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Resumo: Este trabalho tem como objectivo i) aprofundar a refle-
xão sobre o contributo que a implementação e aplicação do Ren-
dimento Básico Incondicional (RBI) poderá ter a nível social - 
nomeadamente no que concerne à promoção do bem-estar geral 
da população -, procurando assim averiguar se este tem capaci-
dade para ser considerado como um mecanismo que produzirá 
efeitos relevantes para a mitigação das assimetrias sociais e que 
poderá trazer contributos substantivos para a promoção de uma 
sociedade mais inclusiva e menos estratificada e ii) contribuir 
para o debate em torno da eticidade da sua adopção massiva e 
universal. 
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Abstract: This study intends to shed light over the contribution 
that the implementation of the Universal Basic Income (UBI) 
might pose from a social standpoint - mainly regarding the pro-
motion of social welfare – thus contributing for the understand-
ing if it may be considered as a mechanism that is able to 
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produce relevant effects regarding the mitigation of social asym-
metries and pose a significant contribution towards a more in-
clusive and less stratified society and ii) contribute to the debate 
regarding its ethic application in an universal and unconditional 
manner. 
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INTRODUÇÃO & ENQUADRAMENTO 
 

m pleno século XXI, as referências ao Rendi-
mento Básico Incondicional (RBI) não são novas, 
sendo este um termo que, de forma genérica, tem 
sido referido de forma relativamente usual - e até 
com alguma persistência, diga-se - ao longo das 

últimas duas décadas. 
A literatura que enquadra de forma relevante a adopção 

do RBI e que procura estabelecer uma relação de causalidade 
entre este e a mitigação de assimetrias sociais e promoção de 
bem-estar geral da população – procurando analisá-lo enquanto 
mecanismo e ferramenta de promoção da ética da vida em soci-
edade – é escassa. Este facto acaba por constituir uma dificul-
dade acrescida na construção deste trabalho, uma vez que a con-
sulta de bibliografia relevante é um dos principais elementos 
fundacionais de qualquer trabalho de investigação de cariz cien-
tífico.  

Contudo, as limitações podem muitas das vezes ser en-
caradas como uma oportunidade, sendo para tal necessário 

E
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saber-se maximizar o proveito que se poderá retirar das referidas 
circunstâncias: neste caso, a quantidade limitada de obra literária 
acaba por constituir também uma oportunidade para contribuir 
de forma relevante para a construção de pensamento e aprofun-
damento da reflexão crítica em torno deste tema – fornecendo 
assim uma base adicional na qual trabalhos futuros se possam 
basear como ponto de partida para o aprofundamento da litera-
tura bibliográfica. 

 
i ) O QUE É O RENDIMENTO BÁSICO INCONDICIONAL ? 

 
O Rendimento Básico Incondicional (RBI) poderá ser 

caracterizado, de forma genérica, como sendo uma prestação 
atribuída a determinado individuo que deve ser suficiente para 
lhe permitir viver com dignidade, procurando assegurar a sua 
oportunidade de participar de forma livre e plena na sociedade, 
garantido para tal que não se encontra numa situação de carência 
ou pobreza material e que através da atribuição desta prestação 
passa a estar dotados das condições de vida decentes de acordo 
com os padrões sociais e custo de vida tipicamente associados 
ao país em questão. Sendo geralmente o salário mínimo nacional 
(SMN) entendido como se tratando do valor mais baixo pelo 
qual um dado indivíduo deverá vender a sua força de trabalho, 
haverá, naturalmente, uma proximidade entre este valor e o valor 
proposto para o RBI na delimitação geográfica em causa. 

O RBI é caracterizado por possuir um conjunto de carac-
terísticas fundamentais que o definem e distinguem das demais 
prestações sociais, sendo elas:  

 a universalidade 
 a incondicionalidade 
 a individualidade 
 a suficiência 
Uma das pedras basilares do RBI é o garante de que o 

mesmo é atribuído a todos os indivíduos, procurando assim 
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assegurar o seu carácter universal e individual.  Essa atribuição 
deverá ser feita a cada qual de forma completamente livre e não-
discriminatória, não estando previstas quais quer contrapartidas 
ou requisitos que tenham de ser cumpridos por forma a que esta 
prestação de carácter incondicional possa ser atribuída. Para 
além de assegurar que o RBI é concedido a todos os indivíduos 
de forma incondicional, também é fulcral garantir que o mon-
tante pecuniário a atribuir é suficiente para proporcionar uma 
vida condigna ao indivíduo em causa. 

 
ii ) COMO SE COMPARA COM OUTRAS PRESTAÇÕES 
SOCIAIS ? 

