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Resumo 

A presente investigação foi realizada no âmbito da tese de dissertação, lecionado pela 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, intitulado por “Mestrado 

em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local”, essencial para a 

obtenção do nível de qualificação nº 7. 

Esta tem como objeto de análise o NLI na implementação da política do RSI, fazendo 

notar o concelho de Beja como espaço de observação da política, captando o 

significado que a mesma assume neste local e a forma como se materializa e adapta 

através deste órgão local (NLI), a quem compete a gestão processual dos percursos 

de inserção dos beneficiários da política. 

A escolha de um contexto geográfico delimitado, neste caso, o concelho de Beja, 

prende-se pelo facto de o RSI ser uma política de âmbito territorial, que exige uma 

abordagem local, tendo em conta os recursos existentes no território e o seu 

desenvolvimento local. Os NLI, enquanto estruturas locais de representação setorial, 

que constituem o suporte da intervenção de proximidade, são compostos por parceiros 

de cariz obrigatório e facultativo, dependendo dos recursos/instituições existentes em 

cada território e que, de alguma forma, podem dar contributos para a integração e (re) 

inserção dos beneficiários de RSI. 

Nesse sentido, e de modo a incluir os processos de negociação, os diferentes atores 

envolvidos e as dinâmicas e poderes desenvolvidos, esta investigação revela o debate 

e discussão teórica e prática que nasce da perceção dos constituintes do Núcleo Local 

de Inserção de Beja sobre o funcionamento do mesmo e dos contributos na 

implementação da medida de política de RSI, para colmatar/minimizar situações de 

pobreza e exclusão social numa ótica de proximidade, tendo o local como cenário. 

 

Para o efeito tentou-se perceber, num primeiro momento, a opinião dos entrevistados 

sobre o propósito da política e a importância da coordenação, que ocorre nessa 

instância (NLI), onde atuam diversos atores/parceiros com interesses e distribuição de 

poder diferenciado, e por inerência entender o nível de envolvimento e o tipo de 

cooperação/articulação das entidades representadas, na adaptabilidade das respostas 

às necessidades dos beneficiários, bem como na capacidade de definir estratégias de 

prevenção e redução da pobreza e exclusão social.  
 

Palavras-chave: Rendimento Social de Inserção; Núcleo Local de Inserção; 

Percursos de Inserção; Intervenção Proximidade. 



 

Abstract 

The present investigation was carried out within the scope of the dissertation thesis, 

taught by the Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, entitled 

“Master in Social Service – Social Risks and Local Development”, essential for 

obtaining qualification level nº 7. 

Its object of analysis is the NLI in the implementation of the IHR policy, noting the 

municipality of Beja as a space for observing the policy, capturing the meaning that it 

assumes in this place and the way in which it materializes and adapts through this local 

body (NLI), which is responsible for the procedural management of the insertion paths 

of the beneficiaries of the policy. 

The choice of a delimited geographical context, in this case, the municipality of Beja, is 

due to the fact that the RSI is a policy of territorial scope, which requires a local 

approach, taking into account the existing resources in the territory and its local 

development. The NLIs, as local structures of sectorial representation, which support 

the proximity intervention, are composed of mandatory and optional partners, 

depending on the existing resources/institutions in each territory and that, in some way, 

can contribute to the integration and (re)insertion of RSI beneficiaries. 

In this sense, and in order to include the negotiation processes, the different actors 

involved and the dynamics and powers developed, this investigation reveals the 

theoretical and practical debate and discussion that arises from the perception of the 

constituents of the Local Center for Insertion of Beja on the functioning of the same and 

of the contributions in the implementation of the measure of policy of RSI, to 

fill/minimize situations of poverty and social exclusion in a perspective of proximity, 

having the place as scene. 

For this purpose, we tried to understand, at first, the opinion of the interviewees about 

the purpose of the policy and the importance of coordination, which takes place in this 

instance (NLI), where several actors/partners with different interests and distribution of 

power act, and inherently understanding the level of involvement and the type of 

cooperation/articulation of the entities represented, in the adaptability of responses to 

the needs of beneficiaries, as well as in the ability to define strategies for the 

prevention and reduction of poverty and social exclusion. 

Keywords: Social Insertion Income; Local Insertion Nucleus; Insertion Paths; Proximity 

Intervention. 
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Introdução 
O presente trabalho tem por tema “O Núcleo Local de Inserção na implementação da 

política do RSI: o caso do concelho de Beja”. Este foi motivado pela preocupação fruto 

da prática profissional quotidiana, no acompanhamento aos beneficiários de 

Rendimento Social de Inserção do concelho de Beja, especificamente à população 

residente na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira de Beja através 

da Equipa de Protocolo de RSI da Cáritas Diocesana de Beja, e pela participação 

enquanto técnico gestor de processo nas reuniões do Núcleo Local de Inserção. Os 

discursos políticos e informação disponibilizada nos meios de comunicação social 

sobre a prestação pecuniária e o acompanhamento que é feito a estas famílias, foram 

também alvo de inquietação e que, de certa forma, fomentaram a investigação, no 

sentido de compreender a sua relação com a pobreza e a exclusão social, no concelho 

de Beja. 

A medida de política social do Rendimento Social de Inserção, rege-se por uma 

legislação e está implementada a nível nacional, ainda que seja considerada uma 

política de âmbito territorial, que exige uma abordagem local, tendo em conta as 

principais necessidades da população/beneficiários de RSI nesse mesmo território, 

como os recursos existentes que possam contribuir para a eficácia da intervenção 

social no sentido da sua autonomização. Neste sentido, o concelho de Beja foi alvo de 

seleção para a investigação pelo facto de a investigadora exercer funções de TGP 

numa das Equipas de Protocolo existentes, o que torna o processo de recolha de 

dados mais prático e também, pelo facto de ter sido possível constatar através do 

Instituto Nacional de Estatística que as localidades do distrito de Beja, que apresentam 

um maior número de beneficiários de RSI no ano de 2021 são Beja e Moura, pelo que 

a seleção do concelho de Beja, não só é justificável, como fundamental e pertinente.  

O presente estudo está subjacente a uma questão de partida orientadora da 

investigação - «Será que o NLI de Beja funciona como órgão estratégico de criação de 

respostas de inserção adequadas e adaptadas às necessidades reais dos 

beneficiários do RSI e tem contribuído para a redução de situações de pobreza e 

exclusão social ao nível local?» 

Desta forma, o principal objetivo desta investigação passa por conhecer e 

compreender o contributo/papel do NLI na implementação da política do RSI, o tipo de 

articulação e o nível de envolvimento dos parceiros na operacionalização de respostas 
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às necessidades dos beneficiários da política e na prevenção e redução 

das situações de pobreza e exclusão social, no concelho de Beja. 

Já os objetivos específicos são: 

- Perceber se o processo de implementação da política do RSI é da responsabilidade 

do NLI, e consequentemente dos parceiros nele envolvidos; 

- Compreender se o modelo operativo utilizado (a nível organizativo/funcionamento) é 

o mais adequado ao concelho de Beja; 

- Compreender o tipo de articulação e o nível de envolvimento dos parceiros do NLI; 

- Entender as práticas implementadas pelo NLI e os seus efeitos na inserção dos 

beneficiários da política e na prevenção e redução da pobreza e exclusão social, no 

seu território de intervenção. 

Numa primeira fase da investigação, foi necessário rever bibliografia de forma a 

contextualizar e enquadrar com fundamento teórico as problemáticas inerentes ao 

estudo. Neste sentido, foi feita a divisão em dois capítulos - um primeiro capítulo sobre 

o Estado Social e as Políticas Sociais e, um segundo capítulo sobre o Rendimento 

Social de Inserção.  

No primeiro capítulo pretendeu-se elencar as caraterísticas e diversidades do Estado 

Social, referir o Estado Social e as Políticas de Ativação e ainda mencionar a 

importância do espaço local no contexto das políticas de ativação. 

Relativamente ao Rendimento Social de Inserção Social, elencado no capítulo II 

tornou-se imprescindível relacionar a medida de política social com conceitos de 

Pobreza, exclusão social e vulnerabilidade social, e contextualizar a medida desde a 

criação do Rendimento Mínimo Garantido à “nova” política do RSI. Ainda no presente 

capítulo, foi possível refletir sobre a intervenção contratual e de parcerias sociais e 

também sobre as atribuições e desafios dos Núcleos Locais de Inserção. 

No capítulo III, referente à metodologia de investigação, descreveu-se através do 

enquadramento metodológico qual o tipo de estudo que iria ser feito, quais os 

instrumentos de recolha de dados, bem como a forma como iria ser feito o tratamento 

dos mesmos dados. Foi necessário realizar uma caraterização do local de estudo, de 

forma a fomentar e justificar a pertinência da investigação. 
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Neste sentido, e de forma a procurar respostas para as questões 

colocadas, foram efetuadas entrevistas semi-estruturadas ao Coordenador de NLI, 

parceiros obrigatórios (Autarquia, Serviço de Emprego, Educação, Saúde) e parceiros 

facultativos (Cercibeja, Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo, Cáritas 

Diocesana de Beja e Centro Social, Cultural e Recreativo) do NLI de Beja. Assim, foi 

possível aplicar nove entrevistas na sua totalidade.  

No último capítulo da investigação, através da análise de conteúdo das respostas às 

entrevistas, foi possível realizar uma reflexão e discussão dos dados coerente e 

fundamentada, estando esta dividida por: o modelo organizativo/funcionamento do NLI 

de Beja; a participação/mobilização dos parceiros e das instituições/organismos 

públicos e privados e, a inclusão/inserção dos beneficiários versus pobreza e exclusão 

social. 

Foi feita a apresentação dos dados e sua interpretação e por último, foram expostas 

as considerações finais resultantes deste estudo e algumas reflexões sobre direções 

para um trabalho futuro. 
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Capítulo I – O Estado Social e as Políticas Sociais 

1 – O Estado Social: características e diversidades  
Na segunda metade do século XX, sobretudo após a segunda guerra mundial 

surgiram conceitos que vieram demarcar a época no que concerne ao Estado Social, 

com o objetivo central de implementar o sistema de proteção social para todos os 

cidadãos, mas em particular para os trabalhadores. Isto seria concebível através da 

“criação de um conjunto de direitos sociais e a produção de políticas públicas” 

(Marques, 2016, p. 68) 

O Estado Social é reconhecido pelo surgimento de novos direitos sociais, a promoção 

da universalidade e a defesa de um mínimo estado de bem-estar. É neste sentido que 

surgem as condições para a redefinição da relação entre Estado e a Sociedade Civil, 

que fez então emergir o inovador Estado Social, norteado pelos princípios da 

responsabilidade do Estado e também da igualdade de oportunidades. (Marques, 

2016) 

O modelo de Estado Social foi rapidamente surgindo em vários países, como é o caso 

da grande maioria dos países ocidentais, ainda que diferenciados a nível do seu 

processo, tendo em conta as realidades nacionais.  

Com base nessa heterogeneidade, Esping Andersen (1990) agrupou os países a partir 

de um conjunto de características, em três grandes modelos: liberal, social-democrata 

e conservador-corporativo, havendo lugar mais tarde para um quarto modelo de modo 

a integrar as características particulares dos Estados do sul da Europa. (Marques, 

2016, p. 69) 

Um primeiro modelo, denominado de modelo liberal de Estado Social, está patente em 

Inglaterra e com menor intensidade na Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Este 

modelo é caraterizado pela “existência de uma proteção pública, seletiva e residual, 

dirigida especificamente aos indivíduos de menores rendimentos e aos cidadãos 

inativos.” (Santos, 2011, cit. por Marques, 2016, p.69) É um modelo que assenta numa 

ideologia liberal, no qual existe uma duplicidade entre os que acedem a uma proteção 

social através do mercado, e aqueles que beneficiam de um sistema de proteção 

social pública, que se apresenta limitada e uniforme, com baixo nível de benefícios 

sociais. Para Santos (2001), assim:  

   (…) promove a convivência de um sistema dual de proteção pública e 
privada,    através do incentivo à intervenção do mercado, quer diretamente 
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através do apoio à subscrição de esquemas privados, quer 
indiretamente por meio da limitação a esquemas e níveis mínimos de proteção 
pública, de modo a não desincentivar a integração no mercado de trabalho. (cit. 
por Marques, 2016, p.69) 

Um segundo modelo, típico dos países escandinavos como a Dinamarca, Noruega e 

Suécia, é denominado de social democrata. Neste tipo de modelo, a proteção social é 

concebida enquanto direito de cidadania,  

(…) pelo que o grau de cobertura dos direitos sociais é universal (em caso de 
risco social os apoios são concedidos a todos os cidadãos de igual modo e 
independentemente da relação que possuem com o mercado de trabalho), e as 
políticas sociais assumem o objetivo central de redistribuição (Santos, 2001 cit. 
por Marques, 2016, p.70).  

Este modelo assenta na ideia do direito ao emprego a todos os cidadãos, na 

importância das receitas fiscais no financiamento das elevadas despesas sociais e, na 

existência de esquemas complementares de seguro social que facultam apoios 

suplementares aos trabalhadores (Esping-Andersen, 1990 cit. por Marques, 2016, 

p.70) 

Nos países da Europa ocidental como Alemanha, França, Itália, Áustria e Suíça está 

presente um modelo de Estado Social denominado de modelo conservador ou 

corporativista. Segundo Santos (2001), este é reconhecido pelo: 

elevado nível de garantia dos direitos sociais aos trabalhadores (com a 
consequente dependência entre direitos sociais e a participação no mercado de 
trabalho) e pelos sistemas de assistência social benevolentes para aqueles que 
não estão ligados ao mercado de trabalho (fora do sistema contributivo) (cit. 
por Marques, 2016, p.70). 

Neste modelo, os sistemas de segurança social são maioritariamente financiados 

pelas contribuições dos trabalhadores, pelo que são baseados na tradição 

bismarckiana. Para Ferrera, Hemerijick e Rhodes (2000) este modelo integra uma 

combinação de três traços principais: a generosidade das prestações pecuniárias 

(elevadas taxas de substituição de rendimentos, longa duração das mesmas), a 

essência compensatória das prestações e, o financiamento efetuado principalmente 

pela contribuição dos trabalhadores. Estas particularidades são concretizadas através 

de elevados níveis de despesa social que implicam um agravamento da carga fiscal e 

um aumento da taxa contributiva sobre os salários, razão pela qual alguns autores 

consideram que este modelo cria uma situação viciosa caracterizada pela alteração da 

relação entre o empregador e empregado (diminuição da responsabilidade do 

primeiro), pela obstrução que provoca no alargamento do emprego no sector privado e 
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público e, finalmente, pelo incentivo negativo (de abandono do emprego) 

provocado pelas regalias sociais. Trata-se da denominada “armadilha da inatividade” 

(Esping Andersen, 1996; Scharpf, 1997 cit. por Marques, 2016, p.70-71) 

Por último, proposto por Leibfried (1992) denominado de Latin Rim, o modelo de 

Estado Social caraterístico de países do sul da Europa como Espanha, Grécia, Itália e 

Portugal é caraterizado por a existência de um regime de bem-estar de ligação com a 

igreja, com uma provisão assente na família e nas organizações religiosas, com 

particular importância do voluntariado. (Marques, 2016) 

Embora os países do Sul da Europa demonstrem diferenciadas realidades 

socioeconómicas, Estivill (2000) considera existirem coincidências nos percursos de 

expansão dos seus sistemas de proteção social. Em todos os países referidos nos 

deparamos com um desenvolvimento desigual do capitalismo, e também marcados 

por longos Estados ditatoriais que lhes incutiram uma tradição centralista de Estado e 

que apresentam uma Igreja (Católica ou Ortodoxa). Isto, levou a um aparecimento 

tardio da segurança social pública e universal. (Marques, 2016) 

Ao analisar estas peculiaridades dos países do Sul da Europa alguns autores 

encontraram aquilo que designaram como “Síndrome do Sul”, cuja característica mais 

visível é a falta de determinação (softness) do Estado (ou a presença de um Estado 

frágil), a existência de um particularismo e clientelismo institucional e a promiscuidade 

público-privado (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996; Rhodes, 1996 cit. por Marques, 2016, 

p.71) 

É importante salientar que nestes países, quando comparados com a Europa do norte, 

o Estado Social surge tardiamente num período em que o mesmo entrava em crise na 

maioria dos países que já o tinha implementado. Para além disso, estes países 

enfrentam grandes dificuldades que advêm dos critérios de convergência em relação a 

UE que lhes são impostos, das fragilidades que apresentam face à concorrência 

comercial típica da globalização económica e da conjuntura demográfica desfavorável, 

com ritmo veloz de envelhecimento da população. (Marques, 2016, p. 73) 

Vários autores vieram refletir sobre o caso específico de Portugal em relação à sua 

adoção ao Estado-Providência. Santos (1990,1993 e 2001) através da comparação do 

caso português, entre os atributos ligados à forma política do Estado Providência dos 

Estados centrais, conclui que Portugal “não se adotou um Estado-Providência no 

sentido pleno do termo” (cit. por Marques, 2016, p.73) Esta dificuldade pode ser 

justificada por diversas razões, nomeadamente pelo facto da implementação do 



 

16 
 

Estado Social em Portugal ocorrer num contexto em que o mesmo 

entrava numa fase de perturbação e declínio nos países centrais da Europa Ocidental, 

aliado ainda às particularidades sociais, económicas e políticas do país. 

Portugal deparou-se com diversos entraves quanto à implementação do Estado Social, 

sendo um dos primeiros o facto de estar patente um regime ditatorial e autoritário. 

Assim, existiram elementos fundamentais à concretização do Estado que só foram 

possíveis após a revolução do 25 de Abril de 1974. Ainda assim, numa fase pós-

revolução, existiu entre o período de 1974 a 1978 uma forte preocupação com as 

tarefas de legitimação da nova democracia, não existindo condições para as tarefas de 

acumulação e desenvolvimento de capital.  

A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, é que permitiu, através 

dos fundos estruturais e dos fundos de coesão, reunir as condições para o equilíbrio 

necessário entre a legitimação e a acumulação, para o desenvolvimento sustentado 

das políticas de bem-estar social. (Marques, 2016, p. 74) 

Para Hespanha (2001), Portugal expressa-se através de um Estado Social misto que 

conjuga uma produção de bem-estar com uma lógica simultaneamente corporativista, 

liberal e universalista. O corporativismo estatal caracterizado pela relação entre o 

acesso aos direitos e o estatuto de trabalhador (contribuições) dominou largamente o 

campo das políticas sociais (ainda hoje presente em relevantes áreas do sistema 

público de proteção como a segurança social). O liberalismo presente na forte 

seletividade no acesso aos direitos e cujo critério principal de seleção é a condição de 

recurso. Por fim, o universalismo, que surge com a democracia instaurada em abril de 

1974, procurou acabar com os condicionalismos (seja de estatuto de trabalho e/ou de 

pagamento de contribuições) nas políticas sociais, embora o âmbito em que tal 

aconteceu de forma mais visível foi no serviço nacional de saúde. (Marques, 2016, 

p.75-76) 

Já no início do século XX, era possível encontrar algumas características particulares 

do Estado Social português, sobretudo da “polarização em termos de níveis de 

proteção, já que existe uma preponderância da proteção social dos trabalhadores em 

detrimento da proteção dos cidadãos integrados na área não contributiva” (Marques, 

2016, p.76) Assim, os indivíduos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam 

de uma fraca ou nula proteção social. Podemos ainda referir o caso do sistema de 

saúde universal, presente em Portugal e nos restantes países do Sul da Europa, em 

que os baixos níveis de despesas com os cuidados de saúde públicos, em simultâneo 

com elevadas despesas privadas nessa área. 
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Segundo Santos (2001), uma das particularidades da realidade nacional é  

a presença de um misto entre Estado, família e organizações do terceiro sector 
na provisão social”, esta que resulta numa permanente confusa entre atores e 
instituições públicas e privadas, provocando um conflito entre os princípios da 
universalidade e equidade inerentes ao Estado e o princípio do particularismo 
intrínseco a comunidade (cit. por Marques, 2016, p.77)  

Este fenómeno faz com que as organizações sem fins lucrativos fornecedoras de bens 

e serviços na área da ação social apenas tenham “(…) condições de se 

desenvolverem verdadeiramente quando enquadradas em estruturas dominadas por 

certos sectores sociais a quem o Estado se permitiu delegar, expressa ou tacitamente, 

certas funções de controlo” (Hespanha, 1999 cit. por Marques, 2016, p.77) 

Outra das particularidades da realidade portuguesa é a centralidade que a família 

assume através do papel da mulher, uma vez que quando comparado com os países 

do Sul este apresenta uma grande singularidade, dado que nestes países este papel 

de apoio à família, implica um baixo nível de empregabilidade, aliado a um sistema de 

equipamentos e serviços sociais de apoio à família pouco desenvolvidos. A  este nível, 

é possível verificar uma maior analogia com os países nórdicos, em que existe uma 

forte participação da mulher no mercado de trabalho, aliado ainda às questões do 

matrimónio, responsabilidades parentais e que tornam a conciliação entre a vida 

pessoal, familiar e profissional um processo complexo.  

Para Santos (2001) tal situação só é possível pela existência de uma “sociedade-

providência” que permite que a mulher concilie as responsabilidades domésticas com 

a participação no mercado de trabalho através, principalmente, do apoio da família 

alargada (cit. por Marques, 2016, p.77-78) Esta sociedade-providência tem amortecido 

a falta de provisão direta pelo Estado de bens e serviços de apoio à família, que 

transfere essa função para os indivíduos, as famílias e para as organizações do 

terceiro sector.  

Quanto às questões relacionadas com as situações de pobreza, Portugal apresenta 

uma caraterística que o distingue de outros países da Europa – “a existência de um 

número crescente de pobres que integram as estruturas produtivas, o que demonstra 

que o exercício de uma profissão não é um fator suficiente para evitar a pobreza.” 

(Marques, 2016, p. 78) Este fenómeno é justificável pela persistência de baixos 

salários e um elevado número de desempregados de longa duração. 

É sobretudo nas questões relacionadas com a pobreza, que é notória a fragilidade do 

Estado Social em Portugal, através da forte desigualdade de rendimentos mesmo 
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após as transferências sociais e na ineficácia das prestações sociais. Até 

à introdução do Rendimento Mínimo Garantido o sistema de segurança social possuía 

uma deficiente ou até nula cobertura dos grupos não enquadráveis nos esquemas de 

proteção social contributivos, pelo que a proteção social estava intrinsecamente 

interligada ao regime contributivo. (Marques, 2016) 

2 – Estado Social e Políticas de Ativação   
 
O Professor Silva Leal escrevia, em 1985, “Entendemos como políticas sociais as 

ações prosseguidas com vista à realização do bem-estar social”, referindo-se à 

Constituição de 1976 que pressupunha a unidade da política social (cf. artigo 91.°, n.° 

2), ainda que ela se mostrasse estreitamente relacionada com a política educacional e 

cultural. Na realidade, existem políticas sociais, necessariamente múltiplas e 

frequentemente dispersas.  

De qualquer modo, considerava ser possível, naquela data, em face da 
Constituição de 1976, “(…) conceber as políticas sociais como ações 
destinadas a realizar ou a satisfazer os direitos dos trabalhadores (tanto de 
natureza cívica como de natureza económica), os direitos sociais e o direito à 
educação. 

A política social é uma representação de interesses, pedidos e necessidades 

heterogéneas. Segundo Pereirinha (2008), a mesma simboliza as linhas de conduta 

coletiva ou decisões coletivas, que visam o desarmamento do conflito de interesses 

sem destruição das partes. De acordo com o autor, a política social é compreendida 

como uma atuação destinada à promoção e garantia do bem-estar, que se confunde 

com a atuação e as finalidades sociais do Estado-Providência. (Pereirinha, 2008, p. 

17) 

De acordo com Titmuss (1974), citado por Matos (2014),  

(…) o conceito de política social denota ação sobre meios e sobre fins, pelo 
que implica mudança: mudanças de situações, de sistemas, de práticas, de 
comportamentos, uma vez que inclusive a própria palavra «política» é 
orientada para a ação e orientada para o problema. 

Podendo a política social ser vista como um instrumento de mudança positivo, uma 

vez que pressupõe uma redistribuição de recursos, essa distribuição nem sempre é 

orientada no “(…) sentido de providenciar mais bem-estar e mais benefícios para os 

pobres, para as chamadas classes trabalhadoras, para os pensionistas, para as 

mulheres, para as crianças com privações ou para outras categorias de pobreza 

social.” (Matos, 2014, p. 17) 
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Assim, referido por Silva Leal (1985), será possível compreender o que 

escreve Matos (2014):  

Uma política social redistributiva também pode redistribuir sobre recursos 
materiais ou não materiais dos pobres para os ricos; de um grupo étnico para 
outro; da vida ativa para a velhice; entre rendimentos de grupos e classes 
sociais ou de outras formas. Assim, quando utilizamos o termo «política 
social», não devemos associá-lo automaticamente a uma aura de altruísmo, de 
preocupação com os outros ou de preocupação com a igualdade. Não 
devemos concluir que por qualquer país ter uma política social ou desenvolver 
serviços sociais, que realmente opera na prática para fins maiores de 
redistribuição progressiva, igualdade e altruísmo social. O que é «welfare» 
(bem-estar) para alguns grupos, pode ser «illfare» (mal-estar) para outros. 
(p.17) 

Segundo Titmuss (1974), citado por Matos (2014), a política social pode-se dividir em 

três modelos de acordo com a sua função:  

(…) o primeiro que defende que existem dois canais «naturais» de bem-estar, 
são eles o mercado e a família, e apenas nas situações em que estes canais 
não funcionam é que as políticas sociais devem ser implementadas, 
constituindo-se um modelo de welfare residual; o segundo que defende que as 
necessidades sociais devem ser encontradas com base no mérito, no 
desempenho e na produtividade e neste seguimento, as instituições de welfare 
devem funcionar como complemento à economia; e um terceiro modelo que vê 
as instituições de welfare enquanto instituições mais integradas na sociedade, 
promovendo serviços universais fora do mercado e baseadas no princípio da 
necessidade, modelo este que é baseado em parte nas teorias sobre os 
múltiplos efeitos da mudança social e do sistema económico, e noutra parte, no 
princípio da igualdade social. (p.17-18) 

É importante salientar que segundo Pereirinha (2008) a política social é encarada 

como uma política pública e quando fala de política social refere-se a um conjunto de 

políticas sociais, favorecendo a natureza conjunta que estas políticas têm na 

identificação social das políticas públicas no Estado-Providência modernos  

(Pereirinha, 2008, p. 18). É também certo para o autor que as políticas denotam-se 

pela forma como são feitas ou realizadas, sendo todo um processo seguido na sua 

conceção e execução. O que diferencia a política social das restantes políticas 

públicas é o facto de esta seguir uma finalidade de garantia e de promoção de bem-

estar na sociedade, (o chamado welfare), através da consagração de direitos sociais e 

das condições necessárias à sua realização na sociedade (Pereirinha, 2008, p.19-21). 

Matos (2014) na sua dissertação sobre “O Estado-Providência em Portugal e as 

Políticas Sociais: avaliação da implementação das Cantinas Sociais” escreve, “Os 
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Estados-Providência materializam-se através de políticas sociais, 

planeadas, enquadradas e implementadas de acordo com os fins dos mesmos.” 

(Matos, 2014, p. 17) 

Sendo que a conceção programática do Estado-Providência,  

(…) defende a implicação do Estado, sem definição de mínimos prévios, na 
concretização de um entendimento adquirido de boa sociedade humana. Mais 
particularmente: o entendimento geral de que uma sociedade mais igual é uma 
sociedade melhor. Em vista deste objetivo, o Estado procura maximizar a 
igualdade de oportunidades, através da materialização de instituições e meios 
que garantam a melhor educação e a melhor saúde possível para o maior 
número possível, sob o princípio de uma universalidade do direito de acesso a 
esses bens sociais, mas também, além das áreas sectoriais do Estado social, 
através de políticas fiscais que materializem o princípio da progressividade nos 
impostos e, mais geralmente de políticas comummente designadas como 
políticas redistributivas que limitem ou condicionem a desigualdade de 
rendimentos. (Barata; 2014 p.24, citado por Matos, 2014, p. 17-18) 

Em contraponto, de acordo com Barata (2014), citado por Matos (2014), deparamo-

nos com uma perspetiva assistencialista, quando o Estado é pensado “como um 

conjunto de instituições idealizadas para que ninguém numa sociedade caia abaixo de 

um nível de vida decente, respondendo às emergências da pobreza e da doença, mas 

também aos problemas dos mais vulneráveis na sociedade (…) (Barata; 2014 p.24). 

