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A. Introdução 

 

O rendimento social de inserção é legalmente definido como “uma prestação incluída 

no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às 

pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que 

contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e que favoreçam a 

progressiva inserção laboral, social e comunitária”1.  

Partindo da definição legal do rendimento social de inserção, podemos afirmar que o 

mesmo é um instrumento relevante na tarefa de tutela do cidadão em situações de 

carência económica pelo Estado português2, cujo objetivo não será apenas suprir as 

necessidades monetárias de um cidadão ou do seu agregado familiar, mas também, e 

talvez sobretudo, provocar, pela imposição de determinadas obrigações, uma gradual 

e efetiva inserção social e laboral3, encontrando-se o Estado português vinculado à 

referida tutela por força do Direito Internacional4. Será este então o objetivo mediato, 

mas, no nosso entender, o mais importante, do rendimento social de inserção. 

Em consequência da difícil conjuntura económica atual do país, assistimos a uma 

diminuição do rendimento dos cidadãos e dos seus agregados para fazer face às suas 

necessidades básicas, sendo imperativo o auxílio do Estado através dos seus 

instrumento de ajuda e integração social, nomeadamente através do rendimento 

social de inserção. Contudo, o rendimento social de inserção não é um benefício 

atribuído automaticamente, isto é, quem pretenda beneficiar deste apoio deverá 

verificar se preenche todas as condições para o seu acesso e consequentemente 

requerê-lo e esperar ver reconhecido o seu direito se tiver reunido os respetivos 

requisitos.  

                                                           
1
 Artigo 1º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, 

posteriormente, sucessivamente alterada pela Lei n.º45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e 
pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, que também a republica. 
2
 Artigo 63º da Constituição da República Portuguesa. 

3
 Assim, I. Exposição de motivos, a Circular nº 13, de 25/06/2004, da Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social, hoje 

Direcção-Geral da Segurança Social, disponível in http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21617/COT_13_2004.  
4
 Artigo 22º da Declaração Universal dos Direitos Humanos; artigo 9º do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais 

e Culturais; artigo 34º, nº3 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; artigo 13º da Carta Social Europeia Revista do 
Conselho da Europa. 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21617/COT_13_2004
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O presente trabalho surge com o objetivo primordial de prestar todas as informações 

necessárias sobre o rendimento social de inserção, nomeadamente, informar sobre 

quem, quando, onde e como pode ser requerido o subsídio (condições de acesso, 

documentos a apresentar, requerimentos que se têm que preencher e apresentar, 

locais onde se dirigir, prazos a que se está sujeito e deveres que se têm de cumprir).  

B. Considerações Iniciais 

 

I. O Rendimento Social de Inserção 
  

O rendimento social de inserção é um apoio social do Estado português que se traduz 

num valor monetário atribuído mensalmente às pessoas e famílias que se encontrem 

em situação de carência económica grave. 

Criado em 2003 em substituição do revogado rendimento mínimo garantido5,o 

rendimento social de inserção é constituído por uma prestação em dinheiro e ainda 

por um contrato de inserção, tendo estes dois instrumentos o desiderato de integrar 

económica, social e profissionalmente os respetivos beneficiários. 

 

II. O Contrato de Inserção 
 

A denominação de contrato a este instrumento do rendimento social de inserção não 

é ingénua. Tal como nos contratos comummente conhecidos, o contrato de inserção é 

um acordo onde estão plasmados, além do mais, os direitos e os deveres dos futuros 

beneficiários. 

Deveremos então entender o contrato de inserção como o conjunto de ações 

determinadas de acordo com as características e condições do requerente e dos 

membros do agregado familiar, tendo como objetivo incentivar a autonomia das 

famílias através do trabalho e de outras formas de integração social. 

 

                                                           
5
 Lei n.º 13/2003 de 21 de maio, retificada pela Declaração Retificativa n.º 7/2003, de 29 de maio. 
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III. Situação de Carência Económica Grave 
 

Como já referido na definição do rendimento social de inserção, a situação de carência 

económica grave é condição essencial para ser atribuído a um cidadão ou família este 

benefício social. 