 
Conforme será facilmente inferível através da leitura da 

subsecção anterior, o enquadramento singular do Rendimento 
Básico Incondicional confere-lhe um leque de características 
que o diferenciam de forma relevante das prestações sociais co-
mummente conferidas pelos diferentes Estados, atribuindo-lhe 
assim um carácter único que em larga medida se fica a dever ao 
seu cariz universal e incondicional. 

No sentido de procurar identificar qual a prestação social 
existente no nosso país com a qual o Rendimento Básico Incon-
dicional mais se poderia assemelhar – procurando transpor o seu 
sentido e âmbito e compará-lo contra as particularidades de cada 
uma das prestações sociais existentes em Portugal – poder-se-ia 
dizer, de forma grosseira e genérica que a prestação que mais se 
poderia assemelhar seria o Rendimento Social de Inserção 
(RSI).  

Contudo, é importante realçar que as diferenças entre o 
Rendimento Básico Incondicional e o Rendimento Social de In-
serção são substantivas e de índole variada, sendo provavel-
mente a mais significativa de todas a própria essência de uma 
quando comparada com a outra: o RBI é de natureza universal e 
incondicional, sendo atribuído a todos os indivíduos de forma 
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completamente livre e não-discriminatória no que concerne ao 
género, raça, crença, idade ou enquadramento socioprofissional. 
Todos esses indivíduos sem excepção deverão ter direito – e 
acesso – a uma parcela da produção e riqueza gerada pela soci-
edade na qual estão inseridos, sem necessidade ou obrigação de 
preencherem determinados requisitos pré-definidos ou critérios, 
quer de cariz subjectivo, quer de cariz objectivo, podendo o RSI 
ainda ser complementado com qualquer outra remuneração que 
o indivíduo aufira – não sendo, portanto, circunstâncias mutua-
mente exclusivas.   

Em contraponto, o RSI é uma prestação social cujo 
acesso é circunscrito a agregados familiares – e não indivíduos 
– que comprovem possuem carências significativas do ponto de 
vista social e financeiro, devendo os mesmos comprovar – atra-
vés do preenchimento de um conjunto de critérios objectivos – 
a sua situação de carência por forma a terem acesso a este apoio. 
Há ainda um conjunto de situações que a verificarem-se resul-
tará na suspensão do pagamento da prestação, sendo de destacar 
o “incumprimento injustificado do contrato de inserção, por re-
cusa de emprego conveniente, de trabalho socialmente necessá-
rio, de actividade socialmente útil ou de formação profissional” 
(Lei n.º 13/2003). 

 
iii) ONDE FOI INTRODUZIDA A SUA ADOPÇÃO ? 

 
Ao longo dos séculos foram levadas a cabo diversas di-

ligências e iniciativas no sentido de implementar a adopção do 
Rendimento Básico Incondicional - seja no formato mais ma-
duro como o conhecemos hoje, seja de forma mais singela – 
tendo cada uma dessas tentativas resultados distintos, depen-
dendo essencialmente das épocas temporais em que as mesmas 
ocorreram, bem como das delimitações geográficas onde a sua 
implantação foi tentada.  

O mapa abaixo retrata os países nos quais tiveram lugar 
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programas de implementação ou tentativa de implementação do 
RBI, tendo alguns deles tido alcances mais abrangentes do que 
outros – variando desde pequenas experiências realizadas em de-
terminadas cidades-alvo até implementações mais transversais e 
distribuídas de forma mais homogénea ao longo do território ge-
ográfico em causa.  

 
Gráfico 1 – Países onde foram desenvolvidas iniciativas para a implementação do RBI.  
Elaboração própria. Dados: VOX 

Conforme é facilmente identificável, o interesse por esta 
temática tem sido crescente, sendo evidente a ampla cobertura e 
distribuição geográfica que a mesma colhe um pouco por todo o 
mundo. 

