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RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO 

Relat6rio Final do Estudo de Acompanhamento e Avalia~ao 

Foi apresentado o Relat6rio Final do Estudo de Acompanhamento e Avaliac;ao 
do Rendimento Mfnimo Garantido, relativo a fase experimental que decorreu entre 
Julho de 1996 e Junho de 1997. 0 processo de estudo e acompanhamento foi reali
zado pelo CIES - Centra de Investigac;ao e Estudos de Sociologia atraves de uma 
equipa coordenada por Lufs Capucha e Maria das Dores Guerreiro. 

0 Relat6rio agora disponfvel, e cuja leitura se recomenda a todos os trabalha
dores sociais e agentes locais envolvidos na aplicac;ao desta medida, procura, no pri
meiro capftulo, a clarificac;ao do quadro de conceitos relacionados com o Rendi
mento Mfnimo Garantido. Num segundo capftulo e dedicado a concepc;ao, gestao e 
operacionalizac;ao da medida, analisando designadamente as principais caracterfsti
cas e opc;oes estrategicas do RMG em Portugal e na sua relac;ao comas orientac;oes 
europeias para as polfticas sociais. A ultima parte deste capitula e dedicada a avalia
c;ao da operacionalizac;ao e lanc;amento da medida. 0 terceiro e quarto capftulos 
ocupam-se da caracterizac;ao e avaliac;ao da execuc;ao da fase experimental. Um 
ultimo capitula e constitufdo pelas conclus6es e recomendac;oes do grupo de acom
panhamento e avaliac;ao. 

Com base na informac;ao compilada no Relat6rio, destacam-se alguns aspectos 
relativos a fase experimental do RMG, segundo dados relativos a Dezembro de 
1996. 

0 RMG foi requerido por 15 201 famflias abrangendo 50 447 pessoas. Na 
mesma data tinham sido deferidos processos relativos a 6 928 famflias correspon
dentes a 24 024 pessoas, pouco mais de metade da populac;ao que se estimava 
abranger. 0 numero de processo indeferidos cifrava-se em 3 453, na sua quase tota
lidade justificados pela existencia de rendimentos superiores aos legalmente defini
dos (89,5% dos casos). A nao aceitac;ao do programa de inserc;ao esteve na base do 
indefetimento de 1,6% dos casos. 
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Em termos de caracteriza~ao social dos requerentes cujos processos foram defe
ridos verifica-se que 41,1% das famflias abrangidas sao famflias nucleares com 
filhos sendo igualmente significativa a presen~a de familias monoparentais fernini
nas (20,3%) e de isolados ( 16,6% ). Trata-se de uma popula~ao jovem ja que 22,3% 
se situa no escalao etario 25-34 anos e 24, 9% no escalao 35-44 anos. Os idosos 
representam 9,7%. A distribui~ao por sexos e equilibrada ea analise segundo a ori
gem etnica do requerente revela a presen~a de 5,2 5 de africanos e 6,4% de ciganos. 
Quase metade dos requerentes com processos deferidos nao possui qualquer grau de 
ensino sendo que 24,1% sao analfabetos. 44,8% possui o 1.0 ciclo do ensino basico. 
A situa~ao face ao trabalho dos requerentes revela que 45% dos requerentes sao 
activos desempregados e 23,5% activos empregados. Os dados sobre problematicas 
que afectam alguns beneficiarios do RMG, requerentes e outros membros dos agre
gado familiar, verifica-se que 181 agregados (em 29 projectos) integram um ou 
mais membros toxicodependentes, 305 agregados (em 40 projectos) com um ou 
mais membros alco6licos e 385 agregados com um ou mais membros com defi
ciencia (47 projectos). 

Relati vamente aos programas de inser~ao em Maio de 1997 tinham si do assina
dos 1 585 acordos, correspondendo a 4 782 pessoas, 19,9% das pessoas abrangidas 
por processos deferidos. Estavam dispensadas de programa de inser~ao 3 033, 
12,6% das pessoas abrangidas por processos deferidos. 67,5% dos beneficiarios do 
RMG nao estava, a data, nem envolvida nem dispensada de programa de inser~ao. 
Os motivos de isen~ao prendem-se coma idade (34,7%), estado de sa(Jde (18,7%) 
e sobretudo por ja se encontrarem integradas numa actividade, embora nao se dis
ponha de informa~ao sobre a natureza da sua ocupa~ao. Segundo o Relat6rio 
"0 apoio psicossocial, a melhoria das condi~5es de saude e a frequencia do sistema 
educativo, regular ou recorrente, sao as areas privilegiadas pelos projectos ... as 
areas ligadas ao emprego - integra~ao em mercado de trabalho, cria~ao do 
emprego proprio, ajuda na procura de emprego e encarninhamento para Programas 
Operacionais- suplantam a forma~ao profissional. Destaque-se o elevado numero 
de pessoas encaminhadas para POC's, solu~ao provis6ria que, a longo prazo, nao 
resolve certamente os problemas de integra~ao destas popula~5es" (p. 131). 

Quanta aos efeitos do RMG, verifica-se que, ao contrario de urn dos efeitos 
esperados, uma escassa ou nu1a liga~ao corn outros programas, enquanto via de 
canaliza~ao de esfor~os e recursos para as camadas da popula~ao mais carenciada, 
a excep~ao. A reclama~ao de presta~5es sociais da seguran~a social, registou-se 
corn urn numero reduziclo de pessoas (167). A inser~ao de crian~as em equipamen
tos sociais, corn 127 cas os (em 20 projectos ), a integra~ao profissional, corn 94 pes
soas (em 20 projectos) e a forma~ao inicial, orientada para o desenvol vimento social 
e pessoal, corn 174 casos (em 10 projectos), sao as areas em que se registam efei-
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tos mais significativos para os beneficiarios do RMG. Acresce, como um dos maio
res efeitos indirectos reconhecidos na fase experimental, o retorno das crianyas a 
escola. Mas como refere o relat6rio "o efeito mais visivel nos destinatarios e a 
melhoria das condi96es de vida, directamente associada ao recebimento da presta
yao pecuniaria. Em geral, os beneficiarios utilizam a verba recebida para melhora
rem a sua alimentayao, comprarem roupa e artigos diversos. A prestayao, em con
junto com os apoios complementares, tem incidencia em melhorias na habita9ao 
(realizayao de obras de melhoramento da casa), na saude (compra de medicamen
tos) e, nalguns casos, permitiu que fossem saldadas dfvidas .... as melhorias na vida 
dos agregados sao em regra acompanhados de um aumento da auto-estima dos 
beneficiarios" (p. 159). 

As conclusoes e recomenda96es do relat6rio estao estruturadas em torno de tres 
eixos essenciais: o acesso a medida, as parcerias e a inseryao, que pela sua dimen
sao e canicter sintetico e estruturado se recomenda vivamente a leitura. Retenha-se 
uma das principais conclusoes: "0 RMG parece estar a abranger aqueles que que
ria beneficiar" (p. 186). 
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