Nesta conceção podemos ainda acrescentar mínimos de rendimentos de subsistência, 

de escolarização ou de cuidados de saúde, que estarão de acordo com as 

representações dominantes existentes, mas que independentemente dos mesmos, 

que podem ser variáveis, podemos considerar este entendimento do Estado como 

uma instituição assistencialista. (Matos, 2014, p. 18) 

Os debates em torno da crise do Estado Social/Estado Providência emergem no final 

dos anos 70, princípios dos anos 80, do século XX, causados pela crise fiscal do 

Estado. Nos anos 90, o grande impacto da crise do emprego, centrou-se no debate da 

questão da nova pobreza e exclusão social e nas mudanças das políticas sociais no 

sentido das políticas de inserção e do Estado Social ativo. 

A transição do welfare para o workfare é segundo Santos (2000) uma consequência 

da reconfiguração do Estado Social imposta pelos princípios do consenso de 

Washington, assente numa perspetiva neoliberal da economia e numa intervenção 

mínima do Estado. (Marques, 2016, p. 93) 

Na década de 80 do século XX, o workfare começa a ganhar relevo no Reino Unido e 

Estados Unidos da América, expandindo-se para a Europa continental na seguinte 
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década, com «medidas adaptadas que foram apresentadas como “ativas” 

ou de “ativação”, ao prever formas de intervenção que não têm como objetivo único a 

integração imediata no mercado de trabalho mas que podem passar por outras 

estratégias para atingir esse fim» (Gough, 2000 cit. por Marques, 2016). É nesta lógica 

que surge em Portugal o Rendimento Mínimo Garantido. 

Desta forma, trata-se da transfiguração do modelo baseado na solidariedade para um 

assente na responsabilidade, em que as políticas sociais mais do que proteger 

passam a responsabilizar os indivíduos que são instigados a “construir” o seu lugar na 

sociedade. 

De 1985 para a atualidade, na sequência de várias crises económicas, os estados têm 

vindo a posicionar-se de forma diferente face à proteção social, como escreve Bento 

(2012),  

Segundo Silva (2002), citado por Moser (2011, p.69) este novo posicionamento 
dos estados face à proteção social, assenta num “questionamento moral: é 
justo que as pessoas recebam do Estado sem trabalhar? É a resposta negativa 
a esta questão que demarca a transição do Estado de bem-estar passivo para 
um Estado de bem-estar ativo”. Ainda segundo Moser (2011), citando o mesmo 
autor, o conceito de ativação relaciona-se com o Workfare, enquanto “conjunto 
de ações que têm por finalidade aumentar o grau de empregabilidade do 
benificiário de uma prestação social, através da sua articulação organizada de 
uma oferta de um emprego ou formação, ou qualquer tipo de medida ativa… 
(Moser, 2012, p. 72 cit. por Bento, 2012, p. 22)  

A chamada «nova geração» de políticas sociais criou um novo conceito de ação social 

baseado na ideia da promoção, que visava criar e apoiar formas de desenvolver cada 

cidadão, tornando-o independente. Esta nova orientação da política social traduziu-se 

também no reforço de diversas soluções de apoio social, envolvendo um grande 

número de atores (entidades públicas, privadas, ONG) que privilegiavam a elaboração 

e aplicação de políticas sociais com dimensão territorial. Conceberam-se e 

experimentaram-se formas de parceria inovadoras ao nível local que promoviam a 

participação ativa da população nos programas, bem como novos mecanismos de 

coordenação. 

 Este novo conjunto de medidas e de programas baseava-se em determinados 

princípios fundamentais: a promoção de um conceito de cidadania assente no acesso 

ao emprego e no exercício dos direitos civis; a importância da igualdade de 

oportunidades como forma de combater as desigualdades sociais; e, o envolvimento 
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de parcerias e redes a nível local como forma de erradicar a pobreza e 

exclusão social.  

“Uma tal perspetiva ancorada sobretudo em dois pilares – o pilar do capital humano e 

o pilar da quebra do ciclo intergeracional da pobreza – preconiza uma focalização da 

intervenção do Estado e de priorização dos gastos públicos nas crianças e na 

empregabilidade e empreendedorismo.(Lister, 2003; Jenson, 2010). Deste modo, a 

política social passa a conceber-se, nas palavras de Hemerijck (2002), como “um fator 

produtivo”, já não um custo mas um investimento para o crescimento económico, para 

uma economia baseada no conhecimento.” (Albuquerque, 2016, p. 13). Albuquerque 

(2016) fala numa lógica de “Investimento Social”, em que: 

A perspetiva do Investimento social no quadro da produção de bem-estar tem 
vindo a afirma-se, após os anos 90 do século XX, em contraponto com a ideia 
de que a participação do Estado no domínio das políticas sociais seria 
obstáculo à competitividade e crescimento económico. (p.13) 

A retórica da empregabilidade, do empreendedorismo e da inovação afirma-se como 

um novo referencial da ação estatal, doravante legitimada pela afirmação da ideia de 

“reconstrução do futuro pela aposta nas pessoas”. Um tal referencial assume porém 

contornos diversos em diversos contextos, conduzindo a modelos ora de cariz mais 

“ativacionista” e de investimento a longo prazo (Esping-Andersen et al., 2002), 

assegurando, neste caso, “inclusão social e uma economia de conhecimento 

competitiva” por via de políticas ativas, aposta nas crianças, comparticipação 

financeira do mundo laboral e redução dos agregados familiares sem trabalho.” 

(Esping-Andersen et al., 2002, p. 26-67), citado por (Albuquerque, 2016, p. 14) 

3 – A importância do espaço local no contexto das políticas de 
ativação 

 
Desde os anos 80 que se tem vindo a reforçar políticas sociais de base territoriais, 

assentes em intervenções de parceria. O Rendimento Social de Inserção, anterior 

RMG, é uma medida de política social em vigor em Portugal desde 1996, que abarca 

todo o território nacional, embora tenha tomado mais realce em determinadas regiões 

do nosso país, e esse facto está associado a vários aspetos como os recursos e o 

desenvolvimento social e económico dessa determinada região.  

Existem países desenvolvidos quer a nível económico e social, mas em que o mesmo 

apresenta regiões que não acompanharam ao mesmo ritmo o fenómeno do 

crescimento ou expansão económica. Nestas situações, certas regiões são 
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consideradas para efeito da política social e económica, como «regiões-

problema», merecendo do Governo central ou provincial uma atenção particular. 

No caso dos países em desenvolvimento, o fenómeno anteriormente descrito também 

é visível, ainda que assuma proporções mais alarmantes e preocupantes devido à 

diversidade dos estados económicos na mesma sociedade, ou no mesmo país. 

 

O caso de Portugal, leva-nos a reparar neste fenómeno que acontece nas grandes 

áreas metropolitanas – Lisboa e Porto -, em comparação com o restante país. Por sua 

vez, estes dois grandes pólos localizam-se na zona litoral do continente, o que 

proporciona um maior despovoamento no interior do continente. Nestas regiões do 

interior, “ainda existem diversas populações que vivem em condições bastante 

primitivas onde os esforços de progresso em curso não conseguem deixar marca 

apreciável.” (Silva,1996, p.2) 

 

São nestas regiões que as questões da pobreza se tornam mais visíveis, e com uma 

maior dificuldade de agir sobre elas.  

Segundo Silva (1996), “as causas de atraso de algumas regiões em relação ao 

conjunto são múltiplas, podendo distinguir-se, entre elas, razões de ordem geográfica, 

económica, histórica e sócio-cultural e psicológica.” (p.2) As razões de ordem 

geográfica referem-se a questões relacionadas com os recursos naturais, como o solo, 

o clima, a situação geográfica, etc. Neste sentido, as regiões variam, podendo umas 

ser mais dotadas de certos recursos do que outras. 

 

Por sua vez, as razões de ordem económica nestas regiões mais empobrecidas em 

que vivem “segundo um esquema de economia de autoconsumo que não favorece, 

antes entrava, o desenvolvimento económico.” Por outro lado,  

a escassez de capitais, a falta de instrução e qualificação profissional das suas 
populações, a ignorância em relação às técnicas mais produtivas, a falta de 
poder de compra interno, etc. somam um conjunto de razões que constituem 
outros tantos entraves ao desenvolvimento. (Silva,1996, p.2-3) 

 

Quanto às razões de ordem histórica e sociocultural, Silva (1996) menciona: 

os preconceitos contra a técnica e o progresso (obra demoníaca, pensa-se em 
certos meios fechados), fuga das classes mais abastadas das atividades 
industriais e comerciais (que se consideram indignas e desprestigiantes), 
sistema feudal, estrutura familiar vincadamente patriarcal, regime de 
propriedade latifundiária ou minifundiária, preconceitos relativos à transmissão 
da propriedade da terra, etc. (p.3) 
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Por último, as razões de ordem psicológica são as que podem ter mais 

impacto em diversas regiões-problema, pelo facto de se referir à atitude mental da 

população em face do progresso. É de mencionar que, nestas regiões as populações 

vivem fechadas sobre si mesmas e isoladas, quer por falta de meios de comunicação 

ou pela falta diálogo e comunicação entre as classes de diferente nível de vida. Desta 

forma, torna-se difícil o crescente progresso em comparação com outras regiões e 

populações e pode tornar evidente o fenómeno de retrocesso, uma vez que geram 

novas situações ainda mais fortemente contraditórias do desenvolvimento, como é o 

exemplo do atraso económico-social. (Silva, 1996) 

 

As diferenças entre as várias regiões de um país, está então relacionada com o 

indicador do desenvolvimento económico, evidenciando assim assimetrias regionais. 

 

O desenvolvimento não é um fenómeno meramente quantitativo, uma questão de - 

«mais ter»; é, igualmente, um fenómeno qualitativo - deve traduzir-se, portanto, por 

«mais ser» ou «melhor ser» (expressões do P.e Lebret e do Círculo de Economie et 

Humanisme). Só um processo que mergulhe as suas raízes na mentalidade da 

população e seja capaz de operar nela uma transformação suficientemente profunda 

terá garantia de ser eficaz e de ter continuidade. E desta forma, por mais que se criem 

infraestruturas e estruturas de toda a coletividade, pouco iriam contribuir para o 

desenvolvimento, pois não se consegue obter desenvolvimento sem que haja uma 

mudança de pensamento das sociedades e do individuo. (Silva, 1996) 

 

O termo desenvolvimento comunitário entrou na linguagem internacional para 

designar: 

o conjunto dos processos pelos quais uma população une os seus esforços aos 
dos poderes públicos com o fim de melhorar a sua situação económica, cultural 
e social e bem assim integrar-se na vida da nação e contribuir para o progresso 
nacional geral. (Silva, 1996, p.7)  
 

O desenvolvimento comunitário, assenta numa conjugação entre dois tipos de 

contributos para o desenvolvimento: os de análise económica e o das técnicas 

psicológicas.  

 

Vários estudos comprovam de que o processo de desenvolvimento é um processo 

longo e demorado, por estar assente na base psicológica das sociedades, e o 

processo segue ao ritmo próprio da evolução das pessoas e dos grupos humanos - há 

que responder que, numa perspetiva de longo prazo, esta possível lentidão do 
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arranque é inteiramente compensada porquanto o desenvolvimento 

comunitário introduz na coletividade um elemento dinâmico que, a partir de certa 

altura, é capaz de só por si acelerar e dar continuidade ao processo de expansão. 

(Silva, 1996) 

 

Em favor do desenvolvimento comunitário diz-se ainda que, se o desenvolvimento 

opera sempre uma transformação profunda dos indivíduos e dos grupos humanos, 

devem ser estes os autores dessa transformação - tomando consciência dela, 

escolhendo-a, assumindo-a, realizando-a, que o mesmo é dizer que o 

desenvolvimento deve processar-se por iniciativa, com a participação e sob a 

responsabilidade daqueles a quem vai beneficiar, como é da índole do 

desenvolvimento comunitário. (Silva, 1996) 

 

Tocamos aqui um ponto importante o qual é o da relação entre a iniciativa dos 

indivíduos e a dos governos em matéria de desenvolvimento. Numa planificação 

central de tipo autoritário, toda a iniciativa do desenvolvimento parte do Estado, sendo 

o governo central responsável pela conceção, execução e revisão do plano. O 

desenvolvimento comunitário, ao contrário, parte da base, das necessidades sentidas 

pela população e sobre elas constrói o plano de ação contando, desde o começo, com 

a iniciativa, a responsabilidade e liberdade de escolha por parte dos interessados. 

(Silva, 1996) Neste sentido, o desenvolvimento comunitário vem preencher uma 

lacuna manifestada nas políticas tradicionais, a qual é a falta de integração do povo no 

processo de desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento comunitário opera transformações substanciais no modo de viver 

dos povos e prepara uma mentalidade nova favorável ao progresso, capaz de o 

assimilar e apta á cooperação. Todavia, esta técnica não serve para cobrir as 

necessidades de base a todo o processo de desenvolvimento, tais como reformas do 

regime de propriedade, alargamento e aperfeiçoamento da rede geral de 

comunicações no País, extensão e aperfeiçoamento do sistema de crédito, incremento 

da investigação, instalação das grandes indústrias, centrais elétricas, obras de 

irrigação, etc. (Silva,1996, p.8-9). Assim, constatamos que o processo de 

desenvolvimento comunitário é um processo que envolve vários sujeitos e que o 

mesmo não é possível caso todos não se envolvam. Uma sociedade pode ter 

consciência das necessidades e problemas existentes e apresentar iniciativa e atitude 

participativa neste processo, mas este não se torna possível quando não existirem 
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mudanças de nível estrutural e de caraterísticas próprias dos territórios de 

baixa densidade populacional. 

 
Nesta linha de pensamento, Silva (1996), refere  

podem existir experiências de desenvolvimento comunitário aqui e além sem 
um apoio direto dos governos centrais ou regionais; todavia, tais experiências 
ficarão sempre limitadas na sua dimensão se não for possível, a certa altura, 
contar com o apoio técnico e financeiro exterior à coletividade local. (p.9)  

 

As populações destes territórios, e com o apoio dos técnicos num processo de 

desenvolvimento, devem apresentar uma postura de iniciativa, atitude participativa e 

de dinamismo interno, com o objetivo de obrigar a romper as estruturas administrativas 

anquilosadas e retire dos serviços públicos ou privados existentes um rendimento e 

eficiência superiores aos tradicionais. (Silva, 1996, p.9) Desta forma, o nível de 

expetativas e hipóteses assenta nos benefícios de que o mesmo poderá refletir no 

conjunto da vida económica e social de um país, ou no caso de Portugal, de 

determinadas regiões, sobretudo as do interior. 

 

As assimetrias regionais, segundo Alda Gonçalves (2009) relacionam-se “com 

dimensões contextuais, nomeadamente com o maior peso da população vulnerável à 

pobreza e à exclusão, maior peso de situações de desemprego e/ou maior peso da 

população com baixas habilitações e qualificações profissionais, entre outras.” (cit. por 

MTSSS/GEP, 2019, p. 34)  

Quanto à dimensão política, observa-se  

que a intervenção no terreno se encontra dependente dos ciclos políticos, 
impedindo a existência de uma visão integradora e de longo prazo, capaz de 
potenciar todas as sinergias em presença, assim como integrar as experiências 
que se afiguraram bem e mal sucedidas. (MTSSS/GEP, 2019, p.122) 
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Capitulo II – O Rendimento Social de Inserção 

1 – Pobreza, exclusão social e vulnerabilidade social  
Os beneficiários de RSI são indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade 

social, consequência da sua insuficiência de rendimentos económicos e exclusão 

social.  

 O conceito de pobreza é bastante vasto, pelo que Alfredo Bruto da Costa, opta por 

uma “noção de pobreza medida como uma situação de privação por falta de recursos.” 

(cit. por Renato Carmo, 2008, p.163) Diz-nos que, apesar de relacionadas são duas 

dimensões distintas, em que a privação pode ser solucionada através de apoios 

monetários (subsídios, transferências sociais, etc), mas continua a ser insuficiente 

para resolver a questão da falta de recursos, designadamente recursos que 

possibilitem alguma autossuficiência.  

Já na perspetiva de Carmo (2008), o conceito de pobreza é algo que está associado 

ao conceito de desigualdade, mas “do ponto de vista teórico, podem existir situações 

de altos níveis desigualdade sem pobreza, bem como altas taxas de pobreza 

praticamente sem desigualdade” (p.164). Ou seja, nem sempre o maior cenário de 

desigualdade significa uma situação generalizada de pobreza.  

Há várias formas de se identificar situações de pobreza, recorrendo a fontes de 

informação utilizadas por instituições como o Eurostat. Neste caso concreto, esta 

instituição estipula “para o efeito uma linha diferenciadora: 60% do rendimento 

mediano (nacional) por adulto equivalente.” Assim, conclui-se que quem está abaixo 

deste limiar, é considerando pobre, mas não se torna um grupo populacional 

homogéneo, dado que existem situações muito díspares no que respeita à severidade 

da pobreza.  

Para Carmo (2008), “a pobreza representa uma forma de exclusão social, ou seja, que 

não existe pobreza sem exclusão social. O contrário, porém, não é válido. Com efeito, 

existem formas de exclusão social que não implicam pobreza.” (p.63) Verificamos que 

o conceito de pobreza está intrinsecamente interligada com a exclusão social, na 

medida em que a pessoa é pobre, é excluída. Por sua vez, noutros casos, a pessoa 

excluída pode sê-lo por diversos motivos sem ter que estar intrinsecamente ligada ao 

conceito de pobreza.  

A exclusão “configura-se como um fenómeno multidimensional, como um fenómeno 

social ou um conjunto de fenómenos sociais interligados que contribuem para a 
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produção do excluído.” (Rodrigues, et. al. s/d). Exemplos de fenómenos 

sociais nos dias de hoje são o desemprego, a marginalidade, a discriminação, a 

pobreza, entre outros.  

Segundo Fernandes (1995), “numa situação de exclusão verifica-se uma acentuada 

privação de recursos materiais e sociais, arrastando «para fora ou para a periferia da 

sociedade» todos aqueles que «não participam dos valores e das representações 

sociais dominantes» ” (p.16). Diz-nos que ainda “tende a ser excluído todo aquele que 

é rejeitado de um certo universo simbólico de representações, de um concreto mundo 

de trocas e transações socias.” (p.17) (citado por Rodrigues, et. al. s/d). A exclusão 

pode afetar também famílias com um estatuto socioeconómico estável ou considerado 

satisfatório bem como indivíduos com elevada instrução ou culturalmente 

desenvolvidas, através de processos de desintegração por parte da sociedade.  

No trabalho, quando se é excluído, gera-se pobreza, uma vez que esta impede o 

acesso a bens e serviços básicos, como é o caso da habitação, serviços de saúde, 

alimentação, etc. Quanto à exclusão na família e na comunidade, o individuo torna-se 

excluído das relações sociais, pois não constituem nenhuma ordem ou nenhuma 

classe. Assim, “um excluído será aquele que não consegue configurar uma identidade 

(social) no trabalho, na família ou na comunidade.” (Rodrigues, et. al. s/d).  

Por sua vez, a vulnerabilidade social é um conceito que, tem origem na área dos 

Direitos Humanos, e que se refere a grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou 

politicamente, na promoção, proteção ou garantia do seu direito à cidadania, e que 

emerge nos anos 90, quando se “esgota” a matriz da pobreza. A vulnerabilidade social 

pode ser entendida como a incapacidade dos indivíduos, famílias ou grupos de 

enfrentar os riscos existentes, ampliando, portanto, a perda do seu bem-estar (Padoin 

& Virgolin, s/d, p.1-2). 

Na perspetiva de um outro autor, a vulnerabilidade social  

é entendida como o desajuste entre ativos e a estrutura de oportunidades, 
provenientes da capacidade dos atores sociais de aproveitar oportunidades em 
outros âmbitos socioeconómicos e de melhorar a sua situação, impedindo a 
deterioração em três principais campos: os recursos pessoais, os recursos de 
direitos e os recursos em relações sociais (Katzman, 1999 cit. por Monteiro, 
2011, p.33). 

Na perspetiva dos grupos etários, segundo Alfredo Bruto da Costa (2015), cerca de 50 

% dos indivíduos em situação de pobreza encontravam-se em idade ativa, isto é, são 

adultos trabalhadores pobres ou desempregados. Um estudo de 2012 realçava que “o 
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desemprego é o traço comum à grande maioria dos agregados 

beneficiários do RSI” (Matos & Costa, 2015 p. 271), sabendo-se que a ele se somam 

outros traços de empobrecimento.” (cit. por MTSSS/GEP, 2019, p.21) 

A faixa etária da população infantil e da população idosa é também das que 

apresentam maiores níveis de pobreza e de exclusão social, isto porque a nível da 

pobreza infantil é gerada através da pobreza intergeracional, em que as famílias 

apresentam dificuldades em reverter este ciclo de pobreza, por estar associado a 

diversos fenómenos. Por sua vez, a pobreza presente na população idosa refere-se 

aos baixos montantes de reformas e pensões incapazes de fazer face a todas as 

despesas, principalmente a nível de saúde. 

Costa e Alfredo (2015) e Castro e Gonçalves (2015) referem ainda o caso particular da 

população cigana. Neste contexto, a pobreza e exclusão social são multidimensionais 

e atuam conjuntamente, tratando-se de um problema complexo evidente não só em 

Portugal como em outros países europeus. No caso concreto desta minoria, 

“encontram-se questões culturais e identitárias que, muitas vezes, conflituam em lugar 

de tenderem a uma abertura e coexistência imprescindíveis” (cit. por MTSSS/GEP, 

2019, p.22) 

Vários estudos têm demonstrado, que as diversas formas de pobreza e exclusão 

social possuem uma expressão territorial fortemente ligada ao contexto 

socioeconómico no qual se localizam (Kristensen, 1997; Castro e Marques, 2005; 

Pereira et al., 2015 entre outros cit. por MTSSS/GEP, 2019, p.22) 

Apesar da redução da cobertura, pelo RSI, da população em risco de pobreza nos 

últimos anos, a evolução mais recente destes indicadores, assim como os estudos já 

realizados neste âmbito (em diferentes períodos temporais) permitiram concluir que o 

RSI contribuiu para a redução da severidade da pobreza em termos globais e, mais 

acentuadamente, no caso da população infantil. Para além disso, “mais de 90% das 

transferências de RSI contribuíram eficazmente para a redução do «défice de 

recursos» da população pobre.” (MTSSS/GEP, 2019, p.33) A prestação pecuniária é 

alvo de diversas críticas devido ao seu montante ser relativamente baixo, ainda que 

permita aos indivíduos geri-lo autonomamente. 

No estudo feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o 

Gabinete de Estratégia e Planeamento, no documento Rendimento Mínimo em 
Portugal – 20 anos de RMG/RSI -, foi possível observar dois posicionamentos 

distintos dos entrevistados em relação á severidade da pobreza. Num deles, “a maioria 
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possui a perceção de que o RSI combate efetivamente a severidade da 

pobreza, na linha de alguns estudos que vêm sendo divulgados nomeadamente sob a 

coordenação de Carlos Farinha Rodrigues”, enquanto, por outro lado 

 (…) referem que esta medida não combate a dimensão estrutural da pobreza, 
pois há beneficiários que continuam expostos a situações de pobreza e 
exclusão social, mesmo recebendo a prestação - insuficiente para fazer face às 
necessidades quotidianas, ou seja, a medida por si só não combate a pobreza 
estrutural. (2019, p.101) 

2 – Da criação do RMG à “nova” política do RSI  
O Rendimento Mínimo surgiu em Portugal em 1996, por ser de caráter inovador, de 

forma a testar esta medida em contextos socioeconómicos e de diferentes parceiros. 

Inicialmente numa fase experimental, que esteve em vigor desde 1 de julho de 1996 a 

30 de junho de 1997, com 220 projetos pilotos. Foi possível elaborar uma  

(…) experiência de trabalho em parceria e concretizados através de 
candidaturas de parcerias, aprovadas pelo Ministro da Solidariedade e da 
Segurança Social, lideradas por uma entidade interlocutora e coordenados por 
Comissões Locais de Projeto (CLP). A partir de 1 de julho de 1997, o RMG foi 
generalizado a todo o território nacional e as CLP, foram substituídas por 
Comissões Locais de Acompanhamento (CLA). (MTSSS/GEP, 2019, p.17) 

Tal como a autora Fernanda Rodrigues (2018) menciona 

 A filosofia do RMG foi duplamente benéfica e inovadora no contexto da 
proteção social portuguesa, quer pela composição da prestação (financeira e 
de inserção), quer pelo contributo para as políticas públicas no campo da 
pobreza e exclusão social (ao estabelecer um direito, condicionado embora). 
(cit. por MTSSS/GEP, 2019, p.13)  

O surgimento da política teve um grande peso face às políticas existentes na área da 

pobreza e da exclusão social. A mesma não só contempla uma prestação pecuniária 

como é delineado um projeto/trajetória com vista a integração social, em conjunto com 

os beneficiários, através do levantamento das necessidades de cada um. 

De acordo com o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Ferro Rodrigues, a lei 

sobre o RMG era fundamental na medida em que: 

 (…) cria um instrumento coerente no contexto de protecção social, 
reconhecendo a cada cidadão residente em Portugal o direito a um nível 
mínimo de subsistência, desde que se encontre numa situação de exclusão 
social e esteja activamente disponível para seguir um caminho de inserção 
social.  (cit. por MTSSS/GEP, 2019, p.13)  
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A componente financeira da medida, permite aos cidadãos geri-lo e 

canaliza-lo para as suas necessidades, sem que haja um controlo sobre o mesmo. Na 

maioria dos casos torna-se insuficiente para a subsistência dos agregados familiares, 

uma vez que se trata de valores diminutos. 

Esta medida de política social, segundo Branco (2001) 

(…) institui pela primeira vez em Portugal um sistema universal de mínimos 
sociais e funda um novo patamar na rede de proteção universalista (…)”, sendo 
definida como: “(…) um direito que não deriva da lógica contributiva, mas da 
lógica de redistribuição de recursos e de solidariedade (…) baseados na 
consideração de necessidades básicas e na condição de cidadania. (cit. por 
MTSSS/GEP, 2019, p.16) 

O autor acrescenta ainda que “o direito a um rendimento mínimo é um fator de 

extensão de cidadania social em Portugal e um vector de institucionalização de uma 

política de assistência social universal baseada na condição de cidadania.” (p.16) 

Em 2003, a Lei 13/2003, de 21 de Maio, revoga o Rendimento Mínimo Garantido 

criado pela Lei 19-A/96, de 29 de Junho e surge em sua substituição o RSI.  