Ao longo deste trabalho destacaremos mais as iniciativas 
que visaram implementar a adopção do RBI no continente euro-
peu. A escolha por este subgrupo em particular prende-se com o 
significativo grau de homogenia que os países europeus apresen-
tam – apesar das inegáveis assimetrias na distribuição de riqueza 
e padrões de nível de vida, especialmente visíveis na 
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comparação entre o norte e o sul do continente.  Neste capítulo, 
focar-nos-emos sobretudo na experiência realizada na Finlândia 
por se de entre aquelas, a que foi colhendo um crescente grau de 
mediatismo e, devido aos critérios utilizados aquando da sua 
concepção, melhor aceitação e resultados conseguiram lograr -
e, acima de tudo, por ter sido a pioneira na aplicação do RBI de 
forma declarada e deliberadamente nacional. 

Durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 
2017 e 31 de Dezembro de 2018 as autoridades finlandesas de-
cidiram colocar em marcha o seu plano de implementação do 
RSI. Para tal, foi constituída uma amostra representativa da po-
pulação finlandesa composta por dois mil indivíduos. Estes in-
divíduos cujas idades se encontravam compreendidas entre os 
vinte e cinco e os cinquenta e oito anos, foram escolhidos de 
forma aleatória, tendo-se pugnado por garantir a representativi-
dade plena do território. À luz do âmbito e critérios definidos 
neste estudo, a condição necessária para a elegibilidade e parti-
cipação destes indivíduos no programa era a de que estes se de-
veriam encontrar numa situação de desemprego. É importante 
notar que esta premissa fere as características base do RBI uma 
vez que circunscreve o alvo-potencial desta prestação social a 
adultos desempregados – excluindo portanto as franjas mais jo-
vens da população bem como as mais idosas.  

Ao longo da duração desta experiência foram distribuí-
dos de forma recorrente e ininterrupta quinhentos e sessenta eu-
ros mensais a cada um dos indivíduos integrantes do programa 
com o intuito de estudar os seus comportamentos e padrões de 
consumo, procurando aferir se um modelo de segurança social 
baseado no RBI poderia ter efeitos benéficos – nomeadamente 
no que concerne à promoção da empregabilidade – e fornecer 
um incentivo adicional à prestação de trabalho remunerado 
acrescido quando comparado com aquele que é fornecido pelo 
sistema vigente, bem como estudar a forma como os indivíduos 
que receberiam esta prestação social se comportariam, com o 
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intuito de estudar eventuais oscilações que poderiam ocorrer nos 
seus comportamentos e padrões de consumo uma vez recebido 
este fluxo gratuito de dinheiro. O comportamento destes indiví-
duos que compunham o grupo de teste foi contraposto com o de 
um grupo de controlo composto pelo universo de indivíduos que 
recebiam prestações sociais relativas ao facto da sua situação de 
enquadramento socioprofissional ser a de desemprego e que to-
talizavam o valor de cento e setenta e três mil indivíduos. 

Os promotores da iniciativa tentaram caracterizar os im-
pactos que a mesma teve nas diferentes dimensões relacionadas 
com a vida do individuo em sociedade, tais como: a confiança e 
satisfação com a vida; a autoavaliação em termos de saúde; a 
evolução da sua integração socioprofissional; a sua percepção 
relativa à sua saúde financeira; o sentimento geral com os pro-
cessos burocráticos; bem como a forma como olhavam e passa-
ram a olhar para o tema do RBI. De modo a levarem a cabo esta 
mensuração, procederam a entrevistas individualizadas com ele-
mentos quer do grupo de teste, quer do grupo de controlo e pro-
cederam à respectiva análise e tratamento estatístico.  

No total foram efectuadas 7030 entrevistas telefónicas 
(desagregando-se entre 1869 para os indivíduos que compu-
nham o grupo de teste e 5161 para os que compunham o grupo 
de controlo), das quais foi possível obter 1633 respostas válidas. 

 
Tabela 1 – Taxas de resposta obtidas aos inquéritos realizados  
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

Analisando a evolução da situação socioprofissional e o 
nível de despesa incorrida pelas autoridades finlandesas com as 
prestações sociais a estes indivíduos, é possível constatar na Ta-
bela 2 que os beneficiários do RBI conseguiram passar mais 
tempo empregados do que os beneficiários das prestações soci-
ais generalistas que compunham o grupo de controlo, sendo 
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também de realçar que o grupo de teste conseguiu auferir em 
média uma percentagem maior de rendimentos provenientes da 
criação do seu próprio emprego. 