Para aferir se um candidato ou o seu agregado familiar se encontram em situação 

económica grave é necessário considerar os rendimentos mensais em relação ao 

número de pessoas que compõem o agregado familiar em causa e o valor patrimonial 

total dos bens imóveis e móveis sujeitos a registo, v.g. prédios ou automóveis. 

Certo é que neste conceito caberão todas as situações mundanas em que um cidadão 

ou o seu agregado não obtêm rendimentos suficientes para satisfazer as suas 

necessidades essenciais.  

De modo a concretizar o supra exposto, cumpre concretizar o que nos leva à análise do 

título seguinte. 

 

IV. Valor do Rendimento Social de Inserção 
 

Atualmente, o valor do rendimento social de inserção corresponde a 42,495%6 do 

valor do indexante dos apoios sociais (€ 419,22). Em 2014, o valor do rendimento 

social de inserção é de € 178,15. 

C. Condições de Candidatura  

 

I. A Condição Essencial de “Situação de Carência Económica Grave” 
 

O propósito deste benefício social é, como já supra referido, integrar económica, social 

e profissionalmente as pessoas ou famílias carenciadas através da atribuição de uma 

prestação monetária e da imposição de deveres pelo contrato de inserção. 

                                                           
6
 Artigo 31º da Portaria n.º 257/2012, de 27 de agosto, alterada pelo artigo 7º do Decreto-lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro. 
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Ora, sendo esse o propósito do rendimento social de inserção, os seus destinatários 

serão então as pessoas ou famílias que se encontrem numa situação de carência 

económica grave, situação esta que é determinada pela legislação aplicável que infra 

se explanará. 

 

1. Rendimentos Mensais 

 

Para determinar se um candidato a este benefício está em situação económica grave é 

necessário considerar os rendimentos mensais do candidato para verificar que os 

mesmos não ultrapassam os mínimos exigidos legalmente.  

 Assim, a situação de carência económica grave determina-se nos seguintes termos: 

a) Os indivíduos cujo rendimento seja inferior a 100% do valor do 

rendimento social de inserção – € 178,15. 

 

b) Os agregados familiares cujo rendimento seja inferior à soma dos 

seguintes valores: 

 100% do valor do rendimento social de inserção por cada adulto, € 

178,15. 

 50% do valor rendimento social de inserção, por cada individuo maior 

de idade, € 89,08. 

 30% do valor do rendimento social de inserção por individuo menor de 

idade, € 53,45. 

No caso de gravidez do titular da prestação, do cônjuge ou pessoa que 

viva em união de facto, o montante previsto na alínea a) é acrescido de 

30% (€ 53,45), durante o período de gravidez e de 50% (€ 89,08) 

durante o primeiro ano de vida da criança. 
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2. Do Património Mobiliário e Bens Móveis Sujeitos a Registo7 
 

O valor do património mobiliário consiste na soma do valor de todos os depósitos 

bancários, ações, certificados de aforro ou outros ativos financeiros que o cidadão 

candidato ou o seu agregado familiar possuam, sendo de considerar o valor dos bens 

móveis sujeitos a registo, nomeadamente, veículos automóveis, embarcações e 

motociclos. 

Tal como os rendimentos mensais do candidato, o valor do património mobiliário e o 

valor dos bens móveis sujeitos a registo do requerente e do seu agregado familiar 

também condicionam a atribuição deste benefício, não devendo ser cada um deles 60 

vezes superior ao valor do indexante de apoios sociais. (€ 25.153,20). 

Conclui-se que situação de carência económica grave é aquela em que um indivíduo 

não tenha rendimentos mensais superiores aos supra expostos e, cumulativamente, 

não possua um património mobiliário superior a 60 vezes o indexante de apoios 

sociais. 

