
O  que  são  Esquemas  de  Rendimento  Mínimo

São  vitais  porque

se encontram abaixo do limiar da pobreza; 
são de difícil acesso ou desconhecidos, 
colidem com outras prestações sociais, que são igualmente necessárias; 
colocam condições demasiado pesadas para que as pessoas encontrem trabalho.

Todos os Estados Membros da UE têm algum tipo de regime de rendimento mínimo
(frequentemente conhecido por assistência social). Na maioria dos casos, não permitem
que as pessoas tenham uma vida digna porque:

Apenas dois países da UE – Irlanda e Holanda - oferecem um Rendimento Mínimo acima do limiar da
pobreza (somente para alguns agregados familiares). Em sete países o Rendimento Mínimo está 40%
abaixo da média do rendimento do rendimento do agregado familiar desses países.

ESQUEMAS  DE
RENDIMENTO  MÍNIMO

E U R O P E A N  A N T I - P O V E R T Y  N E T W O R K

Esquemas de Rendimento Mínimo (RM) oferecem um apoio ao rendimento de forma a
proteger as pessoas da situação de pobreza. Destina-se a pessoas que não podem trabalhar
ou que não acedem a um emprego digno; pessoas que não têm acesso a um trabalho
suficientemente remunerado ou que já não são elegíveis para outras prestações sociais.
Devem oferecer uma vida digna para que todos possam participar na sociedade.

UMA REDE VITAL DE SEGURANÇA 

São essenciais para a proteção social de todos. Se forem bem concebidos, ajudam as pessoas
a terem uma vida digna ao longo da vida. Ajudam a deter a vergonhosa subida do número de
trabalhadores pobres que apesar de terem um emprego, não têm um salário, um rendimento e
uma vida digna. Permitem que as pessoas sejam iguais e que participem igualmente na
sociedade e tornam os países da Europa mais igualitários. São ainda favoráveis para a
economia pois este rendimento é investido de imediato.

O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social* na UE continua a ser
extremamente elevado: em 2019 cerca de 92 milhões de pessoas ou seja mais do que
uma em cada 5 pessoas da população total.
      *(AROPE)

A pandemia  COVID-19  está  a  afetar  severamente  todos  os  que  se  encontram  em
situação  ou  em  risco  de  pobreza

A pandemia aumentará ainda mais, em cerca de 22%,  o número de pessoas (em risco) ou
em situação de pobreza. Os RMs são ainda mais vitais agora, de forma a oferecerem uma
rede de segurança digna àqueles que vivenciam situações de pobreza. Para além disso,
serão uma forma justa de sair da crise.



Como  devem  ser  desenhados  para  reduzir  a  pobreza

Como  pode  ser  alcançada  a  mudança  na  UE
A “soft law” da UE (princípios em vez de leis) não conduziu a uma redução da pobreza nem todos os
europeus podem esperar qualquer garantia de emprego digno ou de boas condições de trabalho e de
vida. Negar às pessoas um rendimento digno é uma violação de um direito humano e social. Os 
 Esquemas de Rendimento Mínimo devem ser vistas como um apoio para aqueles que não podem
trabalhar ou como um apoio para (re)entrar no mercado de trabalho, em vez de um desincentivo ao
trabalho. O salário mínimo deve ser mais elevado  que um rendimento mínimo digno  e as
"condicionalidades" injustas devem ser abolidas.

A EAPN  apela:
A uma  Diretiva-quadro** da UE sobre Rendimento Mínimo Adequado  para traduzir o direito a um
rendimento mínimo adequado para todos  ao longo da vida num compromisso legalmente vinculativo.
Os Estados Membros devem garantir o direito a um rendimento mínimo para todos ao longo da vida,
que seja adequado, acessível e capacitador respeitando normas mínimas comuns.
Os níveis do Salário Mínimo devem ser mais elevados do que os níveis do Rendimento Mínimo
Adequado 

Seguir e apoiar a campanha sobre #EUMinimumIncome & #EndPoverty
Para mais informação ver a Tomada de Posição da EAPN sobre Rendimento Mínimo.

O  que  podemos  fazer

O rendimento mínimo era claramente insuficiente mas permitiu-me alimentar os

meus filhos e garantir a sua continuidade nos estudos
Cidália Barriga, Membro do Conselho Nacional de Cidadãos da EAPN Portugal

Garantindo dinheiro suficiente para tirar as pessoas da pobreza e acima de 60% do rendimento
familiar mediano de cada país.

adequados

De fácil acesso e conhecidos por todos os grupos de pessoas que deles precisem:
Permitir que usufruam dos seus direitos;
Com procedimentos de fácil compreensão;
informação clara sobre o impacto noutras prestações.  

acessíveis

Tendo em conta as circunstâncias e necessidades individuais; 
Outros direitos sociais importantes, nomeadamente habitação digna, educação, cuidados de
saúde acessíveis;
Sem condições sobre o rendimento mínimo que forçam as pessoas a aceitar qualquer trabalho;
Deve ser disponibilizado, sempre que possível, apoio personalizado para conseguir emprego de
qualidade (com remuneração digna e proteção social).

capacitadores

https://www.eapn.pt/documento/680/rendimento-minimo-adequado