Paralelamente, é observável uma redução das despesas a 
que os integrantes do grupo de teste obrigaram as autoridades 
finlandesas quando comparados com o grupo de controlo no que 
concerne a benefícios sociais relacionados com a situação de de-
semprego, assistência e apoio social e despesas associadas à sa-
úde.  

 
Tabela 2 – Situação socioprofissional e benefícios concedidos.  
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

A desagregação no que concerne a dados de índole é 
apresentada na Tabela 3, onde podemos observar que para as di-
versas rúbricas de segmentação: género, idade, nível de escola-
ridade, composição do agregado familiar, rendimento anual e 
zona de residência, ambos os grupos apresentam resultados 
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muito homogéneos ao longo das diversas rúbricas em análise. 

 
Tabela 3 – Estatística descritiva da amostra em análise.   
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

No que concerne à percepção que os indivíduos têm em 
termos de confiança em si mesmas, nos outros e nas entidades 
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governamentais e de justiça, bem como o grau de satisfação ge-
ral com a vida foram também rúbricas que foram objecto desta 
análise. 

Os resultados reproduzidos na Tabela 4 demonstram cla-
ramente que para os beneficiários do RBI foram registados ní-
veis médios de confiança nos outros e no sistema acima daqueles 
sentidos pelo grupo de controlo. 

 
Tabela 4 – Percepção da confiança nos outros e nas instituições. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

Resultados positivos foram também registados nas rúbri-
cas referentes à auto-confiança e capacidade de auto-determina-
ção e capacidade de influência social – reproduzidos na Tabela 
4 -, indicando que os beneficiários do RBI se sentiram substan-
cialmente mais empoderados relativamente ao seu próprio valor, 
as suas perspectivas de futuro e a sua capacidade e vontade de 
envolvimento em projectos e iniciativas de cariz transversal na 
sociedade. 

A esfera da saúde também foi merecedora da atenção dos 
investigadores finlandeses que procuraram compreender qual o 
impacto que a atribuição do RBI poderá ter tido sobre a popula-
ção do grupo de teste no que se refere à sua percepção do seu 
estado de saúde. Os resultados constantes da Tabela 5 indicam 
de forma substantiva que o grupo de teste avalia o seu nível de 
saúde de forma muito mais favorável do que os indivíduos que 
compõem o grupo de controlo. 
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Tabela 5 – Percepção do estado de saúde. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

Sendo também de salientar resultados positivos quando 
lhes é pedido para atestar a evolução da sua capacidade de con-
centração e a perda – ou não – de interesse por temáticas que 
anteriormente eram do seu interesse, tal como demonstrado nas 
Tabelas 6 e 7. 

 
Tabela 6 – Percepção da capacidade de concentração. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 
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Tabela 7 – Percepção da retenção de interesse. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

No que concerne à situação profissional actual e futura, 
os dados apontam para o facto de os beneficiários de RBI serem 
geralmente mais empregados em regime de part-time, deno-
tando, contudo, uma ambição muito superior à do grupo de con-
trolo em, estando numa situação a tempo parcial, poder vir a be-
neficiar de um horário completo – conforme parecem indicar os 
dados constantes da tabela 8. 

 
Tabela 8 – Distribuição quanto ao regime de horário laboral. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

O grupo de teste também revelou sinais mais positivos 
no que diz respeito à percepção da sua capacidade de garantir 
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um vínculo laboral nos próximos 12 meses, conforme atesta a 
Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Percepção relativa à capacidade de obtenção de vínculo laboral nos próximos doze 
meses. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

Conforme se poderá ver nas Tabelas 10, há uma dife-
rença clara no que se refere à percepção da saúde financeira do 
agregado familiar quando se tem por base o nível de retribuição 
agregado do mesmo.  

