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RENDIMENTO MINIMO 
E INSER<;AO DE GRUPOS EM DESTITUI<;AO: 

EXPERIENCIA PORTUGUESA - REGIAO CENTRO I AVEIRO 

Cristina Fangueiro * 

Agradeyo a oportunidade que me foi dada de poder participar neste semimirio e 
You iniciar a minha interYenyao corn a apresentayao de urn pequeno filme que 
caracteriza e retracta a realidade quanto ao conjunto de respostas da Seguranya 
Social/AcyaO Social, desenYOlYidas no ambito de interYenyaO do Centro Regional 
de Seguranya Social do Centro. 

A lei 19/A criou em Junho/96 o R.M.G. instituindo uma prestayao do Regime 
nao contributiYo da Seguranya Social e um programa de Inseryao Social. Esta 
medida teYe um perfodo experimental de um ano, tendo a mesma sido generalizada 
a partir de 1 de Julho/97. 

A experiencia de que YOU falar decon·e no Distrito e Concelho de AYeiro, Fregue
sia deS. Jacinto, que se iniciou ainda no ambito de um Projecto Piloto do R.M.G .. 

Ainda que existam outras experiencias gratificantes na Regiao Centro, a selec
yao desta, deYeu-se ao facto de ela apresentar caracterfsticas muito especfficas, 
tendo sido utilizada uma metodologia de interYenyao articulada a outros projectos e 
ter um cariz essencialmente preYentiYo, suportado por uma parceira local efectiYa. 

S. Jacinto e uma Freguesia do Concelho de AYeiro, como ja referi, situada na 
orla litoral, enquadrada por uma beleza e recursos naturais e paisagfsticos impor
tantes de que salientamos "reserva natural das dunas", potenciadores do desenYol
Yimento local, desde que deYidamente rentabilizados. 

* Centra Regional de Seguran~a Social do Centra. 
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Corn uma area geografica de 13,02 Km2, tern uma popula~ao residente, de cerea 
de 950 habitantes, que vive essencialmente da pesca artesanal e de uma agricultura 
de subsisH~ncia. Os estaleiros, outrora grandes empregadores, foram progressiva
mente dispensando mao de obra. 

A pesca artesanal e uma actividade sazonal, incerta, muito dependente das con
di~oes climatericas, colocando assim os pescadores e suas farnilias em situa~ao de 
precaridade/carencia. 

Acresce ainda a fraca acessibilidade a sede do Concelho, conforme o acetato que 
apresentamos, da qual dista cerea de 60 Km por via tenestre, sendo a liga~ao pela 
ria mais rapida (cerea de 15 minutos em lancha), mas menos funcional, dada a loca
liza~ao dos cais e a posterior necessidade de apanhar transporte publico. Daqui 
decotTe uma situa~ao de grande isolamento, corn implica~ao directa no quotidiano 
da popula~ao, nomeadamente ao nivel da escolaridade e emprego. 

• Pelas razoes referidas, a Freguesia deS. Jacinto foi definida como zona prio
ritaria para a implementa~ao de urn dos primeiros projectos piloto do R.M.G. 
na Regiao Centro. 

• A Comissao Local de Projecto (CLP), agora Comissao Local de Acompa
nhamento (CLA), composta por: Camara Municipal de Aveiro, Servi~o Sub
-Regional de Aveiro, Centro de Emprego de Aveiro, Ensino Recorrente e 
Educa~ao Extra-Escolar, Unidade de Saude deS. Jacinto, Junta de Freguesia 
de S. Jacinto e Centro Social Paroquial deS. Jacinto, apoiada no teneno por 
urn nucleo executivo empenhado e dinamico desenvolveram todo o trabalho 
de diagn6stico das familias requerentes ao R.M.G., identificaram e caracteri
zaram os recursos disponiveis, activaram as parcerias e delinearam, corn a 
participa~ao activa das famflias os respectivos programas de inser~ao. 

Destas areas de Inser~ao, as que nos aparecem em n(unero mais significativo sao 
as designadas como apoio psico-social cruzadas ou nao corn a vertente emprego e 
educa~ao. 