 

II. Condições Gerais de Atribuição8 
 

Além de estar em situação de carência económica grave, o candidato a este benefício 

terá ainda de reunir cumulativamente o seguinte conjunto de requisitos: 
 

1. Possuir residência legal em Portugal, com as seguintes particularidades: 

a) Cidadãos Portugueses: possuir residência legal em Portugal 

há pelo menos um ano.  

b) Cidadãos pertencentes à União Europeia (ou a outros 

Estados que tenham celebrado um acordo de livre circulação 

de pessoas na União Europeia): ter residência legal em 

Portugal há pelo menos um ano. 

c) Cidadãos dos restantes Países: possuir residência legal em 

Portugal há, pelo menos, três anos. 

                                                           
7
 Artigo 15º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, 

posteriormente, sucessivamente alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e 
pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, que também a republica. 
8
 Artigos 6º e 7º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, 

posteriormente, sucessivamente alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e 
pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, que também a republica. 
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2. Ter idade superior a 18 anos ou mais, exceto se:  

a) a candidata estiver grávida;  

b) o candidato for casado ou viver em união de facto há mais 

de 2 anos; 

c) o candidato tiver 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 - € 124,71); ou 

d) o candidato tiver rendimentos próprios superiores a 70% do 

valor do RSI, € 124,71.  

3. Estar inscrito no Centro de Emprego da área onde reside, no caso de estar 

desempregado e apto para trabalhar – nas situações em que o requerente ficou 

desempregado por iniciativa própria, sem justa causa, só poderá requerer o 

rendimento social de inserção após um ano da data em que ficou 

desempregado; 

4. Autorizar a Segurança Social a aceder a todas as informações relevantes para a 

avaliação da situação sócio económica; 

5. Não se encontrar em prisão preventiva ou a cumprir pena de prisão em 

estabelecimento prisional; 

6. Não se encontrar institucionalizado em equipamentos financiados pelo Estado; 

7. Assinar o Contrato de Inserção.  

 

III. Documentos Necessários 
 

Expostos os requisitos necessários para requerer o rendimento social de inserção, 

cumpre agora indicar os documentos necessários a apresentar com o respetivo 

requerimento.  
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1. -  Documentos de Identificação 

O cidadão requerente deverá apresentar o seu documento de identificação e número 

de contribuinte, assim como o dos respetivos membros do agregado familiar. 

2. -  Documentos que comprovem a residência em Portugal 

a) Cidadãos portugueses: atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia. 

b) Cidadãos pertencentes à União Europeia: certificado da Câmara Municipal da 

área de residência do requerente/beneficiário que ateste a residência em 

território português.   

c) Cidadãos dos restantes países: fotocópia do documento comprovativo de 

residência legal em território nacional, emitido pela entidade competente. 

 

3. -  Documentos que comprovem o património e rendimento. 

 

a) Rendimento  

 Declaração de IRS do ano anterior ao da apresentação do requerimento para 

obter o rendimento social de inserção; 

 Fotocópias comprovativas da emissão dos recibos de rendas recebidas;  

 Fotocópias dos extratos bancários para comprovarem o valor dos montantes 

depositados em contas bancárias e dos valores mobiliários.  

 

b) Bens Móveis Sujeitos a Registo 

 Fotocópia dos respetivos títulos de propriedade. 

 

c) Património Imobiliário 

 Caderneta predial atualizada dos prédios que são propriedade do requerente ou 

a certidão de teor matricial obtida junto dos serviços de finanças.   

 

d)  Casos Especiais 

 Em caso de o Requerente ou qualquer membro do agregado familiar sofrer de 

deficiência: atestado médico que comprove a deficiência ou outro documento 

com o mesmo teor. 
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  Em caso de gravidez da requerente ou de qualquer membro do agregado 

familiar: declaração médica que comprove a gravidez. 

 Em caso do requerente ou qualquer membro do agregado familiar sofrer de 

incapacidade temporária para o trabalho: certificado de incapacidade 

temporária para o trabalho a comprovar a dispensa da disponibilidade para o 

trabalho ou a prestar apoio a membro agregado familiar. 

D. Onde e Como Requerer o Rendimento Social de Inserção 

 

Uma vez preenchidos os pressupostos essenciais para atribuição do rendimento social 

de inserção, o requerente deverá dirigir-se aos Serviços de Atendimento da Segurança 

Social e aí entregar os documentos supra mencionados, acompanhados dos modelos 

de requerimentos necessários devidamente preenchidos. 