 
Tabela 10 – Percepção relativa à qualidade de vida do agregado tendo por base o seu nível re-
muneratório. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

A Tabela 11 apresenta dados que de certa forma comple-
mentam os anteriores, mostrando que os indivíduos que inte-
gram o grupo de teste denotam, em média, níveis de stress subs-
tancialmente mais baixos quando comparados com os demais. 
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Tabela 11 – Percepção relativa ao nível de stress. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

Quando questionados relativamente à sua visão no que 
concerne ao processo burocrático que norteia os processos de 
atribuição de benefícios sociais, o grupo de teste parece ter uma 
percepção clara que, fruto da sua experiência ser circunscrita ao 
RBI, a Tabela 12 parece indicar que há claramente um menor 
processo burocrático associado à atribuição desta prestação so-
cial quando comparada com as demais. 

 
Tabela 12 – Percepção relativa ao grau de burocracia associado ao processo de atribuição de 
benefícios sociais. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 
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Por último, entendeu-se ser pertinente efectuar uma aná-
lise relativa à percepção geral sobre o RBI bem como à sua apli-
cabilidade prática. Apesar da forte aceitação ao longo dois gru-
pos no que concerne a esta temática, é facilmente observável que 
a taxa de acolhimento e aprovação geral de todas as rúbricas re-
lacionadas com a implementação definitiva do RBI colhe mais 
apoio junto do grupo que foi seu beneficiário – conforme mostra 
a tabela 13. 

 
Tabela 14 – Percepção geral relativamente ao RBI bem como à sua aplicabilidade prática. 
Fonte: The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary results 

Os resultados desta experiência que constitui a tentativa 
mais robusta e bem documentada da aplicação do Rendimento 
Básico Incondicional no continente europeu é essencial para me-
lhor compreender os efeitos e externalidades – quer positivas, 
quer negativas – da aplicação deste regime de prestação social. 
Os dados aqui apresentados servirão não só para efeitos mera-
mente ilustrativos, bem como serão objecto de análise na secção 
seguinte que pretende discutir os méritos que o Rendimento Bá-
sico Incondicional poderá apresentar no sentido de se afirmar 
como um mecanismo ético de mitigação de assimetrias sociais e 
promoção do bem-estar geral da população. 
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DISCUSSÃO 
 
Feito um breve enquadramento e contextualização da te-

mática do Rendimento Básico Incondicional e do entorno das 
diversas tentativas da sua aplicação, efectuar-se-á neste capítulo 
uma reflexão sobre as eventuais mais-valias e externalidades po-
sitivas que poderão advir no seguimento da adopção generali-
zada do RBI. Importa clarificar que, não sendo o objecto-alvo 
deste trabalho a mensuração quantitativa e estimativa da viabili-
dade económico-financeira da aplicabilidade desta prestação so-
cial, a discussão centrar-se-á na reflexão sobre a capacidade que 
este terá – ou não – em proporcionar efeitos positivos que pro-
porcionem uma existência mais condigna ao indivíduo, levando 
a uma alavancagem da sua qualidade de vida e proporcionando 
um forma eficaz de diminuir as assimetrias sociais, tendo como 
finalidade última a promoção do bem-estar individual e da har-
monia na sociedade. 

Apesar de um interesse tendencialmente crescente que se 
tem verificado em torno desta temática ao longo do presente sé-
culo, é expectável que a discussão em torno do RBI possa vir a 
ser ainda mais intensa nos tempos vindouros.  

Essa possibilidade consubstancia-se numa acentuação da 
tendência de clivagem e de disparidade no que concerne à desi-
gualdade de rendimentos entre ricos e pobres, numa época onde 
por via de um rápido desenvolvimento tecnológico, uma forte 
aposta na digitalização da economia e consequente reforço na 
automatização de processos que até ora eram tendencialmente 
manuais, muitos postos de trabalho (que eram executados por 
mão-de-obra tipicamente menos aliterada) ficaram em sério 
risco ou foram até extintos. Apesar das variadas mais-valias do 
ponto de vista macroeconómico geradas por este rápido desen-
volvimento tecnológico, é indissociável deste desenvolvimento 
a situação precária em que coloca a geração dos anos ’60 – 80’ 
que, numa época onde o acesso ao ensino superior e a 
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prossecução de níveis superiores de habilitação académica era 
pouco fomentado, encontram-se na presente data numa situação 
de fragilidade comparativamente com a geração posterior - que 
se encontra a solidificar a sua entrada e presença no mercado de 
trabalho.  