Os princípios básicos da medida mantiveram-se, no entanto, introduziram-se algumas 

alterações, nomeadamente ao nível da contabilização dos rendimentos, das condições 

de elegibilidade e do conceito de agregado familiar. Ao nível da inserção social 

procurou-se também investir num maior reforço de envolvimento da sociedade civil, 

através da celebração de protocolos com os Parceiros Sociais. Por sua vez, as 

Comissões Locais de Acompanhamento (CLA) foram substituídas pelos Núcleos 

Locais de Inserção (NLI), com regras de funcionamento mais precisas. (MTSSS/GEP, 

2019) 

De acordo com o Instituto da Segurança Social, I.P. (2013 p.4), o “RSI assenta em 

duas vertentes: um apoio para os indivíduos e famílias mais pobres, constituído por 

um contrato de inserção para os ajudar a integrar-se social e profissionalmente” ; “e 

uma prestação em dinheiro para satisfação das suas necessidades básicas” (Instituto 

da Segurança Social, I.P., 2020, p.4). Assim, esta política visa  

garantir às famílias mais pobres um rendimento que lhes permita aceder, por 
um lado, a um nível mínimo de subsistência e de dignidade e, por outro lado, a 
condições e oportunidades básicas para o início de um percurso de inserção 
social (Capucha, 1998, p.4) 

O RSI tem como base os mesmos objetivos da medida anterior (RMG), contudo, 

procederam-se a algumas alterações: o programa de inserção deixa de estar a cargo 
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das Comissões Locais de Acompanhamento (CLA), passando a estar a 

cargo, atualmente, dos Núcleos Locais de Inserção (NLI). Note-se que as anteriores 

CLA e os atuais NLI mantêm as mesmas estruturas, composição e finalidades, 

fazendo parte da mesma, um representante da Segurança Social; um representante 

do Centro de Emprego; o coordenador Concelhio do Ensino Recorrente; e um 

representante do Centro de Saúde. Havia ainda a possibilidade de fazerem parte das 

CLA, atuais NLI, as Autarquias Locais; Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS); Associações Empresariais e Sindicais; e outras entidades sem fins 

lucrativos, legalmente constituídas (Cardoso, 2002). 

Segundo Rodrigues (2006), a necessidade de se introduzir mudanças e substituir o 

RMG pelo RSI, deu-se para que os beneficiários tenham uma maior consciência de 

que esta medida é transitória, e para tal, foi indispensável implementar condições mais 

rigorosas e severas, tanto no direito, como manutenção desta prestação social, 

havendo uma maior penalização quando se verificar casos de incumprimento dos 

compromissos assumidos pelos titulares e beneficiários. 

As condições de atribuição são diversas, dado que se trata de uma prestação 

pecuniária. Assim, importa questionar “quem são os beneficiários de RSI?” A pergunta 

remete-nos então para as condições de atribuição.  

Os beneficiários de RSI são  

as pessoas ou famílias que necessitam de apoio para melhorar a sua 
integração social e profissional, que se encontrem em situação de pobreza 
extrema e que cumpram as demais condições de atribuição; e ainda, 
beneficiários que se encontrem a prestar apoio indispensável a membros do 
seu agregado familiar no âmbito do regime do cuidador informal. (Instituto da 
Segurança Social, I.P., 2020, p.4).  

Desta forma, são titulares desta prestação indivíduos em situação de pobreza 

extrema, com idade igual ou superior a 18 anos de idade, exceto quando: requerentes 

são mulheres grávidas; casal viver em união de facto há mais de dois anos; e 

indivíduos possuam menores ou deficientes a cargo que dependam exclusivamente do 

agregado familiar, isto é, que não tenham rendimentos próprios iguais ou inferiores a 

70% do valor do RSI, ou seja, 132,76€ (Instituto da Segurança Social, I.P., 2020). 

Ainda alguns dos critérios fundamentais de atribuição da prestação de RSI são o facto 

de ter residência legalmente em Portugal e não ser beneficiário de outro tipo prestação 

social. Segundo o Guia Prático – Rendimento Social de Inserção do Instituto da 

Segurança Social, I.P (2020), no caso de um indivíduo viver sozinho, para beneficiar 
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de RSI, o valor dos seus rendimentos mensais não poderá exceder 

189,66€; caso viva com familiares, a soma dos rendimentos mensais de todos os 

elementos do agregado familiar não pode ser igual ou superior ao valor máximo de 

RSI, calculado de acordo com a composição do agregado familiar, pelo que o valor 

máximo de RSI corresponde à soma dos seguintes valores, por cada elemento do 

agregado familiar: 

Pelo Titular 189,66 € (100%) do valor do RSI 

Por cada individuo maior 132,76€ (70%) do valor do RSI 

Por cada individuo menor 94,83€ (50%) do valor do RSI 

 

Entre as condições necessárias para ter direito ao RSI, referimos a celebração e 

cumprimento do contrato de inserção; a inscrição no Centro de Emprego da área onde 

mora, se estiver desempregado e tenha condições para trabalhar; se o requerente 

estiver desempregado por iniciativa própria, este só poderá requerer a prestação de 

RSI um ano após a data em que ficou desempregado; não se encontrar em prisão 

preventiva ou a cumprir pena de prisão em estabelecimento prisional; e não se 

encontrar institucionalizado em equipamentos financiados pelo Estado.  

A partir do dia em que é celebrado o contrato de inserção, este estará em vigor pelo 

período de 12 meses, passível de ser renovado. 

A atribuição desta prestação pecuniária exige que tanto os titulares, como os restantes 

beneficiários tenham alguns deveres, nomeadamente, por parte dos titulares:  

avisar a Segurança Social no prazo de 10 dias das alterações de morada; 
fornecer à Segurança Social os documentos que comprovem a situação de 
dificuldade económica; ir às reuniões convocadas pelo NLI; assinar o contrato 
de inserção; cumprir as obrigações assumidas no contrato de inserção; pedir 
outros apoios de segurança social a que tenha direito, cobrar dinheiro que lhe 
devam e pedir para lhe serem pagas as pensões de alimentos que lhe sejam 
devidas; e apresentar o pedido de renovação com dois meses de 
antecedência. (Instituto da Segurança Social, I.P., 2020, p.14) 

Relativamente aos restantes membros do agregado familiar detém os mesmos 

deveres que o titular da prestação e ainda acrescem os seguintes: 

 (…) nas situações em que os serviços de segurança social entendam ser 
necessário verificar os valores do património mobiliário declarados, podem 
exigir, em relação ao requerente ou a qualquer membro do seu agregado 
familiar, uma declaração de autorização para acesso à informação bancária ou, 
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em alternativa, a apresentação dos documentos bancários que sejam 
considerados relevantes. (Instituto da Segurança Social, I.P., 2020, p.14) 

As pessoas, para receberem o RSI, celebram e assinam um Contrato de Inserção, do 

qual consta um conjunto de deveres e direitos, com vista à sua integração social e 

profissional. Neste sentido, a atribuição do RSI poderá ser cessada antes do fim do 

prazo, no caso de se verificar a existência de falsas declarações, um incumprimento 

do programa de inserção ou ainda a existência de alteração dos rendimentos do 

agregado familiar, sendo que, por vezes, existem situações em que a cessação desse 

direito pode ser complementada com a restituição das prestações pagas 

indevidamente (Rodrigues, 2006). 

3 - A Intervenção contratual e de parcerias sociais  
O Rendimento Social de Inserção foi a medida mais emblemática da nova geração de 

políticas sociais, na medida em que trouxe consigo todo um conjunto de ações e 

conceitos inovadores, com vista a apoiar as pessoas que vivem em situação de 

grande vulnerabilidade social, mas sobretudo na promoção da integração e autonomia 

destes indivíduos. Assim, através destes conceitos inovadores a intervenção 

contratual e as parcerias sociais vieram enfatizar o seu papel fundamental para a 

medida de política social.   

Ferro Rodrigues refere que “a nova medida é criada sob a forma de um contrato social 

que compromete o Estado, os parceiros sociais, as instituições de solidariedade, as 

autoridades municipais e os cidadãos” (cit. por MTSSS/GEP, 2019, p.13). Neste 

contrato social, as funções de cada uma das partes são distintas. O Estado 

compromete-se a financiar e a conceder os valores monetários, enquanto os parceiros 

tem a função de criar oportunidades para a inserção social destes indivíduos, e por 

último, os restantes mencionados devem comprometer-se a seguir as trajetórias de 

inserção que foi possível criar.  

Com a criação desta nova medida de política social surge um novo conceito de ação 

social, assente no desenvolvimento das competências dos indivíduos de forma a 

promover a sua autonomia. Assim,  

exigiu uma diversidade de apoios sociais e o envolvimento de um crescente 
número de atores a trabalharem em parceria (entidades públicas, privadas, 
ONG), privilegiando a adequação e implementação de políticas sociais numa 
base territorial através da criação de Comissões Locais de Acompanhamento 
(CLA) - o combate à pobreza assumiu uma responsabilização e expressão 
coletivas. (MTSSS/GEP, 2019, p.15)  
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A criação das Comissões Locais de Acompanhamento, hoje designadas 

por Núcleos Locais de Inserção, exige uma responsabilização por parte de todos os 

parceiros envolvidos, sobre os cidadãos que vivem em maior situação de pobreza e 

exclusão social. Assim sendo, devem de assumir um papel fundamental e presente na 

criação de respostas para as necessidades de todos os membros do agregado 

familiar.  

Assim, “nesta época foi possível ensaiar e experimentar novas formas de parceria 

capazes de promover a participação ativa da população em programas, projetos e 

medidas de política, bem como novos mecanismos de coordenação e governação.” 

(MTSSS/GEP, 2019, p.15) É neste contexto, que se verifica a importância das 

parcerias sociais para a eficácia da intervenção social, sobretudo a nível local, bem 

como a importância do envolvimento de todas as partes de forma a poder dar o seu 

contributo para a autonomia dos cidadãos.  

A necessidade existente da articulação entre todos os parceiros sociais e 

nomeadamente da criação das CLA, hoje denominadas de NLI, surgiu da 

caraterização do perfil dos beneficiários de Rendimento Social de Inserção, uma vez 

que são indivíduos e famílias que apresentam diversas problemáticas que atenuam a 

sua situação de pobreza e vulnerabilidade social. 

Vários autores como Ferreira (2000) e Hespanha (2000) fazem referência e defendem 

as vantagens da partilha pelos diversos parceiros sociais, de forma a promover uma 

melhor eficácia da intervenção social, por diversos fatores:  

(…) pela proximidade às comunidades, promovendo um maior conhecimento 
da realidade social local, (…) pela maior rapidez e flexibilidade na intervenção, 
pela maior capacidade de dinamizar parcerias locais e de articular recursos e 
respostas, assim como os próprios impactos nas instituições e na capacidade 
de influenciar a conceção e implementação de políticas sociais. (cit. por 
MTSSS/GEP, 2019, p.56) 

Através do Rendimento Social de Inserção “pretende-se dar resposta a um conjunto 

de necessidades de subsistência que se encontram claramente num domínio da 

“ativação social”, promovendo uma política social ativa.” (MTSSS/GEP, 2019, p.57) 

Após a aplicação da medida em vigor e passado alguns anos, mais precisamente em 

2003, o Instituto da Segurança Social sentiu a necessidade de criar estratégias a nível 

da intervenção dos técnicos gestores de processo, uma vez que existia alguma 

dificuldade em acompanhar, integrar e autonomizar um grande número de 

beneficiários de RSI. Assim, uma das estratégias mais importantes e fundamentais 
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para este acompanhamento foi a criação dos protocolos, em que “foi 

introduzido um novo mecanismo de gestão no que respeita à aplicação do programa 

de inserção social.” (MTSSS/GEP, 2019, p.57) 

A criação das equipas de protocolo em 2003,  

tinham como objetivo melhorar a eficácia do processo de contratualização entre 
o beneficiário e o programa. A identificação de falhas na componente de 
inserção do programa, nomeadamente a falta de recursos humanos para 
assegurar uma interação individualizada e próxima e uma monitorização dos 
processos foi a principal razão para a criação destes protocolos e para a sua 
reformulação após 2005. (MTSSS/GEP, 2019, p.57) 

Os protocolos foram criados entre as delegações distritais dos serviços de Segurança 

Social e as organizações particulares de solidariedade social, ou outras entidades sem 

fins lucrativos, que desenvolvam trabalho de solidariedade social na área do NLI. 

Estes protocolos surgem sempre que se identifique a falta ou a insuficiência de 

recursos técnicos qualificados dentro do território do NLI. 

O contrato inserção é uma das componentes do RSI, além da prestação pecuniária, 

que visa a autonomia do beneficiário de RSI e é por isso que se torna imprescindível 

que seja definido pelo Estado, beneficiário e família e a comunidade local. Assim, é 

elaborado em conjunto com o requerente e o restante agregado familiar com o Técnico 

de Serviço Social que acompanha o processo, tendo em consideração as 

necessidades individuais e coletivas de todo o agregado.  

Neste horizonte, “o programa de inserção constitui o instrumento contratual que 

materializa o compromisso e a responsabilidade de desenvolver o conjunto de ações e 

tarefas necessárias à gradual integração social, laboral e comunitária das famílias” 

(Pato, 2011, p.22).  

Para o Instituto da Segurança Social, I.P. (2020), o programa de inserção é um 

conjunto de ações, que necessitam de ser cumpridas, criadas com base nas 

características do requerente e do agregado familiar. Neste sentido, o titular e 

membros do agregado familiar possuem direitos e deveres; apoios e medidas de 

inserção, medidas de acompanhamento e cumprimento das ações; e medidas de 

acompanhamento a realizar pelos serviços competentes. A par destas, é ainda 

importante que os utentes se envolvam em atividades que apoiem à sua integração 

social e comunitária, fomentando o desenvolvimento da sua autonomia, que pode ser 

a nível de saúde, educação, habitação, entre outras áreas (Rodrigues, 2006; Moreira, 

2001).  
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Neste sentido, o acordo assinado com a família está orientado para a 

inserção nas mais diversas áreas, “(…) deslocando o centro da gravidade da acção de 

ajuda financeira assistencial para as tarefas de desenvolvimento assentes na procura 

de novas formas de articulação entre o económico e o social no quadro das 

comunidades territoriais.” (Branco, 1999). Assim, torna-se imprescindível a existência 

de uma articulação constante com os parceiros das diferentes áreas de atuação da 

prestação social, para que se consiga efetuar uma melhoria na intervenção com a 

família e beneficiário individual de forma a promover a sua autonomia. 

Constata-se, portanto, a perceção da existência de responsabilidades partilhadas 

entre os parceiros (Estado) e os beneficiários, no âmbito dos CI. 

No estudo feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o 

Gabinete de Estratégia e Planeamento, no documento Rendimento Mínimo em 
Portugal – 20 anos de RMG/RSI -, foram apontados vários aspetos críticos aos 

contratos de inserção, diferenciados por fatores externos e internos. Os fatores 

externos fazem referência à “crescente dificuldade de autonomização dos beneficiários 

por habitarem em contextos territoriais e económicos adversos e outro que se 

relaciona com a imagem estigmatizante da opinião pública.” Quanto aos fatores 

internos são mencionados a  

(…) deficiente ou inexistente articulação entre serviços/parceiros, a 
burocratização e rigidez ligada aos programas de inserção, sem capacidade 
para responderem a diferentes perfis de beneficiários e, por último, o fator 
conhecimento, que remete para o facto de esta dimensão ser a menos 
estudada e a que possui menor número de indicadores estatísticos disponíveis. 
(2019, p.120) 

É de facto importante ressalvar a importância dos parceiros sociais na intervenção 

contratual, ainda que lhes seja exigido, e teoricamente correto o distanciamento de 

estereótipos e estigmatização criados em redor da população beneficiária de RSI, para 

que efetivamente essa articulação contribua para uma autonomia de vida. 

4 – Os Núcleos Locais de Inserção: atribuições e desafios 
Os Núcleos Locais de Inserção (NLI), instituídos nos termos do artigo 33º, da Lei 

13/2003, de 21 maio que cria o Rendimento Social de Inserção (RSI), têm base 

concelhia e são estruturas operativas que vieram substituir as Comissões Locais de 

Acompanhamento (CLA). Os NLI integram representantes dos organismos públicos 

(segurança social, emprego e formação, educação, saúde e autarquias) e outras 

entidades aderentes, sem fins lucrativos, que desenvolvam atividade no território, 
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competindo-lhes contratualizar ações nas áreas de saúde, educação, 

formação, emprego, entre outras; organizar os meios inerentes à prossecução das 

contratualizações e acompanhar e avaliar a execução das mesmas.  

O papel assumido pelos NLI é relevante na dinamização e sensibilização das 

comunidades locais e dos agentes sociais para partilha das responsabilidades de 

inserção social e económica, assumindo como finalidades: aprovar os contratos de 

inserção (CI); envolver e co-responsabilizar as entidades parceiras; otimizar e 

rentabilizar recursos da comunidade local; e promover a adequação das respostas de 

inserção às necessidades reais dos beneficiários da medida. A coordenação destas 

estruturas cabe ao representante da Segurança Social. 

Note-se que, o Decreto-Lei nº 133/2012 de 27 de junho, no artigo 18º “estabelece que 

o CI deve ser celebrado pelo técnico gestor do processo, pelo requerente e pelos 

membros do agregado familiar”, estabelecendo, deste modo, as medidas de 

acompanhamento, os direitos e os deveres de todos os elementos que constituem o 

agregado familiar, os apoios, bem como as medidas de inserção.  

O CI implica uma disponibilidade, por parte do beneficiário, para o trabalho e/ou para 

outra forma de intervenção social e comunitária, desde que a mesma possibilite o 

desenvolvimento da autonomia do titular, sendo que a autonomização resulta do 

trajeto realizado pelo mesmo no CI, caso este lhe permita o aumento de competências 

(pessoais, educativas/formativas, sociais e profissionais) e a possibilidade de auferir 

rendimentos próprios, superiores aos valores definidos para beneficiar da medida de 

RSI. 

Diga-se que, a definição do Rendimento Social de Inserção manteve a dupla 

existência de uma prestação pecuniária e de um programa de inserção, conforme 

filosofia expressa no RMG, que consiste:  

numa prestação incluída no subsistema de solidariedade e um programa de 

inserção social por forma a assegurar às pessoas e seus agregados familiares 

recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e 

para o favorecimento de uma progressiva inserção social, laboral e 

comunitária. (artigo 1º da Lei n.º 45/2005 de 29 de agosto).  

Na grande maioria dos casos, a prestação pecuniária é o único meio de subsistência 

destes beneficiários, que permite assegurar as suas necessidades básicas, mas 

existem algumas situações em que a mesma não é suficiente. A componente de 

inserção social através do contrato de inserção é  
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valorizada pela inserção escolar das crianças e por permitir um 
acesso regular aos serviços de saúde; pela possibilidade de frequência de 
cursos de formação profissional; pela oportunidade de completar alguns níveis 
de escolaridade, que sem a medida não seria possível e, por último, pela ajuda 
na inserção em atividade profissional. (MTSSS/GEP, 2019, p.90-91) 

Como defende Diogo (2004), a inserção “consubstanciada no programa e no contrato 

de inserção oscila entre uma contrapartida pelo trabalho ao apoio dado versus apoio 

para a construção de um processo de cidadania, aqui entendida como participação na 

vida social e política de uma comunidade” (p.5) 

Neste cenário, a inserção não é apenas e só um direito à subsistência, é também um 

reconhecimento do beneficiário na sociedade, enquanto sujeito que pode contribuir 

com a sua atividade para a utilidade social (Sousa et al., 2007) 

A autonomização efetiva dos beneficiários da medida de RSI, implica a mobilização de 

uma diversidade de recursos e respostas sociais que devem ser estrategicamente 

planeadas, implementadas e mediadas pelas estruturas de implementação da medida, 

ou seja, pelos NLI. 

É neste sentido que a “abordagem territorial constitui-se como uma mais-valia na 

promoção do desenvolvimento social” (MTSSS/GEP, 2019, p.105)  

No estudo feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o 

Gabinete de Estratégia e Planeamento, no documento Rendimento Mínimo em 
Portugal – 20 anos de RMG/RSI -, no que respeita à componente “inserção social”, a 

maioria dos beneficiários referem, como aspetos críticos, “os esforços insuficientes 

das instituições locais para a sua inserção no mercado de trabalho e referem ainda 

que o apoio técnico prestado é reduzido, em alguns territórios.” (2019, p.91)  

A maioria dos beneficiários desta medida dão maior enfoque à sua inserção 

profissional/laboral, enquanto integração necessária para atingir a sua autonomia face 

à medida, sendo que uma das principais dificuldades sentidas por os indivíduos é a 

existência do desemprego e a falta de oportunidades de emprego, mas é de ressalvar 

que associado a esta questão existem outras e que, de certa forma, contribuem para a 

situação de vulnerabilidade social em que estas pessoas vivem.  

Alguns dos entrevistados nesse estudo mencionam a  

(…) persistência de necessidades por satisfazer (quer físicas, quer de 
recursos), o (…) que também se relaciona com a perceção de escassez de 
recursos do Estado para assegurar maior eficácia na redistribuição e no reforço 
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de dimensões de satisfação ligadas ao «modelo social» de 
desenvolvimento português. (MTSSS/GEP, 2019, p.107) 

Ainda referente ao estudo feito, são vários os técnicos e parceiros que remetem para 

uma necessidade de redefinição global do RSI, quer a nível interno como externo. A 

nível interno, as respostas existentes para a inserção social reduzem-se à dimensão 

do emprego, não estando capaz de responder aos diferentes perfis dos beneficiários, 

pois apenas se enquadram na ótica se inserir os cidadãos profissionalmente, como 

ponto de partida para a extinção da pobreza e vulnerabilidade social. A nível externo, 

existe ainda muito a fazer no que concerne ao trabalho em rede e ao envolvimento de 

todos os parceiros sociais. É necessário potenciar recursos e oportunidades territoriais 

com o envolvimento dos parceiros, com o objetivo central de autonomizar os 

beneficiários e sobretudo de combater os preconceitos e estereótipos existentes sobre 

os mesmos. (MTSSS/GEP, 2019)  

O papel das estruturas locais de representação sectorial (NLI), que constituem o 

suporte da intervenção de proximidade é ainda um tema pouco referenciado e 

abrangido por diversos autores. Existe um reconhecimento de que são estruturas 

fundamentais, “teoricamente corretas”, que realizam uma intervenção de proximidade, 

contudo,  

são observáveis desequilíbrios nas abordagens aos problemas existentes, 
consoante os contextos territoriais e socioeconómicos, pois as dinâmicas locais 
variam de território para território e encontram-se dependentes de pessoas 
concretas (técnicos, parceiros), muitas vezes com dificuldades de coordenação 
e/ou de efetuarem trabalho em equipa, assim como com escassez de recursos 
humanos e défice de formação no âmbito do desenvolvimento local. 
(MTSSS/GEP, 2019, p. 115) 

O papel destas estruturais locais, trouxe inicialmente consigo o conceito de que as 

situações de pobreza e exclusão social passariam a ser de uma responsabilidade 

colectiva, de um problema que todos devem potenciar recursos para que estas se 

extingam. Com o passar do tempo, foi-se percebendo de que grande parte dos 

parceiros, entendem “que a medida é «da responsabilidade quase única da segurança 

social», restringindo a capacidade e o alcance de inovação em matéria de intervenção 

social.” (MTSSS/GEP, 2019, p.115) É de referir que o funcionamento dos Núcleos 

Locais de Inserção é dos aspetos menos conhecidos nesta medida de política social. 

Ainda presente no estudo feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social e o Gabinete de Estratégia e Planeamento, no documento Rendimento Mínimo 
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em Portugal – 20 anos de RMG/RSI -, numa perspetiva e olhar dos 

académicos existe a 

 necessidade de proceder à formação dos atores locais para que possam ser 
«agentes de desenvolvimento local», o que remete para uma leitura, não só 
das situações de pobreza e exclusão em inter-relação com os seus contextos e 
características socio-territoriais, mas também para as soluções a encontrar, de 
acordo com as capacidades e recursos aí existentes. Combater situações de 
pobreza e de exclusão, assume-se então como um imperativo de 
desenvolvimento local. (2019, p.122) 

Em geral, os principais desafios com que a medida e as estruturas locais se deparam 

são sobretudo, a necessidade de redefinição global da medida, que se encontra 

dependente dos recursos existentes em contextos territoriais nos quais se implementa, 

mas também a existência de políticas nacionais, com o objetivo de promover 

trajetórias de sucesso no que concerne a autonomia dos beneficiários, para que 

possam então ultrapassar a situação de pobreza e exclusão social em que se 

encontram. 
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Capítulo III – Metodologia de Investigação 
O presente capítulo inclui, num primeiro momento a contextualização do estudo 

fazendo notar o concelho de Beja como espaço de observação da política de RSI, 

captando o significado que a mesma assume nesse local e a forma como se 

materializa e adapta através do NLI, órgão local a quem compete a gestão processual 

dos percursos de inserção dos beneficiários da política. Num segundo momento, 

procura-se clarificar aspetos de natureza metodológica que orientaram o estudo, 

descrevendo e fundamentando as opções tomadas ao longo do percurso de 

investigação, no que diz respeito aos métodos utilizados, tipo de estudo e estratégias 

para recolha e análise de dados, seguindo o entendimento de Oliveira (2011, p. 61) 

1 – Caracterização do local de estudo: O concelho de Beja 
Quando se pretende elaborar um estudo de alguma dimensão teórica e com vista a 

ação, primeiramente é necessário identificar qual o problema identificado e que 

pretendemos analisar, tendo em conta a dimensão territorial para que possamos 

através do estudo procurar contribuir para a sua atenuação ou erradicação.  

A territorialização assume especial importância nesta medida de política social uma 

vez que se prevê a intervenção ao nível local para a sua implementação. O Estado 

central já não é o único ator embora continue a assumir um papel fundamental e a 

concentrar as funções de definição das políticas sociais. Uma nova dinâmica de 

intervenção do Estado, que substitui as suas tradicionais funções de provedor direto e 

de controlo por um ação de regulação, que instituí a hierarquia pela monitorização e 

supervisão, concretizadas através de estratégias de territorialização, descentralização 

e contratualização. Deste modo, exige-se que a análise das políticas sociais não se 

centre apenas na legitimidade do Estado central, mas também na compreensão das 

diferentes instâncias e espaços da sociedade onde essas políticas se (re)fazem. 

Nesse sentido, e de modo a incluir os processos de negociação, os diferentes atores 

envolvidos e as dinâmicas e poderes desenvolvidos, privilegia-se o contexto local. 

Este surge como espaço favorável de observação das políticas públicas, que segundo 

Ruivo (2000), permite captar as mediações e as relações e assim compreender o 

significado próprio que a política assume nesse local, pela forma como se materializa 

e adapta. 

Neste sentido, o que levou à opção deste local para estudo foi, através de dados 

estatísticos disponíveis no portal do INE, a constatação do elevado número de 
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beneficiários de Rendimento Social de Inserção na região do Baixo 

Alentejo. A escolha do mesmo, deveu-se também ao conhecimento e facilidade de 

acesso à população entrevistada/parceiros por parte da investigadora. 

A sub-região do Baixo Alentejo, também denominada por NUTS III para fins 

estatísticos, pertence a uma parte da região do Alentejo e do distrito de Beja. Limita a 

norte com o Alentejo Central, a leste com Espanha, a sul com o Algarve e a oeste com 

o Alentejo Litoral. Possui uma área de 8.505 km² e compreende treze concelhos – 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, 

Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira. Dos mencionados, Beja, Serpa e Moura 

possuem a categoria de cidades. 

Através do INE, foi possível constatar através dos resultados preliminares dos Censos 

2021, que no presente ano Portugal tem o total de 10347892 residentes, incluindo o 

continente e arquipélagos de Açores e Madeira. Importa mencionar que o Alentejo, 

possui o total 704934 de população residente, dos quais 114 887 pertencem a região 

do Baixo Alentejo. Há que mencionar que os concelhos do distrito de Beja com maior 

número de população residente são Beja, Serpa e Moura.1 

Em Portugal no ano de 2020 existiam 257.939 beneficiários de Rendimento Social de 

Inserção, no total de 10 298 252 de população residente no nosso país no ano de 

2020. Este número equivale 2.50 % percentagem da população residente em Portugal. 

Assim, foi possível constatar de que existiam 5289 beneficiários de RSI no ano de 

2020 distribuídos pelos municípios do distrito de Beja, sendo os municípios de Moura e 

Beja que apresentavam um maior número de beneficiários, 1438 e 1461 

respetivamente. 2 

Podemos incluir nesses valores a existência de um elevado número de indivíduos e 

famílias de etnia cigana que residem nestes locais e que não possuem rendimentos, 

contribuindo para um maior número de indivíduos em situação de desemprego e que, 

requerem a prestação de rendimento social de inserção. Constatamos que a soma do 

número de beneficiários nestes dois municípios equivale a metade do número 

existente na NUTS III do Baixo Alentejo. Os restantes, que equivalem a 2390 

                                                           
1 Tabela 1 - População residente (N.º) por Local de residência (resultados preliminares Censos2021) e Sexo; Decenal – 
INE. Fonte: www.ine.pt - quadro extraído em 04 de Dezembro de 2021 (10:24:58). 
 