Para mais esclarecimentos deverá ler o Guia Prático – Rendimento Social de Inserção 

do Instituto da Segurança Social, I.P., consultar a página www.seg-social.pt ou poderá 

ainda contactar o atendimento telefónico da Segurança Social – 808266266. 

Em todo o caso, não prescinda do aconselhamento de um advogado.  
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Requerimento para obtenção do Rendimento Social de Inserção 

Modelo RSI 1/2012 – DGSS
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9
 Modelo disponível em:  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=rendimento+social+de+inser%E7%E3o&Action=Ver  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=rendimento+social+de+inser%E7%E3o&Action=Ver
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Boletim de identificação de elementos do agregado familiar, para cidadãos 

portugueses10 

Modelo RV 1013 - DGSS
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Só necessário se o requerente não souber o NISS (número de identificação da Segurança Social) dos membros do agregado 

familiar. 
11

 Modelo disponível em:  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=identifica%E7%E3o+dos+elementos+do+agregado+familiar&Action=Ver=Ver  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=identifica%E7%E3o+dos+elementos+do+agregado+familiar&Action=Ver=Ver
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Boletim de identificação de elementos do agregado familiar, para cidadãos 

estrangeiros12, 13 

Modelo RV 1013 - DGSS
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Só necessário se o requerente não souber o NISS (número de identificação da Segurança Social) dos membros do agregado 

familiar. 
13 Por força do princípio da constitucionalidade, consagrado no artigo 3º, nº2, da Constituição da República Portuguesa, deve 
proceder-se à interpretação conforme à Constituição, nomeadamente, do artigo 6º, nº3, da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, 
alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, posteriormente, sucessivamente alterada pela Lei 
n.º45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, que 
também a republica. Assim, onde se encontra cidadãos estrangeiros, deverá ler-se cidadãos estrangeiros e apátridas, sob pena de 
inconstitucionalidade material, por violação dos artigos 13º e 15º, da Constituição da República Portuguesa. 
14

 Modelo disponível em:  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=identifica%E7%E3o+dos+elementos+do+agregado+familiar&Action=Ver=Ver 

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=identifica%E7%E3o+dos+elementos+do+agregado+familiar&Action=Ver=Ver


17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Declaração de Alteração da Composição e dos Rendimentos do Agregado Familiar 

Modelo RSI 28 - DGSS15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Modelo disponível em:  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=rendimento+social+de+inser%E7%E3o&Action=Ver 

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=rendimento+social+de+inser%E7%E3o&Action=Ver
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Pedido de Alteração de elementos 

Modelo RSI 31 - DGSS16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Modelo disponível em:  

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=rendimento+social+de+inser%E7%E3o&Action=Ver 

 

http://www2.seg-social.pt/do_formulario.asp?tit=rendimento+social+de+inser%E7%E3o&Action=Ver
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E. Procedimento administrativo tendente à atribuição do Rendimento Social de 

Inserção 

 

IV. Em especial, o prazo para a conclusão do procedimento 

 

Uma vez que a Lei 17  não regula o prazo para a conclusão do procedimento 

administrativo, tal prazo é de 90 dias18. 

V. Tutela jurisdicional 

Findo aquele prazo, sem que tenha existido prorrogação19, o requerente poderá 

propor ação administrativa especial, pedindo a condenação da Administração à prática 

do ato de atribuição do Rendimento Social de Inserção20.  

A título instrumental e provisório, poderá revelar-se de grande utilidade, 

nomeadamente, a regulação provisória do pagamento de quantias21, para prover, em 

regra, a situações em que estejam em causa o sustento ou a sobrevivência do 

requerente22. O requerente deverá alegar23: 

i. Dever de a Administração realizar a prestação pecuniária; 

ii. Incumprimento ilícito daquele; e 

iii. Situação de grave carência económica. 