Esta disparidade em termos habilitacionais remete natu-
ralmente as gerações menos qualificadas para situações de pre-
caridade, vendo-se este de forma recorrente a competir com jo-
vens com formação superior por postos de trabalho onde essa 
habilitação tem pouco ou nenhum valor empregue na prática, 
podendo estas funções ser executadas na sua plenitude por pes-
soas sem formação superior.  

Esta clivagem no mercado laboral – devida fundamental-
mente à sua parca dimensão e conseguinte insuficiente capaci-
dade para absorver todo o capital humano que nela se deseja in-
tegrar – gera um problema económico que, em última instância 
extravasa para um problema social inter-geracional: as faixas 
etárias mais jovens (e consequentemente mais formadas) fruto 
da reduzida dimensão do mercado de trabalho acabam por ter de 
aceder a prestar a sua capacidade laborativa em postos de traba-
lho menos estimulantes e muitas das vezes desenquadrados com 
a sua formação de base; em contraponto, a geração mais velha 
(e menos habilitada), fruto desta pressão social, acaba por ter 
uma dificuldade acrescida em i) conservar os seus postos de tra-
balho – caso os tenha – ou ii) voltar a reintegrar-se no mercado 
de trabalho – caso se encontre numa situação de desempregou 
mais ou menos prolongada.  Isto leva a um efeito de normaliza-

ção relativa ao facto de serem pagos rendimentos abaixo da mé-
dia quando comparados com as habilitações literárias possuídas 
e resulta num nivelamento por baixo no que concerne à valori-
zação da capacidade produtiva de cada indivíduo e por último da 
sociedade como um todo - que se torna menos competitiva e ten-
dencialmente mais dependente.  

De forma natural, o acima descrito acaba por constituir 
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um grande revés naquilo que é a valorização da condição e dig-
nidade humana por via do trabalho e a capacidade de cada indi-
víduo poder, por via do elevador social, do seu mérito e esforço, 
atingir o grau de satisfação e realização pessoal e profissional 
que ambiciona.  

Este handicap criado pelo próprio modelo económico e 
de sociedade no qual vivemos acaba por contrastar de forma pe-
rene e substantiva com a peça legislativa basilar da nossa socie-
dade: A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta De-
claração – adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de Dezembro de 
1948 – refere no seu preâmbulo que “Considerando que o reco-
nhecimento da dignidade referente a todos os membros da famí-
lia humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (...) os povos 
das Nações Unidas reafirmam, na Carta, a sua fé nos direitos 
fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa 
humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher e que 
decidiram promover o progresso social e melhores condições de 
vida em uma liberdade mais ampla (...)” e ainda no seu artigo 
vigésimo-segundo que “Todo o ser humano, como membro da 
sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo es-
forço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos económicos, 
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre de-
senvolvimento da sua personalidade.” bem como as provisões 
contidas nos pontos um e três do artigo vigésimo-terceiro que 
referem que “todo o ser humano tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho 
e à protecção contra o desemprego” e que “todo o ser humano 
que trabalha tem o direito a uma remuneração justa e satisfatória 
que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência com-
patível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se ne-
cessário, outros meios de protecção social”, respectivamente. 



_1072________RJLB, Ano 8 (2022), nº 2 
 

 

No sentido de contrariar este efeito, a introdução do RBI 
acaba por apresentar um conjunto de potencialidades que, se im-
plementadas, potenciadas e alavancadas de forma adequada, po-
derão ter o potencial para constituir um mecanismo que ajude a 
mitigar as assimetrias sociais e elevar o bem-estar geral da po-
pulação. 

Do ponto de vista do trabalho, a disponibilização desta 
prestação social permite ao seu receptor escolher trabalhar ou 
não o fazer, podendo ainda – caso opte pela primeira opção – 
definir de forma mais autónoma, livre e até emancipada, o re-
gime no qual o pretende fazer – abrindo até mais espaço, quer 
em termos temporais, quer em termos financeiros, para a parti-
cipação e envolvimento num número potencialmente crescente 
de actividades sociais e de voluntariado.  

A não dependência (exclusiva) dos proveitos provenien-
tes da capacidade produtiva do indivíduo acaba por elevar a dig-
nidade com que este poderá apresentar-se perante potenciais em-
pregadores e, simultaneamente, dotá-lo de um mecanismo de su-
porte que lhe permita poder decidir em plena consciência se de-
terminada actividade laboral ou proposta profissional se enqua-
dra e vai de encontro às suas ambições pessoais e de carreira, 
afastando-o assim da armadilha que a dependência exclusiva da 
fonte de rendimento obtida por via da actividade laboral repre-
senta.  