Este aspecto preocupa-nos por·que ainda nao foram constituidas equipas multi
disciplinares corn forma~ao especifica para assegurarem adequadamente o acompa
nhamento I tratamento destas situa~oes, nomeadamente para terapia de grupo e tera
pia familiar. Normalmente as situa~oes de apoio psico-social aparecem aliadas a 
necessidades de forma~ao de base, que tera que ser associada a apoio no domicilio. 

lnter\'enrdo Social. 15116, 1997 
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Assim, projectamos para a candidatura a medida 2 do Sub-Programa Integrar a 
obten~ao dos recursos que nos faltam e que reputamos como indispensaveis, a fim 
de garantir possibilidade de forma9ao profissional, bem como equipas tecnicas para 
enquadramento e acompanhamento espedficos. 

No caso presente o S.S.R. de Aveiro apresentou urn projecto de candidatura no 
ambito da medida 2 do Sub-Programa Integrar denominado "FORMA" direccio
nado para a forma~ao de Ajudantes Familiares, de ambito distrital com recruta
mento de formandos em todos os concelhos com os seguintes objectivos: 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

(32) 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

(pclo men os I 0% de 
fam!lias beneficiarias 

doR.M.G.)) 

• Promover a mudan~a de atitudcs dos fonnandos e em geral a sua auto-estima; 
• Favorecer a melhoria da qualidade da sua vida; 
• Melhorar o relacionamento intcqJcssoal, familiar e com a comunidade; 

• Promover a satisfa~ao pessoal no trabalho com as famflias; 
• Encorajar a colabont~ao com a cquipa pluridisciplinar. 

• Verificar dificuldadcs clomcsticas das fam!lias beneficiarias do R.M.G., possibi
litando aos tecnicos de interven~ao social diagn6sticos corTectos e Programas de 
Inscr9ao adequados; 

• Contribuir para a mclhoria das condi~6cs de vida das famflias, proporcionando
lhes aprendizagcns csscnciais. 

E tambem objecto desta candidatura refor~ar no co-financiamento para 1998 os 
encargos com pessoal tecnico nao docente, por forma a constituir uma equipa em 
qualidade e quantidades capaz de suprir os handicaps ainda existentes. 

Ainda em articula~ao com outros programas, gostaria de relatar outra ac~ao no 
ambito deste projecto: 

Tivemos conhecimento que uma empresa Multinacional num concelho lim1trofe 
estaria interessada em sub-contratar a outra empresa na Pol6nia, a montagem de 
componentes para o produto do scu fabrico, estando a Multinacional disponfvcl 
para dar forma9ao, fornccer os componentes electricos e adquirir posteriormente 
toda a produ~ao. 

De imediato intensificaram-se csfor9os, no sentido de essa empresa poder ser 
constitufda em S. Jacinto, apoiada por uma candidatura ao RIME que enquadrasse 
beneficiarios do R.M.G .. 

lnter\'enriio Social, 15116, /997 
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No entanto, atendendo as caracterfsticas dos beneficiarios do R.M.G. (analfabe
tismo, falta de auto-estima e disfuncionalidades multiplas), verificou-se que nesta 
fase seria impossfvel avanyar corn eles para a cria9ao de uma empresa ou qualquer 
outra estrutura de suporte do servit;o de subcontratat;ao. 

Contudo, nas reunioes da CLP/CLA e Nucleo Executivo detectou-se existir um 
grupo de jovens com idades compreendidas entre os 19 e 25 anos que a partir de 
Agosto de 1998 seriam potenciais beneficiarios do R.M.G., ja que entrariam numa 
situat;ao de desemprego sem protect;ao. 

Assim, alargou-se o ambito de intervent;ao e de influencia da CLA e do nucleo 
executivo, passando tambem a estar envolvido no processo, o coordenador regional 
do RIME, o Instituto Ant6nio Sergio, a Coordenadora Distrital do R.M.G. e eu pro
pria como Coordenadora Regional do R.M.G .. 

Estes, em reuniao corn os potenciais beneficiarios, com o representante da 
empresa Multinacional, com urn vereador da Camara Municipal de Aveiro e corn o 
Presidente da Junta de Freguesia, decidiram que se constituiria uma cooperativa 
corn 9 trabalhadores e esta elaboraria uma candidatura ao RIME (Rosolut;ao do 
Conselho de Ministros n. 0 154/96 de 17.09). 

Este grupo, embora sem os handicaps do anterior, apresentava tambem algumas 
limitat;5es, sobretudo no que respeita a organizat;ao e gestao. 