                                                           
17

 Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, posteriormente, 

sucessivamente alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-Lei 
n.º 133/2012, de 27 de junho, que também a republica. 
18

 Artigo 58º, nº1, do Código do Procedimento Administrativo – Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro e pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. Mantém-se o prazo, no Projeto de Revisão 
do Código de Procedimento Administrativo, no seu artigo 126º, nº1, disponível in 
http://www.portugal.gov.pt/media/1035287/20130514%20mj%20proj%20revisao%20codigo%20processo%20administrativo.pdf. 
19

 Artigo 58º, nº2, do Código do Procedimento Administrativo – Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro e pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. Mantém-se a possibilidade de prorrogação, 
no Projeto de Revisão do Código de Procedimento Administrativo, no seu artigo 126º, nº1, disponível in 
http://www.portugal.gov.pt/media/1035287/20130514%20mj%20proj%20revisao%20codigo%20processo%20administrativo.pdf. 
20

 Artigos 46º, nº2, alínea b) e 66º, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos – Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, 

alterada pela Declaração de Retificação nº 17/2002, de 6 de Abril, Lei nº 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, Lei nº 59/2008, de 11 de 
Setembro e pela Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro. Mantém-se a previsão normativa do pedido no Projeto de Revisão do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, disponível in http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf. 
21

 Artigo 133º, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos – Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, alterada pela 

Declaração de Retificação nº 17/2002, de 6 de Abril, Lei nº 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro e pela 
Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro. Mantém-se a previsão normativa da tutela cautelar específica no Projeto de Revisão do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, disponível in http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf. 
22

 Sumário do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 14/12/2011, Processo nº 08141/11. 
23

 Artigo 133º, nº1, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos – Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, alterada pela 

Declaração de Retificação nº 17/2002, de 6 de Abril, Lei nº 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro e pela 
Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro. Mantém-se a previsão normativa da tutela cautelar específica no Projeto de Revisão do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, disponível in http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf. 

http://www.portugal.gov.pt/media/1035287/20130514%20mj%20proj%20revisao%20codigo%20processo%20administrativo.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/1035287/20130514%20mj%20proj%20revisao%20codigo%20processo%20administrativo.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf


24 
 

Deverá a providência ser decretada quando24: 

i. Houver prova apropriada da situação de grave carência económica; 

ii. For previsível que a manutenção dessa situação possa acarretar consequências 

graves e dificilmente reparáveis; 

iii. Existir a probabilidade de procedência do pedido principal de condenação da 

Administração à prática do ato devido. 

F. O indeferimento do requerimento de Rendimento Social de Inserção 

Cumpre examinar a previsão normativa de indeferimento do requerimento por 

existirem indícios objetivos e seguros de que o requerente dispõe de rendimentos que o 

excluem do acesso ao direito25.  

Sobre esta questão, é relevante considerar certa jurisprudência do Tribunal Central 

Administrativo Sul, espelhada no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 

22/04/2010, Processo nº 05705/0926. 

O acórdão em análise entendeu que o citado normativo reproduz o disposto na norma 

geral do Código do Procedimento Administrativo27. Estava em causa o valor dos 

rendimentos mensais do requerente. O órgão instrutor entendia que o requerente era 

titular de € 150,00 mensais de rendimentos agrícolas. O recorrente alegou que o órgão 

instrutor não tinha fundamentado, relativamente à fase da instrução do 

procedimento, em elementos de prova bastantes que permitissem retirar tal 

conclusão. O tribunal aderiu à posição do recorrente, considerando que o ato 

administrativo de deferimento parcial do Rendimento social de Inserção estava 

inquinado de erro nos pressupostos de facto. Condenou o órgão instrutor à realização 

                                                           
24

 Artigo 133º, nº2, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos – Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, alterada pela 

Declaração de Retificação nº 17/2002, de 6 de Abril, Lei nº 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro e pela 
Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro. Mantém-se a previsão normativa da tutela cautelar específica no Projeto de Revisão do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, disponível in http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf. 
25

 Artigo 17, nº5 da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, 

posteriormente, sucessivamente alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e 
pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, que também a republica. 
26

 Disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/70ab2f825cf6f4eb8025771800374f34?OpenDocument.  
27