Adicionalmente aos pontos atrás referidos, importa tam-
bém destacar o incentivo adicional em que, por via da atribuição 
do RBI, o individuo acaba por incorrer no que concerne ao estí-
mulo da sua capacidade criativa e de fomento da sua iniciativa 
individual. Neste âmbito é de salientar a capacidade acrescida 
com que este é brindado para poder, de forma mais indepen-
dente, procurar criar a situação de auto-emprego por via da qual 
reduzirá de forma substantiva a sua dependência quer da sua en-
tidade empregadora, quer das prestações sociais do estado. Na-
turalmente que, quer para a constituição do seu próprio negócio, 
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quer para investir na sua formação académica ou profissional, o 
influxo regular e fixo de uma verba pré-determinada que o RBI 
acaba por representar, aumenta de forma relevante a capacidade 
que o indivíduo em questão tem de obter financiamento externo 
de modo a fomentar o crescimento e desenvolvimento, seja ele 
associado ao seu próprio negócio ou à sua formação e desenvol-
vimento cognitivo e profissional. 

As potencialidades teóricas descritas acima no que con-
cerne à aplicação do RBI na óptica do trabalho são consubstan-
ciadas pelos resultados obtidos nos inquéritos realizados aos mi-
lhares de participantes no projecto de implementação do RBI na 
Finlândia.  

Apenas menos de 40% dos beneficiários do RBI deti-
nham uma actividade laboral a tempo inteiro, o que parece indi-
car o incremento no livre-arbítrio associado à obtenção de uma 
fonte de rendimento paralela à capacidade produtiva individual. 
O tempo que o individuo não emprega na sua actividade profis-
sional a tempo inteiro poderá ser alocado, conforme dito anteri-
ormente, em actividades de participação cívica ou de desenvol-
vimento de competências e formação profissional – mediante as 
preferências que o individuo tiver relativamente à alocação do 
seu tempo.  

Uma das externalidades negativas comummente aponta-
das ao RBI e que contribuem para adensar a narrativa contra a 
sua aplicação é a de que a atribuição desta prestação social teria 
um efeito dissuasor na procura por actividades profissionais re-
muneradas por parte dos seus beneficiários. O incentivo ao ócio 

– como é frequentemente designado – parece, com base nos re-
sultados da experiência finlandesa, não se verificar uma vez que 
2/3 dos beneficiários do RBI, quando questionados se, traba-
lhando em regime de part-time e mediante uma oportunidade de 
transitar para o regime a tempo completo a aceitariam de bom 
grado, responderam afirmativamente. 

Um outro resultado interessante, que tanto poderia ser 
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analisado da perspectiva laboral como da evolução e ganhos as-
sociados ao bem-estar psicológico e motivacional dos benefici-
ários do RSI está ligado com a forma mais leviana com que pas-
sam a encarar a incerteza de uma eventual integração no mer-
cado de trabalho, caracterizando-se até por um optimismo rela-
tivamente a um desenrolar positivo no que concerne à sua situa-
ção socioprofissional – o que é comprovável pelo facto de mais 
de metade dos indivíduos que compunham o grupo de teste afir-
marem que encontrarão emprego nos próximos 12 meses. 

Do ponto de vista das potencialidades que o RBI apre-
senta no que concerne ao individuo e à família, importa destacar 
o incremento no grau de autonomia que este acaba por propor-
cionar. Ao saber que a sua existência e subsistência enquanto 
membro de uma comunidade não está inteiramente dependente 
do influxo salarial que poderá (ou não) auferir a cada momento, 
será expectável que o individuo acabe por experienciar níveis 
crescentes de bem-estar. Este efeito será alimentado pela sensa-
ção de propósito que a sua existência (de forma não dependente 
dos outros ou de instituições públicas) lhe proporciona e que po-
derá ser complementada com uma sensação reforçada de liber-
dade e capacidade de reagir a adversidades imprevistas.  