2 Tabela 2 - Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social (N.º) por Local de residência (NUTS 
- 2013); Anual (3) – INE- Fonte: www.ine.pt- quadro extraído em 04 de Dezembro de 2021 (10:35:18)  
 
Tabela 3 - População residente (N.º) por Sexo, Grupo etário e Nacionalidade (Grupos de países); Anual – INE. Fonte: 
www.ine.pt – quadro extraído em 04 de Dezembro de 2021 (10:40:18) 
 

http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt-/
http://www.ine.pt/
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beneficiários estão de certa forma, distribuídos pelos restantes 

municípios. Serpa, Vidigueira e Aljustrel com um número mais elevado em 

comparação aos restantes, seguidos de Ferreira do Alentejo e Cuba, e os municípios 

que apresentam o número mais inferior de beneficiários de RSI são Alvito e 

Barrancos.3 

Assim, com o objetivo central da investigação de compreender qual “o contributo/papel 

do NLI na implementação da política do RSI, o tipo de articulação e o nível de 

envolvimento dos parceiros na operacionalização de respostas às necessidades dos 

beneficiários da política e na prevenção e redução das situações de pobreza e 

exclusão social, no concelho de Beja”, tomou-se por opção realizar a mesma apenas 

para as freguesias do concelho de Beja, uma vez que estas estruturas locais atuam a 

nível territorial, e possuem representantes das entidades públicas e privadas. 

Por sua vez, o concelho de Beja abrange uma área de 1146,5 km2, situa-se 

no Alentejo (NUT II), no Baixo Alentejo (NUT III), e está dividido em 18 freguesias - 

Albernoa, Baleizão, Beja (Salvador), Beja (Santa Maria da Feira), Beja (São João 

Batista), Beja (Santiago Maior), Beringel, Cabeça Gorda, Mombeja, Nossa Senhora 

das Neves, Quintos, Salvada, Santa Clara de Louredo, Santa Vitória, S. Matias, S. 

Brissos, Trigaches e Trindade. 

A nível nacional, no ano de 2020, o género que predomina enquanto beneficiários de 

Rendimento Social de Inserção é o género feminino, com 133 455 englobando o 

território nacional e arquipélagos da Madeira e Açores. Na região do Alentejo 

deparamo-nos com o mesmo fenómeno – o sexo feminino continua a predominar com 

o número de 9 238 de beneficiárias de RSI. Ainda assim, a nível regional a diferença 

existente entre os géneros é relativamente muito pouco distante, pois apresentam a 

diferença de apenas 5 beneficiários. Por sua vez, o concelho de Beja apresenta um 

número mais elevado de homens enquanto beneficiários de RSI, com o total de 746, 

em comparação com o total de mulheres de 715.4 

Através dos dados estatísticos disponíveis na base de dados do Instituto Nacional de 

Estatística de Portugal (INE), foi possível verificar que no concelho de Beja, na sua 

maioria os beneficiários de RSI tem menos de 25 anos (57, 8%) em comparação com 

                                                           
3 Tabela 2 - Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social (N.º) por Local de residência (NUTS 
- 2013); Anual (3) – INE- Fonte: www.ine.pt- quadro extraído em 04 de Dezembro de 2021 (10:35:18)  
 
4
 Tabela 4 - Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social (N.º) por Local de residência 

(NUTS - 2013) e Sexo; Anual (1). – INE. Fonte: www.ine.pt - quadro extraído em 05 de Dezembro de 2021 (15:25:48) 
 

http://www.ine.pt-/
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
http://www.ine.pt/
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o total existente no concelho. Este fenómeno é visível também nos dados 

disponíveis quanto ao Baixo Alentejo, Alentejo e a nível nacional. A maioria dos 

beneficiários de RSI, em território nacional, 58% tem menos de 25 anos. No Baixo 

Alentejo e no concelho de Beja, o grupo etário seguinte com maior número de 

beneficiários são as idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos, mas este 

fenómeno já não é visível a nível nacional e até da região Alentejo, pois nestes 

territórios o grupo etário que predomina, depois da grande percentagem apresenta 

pelos menores de 25 anos, são as idades compreendidas entre os 40 e os 54 anos.5 

Associadas ao Rendimento Social de Inserção estão presentes problemáticas de cariz 

estrutural, nomeadamente a pobreza e as desigualdades sociais. Os níveis de pobreza 

nesta região são mais elevados, em comparação com outros territórios, uma vez que 

se trata de territórios de baixa densidade populacional e sobretudo que estão no 

interior do nosso país. 

O conceito de pobreza é bastante vasto, pelo que Alfredo Bruto da Costa (2007), opta 

por uma “noção de pobreza medida como uma situação de privação por falta de 

recursos.” (cit. por Carmo, 2008, p.163) Diz-nos que , apesar de relacionadas são 

duas dimensões distintas, em que a privação pode ser solucionada através de apoios 

monetários (subsídios, transferências sociais, etc), mas continua a ser insuficiente 

para resolver a questão da falta de recursos, designadamente recursos que 

possibilitem alguma autossuficiência. 

Mas o que gera a pobreza? Sobretudo, a carência de ofertas de emprego, ou seja, o 

elevado número de indivíduos em situação de desemprego, isto porque, se trata de 

uma região na qual está patente uma fraca industrialização, que por sua vez, gera 

desemprego. De forma a comprovar e a justificar esta afirmação, foi possível através 

de dados estatísticos disponíveis na base de dados do Instituto Nacional de Estatística 

de Portugal (INE), verificar que a nível nacional no ano de 2020 existiam 434.212 de 

beneficiários de subsídio de desemprego, do sexo feminino e masculino, dos quais 

30.521 residiam no Alentejo. A região do Baixo Alentejo também ela é alvo de um 

elevado número de indivíduos nesta situação, apresentando o número de 4710, sendo 

Beja o município do Baixo Alentejo com maior nº de desempregados – 1071. A 

                                                           
5  Tabela 5 - Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social (N.º) por Local de residência 
(NUTS - 2013) e Grupo etário; Anual (1) – INE. Fonte: www.ine.pt - quadro extraído em 05 de Dezembro de 2021 
(15:28:52) 
 

http://www.ine.pt/
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percentagem de beneficiários de subsídio de desemprego em Beja 

corresponde 22,74% do número total de indivíduos nesta situação na região do Baixo 

Alentejo.6 

Foi possível constatar que a população desempregada com idade entre 15 e 64 anos 

existente no nosso país, no ano de 2020 é de 347 milhares, sendo o Norte a região de 

destaque por possuir um número mais elevado, seguido da área metropolitana de 

Lisboa. Alentejo e o Algarve possuem um número menor, no que concerne à 

população desempregada dentro desta faixa etária, ainda que seja de notar que o 

Alentejo foi a única região do país em que a população desempregada com idade 

entre 15 e 64 anos diminuiu de 2019 para 2020, passando de 23,3 milhares para 19,7 

milhares, respetivamente.7 

Em relação à remuneração média mensal, apenas foi possível verificar no ano de 

2019. A nível nacional, em média, as remunerações rondam aproximadamente os 

1005,09 euros. As regiões onde os salários tendem a ser mais altos são a área 

metropolitana de Lisboa (1221,83euros) e o Norte (924,50euros), em contraste com a 

região do Alentejo (868,90euros) e Algarve (861,15euros), que são regiões nos quais 

os salários são mais baixos.8 

 Associado às questões da pobreza, a região do Baixo Alentejo apresenta ainda níveis 

bastante elevados no que concerne a taxas de abandono e absentismo escolar mas 

também de insucesso escolar, onde existe uma fraca valorização neste âmbito, quer 

dos próprios indivíduos, quer dos familiares. Neste sentido, assim que completam a 

maioridade, os 18 anos, acabam por abandonar a escola, com obtenção de graus de 

habilitações escolares muito baixos, o que dificulta a integração a nível profissional. 

 Neste sentido, foi possível verificar através de dados estatísticos disponíveis no INE, 

de que a nível nacional em 2020 existia uma maior taxa de escolaridade a nível do 

ensino básico (77,2%) do que a nível do secundário (58,1%), isto revela uma maior 

valorização da vida escolar na fase da infância, que vem vindo a descurar-se com a 

                                                           
6 Tabela 6 - Beneficiárias/os de subsídios de desemprego, da segurança social (N.º) por Local de residência (NUTS - 

2013) e Sexo; Anual (1) INE. Fonte: www.ine.pt - Quadro extraído em 19 de Dezembro de 2021 (17:11:36) 

 
7 Tabela 7 - População desempregada com idade entre 15 e 64 anos (Séries 2011 - N.º) por Local de residência (NUTS 

- 2013); Anual (1) INE. Fonte: www.ine.pt - quadro extraído em 21 de Dezembro de 2021 (08:21:11) 

 
8Tabela 8 - Remuneração média mensal de base (€) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 

Anual (2) INE. Fonte: www.ine.pt - quadro extraído em 21 de Dezembro de 2021 (08:18:30) 

 

http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
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fase da adolescência. A nível da região do Alentejo deparamo-nos com o 

mesmo fenómeno. 9 

Assim, no que concerne a transição/conclusão do ensino básico no ano letivo de 

2019/2020, na região do Alentejo deparamo-nos com uma taxa de 95,8%, em 

comparação com Portugal que tem uma taxa de 97,8%. Quanto ao 1º ciclo e 2º ciclo 

constatamos a mesma situação, em que o Alentejo apresenta uma menor 

percentagem em comparação com a nível nacional. É de mencionar a situação do 

3ºciclo, em que existe uma maior discrepância, uma vez que Portugal apresentou uma 

taxa de 97% e o Alentejo de 95,3%.10 

No ano de 2019, a taxa de abandono precoce a nível nacional é de 10,6%, enquanto 

que na região do Alentejo essa taxa é superior, apresentado o valor de 12,7%.11 

Associado a esta problemática, surge a necessidade da existência de respostas para 

colmatar o crescimento de indivíduos com baixas qualificações académicas e até 

mesmo a taxa de analfabetismo a nível nacional. Assim, surgem os cursos EFA – 

Educação e Formação de Adultos dirigidos a indivíduos com idade igual ou superior a 

18 anos. Assim, também através de dados estatísticos disponíveis no INE, foi possível 

constatar que no ano de 2019/2020 existiram 28 462 indivíduos a frequentar cursos 

EFA. No Baixo Alentejo frequentaram cursos EFA 529 indivíduos e em Beja 284 

indivíduos. É possível verificar através da tabela analisada de que, a maioria dos 

indivíduos que frequentaram este curso foi com objetivo de terminar e/ou ter 

equivalência ao ensino secundário.12 

Aliados a essas problemáticas ainda contamos com um elevado número de famílias 

que carecem de habitação própria e condigna, na qual tenham as condições para 
                                                           
9 Tabela 9 – Taxa de escolaridade do nível de ensino básico e secundário (Série 2011 - %) por Local de residência 

(NUTS – 2013), Sexo e Grupo etário; Anual INE. Fonte: www.ine.pt - quadro extraído em 21 de Dezembro de 2021 

(07:59:20) 

 
10 Taxa de transição/conclusão no ensino básico (%) por Localização geográfica (NUTS – 2013) e Nível de ensino; 

Anual INE. Fonte: www.ine.pt – quadro extraído em 21 de Dezembro de 2021 (08:04:14) 

11 Taxa de abandono precoce de educação e formação profissional (Série 2011 -  %) por Local de residência (NUTS – 

2013) e Sexo; Anual – INE, Inquérito ao Emprego. INE. www.ine.pt – quadro extraído em 21 de Dezembro de 2021 

(08:08:07) 

12 Tabela 12 – Indivíduos com 18 e mais anos de idade que participaram em cursos de educação e formação de 

adultos (Nº) por Localização geográfica (NUTS- 2013) e Nível de ensino ; Anual – Direção Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência 

 

http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
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satisfazer as suas necessidades básicas. O parceiro da autarquia, 

responsável pela questão da Habitação Social não consegue dar resposta a este nível 

a todas as famílias, o que acaba por influenciar a facilidade de implementação de 

“casas abarracadas”, barracas e tendas. O arrendamento privado poderia ser uma 

opção, mas os preços são bastante elevados à qual os beneficiários de RSI não 

conseguem fazer face, se bem que as questões da discriminação e divergências 

culturais também poderiam ser um entrave para o mesmo.  

Devido à persistência e manutenção dos problemas constatados, leva a que os 

beneficiários de RSI tenham bastantes dificuldades em integrar-se a nível pessoal, 

social e profissional, levando a que estes sobrevivam com os rendimentos 

provenientes da prestação de Rendimento Social de Inserção, o que cria 

involuntariamente dependência face à mesma. Neste sentido, é necessário a 

existência de programas de inserção profissional que visem as pessoas com fracas 

competências e habilitações escolares e profissionais e a existência de programas de 

integração profissional especificamente para os beneficiários de etnia cigana. 

É fundamental intervir em rede, mobilizar recursos e criar novos para que se consiga 

atingir o objetivo central da medida – autonomização dos beneficiários. Para tal, é 

necessário um trabalho de equipa entre os vários parceiros sociais, envolver os 

beneficiários e motivá-los para a mudança da situação de pobreza e exclusão em que 

vivem. 

2 – Enquadramento metodológico 
O percurso metodológico do presente estudo, esteve subjacente a pergunta de partida 

orientadora da investigação - «Será que o NLI de Beja funciona como órgão 

estratégico de criação de respostas de inserção adequadas e adaptadas às 

necessidades reais dos beneficiários do RSI e tem contribuído para a redução de 

situações de pobreza e exclusão social ao nível local?» 

A escolha de um contexto geográfico delimitado, neste caso, o concelho de Beja, 

prende-se pelo facto de o Rendimento Social de Inserção ser uma política de âmbito 

territorial, que exige uma abordagem local, tendo em conta os recursos existentes no 

território e o seu desenvolvimento local. Por outro lado, a opção pelo concelho de Beja 

justifica-se na medida em que torna o processo de recolha de dados mais facilitador, 

dado a investigadora exercer funções na Equipa de Protocolo, o que leva ao 

conhecimento e à compreensão da importância do papel dos parceiros obrigatórios e 

facultativos que integram o NLI, na inserção dos beneficiários da medida, tanto mais 
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que, tal como referido anteriormente, a nível do distrito de Beja, foi 

possível constatar através do Instituto Nacional de Estatística, que as localidades que 

apresentam um maior número de beneficiários de RSI no ano de 2021 são Beja e 

Moura, pelo que a seleção do concelho de Beja, não só é justificável, como 

fundamental e pertinente.  

O projeto de investigação pode considerar-se de cariz inovador e utilitário, dado que 

revela o debate e discussão teórica e prática da problemática inerente ao estudo, isto 

devido ao facto de a investigadora estar integrada a nível profissional na medida de 

política, tendo por base o seu conhecimento e a sua experiência profissional, mas 

sobretudo assente nas dificuldades sentidas ao longo do seu percurso profissional, na 

intervenção social com os beneficiários e no modelo de funcionamento/organização do 

NLI neste território. 

O facto de a investigadora ser também interventora possibilita-lhe uma visão mais 

alargada e concreta do objeto de estudo, contudo deve ter um certo grau de 

distanciamento em todo o processo para que a sua capacidade de reflexão se assuma 

como construtora de novos conhecimentos, através de uma prática reflexiva e não 

apenas como uma reflexão prática. Contudo, a investigadora acredita que os 

resultados do estudo possam contribuir para a construção de um modelo organizativo 

e de funcionamento do NLI que possa ser útil e criador de processos, estratégias e 

modelos de intervenção mais colaborativos/participados e adequados á realidade 

local. 

Tendo presente que numa investigação o objetivo “constitui o enunciado declarativo 

que precisa as variáveis-chave, a população alvo e a orientação da investigação, 

indicando, consequentemente, o que o investigador tem intenção de fazer no decurso 

do estudo” (Freixo, 2011, p. 164), definiu-se como objetivo principal do projeto de 

investigação - “Analisar o contributo/papel do NLI na operacionalização de respostas 

às necessidades dos beneficiários da política de RSI e na prevenção e redução das 

situações de pobreza e exclusão social, no concelho de Beja.” 

De forma a cumprir o objetivo principal do estudo, foi necessário criar três dimensões 

de análise, que permitiram traçar os objetivos específicos13: 

a) A primeira dimensão de análise corresponde ao modelo 

organizativo/funcionamento do NLI de Beja, de modo a:  

                                                           
13  - Como afirmam Baptista e Sousa (2011, p. 26), “tanto os objetivos gerais como os 
específicos permitem o acesso gradual e progressivo aos resultados finais”. 
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- Perceber se o processo de implementação da política do RSI é da 

responsabilidade do NLI, e consequentemente dos parceiros nele envolvidos; 

- Compreender se o modelo operativo utilizado (a nível organizativo/funcionamento) é 

o mais adequado ao concelho de Beja; 

b) Por sua vez, a segunda dimensão de análise corresponde à 

participação/mobilização dos parceiros e das instituições/organismos públicos 

e privados, com assento no NLI, de forma a: 

- Apreender o tipo de articulação e o nível de envolvimento dos parceiros do NLI; 

c) Por último, abordamos uma terceira dimensão direcionada para a 

inclusão/inserção dos beneficiários, com vista a: 

- Entender se as práticas implementadas pelo NLI potencializam a inserção dos 

beneficiários da política e a redução da pobreza e exclusão social, no seu território de 

intervenção. 

Ao longo do percurso do estudo, de forma a definir estas dimensões de análise esteve 

sempre presente, como procedimento metodológico, a pesquisa e análise documental 

e bibliográfica, através de livros, revistas, documentos, legislação e dados estatísticos 

disponibilizados pela biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e por sites de pesquisa 

como o RCAAP, o INE, o PORDATA, o SCIELO, entre outros. Sendo, a análise 

documental uma técnica de investigação pela qual se tem acesso a fontes escritas ou 

não através das quais se podem analisar dados, de forma a contribuir para a 

coerência e eficácia do estudo, nesta fase, foi possível construir e justificar no 

enquadramento teórico a escolha do objeto de estudo e as problemáticas inerentes ao 

mesmo. Esta fase foi fundamental, no sentido em que foi possível definir pistas ao 

nível do estudo, de ideias que ainda não tivessem sido exploradas. Através de vários 

projetos de investigação, disponíveis nos repositórios referidos anteriormente, sobre a 

medida de política do Rendimento Social de Inserção em diversas vertentes, sendo 

que os mais típicos incidem nos beneficiários, e no papel que estes têm face à sua 

autonomização da medida. Foi possível encontrar alguns estudos que incidem sobre o 

funcionamento de NLI, mas noutros concelhos do nosso país. Desta forma, foi 

possível comprovar que na região do Alentejo e sobretudo, a nível do distrito e 

concelho de Beja não existia um estudo deste cariz, e que a elaboração do mesmo 

poderia trazer alguns contributos para a eficácia do NLI, para o desenvolvimento local 

e para a intervenção social. 
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Tendo presente o objeto de pesquisa – o NLI na implementação da 

política do RSI-, optou-se por realizar um estudo de cariz qualitativo, entendido 

Como uma trajetória que vai do campo ao texto e do texto ao leitor. O 

investigador faz pesquisa no terreno, para obter informação, orientando-se por 

duas persuasões básicas: persuasão científica que define e descreve a 

natureza da realidade social, e persusão epistemológica que determina e 

orienta o modo de captar e compreender a realidade. (Aires, 2011, p. 16) 

Considerando que o tema escolhido para investigação tem sido pouco explorado, a 

pesquisa qualitativa de natureza exploratória apresenta-se como a mais adequada, 

sendo que a preocupação central não é a generalização dos resultados, antes 

proporcionar mais informação sobre o assunto. 

Note-se que, na pesquisa exploratória a formulação de hipóteses precisas e 

operacionalizáveis torna-se difícil, relevando para as conclusões “o estatuto de 

hipóteses explicativas, funcionando como interpretações hipotéticas que exigem o 

prolongamento da pesquisa (por métodos quantitativos ou qualitativos) para a sua 

generalização” (Guerra, 2006, p. 33).  

Após referência ao processo de construção do objeto estudo, definiu-se a amostra da 

investigação, que contempla um coordenador e parceiros obrigatórios e não 

obrigatórios/facultativos, num total de nove (9) informantes privilegiados. Trata-se de 

uma amostra intencional, uma vez que “os sujeitos que a constituem não [foram] 

escolhidos ao acaso: o investigador selecionou as unidades de amostragem a partir de 

critérios específicos” (Aires, 2011, p.22).  

Os parceiros obrigatórios do NLI constituem um universo de cinco elementos, sendo 

eles da área da Saúde, Emprego/Formação Profissional, Educação, Habitação Social 

e Serviço Social (Coordenador de NLI).  

Quanto aos parceiros não obrigatório/facultativos foram selecionados os de maior 

pertinência para a intervenção e com os quais existe uma maior articulação por 

necessidade dos beneficiários de RSI, sendo eles a CerciBeja, devido à frequência de 

cursos de formação especial, o Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo, 

associado às problemáticas dos consumos e dependências de substâncias 

psicoativas, e ainda, a Cáritas Diocesana de Beja e o Centro Social, Cultural e 

Recreativo do Bairro da Esperança que apoiam em diversas vertentes tendo em conta 

o número de respostas sociais que abarca, interligadas à ação social. 
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Tendo em conta o universo apresentado, foi possível elaborar uma tabela 

que contempla uma breve caraterização dos parceiros de NLI obrigatórios e 

facultativos, que faz referência a quatro indicadores: Sexo, Idade, Profissão e se é 

parceiro obrigatório ou facultativo. 

Tabela 1 – Breve caraterização dos parceiros entrevistados 

 
SEXO 

 
IDADE 

 
PROFISSÃO 

PARCEIRO OBRIGATÓRIO / 
FACULTATIVO 

F - Assistente Social Obrigatório 
F - - Obrigatório 

F 43 Enfermeiro Obrigatório 
F 46 Assistente Social Facultativo 

F 47 Assistente Social Facultativo 

F 47 Assistente Social Facultativo 
F 48 Técnico Superior Obrigatório 

F 49 Assistente Social Facultativo 
M 51 Professor de Matemática/ 

Coordenador de Estabelecimento 
Obrigatório 

F 52 Assistente Social Facultativo 
Fonte: Elaboração própria. 

A elaboração desta tabela permitiu constatar que 50% dos inquiridos são parceiros de 

cariz obrigatório e os outros 50% de cariz facultativo, e também verificar a diversidade 

de profissões inerentes aos parceiros do NLI de Beja em que na sua maioria são de 

formação base Assistentes Sociais. 

Note-se que, a maioria dos parceiros desempenha funções no NLI de Beja há mais de 

10 anos (7 dos parceiros), sendo que quatro deles estão presentes desde que surgiu a 

medida de política, conforme mostra o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 1 – Tempo que os parceiros desempenham funções no NLI de Beja. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Calculando a média, os parceiros desempenham funções no NLI há cerca 

de 16,12 anos. O Coordenador de NLI desempenha funções de coordenação desde 

2008, somando o total de 13 anos.  

Atendendo às características da população abrangida pelo estudo, o instrumento de 

recolha de dados aplicado foi o inquérito por entrevista semi-estruturada, na qual irão 

ser questionados os parceiros do NLI mencionados anteriormente e o coordenador do 

mesmo. O guião das entrevistas é distinto para o Coordenador de NLI e para os 

parceiros, por razões de logística e por existirem questões específicas e dirigidas à 

coordenação do mesmo.  

De modo a que todos os entrevistados foquem os mesmos aspetos construímos um 

modelo de análise a partir do qual se criaram dois guiões de entrevista (Apêndice C e 

D). O modelo de análise permite analisar a realidade em estudo, situar o tipo de 

estudo a desenvolver a forma como se irá analisar e discutir os dados obtidos (Carmo 

& Ferreira, 2008, p. 155). Neste horizonte, o modelo de análise integrou as três 

dimensões anteriormente descritas, como podemos observar no quadro seguinte: 

 

 

 

Gráfico 2 – Modelo de Análise. Fonte: Elaboração própria. 

Modelo 
organizativo/funcionamento 

Participação/ 
mobilização dos parceiros e 
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organismos públicos e 

privados 

Inclusão/inserção dos 
beneficiários versus pobreza 

e exclusão social 

• Adequabilidade do modelo operativo 
utilizado, à realidade local  

 
• Grau responsabilidade dos parceiros do 

NLI no processo operacionalização da 
política do RSI 

• Importância de coordenação 

• Nível de envolvimento dos parceiros  
 

• O tipo de cooperação/articulação das 
entidades parceiras com assento no 

NLI   
 

• Adaptabilidade das respostas às necessidades 
dos beneficiários 

 
• Capacidade definir estratégias de prevenção e 

redução da pobreza e exclusão social no 
concelho de Beja 

 
• Propostas de alteração das práticas 

interventiivas adotadas pelo NLI  
 

• Fatores de sucesso e insucesso das práticas 
interventivas adotadas pelo NLI 

O contributo/papel do NLI de 
Beja na implementação da 

política de RSI 
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A partir da matriz de análise foi possível construir os guiões de entrevista, 

com questões consideravelmente abertas de forma a possibilitar ao interlocutor narrar 

e explicitar abertamente a sua opinião. As perguntas foram agregadas por temas de 

maneira a operacionalizar as variáveis presentes na matriz de análise.  

Após a elaboração do guião das entrevistas, a investigadora procedeu ao envio dos 

mesmos, através de correio eletrónico (e-mail), juntamente com o consentimento 

informado que foi datado e assinado, de forma a garantir as normas de proteção de 

dados. O envio do guião por esta via tinha como objetivo a preparação por parte dos 

inquiridos, para responder à mesma presencialmente. Neste sentido, houve o 

constrangimento do horário de trabalho da investigadora, que dificultou a aplicação 

das entrevistas presencialmente, levando os parceiros de NLI a responder por escrito 

e remetê-la por correio eletrónico. Apenas duas entrevistas foram aplicadas 

presencialmente com os parceiros de NLI facultativos – Cáritas Diocesana de Beja e 

Centro Social e Cultural do Bairro da Esperança. 

De salientar que, numa fase inicial de investigação e definição de ideias e conceitos 

sobre o estudo, a investigadora procedeu à elaboração e posterior envio, através de 

correio eletrónico, aos parceiros de NLI e coordenador do mesmo, um ofício que 

contemplava a informação sobre o que se pretendia com a investigação, fazendo 

referência ao título, objetivo geral e a informar de que o mesmo implicaria a recolha de 

dados através de inquérito por entrevista, e que caso houvesse algum 

constrangimento/impedimento à realização do estudo referenciado para se manifestar 

atempadamente.  

Com os dados recolhidos nas entrevistas aos parceiros do Núcleo Local de Inserção, 

procedeu-se ao tratamento dos mesmos, com recurso a análise de conteúdo, ”uma 

técnica de tratamento de informação [que] pode integrar-se em qualquer dos grandes 

tipos de procedimentos lógicos de investigação e servir igualmente aos diferentes 

níveis de investigação empírica” (Vala, in Silva & Pinto, 2009, p.104). Salienta-se que, 

conforme defendido por Guerra (2006) não existe um único tipo de análise de 

conteúdo, sendo que para o presente estudo foi usado o modelo simplificado baseado 

na proposta de Poirier, Clapier-Valladon e Raubaut (1999), ou seja, a partir de uma 

análise temática, através da qual os discursos foram segmentados por categorias, 

classificadas e agrupadas. 

O tratamento e análise de dados são uma das tarefas fundamentais no trabalho de 

investigação, na medida em que através dos mesmos se obtêm as respostas às 

questões e problemas que estão na origem da investigação. Os dados, depois de 
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obtidos, têm de ser registados, analisados e devidamente interpretados. 

