego de Arganil e por todas as IPPS's Locais, as quais se comprometeram a 
receberem formandas na parte da forma~ao pratica- forma~ao em contexto de tra
balho e a criarem alguns postos de trabalho destinados a integrarem estas mesmas 
pessoas, para alem de assumirem uma percentagem dos encargos corn a Bolsa de 
Forma~ao a partir do oitavo mes. 

Todo este trabalho tern sido possfvel pela experiencia de trabalho desenvolvido 
em Rede no ambito do PDIAS e por outros Projectos Locais Integrados. 

Acreditamos que s6 corn esta metodologia contribufmos para a autonomia das 
famflias, para a sua auto-estima, para elevar a sua qualidade de vida, para promover 
a sua cidadania e, consequentemente para minimizar a fileira dos exclufdos. 

Se por urn ]ado temos tido participa~ao activa e efectiva das Entidades que subs
creveram o Projecto e das famflias, em todo o processo inerente a Inser~ao Social, 
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temos vindo a encontrar algumas dificuldades que em nosso entender urge ultra
passar, das quais salientamos a falta de canicter vinculativo de alguns Servi~os ao 
Projecto e ao mesmo tempo a escassa ou inexistente autonomia destes Servi~os em 
termos de Poder de Decisao, situa~ao que por vezes gera hiatos no desenrolar do 
Programa de Inser~ao e envolvimentos muito dfspares, sobretudo no que se refere a 
cria~ao de emprego. 

Uma outra dificuldade e a questao da inscri~ao na Seguran~a Social dos benefi
ciarios titulares da presta~ao pecuniaria que se encontram integrados em Programas 
Ocupacionais, cujas Entidades Promotoras nao podem regularizar esta situa~ao por 
condicionalismos inerentes a Institui~ao (quest5es financeiras) ou por imperativos 
legais (Camara Municipal). Estas dificuldades nao permitem alterar a situa~ao des
tas famflias em termos de direitos no campo da protec~ao social (abono de famflia, 
subsfdio de doen~a, outros) perpetuando-se assim os bloqueios a verdadeira cida
dania. 

Para alem disso, fruto da nossa experiencia, estamos convictos de que ha neces
sidade de criar mecanismos especfficos de apoio as farnflias beneficiarias. 

A titulo de exemplo podiam ser criadas linhas de financiamento especiais desti
nadas a aquisi~ao/recupera~ao de habita~5es, Programas especfficos ao nfvel da 
Forma~ao Profissional, etc. 

Em conclusao, o Projecto do Rendimento Mfnimo Garantido e para n6s urn ver
dadeiro Programa Integrado e Integrador das pessoas, conjugando uma resposta as 
suas necessidades basicas, de emprego e de assump~ao de uma verdadeira Cidada
nia que assenta no aproveitamento de algumas capacidades instaladas e que de outra 
forma nao permitem a participa~ao activa das pessoas num desenvolvimento que se 
deseja harm6nico, solidario, sustentado e sustentavel. 

Hd que continuar a investir na horizontalidade das ac~oes para ultrapassar 
definitivamente a ineficdcia da verticalidade dos Servi~os. 
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