É expectável que os elementos acima tenham um contri-
buto directo e substantivo na redução dos níveis de stress do in-
dividuo – e da sociedade em geral – revestindo-se assim num 
veículo para a promoção da saúde mental e podendo ser enca-
rado como um aliado na luta contra a depressão e as doenças do 
foro psicológico que são cada vez mais usuais e que são, curio-
samente, muitas das vezes despoletadas por instabilidade emo-
cional relacionada com a incerteza laboral. Esta ideia parece co-
lher aprovação quando analisados os dados apresentados anteri-
ormente relativos à implementação do RBI na Finlândia, onde 
sensivelmente 60% dos elementos do grupo de teste afirmavam 
- quando questionados sobre como catalogariam o nível de retri-
buição actual que o seu agregado familiar aufere – que o mesmo 
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seria adequado e que lhes permitia fazer uma vida relativamente 
desafogada e sem sobressaltos de maior. Esta estatística, estando 
directamente relacionada com a esmagadora maioria das dimen-
sões da vida de um individuo, naturalmente tem um contributo 
superlativo no que ao combate do stress e ansiedade diz respeito, 
afirmando sensivelmente 55% dos indivíduos que compunham 
o grupo de teste que a sua percepção do nível de stress que sen-
tem no dia a dia será muito reduzido ou inexistente. 

Naturalmente, esta melhoria no bem-estar individual traz 
as evidentes externalidades positivas à vida em sociedade, sendo 
expectável que numa sociedade menos stressada e deprimida e 
mais realizada os níveis de violência doméstica e de tensão so-
cial sejam mais diminutos. 

 
CONCLUSÃO 

 
Este trabalho pretendia contribuir para a reflexão em 

torno das mais-valias e externalidades positivas que poderiam 
advir no seguimento da adopção e implementação do Rendi-
mento Básico Incondicional como uma prestação social ampla-
mente difundida e utilizada na nossa sociedade. Naturalmente, 
uma das maiores dificuldades na sua consolidação e adopção 
transversal se centra na dimensão dos fundamentos económicos 
que teriam de invariavelmente existir para suportar um projecto 
desta magnitude. Contudo, conforme descrito no capítulo intro-
dutório, a reflexão que procurámos aqui fazer centrava-se exclu-
sivamente na qualificação e quantificação das mais valias que a 
implementação desta prestação social poderia facultar. 

 
A essência, estruturação e enquadramento por detrás do 

RBI parecem indicar que este poderá de facto trazer mais valias 
para o individuo e para a vida em comunidade. Esta interpreta-
ção é consubstanciada pelas evidências que nos são trazidas por 
um dos projectos mais robustos e bem estruturados de 
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implementação desta prestação social. A experiência desenvol-
vida na Finlândia permitiu dotar a discussão em torno do RBI 
cada vez menos teórica, permitindo contextualizar e mensurar 
de forma objectiva os benefícios quantitativos e qualitativos que 
advém da sua implementação de forma uniforme e homogénea 
ao longo do território de um país europeu. 

O seu potencial em conseguir transformar de forma clara 
as dimensões associadas ao bem-estar, saúde e harmonia da vida 
em sociedade reduzindo simultaneamente a dependência do in-
divíduo da sua actividade remunerativa e abrindo-lhe as portas 
para a sua valorização do ponto de vista de desenvolvimento 
cognitivo, emocional e profissional – proporcionando-lhe para-
lelamente a faculdade de ter um contributo mais significativo do 
ponto de vista cívico – quando complementado com as mais va-
lias na forma como este encara a actividade laboral, benefici-
ando de um desapego saudável que o tornam menos dependente 
e propiciam e potenciam a sua emancipação são efeitos que pro-
porcionam claras mais-valias e cujo peso e significância não 
deve ser negligenciável. 

Face às claras mais-valias que o RBI parece introduzir 
nas distintas vertentes da vida do individuo e da sociedade, e 
atendendo às assimetrias e falhas da promoção consistente de 
uma política de moralidade na sociedade que parece vir a corri-
gir – quer de forma directa, quer de forma indirecta – e à liber-
dade e felicidade que proporciona aos seus destinatários, parece 
seguro afirmar que o Rendimento Básico incondicional poderá 
ser encarado como um mecanismo ético de mitigação das assi-
metrias sociais e promotor do bem-estar individual e da vida em 
sociedade. 
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