Deste modo, pretendeu-se desenvolver um tratamento de dados não apenas descritivo 

mas fundamentalmente compreensivo, uma vez que a análise dos dados representa o 

esforço do investigador em estabelecer as conexões, mediações e contradições dos 

factos que constituem a problemática investigada. 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas para o processador de 

texto Word, onde nenhuma expressão das participantes foi alterada. Assim, procedeu-

se a leituras atentas e ativas, ou seja, a “várias leituras sucessivas, verticais, 

documento a documento, cada vez mais minuciosas, a fim de possibilitar uma 

inventariação dos temas relevantes do conjunto, ideologia, conceitos mais utilizados, 

etc.” (Amado, 2000, p.55). Os dados recolhidos através das entrevistas são 

apresentados numa grelha resumida, criada para cada questão aplicada aos 

entrevistados, e feita análise de conteúdo da informação nelas contidas. A cada 

entrevistado atribuímos um número de modo a garantir o sigilo. (Apêndice E) 
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Capítulo IV – Os NLI na Implementação do RSI: O caso do 
concelho de Beja  
Neste capítulo apresentamos o resultado da análise de conteúdo feito a cada resposta 

das entrevistas por parte dos parceiros de NLI e coordenador. Para esse efeito, e 

incorporando a análise bibliográfica sobre as políticas públicas criamos três dimensões 

de estudo referentes ao RSI: o modelo organizativo/funcionamento do NLI de Beja, a 

participação dos parceiros e das instituições públicas e privadas e por último, a 

inserção dos beneficiários versus pobreza e exclusão social. 

Há que referir que no universo total de 9 entrevistados, 8 deles são parceiros do 

Núcleo Local de Inserção de Beja (obrigatórios e facultativos) e um deles pertence a 

cargos de chefia/coordenação, nomeadamente o Coordenador de NLI. 

Finalizamos este capítulo com uma síntese reflexiva que pretende apresentar os 

paradoxos que nascem da perceção dos constituintes do Núcleo Local de Inserção de 

Beja sobre o funcionamento do mesmo e dos contributos na implementação da 

medida de política de RSI, para colmatar/minimizar situações de pobreza e exclusão 

social numa ótica de proximidade, tendo o local como cenário. 

1 – O modelo organizativo/funcionamento do NLI de Beja  
Como já referido anteriormente, o Núcleo Local de Inserção é composto por parceiros 

de cariz obrigatório e facultativo, dependendo dos recursos/instituições existentes em 

cada território e que, de alguma forma, podem dar contributos para a integração e (re) 

inserção dos beneficiários de RSI. Neste sentido, tornou-se necessário relacionar o 

modelo operativo utilizado (organização/funcionamento) com a realidade local, a fim 

de aferir se é o mais adequado e identificar quais as suas lacunas. 

Para o efeito tentou-se perceber, num primeiro momento, a opinião dos entrevistados 

sobre o propósito da política e a importância da coordenação, que ocorre nessa 

instância (NLI) onde atuam diversos atores/parceiros com interesses e distribuição de 

poder diferenciado. A quase totalidade dos entrevistados, quando questionados sobre 

o propósito do RSI, valoriza a política como uma medida de proteção social que 

contribui para colmatar algumas necessidades básicas e, paralelamente para a 

inserção social e profissional dos beneficiários. Esta importância está explícita em 

várias narrativas, das quais salientamos: 

 “É uma medida de proteção social destinada a proteger as pessoas que se 
encontrem em situação de pobreza extrema (…) veio ajudar a consciencializar 
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as potencialidades dos beneficiários, a dar visibilidade ás suas 
capacidades e saberes, a valorizar a cidadania, a escola e o trabalho.” (E1) 

“(…) é uma condição fundamental para garantir/manter o acompanhamento 
adequado às famílias ao nível da prevenção e reparação das situações de 
carência e desigualdade sociais, dando continuidade a uma intervenção que 
vai no sentido da promoção e desenvolvimento de competências nas famílias e 
da sua integração em redes de suporte social comunitário (…)” (E1) 
“O principal objetivo é a integração e frequência de todos os alunos na escola e 
na comunidade escolar.” (E2) 

 “A reinserção do beneficiário no mercado de trabalho e a sua autonomia 
financeira.” (E4) 

 “A política do Rendimento Social de Inserção pretende através de uma 
prestação pecuniária assegurar a satisfação das necessidades básicas de 
subsistência a pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema. O 
objetivo só é possível de alcançar através da plena inserção social e 
profissional do indivíduo.” (E6) 

“(…) é uma prestação social que permite trabalhar com os beneficiários de RSI, 
em primeiro lugar, a sua autonomia económica uma vez que estão desprovidas 
de rendimentos e acaba por ser uma prestação para fazer face às 
necessidades básicas dos beneficiários.” (E7) 

“Consideramos que, embora as fragilidades elencadas sejam difíceis de 
ultrapassar, esta tem sido uma medida solidária e que contribui para o colmatar 
de algumas necessidades mais prementes da parte dos seus beneficiários.” 
(E8) 

Quanto à importância da coordenação, apenas um entrevistado, de forma indireta, fez 

referência à mesma: 

“Às vezes até existem tentativas para se realizar o trabalho em rede, mas 

depois na prática não sei até que ponto é que resulta. Ou a pessoa que está a 

frente tem essa preocupação de fazer esse trabalho, ou então os técnicos 

acabam por ser demasiado autónomos”. (E9) 

Neste seguimento, segundo a narrativa da coordenadora, quando às funções que 

desempenha no NLI, pode-se perceber o desenvolvimento de um conjunto de tarefas 

com vista à concretização do propósito da política, cuja centralidade e orientação 

parece traduzir-se em determinações legais e prescrições administrativas/burocráticas, 

numa reprodução das diretrizes/orientações centrais e não de reajustamento local, 

como traduzido na figura seguinte: 
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Gráfico 3 – Funções desempenhadas pelo Coordenador de NLI de Beja. Fonte: Elaboração própria. 

Ainda no que concerne ao modelo organizativo/funcionamento do NLI de Beja, e 

através das respostas dos inquiridos às questões enunciadas na unidade de análise: 

adequabilidade do modelo operativo utilizado face à realidade local, constata-se que 

esta adequabilidade é determinada pela limitação dos técnicos a nível de horários, 

mais concretamente, o tempo de afetação ao NLI, que inviabiliza a participação e 

contribui para um fraco empenho na criação de estratégias de inserção face às 

necessidades dos beneficiários, e/ou para uma desvalorização do NLI. Estes factos 

ficam expressos nas narrativas de quatro informantes: 

Promover a elaboração do Plano de Ação 
Anual do NLI, assim como, o Relatório de 

Atividade do ano transato, avaliar o 
trabalho efetuado, com a analise em sede 

de NLI dos Relatórios de Progresso 
Semestrais, Fichas de Contacto 
Trimestrais e outras estatísticas 

elaboradas pelas equipas de Protocolos". 

ACOMPANHAMENTO  
AOS 

TÉCNICOS/EQUIPAS 

REUNIÕES DE 
NLI 

Representar o NLI 
nas reuniões da 
Rede Social do 

Concelho de Beja 

“Agendar e dinamizar 
as reuniões de NLI 

Convocar os parceiros 
obrigatórios e/ou 
parceiros recursos 
e/ou outras entidades 
convidadas 

Elaborar resumo das 
reuniões 

Organizar o arquivo do 
NLI”  

 

“Atribuir requerimentos de RSI 
aos técnicos das equipas  

Acompanhar as duas equipas de 
Protocolo RSI e a equipa da 
Segurança Social com reuniões 
mensais presenciais e sempre 
que se justifique através de 
contacto telefónico ou mail’s  

Aprovar Contratos de Inserção, 
informações sociais iniciais ou de 
alteração, efetuar transferências 
de processos familiares, 
registar/atualizar os agregados 
familiares”  
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“(…) por falta de tempo, (…) o NLI não funciona de acordo com aquilo 
que está previsto na legislação. Precisava, de facto, de uma grande 
reestruturação. (…)” (E7) 

“(…) é a limitação dos técnicos a nível de horários. O NLI funciona uma vez por 
semana só que há colegas (ex. Emprego) em que não conseguem estar 
presente semanalmente e que, num determinado período, apenas conseguia 
estar presente uma vez por mês. A questão das instituições por si só, acabam 
por não dispor do pessoal o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. O 
tempo de afetação varia em cada instituição e depois tem que se fazer uma 
gestão e encontrar uma solução para existir quórum para se fazer o NLI.” (E9) 

“A maioria das entidades parceiras reconhece o trabalho de proximidade, de 
empatia, de inserção que se estabelece com as famílias/Indivíduos que 
acompanhamos, no entanto, o tempo de afetação, dos técnicos destas 
entidades, a este trabalho, é tão reduzido que dá a sensação que não 
valorizam o NLI. Internamente os técnicos estão assoberbados de trabalho e a 
maioria não consegue responder atempadamente ás exigências desta 
parceria.” (E1) 

“(…) verifica-se que existe falta de tempo e de recursos no desenvolvimento de 
atividades de proximidade com os beneficiários (…)” (E3) 

Ressalte-se a narrativa de um dos entrevistados (E3) que considera a questão 

burocrática como constrangedora da adequabilidade do modelo de organização e 

funcionamento do NLI face à operacionalização dos CI’s e às problemáticas existentes 

e emergentes no território de intervenção: 

 “(…) estando neste momento o NLI a ter um papel meramente burocrático, 
para cumprimento de um procedimento previsto na legislação, não havendo 
espaço para a avaliação das problemáticas inerentes às famílias e da 
operacionalização da contratualização dos CI’s, descurando-se outros 
procedimentos previstos na legislação não menos importantes.” (E3) 

Essa perspetiva de uma prática interventiva baseada numa lógica burocratizada, que 

dispensa e esvazia o NLI do seu papel de órgão estratégico de criação de respostas 

adequadas á realidade local, fica também evidente quanto à intervenção dos técnicos 

gestores de processo na narrativa: 

 “Dentro da medida e do NLI deveriam haver sub programas que no fundo 
ocupassem as pessoas e se pudesse trabalhar outras coisas, não estou a dizer 
que isso não é trabalhado ou que as equipas de protocolo não o façam, mas eu 
acho que apesar de tudo fica muito aquém porque os técnicos passam muito 
tempo ligados aos papéis e computadores, a traçar os diagnósticos, os 
relatórios, a fazer esse trabalho burocrático.” (E9) 
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A assiduidade dos parceiros nas reuniões de NLI também foi alvo de 

crítica, no sentido em que a não obrigatoriedade da presença dos parceiros nas 

reuniões deveria ser repensada e deveria passar a ser obrigatória, salvo algumas 

exceções. Neste sentido, e dado o tempo limitado que os parceiros têm disponível 

para o NLI, para que tal fosse possível, a regularidade das reuniões ao invés de 

semanais, deveriam ser mais espaçadas. Esta sugestão foi referida da seguinte forma: 

“O modelo de organização atual do NLI não me parece desadequado muito 
embora considere que a presença dos parceiros nas reuniões deveria ser 
obrigatória salvo exceções muito pontuais (ex períodos de férias) podendo para 
isso serem reuniões mais espaçadas em vez de semanais.” (E4) 

Saliente-se que, os parceiros representam instituições públicas ou privadas, e a forma 

como cada uma é representada no NLI tem interferência na intervenção com o 

público-alvo da medida de política social e na operacionalização do trabalho em rede, 

conforme expresso na seguinte narrativa: 

“ O que está mal até pode não ser o funcionamento do NLI, mas a forma como 
cada instituição intervém em prol da melhoria das condições à família. (…) o 
nosso trabalho social nas instituições, em que as nossas famílias na sua 
maioria são multiproblemáticas e apresentam problemas a vários níveis e estão 
integradas ou recorrem a várias instituições simultaneamente, perde-se um 
bocado porque cada técnico trabalha à sua maneira. Às vezes até existem 
tentativas para se realizar o trabalho em rede, mas depois na prática não sei 
até que ponto é que resulta”. (E9) 

Segundo esta narrativa, o NLI parece não ser considerado como espaço institucional 

de discussão/negociação e consensos entre os seus constituintes (parceiros), ao não 

conseguir concretizar, na prática, um trabalho articulado e de co-responsabilização 

(em rede), o que é corroborado por outros inquiridos ao referirem que os contratos de 

inserção celebrados com os beneficiários de RSI deveriam ser discutidos em sede de 

NLI previamente a assinatura de todas as partes, com o objetivo de mobilizar recursos 

e dinamizar estratégias de intervenção face às necessidades do público-alvo. Os 

entrevistados mencionam que, neste momento, não existe esse trabalho e que os 

contratos de inserção estão de tal forma formatados que acabam por ser apenas 

apresentados aos parceiros.  

“A assinatura do contrato de inserção e a sua avaliação deveriam ser feitas em 
sede de NLI (TGP/Titular - Beneficiários/Parceiros).” (E1) 

“A organização e funcionamento do NLI parece correta, embora os processos 
devessem ser discutidos previamente à sua assinatura.” (E3) 
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“(…) os Núcleos tem um objetivo e uma função que é discutir os 
processos familiares, mas na prática isso não se faz. (…) na maioria dos casos 
os programas/contratos de inserção estão formatados. (E9) 

A ideia da formatação dos contratos inserção é colocada no estudo feito pelo 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Gabinete de Estratégia e 

Planeamento no ano de 2019, ao salientar o facto dos programas de inserção e 

respetivas ações serem, de alguma forma, padronizadas e nem sempre se 

encontrarem adequados às situações dos beneficiários e dos seus agregados 

familiares.” (p.95-96) 

A falta de recursos disponíveis na comunidade local, bem como a fraca supervisão 

externa são apontadas também como lacunas constrangedoras para uma melhor 

adequabilidade organizacional/funcionalidade do NLI e para a dificuldade de 

integração das famílias:  

“Era necessária mais supervisão externa (…). (E1) 

 “(…) os recursos locais disponíveis, em que por exemplo o emprego por vezes 
não corresponde à escolaridade dos beneficiários ou à experiência profissional. 
A dificuldade de integrar as famílias passa por muitas das vezes, de que o que 
está disponível não ser adequado e não ser a resposta adequada às famílias.” 
(E9) 

Ainda no âmbito do modelo de funcionamento do NLI, e considerando a variável 

responsabilidade dos parceiros do NLI no processo de operacionalização da política 

do RSI, verifica-se que três dos informantes, centram-se sobretudo na autonomia dos 

beneficiários e, por assunção, no acompanhamento das famílias e dos processos num 

âmbito de maior proximidade, na sua monitorização e na complementaridade do papel 

do gestor do CI, como expresso nas narrativas:  

“Encontrar respostas na parceria para a autonomização dos beneficiários da 
medida (…) conhecimento de proximidade dos beneficiários e a sua 
monitorização.” (E2) 

“É um papel bastante positivo, no acompanhamento das famílias e processos, 
atendendo a que é constituído por várias entidades que procuram dar resposta 
às diferentes problemáticas.” (E3) 

“O papel dos NLI em termos de implementação do RSI é de acompanhamento 
das ações contratualizadas e de complementaridade do papel do gestor do CI 
sempre que necessário.” (E4) 

Diga-se que, o conceito de autonomia encontra-se intrinsecamente interligado às 

questões da qualidade de vida, uma vez que em primeira instância, é determinada 
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pelo próprio individuo e na forma como este encara a sua vida, como 

defende Martins (2002, p.174) “a qualidade de vida como um conceito 

multidimensional, que abrange tanto aspetos materiais quanto não-materiais, pode 

mencionar a autonomia e a autodeterminação sobre a própria vida como fatores-chave 

para transformar a qualidade de vida de populações em risco social (…)”. 

Para que tal seja possível, como refere Pinto (2011), é necessário existir uma relação 

de respeito e confiança entre o profissional e o cliente, utilizando linguagem clara e 

simples, ouvir o que as pessoas têm para dizer, dar informação ao cliente sobre os 

seus direitos e deveres. Estes são princípios fundamentais a ter em conta ao exercer 

funções de assistente social, pois caso não exista relação entre o profissional e o 

beneficiário, persiste uma maior dificuldade de capacitação e autonomização do 

indivíduo. Na relação entre profissional e sistema cliente, deve-se “enfatizar e centrar o 

processo de empowerment na perspetiva da expansão das capacidades, 

potencialidades e recursos do cliente e do seu meio envolvente” (Pinto, 2011, p. 79), 

sendo certo que o trabalhador social não dá empowerment às pessoas: as pessoas 

empoderam-se a si mesmas e o trabalhador social assiste a este processo (Lee, 2001 

citado em Pinto, 2011, p. 78).  

Numa outra posição em relação ao modelo de funcionamento do NLI, a fiscalização é 

apontada por um entrevistado como um dos aspetos que requer maior envolvimento e 

efetividade dos parceiros, de forma a desmistificar algumas dúvidas existentes sobre 

processos de RSI específicos relativamente à existência de rendimentos paralelos e 

não declarados. 

“O papel da fiscalização poderia ser mais efetivo, dado que existem situações 
em que existem dúvidas relativamente a eventuais atividades paralelas ou 
mesmo situações de ostentação de bens materiais que não se coadunam com 
rendimentos apenas provenientes de RSI.” (E4) 

Pelo exposto, verifica-se que a maioria dos entrevistados considera que o NLI funciona 

de forma “restrita”/insatisfatória ao nível da participação dos parceiros (trabalho em 

rede), e que o seu funcionamento constitui uma formalidade da lei, não exercendo um 

papel ativo na criação de estratégias que substanciem um agir coletivo na intervenção 

realizada. As narrativas deixam claro que o modelo organizativo/ funcionamento do 

NLI de Beja necessita de algumas alterações, de forma a fomentar uma maior 

autonomização dos beneficiários face à medida e a contribuir para um efetivo trabalho 

em rede entre os parceiros. 



 

63 
 

2 - A participação/mobilização dos parceiros e das 
instituições/organismos públicos e privados  
A participação dos parceiros e das instituições públicas e privadas no NLI foi uma das 

dimensões de análise que pretendeu entender a perceção que os entrevistados têm 

do nível de envolvimento dos parceiros e do tipo de cooperação/articulação das 

entidades parceiras com assento no NLI. 

Neste sentido, a participação dos diferentes intervenientes que integram o NLI parece 

não ser efetiva, traduzindo-se numa menor responsabilização com reflexos menos 

positivos na consolidação do trabalho em rede e na pouca efetividade das 

oportunidades inserção/integração dos beneficiários da política, como patente nas 

narrativas: 

 “Considero que as reuniões podiam ser reestruturadas, que os parceiros 
poderiam ser mais ativos e mais presentes nas reuniões, e acima de tudo que 
a discussão dos processos fosse duma forma mais coerente, no sentido de se 
pretender fazer de facto aquilo que a própria prestação o prevê, que é a 
autonomização e, ou seja, a discussão de casos das famílias em que todos os 
parceiros se envolvessem e que tentasse trabalhar aquela família em conjunto. 
(…) 

Existem muitas famílias, umas com umas características outras com outras, 
umas apresentam determinados problemas outros não, mas sendo que o NLI 
tem um grupo de parceiros que abrange para além das parcerias informais, os 
parceiros obrigatórios nomeadamente a Saúde, a Educação, o Emprego que o 
acompanhamento destas famílias fosse feito de forma mais articulada, de 
trabalho em rede.(…) os parceiros dão a sua colaboração que depois fica muito 
aquém daquilo que é importante e daí a dificuldade da integração destas 
pessoas em várias áreas de intervenção do RSI. A colaboração com as 
equipas que acompanham RSI deveria ser mais ativa e mais frequente. 
Inclusivamente nas discussões de processo acaba por ser só «é o processo x», 
«é para assinatura», «aquela pessoa entrou, aquela pessoa saiu», e depois 
não há no âmbito das reuniões de NLI, uma discussão integrada.” (E7) 

“O Núcleo Local de Inserção e os parceiros que o constituem, quer sejam 
obrigatórios quer sejam facultativos deverão ter uma participação mais ativa 
quer no delinear das ações do contrato de inserção do utente quer na 
contratualização do mesmo, de forma a ser uma co responsabilização entre as 
partes com o objetivo de criar oportunidades efetivas de inserção social.” (E6) 

 “(…)  o TGP faz o diagnóstico de acordo com os dados que tem, traça o plano 
com a família e  simplesmente vai lá apresentar. Os técnicos que estão no NLI 
conhecem as famílias, mas se calhar algumas até não conhecem tão bem, e 
depois não vão opor-se aquilo que o colega está a apresentar.” (E9) 
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“(…) acompanhamento mais próximo das pessoas por forma a 
abranger o apoio necessário às pessoas e às respetivas áreas mais 
fragilizadas, formação regular aos beneficiários e técnicos.” (E5), uma vez que 
“(…) por se tratar de um público, cujas características estão assentes em bases 
muito frágeis no que concerne à escolaridade, experiência profissional, saúde 
entre outras, na prática a sua integração é, recorrentemente, muito deficiente.” 
(E8). 

Neste cenário, o NLI é um espaço institucional onde os diferentes intervenientes 

(parceiros) fornecem os seus serviços, sem que a prática de participação contribua 

ativamente para delinear e contratualizar os contratos de inserção, bem como a forma 

como estes são discutidos, ou seja, sem a existência de uma discussão integrada de 

casos e onde, salvo raras exceções, o beneficiário da medida participa na negociação 

de compromisso, transformando o contrato uma obrigação para o mesmo. 

Um dos parceiros entrevistados, recorda o início da medida de política social em que 

“o NLI funcionava com as famílias, [as quais] eram também convocadas e era naquele 

âmbito que se fazia a reunião e que se negociava o projeto de vida e contrato de 

inserção, com a presença das entidades parceiras.” (E9)  

Outro dos inquiridos, lança este aspeto como proposta para melhorar o nível de 

envolvimento dos parceiros: “Participação de beneficiários com mais regularidade na 

definição das medidas” (E5), sendo que a mesma mensagem é transmitida por outro 

entrevistado, por outras palavras: 

“(…) Discute-se os processos muito rapidamente, os parceiros assinam os 
processos, e fico sempre com a noção de que não há intervenção muito direta 
com as famílias.” (E7) 

Outra das questões apontadas é o facto de existirem alguns projetos e programas 

interessantes, em que as instituições poderiam concorrer, de forma a fomentar a 

participação dos beneficiários em atividades. É o caso das (…) Atividades Socialmente 

Úteis mas existem alguns entraves (…) as instituições para aderirem a isso tem de 

assegurar determinadas despesas e as instituições também não vivem muito bem.” 

(E9) 

Neste sentido, é possível concluir que a fraca assiduidade dos parceiros nas reuniões 

de NLI contribui para um fraco envolvimento dos parceiros para a procura de 

respostas às necessidades dos indivíduos, para um trabalho em rede pouco 

consolidado e ainda, a questão dos recursos locais existentes serem limitados, tornam 

o processo de autonomização dos beneficiários num percurso mais moroso e adverso. 

Esta análise é a realidade especificamente do Núcleo Local de Inserção de Beja, mas 
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que creio que alguns dos aspetos mencionados podem ser identificados 

também em outras regiões do país. A questão da existência de programas a nível 

nacional que poderiam ser uma forma de potenciar o desenvolvimento local (de 

proximidade), como estratégia de colmatar situações de pobreza e exclusão, não raras 

vezes encontra barreiras intrínsecas e extrínsecas que impedem operacionalizar na 

prática o que está definido teoricamente (filosofia do programa), sobretudo em 

territórios do interior de baixa densidade populacional, onde a realidade das 

instituições também se torna um entrave, devido a escassez de recursos económicos. 

3 - Inclusão/inserção dos beneficiários versus pobreza e exclusão 
social  
O RSI é uma medida de política social compósita, ou seja, contempla uma dupla 

vertente substanciada numa prestação pecuniária e num contrato de inserção (CI), 

gerida por entidades distintas: a prestação pecuniária é da competência dos regimes 

da segurança social, sendo que aos NLI e aos profissionais que integram as equipas 

de protocolo compete a componente de inserção (elaboração dos programas (CI) e 

seu acompanhamento). 

Deste modo, e tendo em conta que o NLI de Beja, enquanto objeto estudo da presente 

investigação, é um dos principais responsáveis pela inserção/integração dos 

beneficiários da política, nesta dimensão de análise: inclusão/inserção dos 

beneficiários versus a pobreza e exclusão social, pretendemos compreender a opinião 

dos parceiros acerca da adaptabilidade das respostas às necessidades dos 

beneficiários, analisar a capacidade definir estratégias de prevenção e redução da 

pobreza e exclusão social no concelho de Beja, compreender quais as propostas de 

alteração das práticas interventivas adotadas e, por último, identificar quais os fatores 

de sucesso e insucesso da intervenção desenvolvida por esta estrutura.  

Atendendo às narrativas dos informantes, relativamente à adaptabilidade das 

respostas às necessidades dos beneficiários, estas ficam limitadas devido a diversos 

fatores, entre eles a existência de uma integração precária e temporária no mercado 

do trabalho e à dependência cíclica dos serviços e de acomodação do beneficiário 

face à prestação pecuniária. Este fator gera o efeito contrário do pretendido da medida 

de política social – a (re)inserção –, sendo visível esta reprodução e forma de 

funcionamento de geração em geração, criando uma dependência intergeracional face 

à medida, como espelhado nas seguintes palavras:  
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“(…) ainda que com ganhos em termos de escolaridade, aquisição de 
competências pessoais e sociais, contudo, sem a efetiva autonomização 
económica dos agregados, uma vez que se julga que esta ocorrerá aquando a 
sua integração em sistema de emprego. O que se tem verificado ao longo 
destes anos são integrações precárias e de curta duração (CEI+/outras).” (E3) 

 “(…)  em alguns casos tem-se conseguido através de formação e do trabalho 
das assistentes das associações de protocolo dotar os beneficiários de 
ferramentas com vista à sua inserção no mundo do trabalho. Contudo as 
ofertas de trabalho escasseiam e quando surgem são muitas vezes 
temporárias (…) existe, no entanto, uma percentagem grande de beneficiários 
que me parecem acomodados ao RSI e para os quais seria fundamental criar 
verdadeiros estímulos ao emprego. Limitar o tempo de RSI poderá ser uma 
hipótese ou mesmo desempenhar trabalho comunitário como contrapartida 
para receber a prestação.” (E4) 

 “As problemáticas do desemprego, da pobreza e da exclusão social, cada vez 
mais têm afetado um elevado número de famílias. O Rendimento Social de 
Inserção, na minha opinião poderá enquanto política de inclusão social, 
minimizar algumas situações de pobreza no Concelho através de uma efetiva 
inserção social e profissional, caso contrário será apenas uma prestação 
pecuniária de carácter temporário para colmatar parte das despesas básicas de 
subsistência, criando uma dependência cíclica dos serviços ao invés de 
funcionar como uma política de reinserção social.” (E6) 

“(…) acabam por ter entrado neste sistema dos apoios sociais e depois já é 
uma situação vitalícia, em que não conseguem alterar esta forma de estar na 
vida. Isto depois é cíclico e há reprodução constante, e vão reproduzindo de 
geração em geração (…) As pessoas têm que ir para trabalho, recusam, 
sofrem uma penalização mas depois voltam a requerer o RSI. Como é que isto 
se resolve? Isto são funcionamentos internos, são funcionamentos que as 
pessoas têm, são estilos de vida, são aprendizagens que a pessoa fez na 
família, na comunidade onde se insere (…) Eu acho que em termos de 
prestação pecuniária, em termos económicos acho que as famílias até tem a 
possibilidade, independentemente de ser uma prestação mais irrisória, de 
contar mensalmente o valor e de fazer uma gestão para que não falte a 
alimentação e que promove também uma certa autonomia financeira. (…) A 
prestação colmata pelo menos a necessidade alimentar da família, pois 
sabemos que a maior parte destas pessoas não paga casa e que a prestação é 
tudo ganho.” (E9) 

“(…)  muitas das vezes os beneficiários vão fazer a formação profissional que 
são, de certa forma, «obrigados», que são as orientações que tem no contrato 
de inserção, mas depois desta formação não há um acompanhamento para 
poder fazer aqui uma integração profissional na área de que estão a fazer a 
formação. As formações não são direcionadas para as pessoas de acordo com 
as suas competências, é aquilo que aparece é para onde os beneficiários vão e 
os interesses depois são vagos, e as pessoas acabam por desistir da 
formação, acabam por ficar penalizadas e a inserção a esse nível da formação, 
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acaba por ficar vezada. A nível de ofertas de trabalho, além dos 
programas que já estão instituídos que são os CEI+ e por aí adiante, não é fácil 
aqui trabalhar-se com o parceiro, neste caso o IEFP a questão da inserção 
profissional, por várias caraterísticas mas também precisa de haver aqui mais 
ações de sensibilização por parte dos parceiros para os beneficiários e também 
da sociedade civil, no âmbito da comunidade cigana, para haver aqui uma 
sensibilização à empregabilidade de famílias. Já temos famílias de etnia com 
miúdos que já estudaram, com miúdos que já tem algumas competências e que 
podiam, de certa forma, ser enquadrados noutro tipo de encaminhamento 
profissional.” (E7) 

Neste contexto, tendo como pano de fundo o estudo feito pelo Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e o Gabinete de Estratégia e Planeamento no ano 

de 2019 está presente na inserção social destes indivíduos: 

“(…) a ausência de recursos (materiais e humanos) até à necessidade de 
equacionar respostas sociais e conceber soluções mais adequadas ao perfil dos 
beneficiários que nem sempre se ajusta às respostas mais convencionais 
disponíveis. Ou seja, alguns entrevistados dão conta de visíveis desajustamentos 
entre as necessidades dos agregados mais vulneráveis e as oportunidades 
disponibilizadas pelas políticas sociais das diversas áreas de inserção social.” 
(MTSS/GEP, 2019, p.105) 

Ressalte-se que, nas narrativas acima mencionados, a inserção/integração do 

beneficiário é entendida, pelos cinco informantes, como uma troca obrigatória face ao 

recebimento da prestação pecuniária. Essa obrigatoriedade (e até punitiva aquando do 

não cumprimento do CI) baseia-se numa perspetiva da pobreza como resultado de 

comportamentos e características individuais (individualização da pobreza), como que 

demarcando a distinção entre o pobre merecedor e não merecedor. Esta lógica de 

merecimento e moralização dos benefícios (direitos) sociais assenta na tradição liberal 

que enfatiza a premissa da responsabilidade individual e a ideia da dependência 

ligadas à assistência e à pobreza, imputando a responsabilidade pelas situações de 

pobreza e exclusão social aos beneficiários. 

