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[RESUMO] 

 
Neste trabalho procede-se ao estudo, de um ponto de vista longitudinal, do 

impacte do Rendimento Mínimo Garantido / Rendimento Social de Inserção nas 

trajectórias de inserção social e autonomização dos beneficiários.  

No plano analítico, este trabalho inscreve a análise das perspectivas teóricas 

sobre a pobreza e exclusão social, bem como, sobre as políticas de inserção e 

dispositivos de acompanhamento social. 

No plano empírico, desenvolveu-se uma pesquisa eminentemente intensiva-

qualitativa, com uma vertente extensiva-quantitativa. Assim, analisaram-se os processos 

sociais referentes a situações de cessação da prestação de Rendimento Social de 

Inserção no ano de 2004, no concelho de Ribeira Grande, e efectuaram-se 12 entrevistas 

de orientação biográfica ao antigo titular da prestação. 

Os resultados obtidos revelam os impactes significativos do Rendimento Social 

de Inserção ao nível da satisfação de necessidades básicas e reforço de competências 

pessoais, sociais e profissionais, determinantes na construção de percursos de 

autonomização e inserção social. Contudo, não são expressivos os impactes da medida 

ao nível do emprego, embora seja esta a forma privilegiada de inserção. As trajectórias 

de vida após a cessação da prestação são marcadas, maioritariamente, por percursos de 

emprego/desemprego, sem que ocorra uma melhoria estável das condições de vida dos 

indivíduos, o que poderá justificar os percursos de reentrada na medida. 
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[ABSTRACT] 

 
This research pretends to study, trough an longitudinal approach, the impacts of 

the Minimum Income Guaranteed/Social Income of Insertion in the trajectories of social 

insertion and in the autonomy of its beneficiaries. 

In an analytical point of view, this work is based in the analysis of the 

theoretical perspectives of poverty, social exclusion and on the politics of insertion and 

devices of social support. 

An eminently intensive-qualitative research was developed, with an extensive-

quantitative approach. Data has been collected from registries referring to the situations 

of ceasing of Social Income of Insertion in the year of 2004 in the district of Ribeira 

Grande and from 12 interviews of biographical orientation to the previous bearer of the 

income. 

Obtained results show significant impacts of the Social Income of Insertion in 

the satisfaction of basic needs and in the reinforcement of personal, social and 

professional skills, essentials to the construction of paths of autonomy and social 

insertion. However, impacts regarding integration in the work market are not 

significant, even though this is the aimed form of insertion. Life trajectories after the 

ceasing of the Social Income of Insertion are characterized by paths of 

employment/unemployment, without a steady improvement of life conditions of the 

individuals, which can justify re-entries in the Social Income of Insertion. 
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