Por este facto ficou clecicliclo que os cooperantes nomeariam um gestor por 
forma a assegurar a aclcquacla gcstao clesta micro-empresa industrial. 

Este processo esta em desenvolvimento, tendo s6 a terceira tentativa sido possf
vel fazer aprovar uma denominat;ao comercial para a constituit;ao da cooperativa. 

A Junta de Freguesia disponibilizou instalat;i5es que estao em vias de conclusao 
de acorclo com o projecto elaborado pela Camara Municipal de Aveiro. 

Para alem dos equipamentos fornecidos pela Multinacional, o completo apetre
chamento da empresa sera assegurado atraves da candidatura ao RIME, 

ja que este programa apoia nao s6 a componente investimento como tambem a 
criat;ao de emprego. 

Com esta iniciativa preveniu-se a possibilidade de aumentar o numero de bene
ficiarios do R.M.G., pelo que considero este exemplo relevante, em que a Act;ao 
Social abandona mais uma vez o seu cariz remediativo, apostando na prevent;ao. 

lnterrenr!lo Social. 15116. 1997 
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Anexos: 
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Deferidos 
lndeferidos 

Cristina Fangueiro 

PROJECTO PIUITO EIIPERIMENTAI. DE ACOAO SOCIAl DE SJACim/DISTRITIJ AVEIRO 
RMG 

Processos 
Familias N° Pessoas 

15 
3 

50 
11 

Em Apreciacao 
Cancelados 

IEntrados 
------

lndeferidos 
16% 

4 
22 

Cancelados 

N°PROCESSOS 
FAMILIARES 

setembro/1997 

Deferidos 
68% 

N°PESSOAS 
Setembro /1997 

Deferidos 
72% 

8 
69 

lnren·en~'ao Social. 15116, 1997 
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REQUERENTES POR ClASSE ETARIA E SEXO 
PROCESSOS DEFERIDOS 

217 

12r---------------------------------------------------~ 

10+-----------------------------------------------------

4 +----------------------------------------------

2+----

0 

«18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
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»65 M 
TOTAL 
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11 
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TIPOSOE 
AGREGADOS FAMILIARES N" 

NUCLEAR SEM FILHOS 3 
NUCLEAR COM FILHOS 7 
MULHER COM FILHOS 3 
MULHER ISOLADA 1 
HOMEM ISOLADO 1 

RMG 
PROJECTO PILOTO EXPERIMENTAL DE ACQA.O SOCIAL DE 

S.JACINTO 

20% 

TIPOS DE AGREGADOS 
FAMILIARES 
SETEMBR0/1997 

MULHER 
ISOLADA 

HOME M 
ISOLADO 

7% 

NUCLEARSEM 
FILHOS 

NUCLEARCOM 
FILHOS 

46% 

lnter\'en~·ao Soda/. 151 I 6. 19Y7 
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VALORES ATRIBUfDOS 

VALOR MAXI MO- 84.000$00 

VALOR MfNIMO- 1.000$00 

Intervenriio Social, 15!16, 1997 

VALOR MENSAL TOTAL 
458.359$00 

SETEMBRO I 1997 
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PROCESSUS fAMiliARES CANCElADOS 

Altera~ao 

Rendimentos 
- tntegraqao 

Mere ado 
Trabalho 

50% 

MOTIVOS 

Nao 
Cumprimento 
do Programa 
de lnser~ao 

25% 

lnteJTenri'io S'ociaf. 15/16. /997 
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L 

Educa(fiio 

1nterre111;do Social, 15!16, 1997 

l!'lanlnlalllllll: 14 
1.® PHUIIIIBI'IIIIIIII: 41 

Areas de lnser~o 

Escolaridade Obri at6ria 

Amas/Creche/Creche Familiar 
ATL 

Habita(fao 

221 
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Apolo Psico~social 
39% 

Ac~Ao Social 
Total= 55% 

Apolo Pslco..Soclal 
22% 

Ac~Ao Social 
Total: 35% 

AREAS DE INSER<;AO 

Habita~SAO 

3% 

Ac~o 
Social 

16% 

Cristina Fangueiro 

AREAS DE INSER<;AO/REGIAO CENTRO 

Ac~Ao Social 
13% Saolde 

26% 

Emprego 
11% 

lnterrent'ilo Social, 15/16, 1997 