Um dos entrevistados é perentório ao afirmar no seu depoimento: 

“A medida [RSI] combate a severidade da pobreza, mas não a erradica, 
verificando-se a existência de agregados que desde que foi criada a medida 
continuam dependentes da mesma (…)” (E3) 

Todavia, a medida de política social (RSI) tem como pressuposto “Mais do que uma 

«ativação laboral», pretende-se dar resposta a um conjunto de necessidades de 

subsistência que se encontram claramente num domínio da «ativação social», 

promovendo uma política social ativa (MTSS/GEP, 2019, p.57) 
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Segundo documento referenciado: Rendimento Mínimo em Portugal – 
20 anos de RMG/RSI, existem duas vertentes que há que ter em conta na análise da 

medida de politica social – a privação e a ausência de recursos – em que 

 (…) a ausência de recursos pela qual se define a pobreza liga-se, 
inevitavelmente, à privação e à exclusão, nomeadamente em termos de poder, 
participação e cidadania, dimensões fundamentais que influenciam as 
condições de vida dos indivíduos, permitindo observar como a pobreza é um 
fenómeno multidimensional. A ausência de satisfação das necessidades 
básicas faz com que as relações entre os indivíduos e os sistemas sociais se 
fragilizem e/ ou entrem em rutura. (p.21) 

Neste sentido, a vertente de acompanhamento social assume um papel fundamental, 

ao procurar reverter as situações de pobreza e de vulnerabilidade social dos 

beneficiários da política, como é acionando um conjunto de recursos sociais 

adequados às respetivas situações ou, dito de outro modo, detetando e mobilizando 

as oportunidades existentes nos níveis locais. 

Foi possível identificar através de informação fornecida pelos entrevistados, ao nível 

da construção de intervenções positivas a nível da educação, na sensibilização para 

comportamentos de riscos no âmbito da saúde e na resolução de questões 

habitacionais. 

Os casos de absentismo escolar foram sempre alvo de intervenção para quem 

trabalha com estas famílias, uma vez que desvalorizam o papel da escola, e também 

por motivos culturais, mas o número de casos tem vindo a diminuir, para que tem 

contribuído a criação de rotinas e hábitos escolares precocemente e para a mudança 

de mentalidades sobretudo das famílias mais jovens, como é visível nos depoimentos 

apresentados: 

“A nível da educação, que é um dos problemas de algumas famílias 
acompanhadas, principalmente as famílias de etnia, eu considero que se tem 
vindo a fazer aqui um trabalho importante, nomeadamente nas equipas que 
acompanham e na articulação que fazem com a escola, no absentismo escolar. 
Tenho ideia que em comparação com alguns anos atrás, tem-se vindo a 
trabalhar algumas coisas positivas em relação ao absentismo escolar, porque é 
uma das grandes preocupações que são discutidas no âmbito do NLI. (…) É 
um trabalho que tem vindo a ser construído, mas mais uma vez digo, que 
precisa aqui desta articulação.” (E7) 

“Nesse sentido da inserção, a medida também é muito importante porque foi-se 
promovendo a possibilidade das pessoas começarem também a abrir um 
bocadinho os horizontes e a encaixarem esta parte cultural que no fundo é 
muito rígida. O caso da etnia cigana, por vezes já começa a existir alguma 
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abertura pelas famílias mais novas e isso é muito importante, porque 
esta barreira que se criava da escola ou outras já se vai quebrando e hoje 
também tem mais ambição do que tinham anteriormente.” (… ) A medida tem 
contribuído efetivamente para prevenir ou diminuir a pobreza, mas depois em 
determinadas situações não acompanha porque tem sobretudo a ver com 
estilos de vida das pessoas.” (E9) 

Quanto às questões de saúde também tem sido alvo de intervenção no sentido de 

sensibilizar para comportamentos de risco, ainda que tenha sido uma das áreas em 

que os beneficiários estão mais dispostos a recorrer, no sentido de possuírem 

consciência de que necessitam. Os comportamentos de riscos no âmbito da saúde 

são vários, mas os que exigem uma maior sensibilização e alerta para as famílias 

beneficiárias de RSI no concelho de Beja são sobretudo os casamentos com relações 

de consanguinidade, que tendem a acontecer com alguma frequência na etnia cigana: 

“Na Saúde, que a nível do acompanhamento e articulação com os técnicos 
desta área, até mesmo os próprios beneficiários tem essa noção de que 
precisam ser acompanhados e até tem corrido bem. É importante sensibilizar 
estas famílias para alguns riscos, como os casamentos com relações de 
consanguinidade, e é importante chamá-los à realidade que muitas destas 
situações poderão vir a trazer no futuro, consequências graves para a saúde 
das crianças, que depois acabam por nascer com algumas patologias e, por 
vezes, isso não é tido em conta no núcleo em que estão inseridos. Isto são 
tudo situações e comportamentos de risco que são mais propicias a gerar 
situações de pobreza e exclusão social.” (E7) 

As questões habitacionais é uma das áreas mais difícil de intervir com os beneficiários, 

não só pela inexistência de habitação social no concelho de Beja como pela forma que 

estas são geridas a nível de pagamento de rendas pela Câmara Municipal de Beja, 

como pela manutenção da habitação social por parte dos beneficiários, como 

menciona um dos entrevistados: 

“A questão da habitação, é também muito referida nas reuniões de NLI, uma 
vez que a Câmara Municipal também é parceiro, em que a dificuldade 
habitacional e para além disso, a questão do incumprimento do pagamento das 
rendas e que se deixa arrastar e, que depois criam dívida, não são bem vistas 
por isso, mas a situação mantém-se. Com isto não digo que se metam as 
pessoas na rua, mas que se faça uma intervenção a este nível, que se façam 
fiscalizações às casas. Muitos casos, as pessoas que têm habitação social no 
âmbito do RSI, também destroem aquilo que não é deles.” (E7) 

Quanto às propostas de alteração das práticas interventivas adotadas pelo NLI, as 

opiniões dos informantes foi diversificante e bastante interessante, passando pela 

sistematização das práticas profissionais; elaboração de documentos de reflexão e 

exposição dos problemas e respetivas propostas de solução; a voz do NLI fazer-se 
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ouvir; repensar o papel dos parceiros; questionar a prática interventiva; 

reforçar as equipas de protocolo; coaching pessoal e profissional aos beneficiários e 

técnicos; acompanhamento aos utentes, fosse intervencionado de forma mais 

sistemática e constante; entre outros, como mencionado nos seguintes depoimentos:  

 “O NLI deveria ter emitido documentos de reflexão e exposição dos problemas 
existentes no concelho apresentando possíveis propostas de solução. Esses 
documentos deveriam ter sido enviados para a Rede Social/Plataforma 
Supraconcelhia e desta entidade para o Ministério/ Governo Central. É 
necessário registar no papel as nossas práticas profissionais, as limitações que 
existem, os recursos que escasseiam, ou que, estão desajustados às 
necessidades que existem. É necessário fazer ouvir a voz do NLI (dos NLI’s). 
Dar a conhecer o nosso trabalho à Comunidade local.” (E1) 

 “(…) a questão de reformular e de repensar o papel dos parceiros, e 
colocarmo-nos em questão e não só os beneficiários. E há outra questão muito 
importante, que também podia ser uma mais valia (…) os parceiros 
deslocarem-se ao terreno e confrontarem-se com a realidade. (…) Quando digo 
ir ao terreno não é fazer visitas domiciliárias em grupo, é fazer ações em que a 
família esteja presente mas que estejam os vários técnicos, e que conheça a 
realidade e que exponha as dúvidas (…) quando falo na estruturação do RSI e 
do NLI é mais neste sentido, de ter um NLI mais ativo, em que não é só assinar 
os processos. Isso também faz parte de nós tentarmos repensar até que ponto 
é que a nossa intervenção no RSI é ou está ou não está a ser favorável.” (E7) 

 “O NLI poderá desenvolver iniciativas que dêem a conhecer os princípios do 
RSI e continuar a tentar estabelecer parcerias com instituições e empresas 
locais para conjuntamente promover o emprego destes beneficiários. Reforçar 
as equipas de protocolo com técnicos no terreno para acompanhar de perto o 
processo de reinserção destes beneficiários.” (E4) 

“Necessário seria que o delineado acompanhamento aos utentes, fosse 
intervencionado de forma mais sistemática e constante.” (E8) 

Focalizar em áreas de intervenção específicas, ao invés de tentar intervir em diversas 

áreas ao mesmo tempo, através da elaboração de uma programação anual de acordo 

com os dados do diagnóstico feito pelos técnicos. Desta forma, a intervenção naquela 

determinada área seria feita de forma intensiva e exaustiva, até minimizar ou erradicar 

aquela necessidade/problema: 

Em vez de estarmos a fazer tudo ao mesmo tempo, porque não conseguíamos 
fazê-lo, era focalizar. (...) Devia haver tipo subprojectos, imaginemos o NLI 
tinha uma programação anual e de acordo com os dados do diagnóstico 
identificava a necessidade mais apontada. (…) Ficava definido um período, de 
1 ano ou 2 anos em que se iria investir nesta problemática (…) Vamos 
mobilizar uma equipa para fazer esse trabalho e aí o NLI em termos de 
parceiros, não só teria a responsabilidade das próprias instituições poderem 
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também fazer a gestão de algumas áreas específicas para levarem 
para o NLI em termos de discussão, para dar um ponto de situação e fazer a 
avaliação.” (E9) 

Um dos entrevistados refere também a necessidade de oferta de: “Coaching pessoal e 
profissional aos beneficiários e técnicos.” (E5) 

A partilha de boas práticas entre técnicos que intervém nesta área, é também uma das 

propostas de um dos inquiridos, na medida em as práticas interventivas não são 

implementadas de igual forma em distintos territórios devido à diversidade da 

realidade local, e que a existência dessa partilha poderia trazer contributos bastante 

significativos e positivos: 

“A partilha das boas práticas é fundamental, pois uma equipa pode estar a 
fazer um trabalho excelente, positivo com as famílias e outra equipa podia 
«beber» a mesma orientação, fazer o mesmo trabalho. As equipas estão muito 
isoladas.” (E7) 

Dois dos entrevistados referem a necessidade de alterações de pensamento e 

mentalidades quer por parte da sociedade civil, quer por parte dos beneficiários da 

medida, uma vez que no processo de inserção não devem ser apenas tidos em conta 

os aspetos económicos: 

 “Teria de haver uma mudança de mentalidades quer por parte da sociedade 
civil quer por parte dos beneficiários de Rendimento Social de Inserção, de 
forma a criar verdadeiras oportunidades de integração pessoal, social e 
profissional adequadas a população beneficiária que lhes permita a sua 
autonomização.” (E6) 

“A inserção dos indivíduos/famílias que se encontram excluídos socialmente 
deve ser encarada como um todo que atravessa, não só os aspetos 
económicos, como também os fatores que poderão contribuir para uma 
mudança de atitude face à visão socio cultural que este público tem da 
sociedade onde se insere.” (E8) 

Ainda na dimensão da inclusão/inserção dos beneficiários versus pobreza e exclusão 

social, foi analisada uma última variável relativamente aos fatores de sucesso e 

insucesso das práticas interventivas adotadas pelo NLI. Neste sentido, tendo por base 

a totalidade dos entrevistados, foram elaboradas duas tabelas que se apresentam 

abaixo: 

Aspetos positivos 
Reuniões de NLI Beneficiários de RSI 

- A Segurança Social e o NLI terem dado continuidade 
a intervenção (E7); 
 

- Ajuda para suprimento de necessidades 
básicas (alimentação, habitação) (E4); 
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- Manter o grupo/NLI e estar disponível (creio eu) para 
reformular algumas necessidades. Poderá ser um 
caminho mais positivo (E7). 

- Promoção da alfabetização/formação 
profissional (E4); 

- Aumento das competências pessoais, 
sociais e profissionais dos beneficiários (E3);   
 
- Permitir melhorar a situação económica das 
famílias (E9). 

Acompanhamento 
- Acompanhamento próximo das famílias pelas equipas de protocolo (E4); 
 
- Criação/aumento das equipas multidisciplinares (E3). 

Articulação e trabalho em rede 
- Trabalho em rede/cooperação com entidades locais (Identificar, mobilizar, criar novos recursos) (E1); 
 
- Dar oportunidades e disponibilizar recursos para a inserção das famílias (E9); 
 
- Articulação local e acompanhamento às famílias deveria ser mais coerente, por exemplo, deveriam 
ter apenas um técnico de referência, não deviam ter tantos técnicos (Aspeto positivo, mas que poderia 
ser mais potenciado) (E9). 

Outros 
- A descentralização das reuniões, reuniões online, novos métodos de comunicação (whatsapp, etc). 
(E2)” 

 

Tabela 2- Aspetos positivos das práticas interventivas adotadas pelo NLI. Elaboração própria. 

 

Aspetos negativos 
 Reuniões e Parceiros de 

NLI 
Beneficiários de RSI Técnicos gestores de 

processo 

A
co

m
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am
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to

 

- Falta de tempo de afetação 
dos técnicos para 
acompanhamento às 
famílias/Indivíduos (E1); 
 
- A não comparência de 
algumas entidades parceiras 
nas reuniões de NLI poderá 
dificultar a definição conjunta 
de estratégias articuladas no 
contexto das políticas sociais 
ativas (E6); 

- Falta de disponibilidade dos 
parceiros (E7). 

 - Processo muito 
burocrático (registos 
Informáticos) (E1); 
 
- O elevado trabalho 
burocrático prejudica o 
tempo que o técnico tem 
para acompanhar in loco 
as pessoas e as famílias, 
de uma forma mais direta 
e mais próxima (E7); 
 
- O desgaste dos 
técnicos, porque além da 
parte prática tem um 
elevado grau de trabalho 
burocrático (registos, cis, 
etc) (E7). 
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- Deveria existir maior 
articulação entre as entidades 
parceiras na definição 
conjunta dos planos de 
inserção (E6); 

- Se houvesse um maior 
envolvimento de quem 
coordena o NLI e as 
instituições para dinamizar 
mais os parceiros, poderia 
haver outro tipo de articulação 
e intervenção (E9); 
 
- Recursos inexistentes ou 
inadequados (E1); 

- Falta de sensibilização do 
tecido empresarial para a 
integração dos beneficiários 
(criação de postos de 
trabalho, candidatura às 
ASUS, etc…) (E3); 
- Falta de criação de 
respostas ao nível da saúde 
mental (E3). 

- Inadequação das formações às 
necessidades dos territórios e dos 
beneficiários (E3); 
 
- Maior envolvimento dos 
beneficiários de RSI (E6). 
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- A renovação continua 
durante muitos anos dos 
Contratos sem se conseguir 
atingir o propósito do mesmo 
– a reinserção e 
autonomização das famílias 
(E4). 
 
 

- Dependência das famílias em 
relação à prestação, que acaba 
por ser inter geracional e difícil de 
trabalhar (E7); 
 
- Dependência das famílias face á 
medida, por um longo período de 
tempo, devido a diversos fatores 
(estigma do beneficiário de RSI, 
da pessoa carenciada) (E9). 

 

O
ut
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- Ausência de fiscalização 
(E4); 

- A não existência de um 
plano anual no NLI com 
objetivos/metas traçadas. Os 
técnicos traçam objetivos mas 
individuais, mas tem que 
haver para o NLI eficaz (E9). 

  

 

Tabela 3 – Aspetos negativos das práticas interventivas adotadas pelo NLI. Elaboração 
própria. 
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Síntese do capítulo 
Tendo por base a pergunta de partida orientadora da presente investigação - «Será 

que o NLI de Beja funciona como órgão estratégico de criação de respostas de 

inserção adequadas e adaptadas às necessidades reais dos beneficiários do RSI e 

tem contribuído para a redução de situações de pobreza e exclusão social ao nível 

local?», referimos alguns aspetos abordados no presente capítulo com base nas 

narrativas dos informantes, mas de uma forma sintetizada. 

O modelo de funcionamento/organizativo do NLI no concelho de Beja, falha na sua 

função de espaço estratégico de criação de medidas de inserção social adaptadas aos 

beneficiários e às necessidades locais e não assume o seu papel de mobilização e 

gestão local e de interligação entre o local e o nacional. 

O funcionamento do NLI constitui uma formalidade da lei, ao “reproduzir” um conjunto 

de tarefas preestabelecidas sem as adequar a realidade local, para encontrar 

oportunidades de inserção dos beneficiários da medida. Neste sentido, é pouco visível 

uma dinamização coletiva com base na co-responsabilização e trabalho em parceria 

(trabalho rede pouco consolidado).  

A vertente coletiva da intervenção que poderia ser concretizada através do NLI - com o 

planeamento e dinamização de respostas adequadas para o espaço de ação do 

núcleo – é incipiente permanecendo uma vertente individual (profissionais sentem-se 

demasiado autónomos e sozinhos na resolução de questões dos beneficiários), que 

dissipa o agir coletivo na intervenção desenvolvida. Assim, o papel do NLI aponta para 

uma intervenção administrativa e burocrática, traduzindo-se num “espaço” de encontro 

entre os diferentes parceiros (constituintes) para garantir o funcionamento da política a 

partir das diretrizes normativas emanadas pelo poder central (Estado). As práticas 

burocráticas próprias do Estado central passam a ser partilhadas pelos parceiros do 

NLI, reproduzindo em vez de cuidarem da sua criação de estratégias locais e 

adequadas às necessidades. 

O NLI é um espaço onde os diferentes atores permanecem com seus objetivos 

institucionais e se “oferecem” para fornecer os seus serviços, sem a criação de 

verdadeiras parcerias e trabalho em rede, induzindo a uma prática de participação 

pouco ativa. 

Referente à inserção/integração do beneficiário é entendida como uma troca 

obrigatória face ao recebimento da prestação pecuniária. Essa obrigatoriedade 

alicerça-se numa lógica de merecimento e não merecimento dos benefícios (direitos) 
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sociais, que se traduz no postulado da tradição liberal, que imputa a 

responsabilidade pelas situações de pobreza e exclusão social aos beneficiários. 

Já a severidade da pobreza é minimizada pela prestação pecuniária mas não a 

erradica, verificando-se a existência de agregados que desde que foi criada a medida 

continuam dependentes da mesma. Neste sentido, a vertente de acompanhamento 

social assume um papel fundamental, ao procurar reverter as situações de pobreza e 

de vulnerabilidade social dos beneficiários da política, através da construção de 

intervenções positivas, a nível da educação, na sensibilização para comportamentos 

de riscos no âmbito da saúde, na resolução de questões habitacionais e 

principalmente na alteração de comportamentos individuais e coletivos através do 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 
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Considerações finais 
Neste último momento, procuraremos sistematizar as principais linhas de pensamento 

abordadas ao longo da presente dissertação. Desta forma, não será demais referir que 

o documento em questão teve como tema “O Núcleo Local de Inserção na 

implementação da política do RSI: o caso do concelho de Beja” e que, como tal, a 

metodologia utilizada para a sua elaboração foi de cariz qualitativo. Relativamente ao 

desenvolvimento do trabalho, cabe ainda salientar que procurou abordar-se e refletir-

se acerca de conceitos/questões como: Estado Social, Politicas Sociais Ativas, 

Rendimento Social de Inserção, Núcleo Local de Inserção, Pobreza e Exclusão Social. 

Estando nós numa era em que o desemprego, a pobreza, a crise de valores e a 

exclusão social fazem parte do quotidiano de todos, constata-se que a tolerância à 

miséria é cada vez maior (Ferreira, 2009, p.25). Para além disso, “a experiência da 

ação social no âmbito da intervenção e acompanhamento das famílias em situação de 

grande vulnerabilidade social, tem vindo a dar visibilidade à existência de um número 

significativo de pessoas com dificuldades de inserção social e profissional que 

necessitam de um tipo de intervenção específico, no sentido do desenvolvimento das 

respetivas capacidades e da promoção da sua autonomia” (Guião Técnico das 

Comunidades de Inserção, 2004, p.1).  

Na realidade, muitos dos diagnósticos relativos às pessoas e famílias no âmbito da 

intervenção da ação social apontam para um défice ao nível das competências 

básicas o que acaba por impedir e condicionar o acesso a um normal percurso de 

vida, isto é, o acesso a um normal percurso escolar, a frequência de curso de 

formação e o natural acesso ao mercado de trabalho (Guião Técnico das 

Comunidades de Inserção, 2004, p.1). Posto isto, a falta/ausência de competências 

consideradas básicas e necessárias à construção de um projeto de vida viável, “requer 

um acompanhamento próximo e sistemático, alicerçado num conjunto de atividades 

que integram cada projeto para a inserção e que envolvem vários sectores públicos, a 

sociedade organizada e a comunidade em geral” (Guião Técnico das Comunidades de 

Inserção, 2004, p.1) 

É no âmbito desta lógica que surge a medida de política social de Rendimento Social 

de Inserção, que contempla esta dualidade entre contrato de inserção e prestação 

pecuniária, que exige que a sua monitorização seja feita através de um trabalho 

articulado, em rede com os parceiros que contemplam o NLI, representantes dos 

recursos serviços locais existentes. 
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O funcionamento do NLI e da articulação entre os técnicos, parceiros e o 

envolvimento dos beneficiários é comparável com as questões do desenvolvimento 

comunitário, uma vez que se trata de uma realidade local em especifico e que tem 

como objetivos a inserção dos indivíduos, mas também a diminuição e/ou erradicação 

das situações de pobreza num determinado território. 

Quando existe um processo de desenvolvimento em vigor, deve haver a preocupação 

de envolver a comunidade, com o objetivo de as dinamizar, de as tornar conscientes 

das suas necessidades e recursos potenciais e de as habilitar a unir os seus esforços 

num processo comum de satisfação das suas próprias necessidades. (Silva, 1996) De 

forma a planear um projeto comunitário, é necessário identificar as necessidades da 

população em que vamos intervir/ aplicar o projeto bem como os potenciais recursos. 

Isto, requer alguma investigação, e que deve ser feita simultaneamente pelos técnicos 

que intervêm no plano e pela própria população. 

Este levantamento das necessidades da população não é tanto para recolha de dados, 

mas sim numa ótica “de tomada de consciência da situação presente de uma dada 

coletividade e a sua dinamização em ordem a tomar parte ativa no processo de 

desenvolvimento”. (Silva,1996, p.15) Assim, leva a que um grupo ou uma comunidade 

reflita sobre as suas condições e tomem consciência dos problemas, o que vai levar a 

uma maior dinamização entre os indivíduos.  

Segundo Silva (1996), “A prospecção feita pela população tem ainda duas outras 

vantagens: primeiro, permite identificar as necessidades sentidas, isto é, aquelas que 

a população reconhece como tais; segundo, proporciona a transmissão de um 

conjunto de conhecimentos muito apreciáveis.” (p.15) Esta articulação entre técnicos e 

envolvimento da comunidade na elaboração de projetos e neste caso específico, na 

implementação de medidas e ações que visem a sua integração, “dá margem a muitas 

explicações necessárias, à apresentação de múltiplas hipóteses possíveis, etc, o que 

tudo concorre para dar à coletividade novas alternativas, fator indispensável do seu 

processo de desenvolvimento.” (Silva, 1996, p.15) 

No processo de concretização do presente estudo, surgiram algumas contrariedades 

que podemos mencionar como dificuldades sentidas pela investigadora. Em primeiro, 

a aplicação do inquérito por entrevista de forma presencial foi possível aplicar apenas 

a dois parceiros de NLI, pelo que foi sentida a dificuldade nas respostas dos parceiros 

de forma presencial. Os restantes responderam ao solicitado por escrito em formatos 

Word e PDF e remeteram através de correio eletrónico. 
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A nível de contexto territorial, o conhecimento da realidade local é 

encarado como um elemento chave à concretização desta investigação, mas também 

enquanto entrave por poder enviesar alguns resultados ou expetativas. 

A medida de política social atribuída e dirigida a indivíduos que se encontrem em 

situação de extrema vulnerabilidade económica e exclusão social, pretende intervir 

tendo em consideração os valores fundamentais, do Serviço Social, de acordo com a 

APSS - Associação dos Profissionais de Serviço Social (2018), a Dignidade Humana, 

a Liberdade e a Justiça Social, e enquanto profissão de intervenção e disciplina 

académica, que promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o 

empowerment e a promoção da Pessoa. 

Neste horizonte, o papel dos técnicos gestores de processo e parceiros em relação à 

questão da dependência intergeracional face à medida de política social do RSI carece 

de uma maior reflexão, no sentido de compreender se são estes os atores principais 

que fomentam esta dependência, face ao tipo de intervenção que é feita com as 

famílias. Esta temática serve como sugestão para eventuais investigações futuras. 
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Apêndice A – Ofício inicial  
 

Exma. Coordenadora do Núcleo Local de Inserção de Beja 
Drª Maria José Almeida  

 
Assunto: Informação sobre temática de Dissertação/Trabalho de Projeto – “O papel 

dos parceiros do Núcleo Local de Inserção de Beja no Rendimento Social de Inserção 

– Em torno da autonomia dos beneficiários.” 

 

 

Cristina Isabel Soares Cachapa, a desenvolver funções de Técnica Superior 

de Serviço Social na Equipa de Protocolo de Rendimento Social de Inserção de Beja 

da Cáritas Diocesana de Beja, estando a frequentar na Escola Superior de Educação 

de Beja do Instituto Politécnico de Beja, o Mestrado de Serviço Social - Riscos Sociais 

e Desenvolvimento Local, conferente de grau de mestre, vem pelo presente informar 

sobre a temática em que irá incidir a Dissertação/ Trabalho de Projeto, que será sobre 

“O papel dos parceiros do Núcleo Local de Inserção de Beja no Rendimento 
Social de Inserção – Em torno da autonomia dos beneficiários.” 

 

O objetivo geral deste estudo de investigação pretende identificar/analisar o papel dos 

parceiros do Núcleo Local de Inserção de Beja, no âmbito do cumprimento das ações 

dos contratos de inserção celebrados no Rendimento Social de Inserção. 

Neste sentido, gostaria de saber se, por parte da coordenação ou de algum dos 

parceiros do Núcleo Local de Inserção, existe algum constrangimento/impedimento à 

realização do estudo referenciado, sendo que o mesmo contempla a recolha de dados 

através de entrevistas aplicadas aos parceiros do Núcleo Local de Inserção de Beja. 

 

A mestranda, 

Cristina Cachapa 

Beja, 21 de outubro de 2021 
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Apêndice B – Declaração de consentimento 
 

Declaração de Consentimento 

Eu, Cristina Isabel Soares Cachapa, solicito a sua participação num estudo de 

investigação para o término e obtenção do Mestrado em Serviço Social Social - Riscos 

Sociais e Desenvolvimento Local, cujo objetivo genérico é compreender o papel dos 

parceiros do Núcleo Local de Inserção de Beja no cumprimento das ações dos 

contratos de inserção celebrados no RSI. Neste sentido, ao abrigo do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

27 de Abril (RGPO), gostaria de contar com o seu consentimento para a realização de 

uma entrevista, cujas respostas serão confidenciais e utilizadas para fins de 

investigação. Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um 

carácter voluntário, pelo que pode negá-la ou decidir interromper a realização da 

entrevista a qualquer momento, se assim o entender.  

Data: __/__/____  

Assinatura: _____________________ 
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Apêndice C – Guião de entrevista aplicada ao 
Coordenador de NLI de Beja 

 
Guião de Entrevistas – Parceiros do Núcleo Local de Inserção 

 

Coordenador(a) de NLI de Beja 

 

 

 

 
 

Coordenador(a) 
de NLI de Beja 

Pergunta 1. Qual o tempo que desempenha funções enquanto coordenador(a) 

de NLI? 

Pergunta 2. Quais são as suas principais funções, enquanto coordenadora de 

NLI? 

Pergunta 2. Qual o problema/objetivo que a política pretende responder? 

Pergunta 3. Qual a sua opinião sobre o papel dos NLI na implementação do 

RSI? 

Pergunta 4. Qual seria, para si, o modelo de organização/funcionamento do NLI 

mais adequado e conveniente à realidade local? 

Pergunta 5. Na sua opinião de que forma é que o RSI tem contribuído para a 

redução e prevenção das situações de pobreza e exclusão no concelho de 

Beja? 

Pergunta 6. O que é que o NLI podia fazer e ainda não fez para contribuir de 

forma mais eficaz para o combate a essas situações de pobreza e exclusão 

social no concelho? 

Pergunta 7. Indique os três aspetos mais positivos e os três aspetos mais 

negativos da intervenção do NLI nesse âmbito? 

Pergunta 8. Como vê a participação das entidades parceiras no NLI? 

Pergunta 9.Enquanto Coordenadora, o que a distingue dos outros profissionais 

com os quais atua em contexto de NLI? 
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Apêndice D - Guião de entrevista aplicada aos parceiros 
do NLI de Beja 

 

 
Guião de Entrevistas – Parceiros do Núcleo Local de Inserção 

 
Parceiros Obrigatórios e Facultativos 

 
- Serviço de 

Emprego de Beja 
- Educação 

- Saúde 
- Habitação 

Social/Autarquia 
 

- Cáritas Diocesana 
de Beja 

- Centro Social 
Cultural e 

Recreativo do 
Bairro da 

Esperança 
- CRIBA 

- CerciBeja 

 
Caraterização profissional – Idade? E profissão? 

 
Pergunta 1. Qual o tempo que desempenha funções enquanto parceiro de 

NLI? 
 

Pergunta 2. Qual o problema/objetivo que a política pretende responder? 
 

Pergunta 3. Qual a sua opinião sobre o papel dos NLI na implementação do 
RSI? 

 
Pergunta 4. Qual seria, para si, o modelo de organização/funcionamento do 

NLI mais adequado e conveniente à realidade local? 
 

Pergunta 5. Na sua opinião de que forma é que o RSI tem contribuído para a 
redução e prevenção das situações de pobreza e exclusão no concelho de 

Beja? 
 

Pergunta 6. O que é que o NLI podia fazer e ainda não fez para contribuir de 
forma mais eficaz para o combate a essas situações de pobreza e exclusão 

social no concelho? 
 

Pergunta 7. Indique os três aspetos mais positivos e os três aspetos mais 
negativos da intervenção do NLI nesse âmbito? 
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Apêndice E – Respostas dos inquiridos ao guião das entrevistas 
                       
 

Pergunta 1  
 

Qual o tempo 
que desempenha 

funções 
enquanto 

parceiro de NLI? 

E1: “Desempenho a função de coordenadora do NLI de Beja desde 2008, há 13 anos.” 

E2: “Desempenho as funções desde 2013 (9anos).” 

E3: “Desde Outubro de 2010, num total de 11 anos.” 

E4: “Cerca de 3 anos.” 

E5: “Há 23 anos.” 

E6: “Há 21 anos que participamos como entidade não obrigatória, nas reuniões do NLI.” 

E7: “Neste momento a minha disponibilidade em relação à parceria no NLI tem sido mais reduzida do que era no início da minha 

intervenção no Núcleo. Tento com alguma dificuldade, em participar nas reuniões, mas tem sido difícil principalmente nesta fase 

de pandemia, em que deixamos de reunir presencialmente e as reuniões tem sido agendadas via Zoom e tenho tido alguma 

dificuldade a nível do trabalho de conseguir conciliar e estar presente nas reuniões. No entanto, tento sempre solicitar algumas 

informações com os parceiros quando preciso de articular situações relacionadas com os beneficiários de RSI, que 

acompanhamos.  

A Cáritas já desde o inicio do processo de Rendimento Social de Inserção que é parceira do Núcleo, no entanto, eu há 11 anos 

que desempenho funções no NLI.” 

E8: “A minha experiência enquanto representante da área do emprego teve início em 1998/99, no núcleo local do concelho da 

Vidigueira. Mais tarde, fui destacada para integrar o núcleo de Beja, onde tenho permanecido até à atualidade.” 

 

 
 

Pergunta 2 

E1: “É uma medida de proteção social destinada a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema.” 

E2: “ O principal objetivo é a integração e frequência de todos os alunos na escola e na comunidade escolar.” 

E3: “Encontrar respostas na parceria para a autonomização dos beneficiários da medida.” 

E4: “A reinserção do beneficiário no mercado de trabalho e a sua autonomia financeira.” 
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Qual o problema/ 

objetivo que a 
política pretende 

responder? 

E5: “Inserção profissional, inserção social.” 

E6: “A política do Rendimento Social de Inserção pretende através de uma prestação pecuniária assegurar a satisfação das 

necessidades básicas de subsistência a pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema. O objetivo só é possível 

de alcançar através da plena inserção social e profissional do indivíduo.” 

E7: “O RSI como o nome indica é uma prestação social que permite trabalhar com os beneficiários de RSI, em primeiro lugar, a 

sua autonomia económica uma vez que estão desprovidas de rendimentos e acaba por ser uma prestação para fazer face às 

necessidades básicas dos beneficiários. No entanto, o objetivo da prestação será trabalhar em conjunto com todos os parceiros 

do NLI a reinserção profissional destas pessoas, entre outras questões, ou seja trabalhar em áreas direcionadas para a 

Educação, Saúde, Ação Social, no sentido de permitir que estes beneficiários trabalhem a sua autonomização e possam deixar 

de beneficiar esta prestação. É esse o objetivo do RSI, embora seja difícil muitas das vezes corresponder aos objetivos 

específicos da medida.  

E8: “O RSI constitui-se como uma medida que visa apoiar socio economicamente famílias e cidadãos que se encontram numa 

situação desfavorecida face à sociedade onde se integram.” 

 

 
 

Pergunta 3 
 

Qual a sua 
opinião sobre o 

E1: “O papel do NLI é fundamental, no sentido de viabilizar os recursos necessários para a concretização do contrato de 

inserção e sobretudo ao nível do acompanhamento desses mesmos contratos, as ações previstas contemplam um adequado 

acompanhamento pedagógico, criando condições para percursos de autonomia e maior capacitação das famílias, com vista ao 

melhor desempenho das suas competências, no sentido de um pleno exercício da cidadania, participação e responsabilidade.” 

E2: “O papel dos NLI na implementação do RSI é o conhecimento de proximidade dos beneficiários e a sua monitorização.” 

E3: “É um papel bastante positivo, no acompanhamento das famílias e processos, atendendo a que é constituído por várias 

entidades que procuram dar resposta às diferentes problemáticas.” 

E4: “O papel dos NLI em termos de implementação do RSI é de acompanhamento das ações contratualizadas e de 

complementaridade do papel do gestor do CI sempre que necessário.” 
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papel dos NLI na 
implementação 

do RSI? 

E5: “Fundamental para disponibilização da informação e do diálogo de todos os parceiros o que permite ajustar as situações às 

respostas da comunidade.” 

E6: “Consideramos que o Núcleo Local de Inserção tem um papel preponderante na implementação e execução do Rendimento 

Social de Inserção uma vez que compete ao mesmo acompanhar o desenvolvimento das acções que se encontram 

contempladas no contrato de inserção dos beneficiários do rendimento Social de Inserção.” 

E7: “Em primeiro lugar, considero que o NLI é uma intervenção muito importante no acompanhamento do RSI. No entanto, neste 

momento, considero que seria necessário fazer algumas alterações em relação à implementação do NLI e ao funcionamento do 

mesmo. Considero que as reuniões podiam ser reestruturadas, que os parceiros poderiam ser mais ativos e mais presentes nas 

reuniões, e acima de tudo que a discussão dos processos fosse duma forma mais coerente, no sentido de se pretender fazer de 

facto aquilo que a própria prestação o prevê, que é a autonomização e, ou seja, a discussão de casos das famílias em que todos 

os parceiros se envolvessem e que tentasse trabalhar aquela família em conjunto. Muitas vezes, por falta de tempo, ou por 

outras circunstâncias, o NLI não funciona de acordo com aquilo que está previsto na legislação. Precisava, de facto, de uma 

grande reestruturação. É importante, faz falta, mas tem que haver aqui alguma alteração em relação a esse acompanhamento.” 

E8: “As equipas interdisciplinares criadas para o efeito (NLI) ,visam proporcionar meios facilitadores de integração socio 

económica que permitam aos beneficiários autonomizar-se . Tratando-se de uma medida transitória, é fundamental que os meios 

de autonomização dos beneficiários se consubstanciem em respostas sólidas e capacitantes a longo prazo.” 

E9: “Na minha opinião, os Núcleos tem um objetivo e uma função que é discutir os processos familiares, mas na prática isso não 

se faz. Há colegas que até propõem os apoios económicos para que os restantes parceiros possam dar o seu parecer e 

aprovem, mas na maioria dos casos os programas/contratos de inserção estão formatados. 

É como certas plataformas das instituições, como da CPCJ, por exemplo. Eu acho que as plataformas informáticas ajudam muito 

e devem ser potenciadas, mas eu acho que aquilo que se pretende a nível de ligação às famílias e aquilo que os programas 

pretendem não vão de encontro à realidade das pessoas até em termos de assimilar regras. O que está aqui em causa são os 

recursos locais disponíveis, em que por exemplo o emprego por vezes não corresponde à escolaridade dos beneficiários ou à 
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experiência profissional. 

A dificuldade de integrar as famílias passa por muitas das vezes, de que o que está disponível não ser adequado e não ser a 

resposta adequada às famílias. Isto acontece a nível nacional e possivelmente até a nível europeu. 

Neste momento, o que acontece é que as pessoas estão desempregadas e são encaminhadas para formação profissional. 

Depois temos as famílias analfabetas que são encaminhadas para curso de alfabetização. É importante fazer este tipo de ações, 

mas atingir um objetivo com isto a nível de evolução concreta das pessoas e a análise da realidade, é que as pessoas que são 

beneficiárias de RSI continuam a vida inteira a ser beneficiárias. Já estamos a assistir a este fenómeno com utentes de Cantina 

Social, em que temos pessoas que são utentes à bastante tempo e que vão continuar a sê-lo. 

De acordo com a minha experiência, as equipas de protocolo de RSI são uma mais valia para este trabalho mas acabam por 

ficar também aquém porque o técnico apresenta uma elevada carga de trabalho burocrático, em que o contato com as famílias 

em termos percentuais é muito irrisório. As ajudantes de educação familiar deveriam ter um plano, quase que semanal para 

acompanhar estas famílias. Também não sei até que ponto é que isto é feito, porque as famílias são muitas, algumas até não 

aceitam que os técnicos façam visitas domiciliárias, ou seja, existe uma série de questões que colocam em causa o sucesso da 

intervenção e acompanhamento. 

A nível do NLI temos uma série de pessoas que estão na mesma situação, em que o problema é o mesmo. Houve um período 

em que existiam os recursos financeiros que solicitavam para além da prestação pecuniária, como apoios pontuais e existia 

muito dinheiro destes apoios que era cedido às famílias e por vezes, isto era caricato, porque como é que serviços de apoio 

social locais, neste caso a Segurança Social paga dinheiro em pensões e não há um projeto que seja integrador. Por exemplo o 

caso da Habitação Social, pessoas que estão a vida inteira numa habitação destas enquanto que a situação da sua vida atual já 

se alterou. 

O que está mal até pode não ser o funcionamento do NLI, mas a forma como cada instituição intervém em prol da melhoria das 

condições à família. 

Por exemplo, muita gente que aparece com problemas de saúde oral. Porquê dar os tais apoios pontuais, quando secalhar até 

uma das instituições convidadas podia ter projetos paralelos com a saúde e que pudesse contratar um dentista durante x de 
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tempo e vamos arranjar os dentes a esta gente toda. São coisas que em termos de investimento seria muito mais fácil pagar a 

uma pessoa ou duas para estar um ano a fazer este trabalho. Isto é aquilo que eu acho que isto deveria ser. 

Podemos dizer que não interessa resolver problemas, mas não. Nós, técnicos estamos para resolver problemas, interessa-nos. 

Pode haver outros motivos que não interessem e até em termos políticos pode haver alguma situação que limite este tipo de 

decisão. O que é facto, é que temos famílias que desde o Rendimento Mínimo Garantido, apesar de que já houve alguma 

evolução, como é o caso especifico da etnia cigana em que alguns já se encontram integrados em cursos formação profissional. 

Já temos algum caminho andado nesse campo. Há alguns anos não tínhamos crianças de etnia em creche, hoje também já 

temos. Isto tudo, também permitiu evoluir a intervenção social e a integração das famílias, mas ainda assim há alguns aspetos a 

melhorar. 

Os próprios técnicos quando vão para o NLI já levam o plano negociado, enquanto que o objetivo era negociar. Recordo-me 

quando isto tudo começou, o NLI funcionava com as famílias, em que eram também convocadas e era naquele âmbito que se 

fazia a reunião e que se negociava o projeto de vida e contrato de inserção, com a presença das entidades parceiras. 

Deixou de ser feito porque levanta muitos problemas porque é muita gente a reunir e em termos éticos. Assim, o que acontece é 

que a pessoa que é TGP faz o diagnóstico de acordo com os dados que tem, traça o plano com a família e simplesmente vai lá 

apresentar. Os técnicos que estão no NLI conhecem as famílias, mas secalhar algumas até não conhecem tão bem, e depois 

não vão opor-se aquilo que o colega está a apresentar. 

Em termos de avaliação, existiu um período em que eram determinados quem é que avaliava o que. Por exemplo, houve um 

período em que eu fazia as avaliações do pré-escolar porque havia muitas aqui da Santa Maria e fazia essa articulação. Não me 

caberia a mim mas na altura fazia. Depois quando foi a creche já nomearam outra pessoa para fazer essas avaliações, mas nós 

Centro Social temos uma creche e portanto devíamos ser nós a avaliar essa ação. 

A dada altura, penso que podíamos tentar ver em termos estatísticos e escalonar os problemas de tudo aquilo que é feito de 

diagnóstico em termos processuais, mas nisso eu penso que também não há grande abertura da Segurança Social. Mas seria 

interessante fazer esse levantamento local, nem que fossemos nós que temos interesse sobretudo no Bairro da Esperança e 

Bairro das Pedreiras podermos ter algum estudo nesse sentido. 
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A medida veio para melhorar, não digo que não tenha contribuído porque eu acho que sim e que muitas pessoas deixaram de ter 

outro tipo de necessidades e em que tem uma prestação que tem que gerir mensalmente. Também há muitos abusos, sempre 

os houve e vai continuar a haver, mas esta resposta pode minimizar as situações sociais. 

Até vão havendo programas interessantes, como é o caso das Atividades Socialmente Úteis mas existem alguns entraves. Em 

primeiro lugar, dizem logo que uma pessoa não pode vir preencher um posto de trabalho, depois as instituições para aderirem a 

isso tem de assegurar determinadas despesas e as instituições também não vivem muito bem. Portanto, até poderia ser um 

projeto interessante até para as juntas de freguesia e câmaras municipais poderem integrar através da limpeza de florestas e 

limpeza destas zonas que sempre necessitam e que não se faz nada. 

O que acontece é que as pessoas limitam-se a receber os apoios sem “mexer uma palha”, só quando são chamados e mesmo 

assim umas vezes estão disponíveis outras vezes não estão. 

Existe depois outra questão que é a limitação dos técnicos a nível de horários. O NLI funciona uma vez por semana só que há 

colegas (ex. Emprego) em que não conseguem estar presente semanalmente e que, num determinado período, apenas 

conseguia estar presente uma vez por mês. A questão das instituições por si só, acabam por não dispor do pessoal o suficiente 

para fazer esse tipo de trabalho. O tempo de afetação varia em cada instituição e depois tem que se fazer uma gestão e 

encontrar uma solução para existir quórum para se fazer o NLI.” 

 

 
 

Pergunta 4 

 
Qual seria, para 

E1: “Era necessária mais supervisão externa e mais tempo de afetação dos técnicos para este trabalho. 

A assinatura do contrato de inserção e a sua avaliação deveriam ser feitas em sede de NLI  (TGP/Titular - 

Beneficiários/Parceiros).” 

E2: “Considero que este modelo é positivo e prático.” 

E3: “A organização e funcionamento do NLI parece correta, embora os processos devessem ser discutidos previamente a sua 

assinatura.” 

E4: “O modelo de organização atual do NLI não me parece desadequado muito embora considere que a presença dos parceiros 
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si, o modelo de 
organização/ 

funcionamento 
do NLI adequado 
e conveniente à 
realidade local? 

nas reuniões deveria ser obrigatória salvo exceções muito pontuais (ex períodos de férias) podendo para isso serem reuniões 

mais espaçadas em vez de semanais. O papel da fiscalização poderia ser mais efetivo, dado que existem situações em que 

existem dúvidas relativamente a eventuais atividades paralelas ou mesmo situações de ostentação de bens materiais que não se 

coadunam com rendimentos apenas provenientes de RSI.” 

E5: “Participação de beneficiários com mais regularidade na definição das medidas; acompanhamento mais próximo das 

pessoas por forma a abranger o apoio necessário às pessoas e às respetivas áreas mais fragilizadas, formação regular aos 

beneficiários e técnicos.” 

E6: “O Núcleo Local de Inserção e os parceiros que o constituem, quer sejam obrigatórios quer sejam facultativos deverão ter 

uma participação mais ativa quer no delinear das ações do contrato de inserção do utente quer na contratualização do mesmo, 

de forma a ser uma co responsabilização entre as partes com o objetivo de criar oportunidades efetivas de inserção social.” 

E7: “É exatamente isso que disse. Existem muitas famílias, umas com umas características outras com outras, umas 

apresentam determinados problemas outros não, mas sendo que o NLI tem um grupo de parceiros que abrange para além das 

parcerias informais, os parceiros obrigatórios nomeadamente a Saúde, a Educação, o Emprego que o acompanhamento destas 

famílias fosse feito de forma mais articulada, de trabalho em rede. Eu considero que os parceiros dão a sua colaboração mas 

que depois fica muito aquém daquilo que é importante e daí a dificuldade da integração destas pessoas em várias áreas de 

intervenção do RSI. A colaboração com as equipas que acompanham RSI deveriam ser mais ativa e mais frequente. 

Inclusivamente nas discussões de processo acaba por ser só «é o processo x», «é para assinatura», «aquela pessoa entrou, 

aquela pessoa saiu», e depois não há no âmbito das reuniões de NLI, uma discussão integrada. Discute-se os processos muito 

rapidamente, os parceiros assinam os processos, e fico sempre com a noção de que não há intervenção muito direta com as 

famílias. Este é o meu entendimento.” 

E8: “Teoricamente o acordo que se estabelece entre as partes está assente num conjunto de pressupostos que tem com objetivo 

máximo, facultar aos seus beneficiários uma integração efetiva no meio laboral e comunitário. 

Por se tratar de um público, cujas características estão assentes em bases muito frágeis no que concerne à escolaridade, 
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experiência profissional, saúde entre outras, na prática a sua integração é, recorrentemente, muito deficiente.” 

E9: “Dentro da medida e do NLI deveriam haver sub programas que no fundo ocupassem as pessoas e se pudesse trabalhar 

outras coisas, não estou a dizer que isso não é trabalhado ou que as equipas de protocolo não o façam, mas eu acho que 

apesar de tudo fica muito aquém porque os técnicos passam muito tempo ligados aos papéis e computadores, a traçar os 

diagnósticos, os relatórios, a fazer esse trabalho burocrático. 

Outra questão que existe é o nosso trabalho social das instituições, em que as nossas famílias na sua maioria são 

multiproblemáticas e apresentam problemas a vários níveis e estão integradas ou recorrem a várias instituições simultaneamente 

e isto, perde-se um bocado porque cada técnico trabalha à sua maneira. Às vezes até existem tentativas para se realizar o 

trabalho em rede, mas depois na prática não sei até que ponto é que resulta. Ou a pessoa que está a frente tem essa 

preocupação de fazer esse trabalho, ou então os técnicos acabam por ser demasiado autónomos. Mas as formas de 

pensamento e de intervenção variam, até porque as áreas de intervenção podem ser distintas e a perceção que se tem da 

família varia e isso pode ser uma mais valia. 

Ainda no outro dia partilhava com uma colega e questionava do porque das pessoas integradas em Cantina Social não virem 

fazer um voluntário aqui no centro, uma vez que não pagam e então pelo menos que disponibilizem o seu tempo (por ex. meio 

dia) para fazer este voluntariado, para se responsabilizarem pela comunidade. Em tempos isto ainda foi feito com o Banco 

Alimentar, em que íamos recolher através do projeto “Restolho” os restos dos alimentos (cebolas, batatas, tomate) e depois era 

para nosso uso e até algumas pessoas levavam para as suas casas. Era uma ajuda e outro tipo de envolvência. 

Penso que o que falta muito a estas pessoas é sobretudo a parte da responsabilização e ocupação, e as pessoas estão muito 

habituadas e acomodadas.” 

 

 
 
 

E1: “O RSI tem contribuído de duas formas, por um lado pela atribuição de uma prestação pecuniária e por outro lado, pelo 

acompanhamento/Inserção dos beneficiários. 

O RSI é uma prestação monetária de carater universal, é atribuída em função das condições económicas das famílias mesmo 

que não apresentem descontos para a Segurança Social. 
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Pergunta 5  
 

Na sua opinião 
de que forma é 
que o RSI tem 

contribuído para 
a redução e 

prevenção das 
situações de 

pobreza e 
exclusão no 
concelho de 

Beja? 

O RSI é uma condição fundamental para garantir/manter o acompanhamento adequado às famílias ao nível da prevenção e 

reparação das situações de carência e desigualdade sociais, dando continuidade a uma intervenção que vai no sentido da 

promoção e desenvolvimento de competências nas famílias e da sua integração em redes de suporte social comunitário.  O RSI 

tem contribuído para a inserção em áreas fundamentais como Habitação, Saúde, Emprego Educação e Ação Social. 

O RSI veio ajudar a consciencializar as potencialidades dos beneficiários, a dar visibilidade ás suas capacidades e saberes, a 

valorizar a cidadania, a escola e o trabalho.” 
E2: “A contribuição do RSI na prevenção das situações de pobreza é a primeira alavancagem no processo, mas por si só é 

insuficiente, pois deve ser acompanhado de medidas mais fortes de integração. Por vezes a situação do país e da região não o 

permite.” 

E3: “A medida combate a severidade da pobreza, mas não a erradica, verificando se a existência de agregados que desde que 

foi criada a medida continuam dependentes da mesma, ainda que com ganhos em termos de escolaridade, aquisição de 

competências pessoais e sociais, contudo, sem a efetiva autonomização económica dos agregados, uma vez que se julga que 

esta ocorrerá aquando a sua integração em sistema de emprego. O que se tem verificado ao longo destes anos são integrações 

precárias e de curta duração (CEI+/outras).” 

E4: “O papel do RSI em alguns casos tem conseguido através de formação e do trabalho das assistentes das associações de 

protocolo dotar os beneficiários de ferramentas com vista à sua inserção no mundo do trabalho. Contudo as ofertas de trabalho 

escasseiam e quando surgem são muitas vezes temporárias. A promoção da alfabetização em adultos e crianças também tem 

sido um ponto importante. Existe, no entanto, uma percentagem grande de beneficiários que me parecem acomodados ao RSI e 

para os quais seria fundamental criar verdadeiros estímulos ao emprego. Limitar o tempo de RSI poderá ser uma hipótese ou 

mesmo desempenhar trabalho comunitário como contrapartida para receber a prestação.” 

E5: “Promovendo a integração social e profissional das pessoas e acompanhando as famílias num modelo de proximidade.” 

E6: “As problemáticas do desemprego, da pobreza e da exclusão social, cada vez mais têm afetado um elevado número de 

famílias. O Rendimento Social de Inserção, na minha opinião poderá enquanto política de inclusão social, minimizar algumas 

situações de pobreza no Concelho através de uma efetiva inserção social e profissional, caso contrário será apenas uma 
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prestação pecuniária de carácter temporário para colmatar parte das despesas básicas de subsistência, criando uma 

dependência cíclica dos serviços ao invés de funcionar como uma política de reinserção social.” 

E7: “A nível da educação, que é um dos problemas de algumas famílias acompanhadas, principalmente as famílias de etnia, eu 

considero que se tem vindo a fazer aqui um trabalho importante, nomeadamente nas equipas que acompanham e na articulação 

que fazem com a escola, no absentismo escolar. Tenho ideia que em comparação com alguns anos atrás, tem-se vindo a 

trabalhar algumas coisas positivas em relação ao absentismo escolar, porque é uma das grandes preocupações que são 

discutidas no âmbito do NLI. No entanto, também considero que a Educação, deve ter um papel ativo e alertar os técnicos que 

acompanham para situações de risco, porque não basta só a criança não ir à escola, mas também é importante identificar o 

motivo pelo qual não vai, e muitas vezes, se está na escola o que é que se está a passar com situações de risco que se passam 

na área da educação. É um trabalho que tem vindo a ser construído, mas mais uma vez digo, que precisa aqui desta articulação. 

Na Saúde, que a nível do acompanhamento e articulação com os técnicos desta área, até mesmo os próprios beneficiários tem 

essa noção de que precisam ser acompanhados e até tem corrido bem. É importante sensibilizar estas famílias para alguns 

riscos, como os casamentos com relações de consanguinidade, e é importante chamá-los à realidade que muitas destas 

situações poderão vir a trazer no futuro, consequências graves para a saúde das crianças, que depois acabam por nascer com 

algumas patologias e, por vezes, isso não é tido em conta no núcleo em que estão inseridos. Isto são tudo situações e 

comportamentos de risco que são mais propicias a gerar situações de pobreza e exclusão social. 

A nível da integração em formação profissional e/ou laboral, não generalizando só para as famílias de etnia cigana, porque 

existem outras famílias beneficiárias da medida que tem outras problemáticas associadas e que também são difíceis de 

trabalhar, também está muito aquém daquilo que eram as expetativas. Os beneficiários de RSI, são muito direcionados para 

formação profissional, e esta é uma qualificação sim, ma também não dá garantias de autonomização. Agora houve uma 

alteração em relação ao pagamento das bolsas, há um acumular da bolsa de formação e do RSI, em que antes este valor era 

descontado da prestação, e a nível de rendimentos houve essa melhoria. No entanto, muitas das vezes os beneficiários vão 

fazer a formação profissional que são, de certa forma, «obrigados», que são as orientações que tem no contrato de inserção, 
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mas depois desta formação não há um acompanhamento para poder fazer aqui uma integração profissional na área de que 

estão a fazer a formação. As formações não são direcionadas para as pessoas de acordo com as suas competências, é aquilo 

que aparece é para onde os beneficiários vão e os interesses depois são vagos, e as pessoas acabam por desistir da formação, 

acabam por ficar penalizadas e a inserção a esse nível da formação, acaba por ficar vezada. A nível de ofertas de trabalho, além 

dos programas que já estão instituídos que são os CEI+ e por aí adiante, não é fácil aqui trabalhar-se com o parceiro, neste caso 

o IEFP a questão da inserção profissional, por várias caraterísticas mas também precisa de haver aqui mais ações de 

sensibilização por parte dos parceiros para os beneficiários e também da sociedade civil, no âmbito da comunidade cigana, para 

haver aqui uma sensibilização à empregabilidade de famílias. Já temos famílias de etnia com miúdos que já estudaram, com 

miúdos que já tem algumas competências e que podiam, de certa forma, ser enquadrados noutro tipo de encaminhamento 

profissional. 

A questão da habitação, é também muito referida nas reuniões de NLI, uma vez que a Câmara Municipal também é parceiro, em 

que a dificuldade habitacional e para além disso, a questão do incumprimento do pagamento das rendas e que se deixa arrastar 

e, que depois criam dívida, não são bem vistas por isso, mas a situação mantém-se. Com isto não digo que se metam as 

pessoas na rua, mas que se faça uma intervenção a este nível, que se façam fiscalizações às casas. Muitos casos, as pessoas 

que têm habitação social no âmbito do RSI, também destroem aquilo que não é deles. 

E isto tem sido aqui, ao longo deste anos, não digo que seja só neste território e é por isso que temos aqui famílias reincidentes 

de RSI, são os pais, os filhos, acaba por ser aqui um desencadear de prestação durante muitos anos e acaba por ficar 

dependentes. Muitas vezes dizemos «as famílias são sempre as mesmas e os problemas estão lá de igual forma».  

Há isto instituído nas famílias e havendo isto instituído nas famílias nós temos que refletir e pensar onde é que está o problema, 

se é nas famílias, se é na nossa intervenção, se é na forma como nós lidamos com a família, se somos nós que fomentamos 

esta dependência. Era importante fazer aqui uma avaliação ao NLI e á nossa forma de intervenção, colocarmos em causa a 

nossa forma de intervenção para perceber o que é que poderá ser feito ou não para este registo de dependência em relação ao 

RSI deixasse de existir. Ele (RSI) vai continuar a existir e ainda bem que existe para salvaguardar as questões de subsistência, 

mas o que é que nós estamos a fazer no terreno? O que é que nós podemos fazer quanto parceiros, e com isto digo que não 
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são só os técnicos de acompanhamento, mas todos os parceiros e todas as instituições envolvidas que acompanham 

beneficiários de RSI, o que é que pode ser feito para que haja aqui esta desmitificação de que «eu vou crescer, vou pedir o RSI 

e a minha vida vai ser à volta das prestações sociais da segurança social e esta comparticipa as prestações a minha vida toda.» 

E8: “Consideramos que, embora as fragilidades elencadas sejam difíceis de ultrapassar, esta tem sido uma medida solidária e 

que contribui para o colmatar de algumas necessidades mais prementes da parte dos seus beneficiários. 

A inserção dos indivíduos/famílias que se encontram excluídos socialmente  deve ser encarada como um todo que atravessa, 

não só os aspetos económicos, como também os factores que poderão contribuir para uma mudança de atitude face à visão  

socio cultural que este público tem da sociedade onde se insere.” 

E9: “Existem duas vertentes do RSI – a prestação pecuniária e a parte da inserção. É necessário verificar cada uma delas. 

Eu acho que em termos de prestação pecuniária, em termos económicos acho que as famílias até tem a possibilidade, 

independentemente de ser uma prestação mais irrisória, de contar mensalmente o valor e de fazer uma gestão para que não 

falte a alimentação e que promove também uma certa autonomia financeira. 

Existem famílias que podem não conseguir fazer a gestão, mas isso tem haver com outras questões e que são trabalháveis, mas 

a parte económica é importante que  cada pessoa faça a sua gestão. 

A prestação colmata pelo menos a necessidade alimentar da família, pois sabemos que a maior parte destas pessoas não paga 

casa e que a prestação é tudo ganho. 

Não tenho que criticar nem deixar de criticar, mas por vezes vejo é que estas pessoas que até tem mais necessidade, tem 

resposta para tudo. As creches não pagam, os abonos de família são mais elevados (escalão 1), não trabalham e não 

descontam, tem RSI. Se nós fizermos a soma de todos os apoios que estas famílias tem, nem as pessoas que normalmente tem 

um posto de trabalho recebem isso. 

Nesse domínio, acho que está muito bem assegurada. Agora se as pessoas não tem condições de fazer uma boa gestão tendo 

em conta os recursos que tem, isso já tem a ver com outro tipo de capacitações que tem de ser trabalhadas nas famílias, mas 

acho que nesse sentido, acho que muita gente até lhe sobra. 

Existem pessoas de etnia cigana que tem carros, que outras pessoas não tem, que nós não conseguimos ter enquanto 
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trabalhadores. Existe ainda um grande receio por parte das pessoas, uma vez que estes processos envolvem polícia e outras 

diligências a serem tomadas. 

O que é facto é que existem pessoas que enriquecem à conta dos apoios. Existem pessoas que já vieram ao nosso serviço, em 

determinados períodos, solicitar apoio de Cantina Social e à conta desse apoio, e do dinheiro que não gastaram em alimentação 

fizeram construções em casa, como casas de banho. Outra situação foi a de uma senhora que ficou viúva e que necessitava  de 

pagar em campa do marido e portanto solicitou também apoio alimentar para poder fazer face a essa despesa. Estas coisas são 

caricatas. 

As pessoas não fazem o mínimo de esforço porque tudo aquilo que não tem, vão pedir. Nós temos que nos privar e estas 

pessoas não, pois acabam por ter entrado neste sistema dos apoios sociais e depois já é uma situação vitalícia, em que não 

conseguem alterar esta forma de estar na vida. Isto depois é cíclico e há reprodução constante, e vão reproduzindo de geração 

em geração. 

Os apoios existem, mas o nosso papel enquanto técnicos é ser pedagógicos com as famílias e com as pessoas, para que estas 

se autonomizem e garantirem a sua própria vida. 

No outro domínio da inserção, esta medida também foi importante , porque como já disse a pouco muitas vezes não 

conseguíamos nem avaliar. Por exemplo: muita gente não tinha médico de família, uma grande parte das pessoas deste bairro 

eram analfabetas. Com isto já se fez um trabalho até crescente nesse domínio, é de notar que a nível de percursos educativos 

as pessoas têm-se integrado e vão-se integrando em formações e vão conseguindo adquirir algumas pequenas coisas. 

Muitas das pessoas não estiveram habituadas a estudar, ou deixaram de estudar e isto tudo exige treino. Quando as pessoas 

não sabem é muito mais difícil pegar num lápis, estarem sentados numa cadeira e tudo isso é bem mais difícil. Nesse sentido da 

inserção, a medida também é muito importante porque foi-se promovendo a possibilidade das pessoas  começarem também a 

abrir um bocadinho os horizontes e a encaixarem esta parte cultural que no fundo é muito rígida. O caso da etnia cigana, por 

vezes já começa a existir alguma abertura pelas famílias mais novas e isso é muito importante, porque esta barreira que se 

criava da escola ou outras já se vai quebrando e hoje também tem mais ambição do que tinham anteriormente. 

Mas ainda há muito a trabalhar com estas pessoas, porque por exemplo eu já tenho dado formação até a estes grupos e isto é 
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complicado. As pessoas não tem regras, vivem em barracas e não tem condições para realizar a sua higiene devidamente, já 

estão também muito habituados às novas tecnologias e depois estão na formação e estão constantemente com os telemóveis e 

não tomam atenção aquilo que o formador está a dizer. Isto são lutas constantes nos processos de formação. A questão do não 

cumprimento de horários, em que querem estar sempre em intervalos e portanto, ainda existe muito a fazer neste sentido, no 

âmbito das regras e cidadania. 

A medida tem contribuído efetivamente para prevenir ou diminuir a pobreza, mas depois em determinadas situações não 

acompanha porque tem sobretudo a ver com estilos de vida das pessoas. Outra coisa é também a sociedade maioritária, porque 

nós não conseguimos integrar facilmente pessoas de etnia cigana e eles tem consciência disso. 

Dizem muito “mas porque é que eu estou aqui na formação se não vai passar disto?” e algumas até tem razão. 

Há outras coisas que eles vão começando a fazer, por exemplo este grupo de jovens que iniciaram a venda de carros, já 

começaram a investir nessa parte e a vida deles é isso. E até vêm aqui buscar declarações de automóveis para realizarem as 

vendas dos carros. São novas áreas, porque socialmente as coisas modificaram-se. Os chineses começaram a vir para cá e 

tiraram as atividades da comercialização de roupas e de outras quinquilharias que os ciganos vendiam nas feiras. Portanto 

houve uma mudança social e económica que veio trazer muitas alterações ao funcionamento do próprio país, das localidades e 

dos recursos disponíveis. 

Quando vim para Beja, em 1991, haviam meia dúzia de pessoas africanas na cidade e alguns alemães. Hoje esta cidade é 

multicultural. Temos imigrantes de todo o lado, a globalização trouxe isto, a mobilidade das pessoas para outros países. 

Há famílias que saem daqui do bairro, por exemplo para França e Reino Unido e depois vão lá receber os subsídios que os 

outros vêm para cá receber. Alguns conseguem trabalho, outros ficam em casa com subsídios e continuam num processo de 

exclusão mas noutro país.” 

 

 
 
 

E1: O NLI deveria ter emitido documentos de reflexão e exposição dos problemas existentes no concelho apresentando possíveis 

propostas de solução. 

Esses documentos deveriam ter sido enviados para a Rede Social/Plataforma Supraconcelhia e desta entidade para o Ministério/ 



 

101 
 

 
Pergunta 6  

 
O que é que o 

NLI podia fazer 
e ainda não fez 
para contribuir 
de forma mais 
eficaz para o 
combate a 

essas situações 
de pobreza e 

exclusão social 
no concelho? 

Governo Central. É necessário registar no papel as nossas práticas profissionais, as limitações que existem, os recursos que 

escasseiam, ou que, estão desajustados ás necessidades que existem. É necessário fazer ouvir a voz do NLI (dos NLI’s) 

Dar a conhecer o nosso trabalho à Comunidade local.” 

E2: “O NLI deve promover a proximidade com a população, deve tornais mais visível o trabalho a outras instituições.” 

E3: “Considera-se importante o papel do NLI. Contudo, verifica-se que existe falta de tempo e de recursos no desenvolvimento de 

atividades de proximidade com os beneficiários, estando neste momento o NLI a ter um papel meramente burocrático, para 

cumprimento de um procedimento previsto na legislação, não havendo espaço para a avaliação das problemáticas inerentes às 

famílias e da operacionalização da contratualização dos CI’s, descurando-se outros procedimentos previstos na legislação não 

menos importantes.” 

E4: “O NLI poderá desenvolver iniciativas que deem a conhecer os princípios do RSI e continuar a tentar estabelecer parcerias 

com instituições e empresas locais para conjuntamente promover o emprego destes beneficiários. Reforçar as equipas de 

protocolo com técnicos no terreno para acompanhar de perto o processo de reinserção destes beneficiários.” 

E5: “Coaching pessoal e profissional aos beneficiários e técnicos.” 

E6: “Teria de haver uma mudança de mentalidades quer por parte da sociedade civil quer por parte dos beneficiários de 

Rendimento Social de Inserção, de forma a criar verdadeiras oportunidades de integração pessoal, social e profissional 

adequadas a população beneficiária que lhes permita a sua autonomização.” 

E7: “É exatamente aquilo que acabei de dizer, a questão de reformular e de repensar o papel dos parceiros, e colocarmo-nos em 

questão e não só os beneficiários. E há outra questão muito importante, que também podia ser uma mais valia – o NLI reúne num 

espaço neutro, que é a Segurança Social, onde se discute os processos, e seria importante de quando quando, e que já acontece 

com alguns parceiros que tenho conhecimento principalmente pelas famílias que acompanho, os parceiros deslocarem-se ao 

terreno e confrontarem-se com a realidade. Muitas das vezes nós estamos a falar de pessoas e de famílias em que não as 

conhecemos, que o técnico que conhece e é ele que tem de estar na linha da frente em relação ao acompanhamento da família, 

mas por vezes, fala-se de situações ou de realidades que o parceiro e o técnico está na reunião, tem um conhecimento que é 
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transferido pelo TGP, mas ao mesmo tempo passa-nos um pouco ao lado. Quando falo na estruturação do RSI e do NLI é mais 

neste sentido, de ter um NLI mais ativo, em que não é só assinar os processos. Isso também faz parte de nós tentarmos repensar 

até que ponto é que a nossa intervenção no RSI é ou está ou não está a ser favorável.  

A Cáritas que é uma parceria informal, no entanto tem um papel importante no NLI, porque além do RSI acompanha uma série de 

problemáticas e famílias de ação social e que tem um conhecimento do território e que tem uma mais valia na intervenção no NLI, 

mas também precisava aqui de ter uma maior disponibilidade para poder estar a acompanhar os colegas e as famílias. 

Quando digo ir ao terreno não é fazer visitas domiciliárias em grupo, é fazer ações em que a família esteja presente mas que 

estejam os vários técnicos, e que conheça a realidade e que exponha as dúvidas. O TGP é importante, é a referência, mas às 

vezes aquilo que este passa tem um peso e, se for outro parceiro, desconhecido da família a passar uma sensibilização na área 

da saúde ou do emprego. Se for outro parceiro a passa-lo poderá ter, não digo uma aceitação melhor, mas um peso diferente. 

Aquilo que o TGP nos diz corresponde com aquilo que o parceiro do emprego ou da saúde nos está a dizer. É necessário reforçar 

a importância dos contratos de inserção que são assinados e, muitas vezes, não são cumpridos porque falta esta articulação, em 

que muitas das vezes os beneficiários não cumprem.” 

“As equipas que acompanham Rendimento Social de Inserção trabalham muito isoladas. Cada um tem os seus processos, cada 

um tem as suas famílias e é óbvio que tem que assim ser a nível dos objetivos prestação, mas as boas práticas, o desenvolver 

atividades devia ser partilhado. Claro que existem depois reuniões internas com todos os outros técnicos. Isto refiro-me tanto a 

equipas de protocolo como técnicos da Segurança Social, em que aí então é muito mais difícil, porque infelizmente os colegas não 

tem forma de acompanhar as famílias da mesma maneira que os protocolos. Por vezes, nem sabem quem são os beneficiários de 

quem estamos a assinar os contratos. Isto é uma crítica. A partilha das boas práticas +e fundamental, pois uma equipa pode estar 

a faze um trabalho excelente, positivo com as famílias e outra equipa podia «beber» a mesma orientação, fazer o mesmo trabalho. 

As equipas estão muito isoladas.” 

“ Os problemas do RSI que tínhamos a 20 anos atrás são os mesmos que temos agora, com equipas e intervenções diferentes, 

mas os problemas mantém-se.” 

E8:” Necessário seria que o delineado acompanhamento aos utentes, fosse intervencionado de forma mais sistemática e 
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constante. 

O pressuposto seria que as resposta encontradas não tivessem um carácter temporário, mas sim propiciar um acompanhamento 

tão próximo quanto possível aos utentes e  que permitissem uma intervenção concertada de todos os elementos que intervém no 

processo.” 

E9: “Devia haver tipo subprojectos, imaginemos o NLI tinha uma programação anual e de acordo com os dados do diagnóstico 

identificava a necessidade mais apontada. Por exemplo a questão da habitação e depois questionava-se – “ o que é que nós 

enquanto instituições parceiras podemos mobilizar e conseguir fazer um investimento nesta área? Quem é que podia concorrer a 

projetos para isto?” 

Ficava definido um período, de 1 ano ou 2 anos em que se iria investir nesta problemática. 

Depois quando as coisas estivessem mais ou menos orientadas, passávamos para outro problema identificado, por exemplo os 

problemas de saúde, especificamente a questão da saúde oral e que é uma especialidade médica bastante cara. Voltava a 

questionar-se em NLI – “ o que é que nós podemos enquanto parceiros,  enquanto instituições que trabalhamos no apoio às 

famílias, o que é que nós podemos de recursos mobilizar ou candidatar para podermos resolver este problema de saúde oral nos 

beneficiários de RSI?” 

Isto é a minha opinião e se calhar porque tenho trabalho mais nesta área do Serviço Social coletivo, porque estamos numa 

intervenção comunitária, mas eu acho que às vezes os problemas só se conseguem resolver assim. Se temos 100 pessoas com o 

mesmo problema, se calhar valia apena apostar e se é para resolver é ver como é que estão por exemplo as taxas de vacinação e 

questionar se é necessário ir uma equipa ao terreno fazer vacinações. Será que é preciso ir lá, informar as pessoas que se devem 

dirigir ao Centro de Saúde. Vamos mobilizar uma equipa para fazer esse trabalho e aí o NLI em termos de parceiros, não só teria 

a responsabilidade das próprias instituições poderem também fazer a gestão de algumas áreas especificas para levarem para o 

NLI em termos de discussão, para dar um ponto de situação e fazer a avaliação. 

Outras coisas nós fazemos, temos atividades em que integramos pessoas na creche, algumas atividades do centro, do ATL mas 

em termos de resolução de problemas concretamente não há propriamente essa vertente. Isto até pode ser muito utópico. A 

resolução das problemáticas identificadas em diagnóstico das famílias não é resolvida. 
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Em vez de estarmos a fazer tudo ao mesmo tempo, porque não conseguíamos fazê-lo, era focalizar. Por exemplo – uma criança 

que está na escola e se apresenta problemas de visão ou de saúde oral já são problemas que se não forem prevenidos naquela 

faixa etária irão levar para a vida adulta e portanto a prevenção tem que se fazer aqui. Algumas coisas fazem-se e existem os 

cheques dentistas, só que há coisas que resolvem e outras não resolvem. 

O que valia a pena tentar perceber, era fazer uma avaliação intensa sobre o NLI e os próprios processos. Não tanto sobre o NLI, 

mas sobre os processos das famílias e verificar o que é que ao longo destes anos em casa processo, foi possível mudar. Fazer-se 

essa reflexão e tentar compreender quais são as aspirações das famílias. Será ficar sempre nesta situação? Ficarem 

dependentes? Serem devidamente autonomizados? A pessoa tem esse perfil? Poderá não ter essa possibilidade, mas ser 

trabalhada noutro sentido? 

As pessoas têm que ir para trabalho, recusam, sofrem uma penalização mas depois voltam a requerer o RSI. Como é que isto se 

resolve? Isto são funcionamentos internos, são funcionamentos que as pessoas têm, são estilos de vida, são aprendizagens que a 

pessoa fez na família, na comunidade onde se insere. 

Também temos muita gente com doença mental associada, que é logo um handicap, em que teria de haver mais serviços que 

trabalhassem este tipo de casos. O que as instituições querem fazer, e que vejo por nós Centro Social, temos tanta coisa em 

estatutos que podíamos trabalhar mas depois o dinheiro? Se houver dinheiro, pode haver formas de implementar novos projetos. 

Não havendo dinheiro não é muito possível. 

Temos também outra questão relacionada com o acompanhamento às famílias, em que quando falamos na parte da gestão 

económica temos questões ligadas à ética, que por um lado o técnico deve, como funções até orientar e negociar com a família 

isto e aquilo, mas não pode interferir a 100%. Pode trabalhar a família, mas não pode impor e decidir por eles.” 

 

 
 

Pergunta 7  

E1: Aspetos positivos 
“- Contratualização com a família/individuo (informação de direitos e 
deveres) 
- Acompanhamento de proximidade, o Técnico Gestor de Processo 
como suporte fundamental de referência para a família (muito 

E1: “ Aspetos negativos 
- Falta de tempo de afetação dos técnicos para 
acompanhamento às famílias/Indivíduos 
- Processo muito burocrático (registos Informáticos) 
- Recursos inexistentes ou inadequados” 
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Indique os três 
aspetos mais 
positivos e os 
três aspetos 

mais negativos 
da intervenção 
do NLI nesse 

âmbito? 

evidente no período de pandemia) 
- Trabalho em rede/cooperação com entidades locais (Identificar, 
mobilizar, criar novos recursos)” 

 

E2: “Aspetos mais positivos: a descentralização das reuniões, 
reuniões online, novos métodos de comunicação (whatsapp, etc).” 

E2: “Aspetos mais negativos: constrangimentos por 
causa do confinamento, integração dos alunos nómadas 
na escola, crescente aumento descoordenado da 
população do Bairro das Pedreiras.” 

E3: “Aspetos positivos: 
 - Criação/aumento das equipas multidisciplinares;  
- Aumento das competências pessoais, sociais e profissionais dos 
beneficiários;   
-Boa articulação das Entidades parceiras” 

E3: “Aspetos negativos:    
-Inadequação das formações às necessidades dos 
territórios e dos beneficiários;  
- Falta de sensibilização do tecido empresarial para a 
integração dos beneficiários (criação de postos de 
trabalho, candidatura às ASUS, etc…);  
- Falta de criação de respostas ao nível da saúde 
mental.” 

E4: “Aspetos positivos: 

- Ajuda para suprimento de necessidades básicas (alimentação, 
habitação); 

- Promoção da alfabetização/formação profissional; 

- Acompanhamento próximo das famílias pelas equipas de 
protocolo.” 

E4: “Aspetos negativos: 

- Impossibilidade de acompanhar de perto todos os 
beneficiários; 

- Ausência de fiscalização eficaz; 

- A renovação continua durante muitos anos dos 
Contratos sem se conseguir atingir o propósito do 
mesmo – a reinserção e autonomização das famílias.” 

E5: “Duma forma geral as pessoas cumprem as medidas em troca do dinheiro não havendo grandes mudanças nas suas vidas, 
acabando por recorrer aos serviços constantemente. Penso que devia haver um maior foco da intervenção para as pessoas que 
querem realmente fazer mudanças de vida e, para essas, haver um maior investimento e outro tipo de intervenções mais globais, 
mais “holísticas”, pois torna os resultados mais consistentes e as pessoas mais autónomas.” 
E6:  “Aspetos positivos: E6: “Aspetos negativos: 
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- Espaço privilegiado de articulação/negociação/contratualização de 
planos de inserção; 

- O NLI potencia a participação ativa no sistema social; 

- Promoção e definição conjunta de intervenções diferenciadas de 
acordo com a especificidade de cada entidade parceira, no combate 
à pobreza e exclusão social.” 

- Deveria existir maior articulação entre as entidades 
parceiras na definição conjunta dos planos de inserção; 

- A não comparência de algumas entidades parceiras 
nas reuniões de NLI poderá dificultar a definição conjunta 
de estratégias articuladas no contexto das políticas 
sociais ativas; 

-Maior envolvimento dos beneficiários de RSI.” 

E7: “Aspetos positivos: 
- A Segurança Social e o NLI terem dado continuidade a intervenção; 
- Manter o grupo/NLI e estar disponível (creio eu) para reformular 
algumas necessidades. Poderá ser um caminho mais positivo. 

E7: “Aspetos negativos: 

- Falta de disponibilidade dos parceiros; 
- Dependência das famílias em relação à prestação, que 
acaba por ser inter geracional e difícil de trabalha; 
-O desgaste dos técnicos, porque além da parte prática 
tem um elevado grau de trabalho burocrático (registos, 
cis, etc); 
- O elevado trabalho burocrático prejudica o tempo que o 
técnico tem para acompanhar in loco as pessoas e as 
famílias, de uma forma mais direta e mais próxima. 

E8: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
E9: “Aspetos positivos: 
- Permitir melhorar a situação económica das famílias 
- Dar oportunidades e disponibilizar recursos para a inserção das 
famílias 
- Aspeto positivo, mas que poderia ser mais potenciado- Articulação 
local e acompanhamento às famílias deveria ser mais coerente, por 
exemplo, deveriam ter apenas um técnico de referência, não deviam 
ter tantos técnicos. 
Essa parte de fomentar as parcerias e articular as respostas, era um 
aspeto positivo mas que poderia ser potenciado. 

E9: “Aspetos negativos: 
- Dependência das famílias face á medida, por um longo 
período de tempo, devido a diversos fatores (estigma do 
beneficiário de RSI, da pessoa carenciada) 
- Não depende necessariamente do NLI, mas pode ser 
um dos aspetos negativos – o tipo de famílias que são 
beneficiárias, que por muito que os técnicos queiram 
integrar as pessoas é difícil, porque os critérios da 
pessoa não se encaixam nas respostas disponíveis e 
nos critérios que exigem 
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- Neste momento, o que me parece é que o NLI acaba 
por ser só para discutir processos 
- Se houvesse um maior envolvimento de quem 
coordena o NLI e as instituições para dinamizar mais os 
parceiros, poderia haver outro tipo de articulação e 
intervenção 
- A não existência de um plano anual no NLI com 
objetivos/metas traçadas. Os técnicos traçam objetivos 
mas individuais, mas tem que haver para o NLI. 

 

Questões dirigidas ao Coordenador de NLI de Beja 

 
Quais são as suas 
principais funções, 

enquanto 
coordenadora de 

NLI? 

E1: “Agendar e dinamizar as reuniões do NLI e convocar os parceiros obrigatórios e/ou parceiros recursos e/ou outras 

entidades convidadas, elaborar resumo das reuniões, organizar o arquivo do NLI. Acompanhar as duas equipas de Protocolo 

RSI e a equipa da Segurança Social com reuniões mensais presenciais e sempre que se justifique através de contacto 

telefónico ou mail’s. 

Atribuir requerimentos de RSI aos técnicos das equipas, aprovar Contratos de Inserção, informações sociais iniciais ou de 

alteração, efetuar transferências de processos familiares, registar/atualizar os agregados familiares. 

Promover a elaboração do Plano de Ação Anual do NLI, assim como, o Relatório de Atividade do ano transato, avaliar o 

trabalho efetuado, com a analise em sede de NLI dos Relatórios de Progresso Semestrais, Fichas de Contacto Trimestrais e 

outras estatísticas elaboradas pelas equipas de Protocolos. 

Representar o NLI nas reuniões da Rede Social do Concelho de Beja.” 

Como vê a 
participação das 

entidades 

E1: “A maioria das entidades parceiras reconhece o trabalho de proximidade, de empatia, de inserção que se estabelece com 

as famílias/Indivíduos que acompanhamos, no entanto, o tempo de afetação, dos técnicos destas entidades, a este trabalho, 

é tão reduzido que dá a sensação que não valorizam o NLI. Internamente os técnicos estão assoberbados de trabalho e a 
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parceiras no NLI? maioria não conseguem responder atempadamente ás exigências desta parceria.” 
 

Enquanto 
Coordenadora, o 
que a distingue 

dos outros 
profissionais com 
os quais atua em 
contexto de NLI? 

E1: “Os valores, a ética, a deontologia, o segredo profissional são os mesmos, por isso, nada me distingue dos meus 

colegas. Apenas o facto de impulsionar esta parceria para que todos em conjunto, em cumprimento da legislação em vigor e 

do RGPD, consigamos cumprir o objetivo principal, que é dotar de conhecimentos e competências aqueles com quem 

trabalhamos, no sentido de os capacitar e assim promover a sua autonomização.” 

 