 Artigo 87º, nº1, do Código do Procedimento Administrativo – Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro e pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. Mantém-se o prazo, no Projeto de Revisão 
do Código de Procedimento Administrativo, no seu artigo 114º, nº 1, disponível em 
http://www.portugal.gov.pt/media/1035287/20130514%20mj%20proj%20revisao%20codigo%20processo%20administrativo.pdf.  

http://www.portugal.gov.pt/media/1352316/20140225%20mj%20prop%20lei%20cpta%20etaf.pdf
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/70ab2f825cf6f4eb8025771800374f34?OpenDocument
http://www.portugal.gov.pt/media/1035287/20130514%20mj%20proj%20revisao%20codigo%20processo%20administrativo.pdf
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de diligências probatórias que permitissem aferir o montante dos rendimentos 

auferidos pelo recorrente. 

G. O Montante do Rendimento Social de Inserção28 

 

O montante do rendimento social de inserção não corresponde a um valor único 

atribuído a quem dele beneficie. Será sempre um valor variável. 

Revela-se útil analisar a medida da referida variação, isto é, indicar os fatores a que 

está sujeita a determinação do montante do subsídio de desemprego. 

Em primeira linha, podemos avançar que o montante a atribuir resulta da diferença 

entre o valor do Rendimento Social de Inserção, calculado em função da composição 

do agregado familiar, e o rendimento do agregado familiar (ou do indivíduo, se o seu 

agregado familiar for unipessoal).  

Ora, para isso serão considerados os rendimentos do agregado familiar: 

a) Rendimentos de trabalho dependente; 

b) Rendimentos de trabalho independente;  

 Importa considerar a Orientação Técnica nº 2/2014, da Direção-Geral da Segurança Social
29

, 

nos termos da qual 

Os rendimentos provenientes da microprodução de energia elétrica não podem ser 

considerados rendimentos de atividade profissional dos trabalhadores independentes 

quando se verifiquem preenchidas as condições de exclusão previstas no Código dos 

Regimes Contributivos. 

c) Rendimentos de capitais:  

 Caso os elementos do agregado familiar possuam património mobiliário – depósitos bancários, 

ações, certificados de aforro ou outros ativos financeiros –, considera-se como rendimentos de 

capitais 1/12 do maior dos seguintes valores:  

 O valor dos rendimentos de capitais auferidos. 

                                                           
28

 Artigos 9º e 16º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, 

alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-lei n.º 133/2012, de 
27 de junho que também a republica. 
29

 Disponível in http://www4.seg-social.pt/documents/10152/7002195/COT_2_2014. 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/7002195/COT_2_2014
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 5% do valor total do património mobiliário, em 31 de dezembro do ano 

anterior.  

d) Rendimentos prediais: 

 Tal como na alínea anterior, caso os elementos do agregado familiar sejam proprietários de 

imóveis, considera-se como rendimentos prediais, 1/12 resultante da soma dos seguintes 

valores, diferenciando o imóvel de habitação permanente dos restantes:  

i) Habitação permanente com valor patrimonial superior a 450 vezes o IAS
30

, isto é, € 188.649,00: 

 5% da diferença entre o valor patrimonial da habitação permanente e € 188.649,00 no ano 

de 2012. 

ii) Restantes imóveis, excluindo a habitação permanente. Deve considerar-se o maior dos 

seguintes valores:  

 O valor das rendas efetivamente auferidas.  

 5% do somatório do valor patrimonial de todos os imóveis . 

e) Pensões e pensões de alimentos; 

f) Prestações sociais; 

g) Subsídio mensal recebido no exercício de atividades ocupacionais de interesse 

geral; 

h) Subsídios regulares de renda de casa ou outros apoios públicos à habitação; 

 É importante referir que, caso o agregado familiar beneficie de habitação social, são 

somados ao rendimento mensal do agregado familiar os seguintes valores:  

 No primeiro ano de atribuição da prestação de RSI, soma-se o valor de € 

15,45  

 Na data da primeira renovação anual da prestação de RSI, soma-se o 

valor de € 30,91  

 Na data da segunda renovação anual da prestação de RSI e seguintes, é 

somado o valor de € 46,36.  

i) Outros rendimentos, fixos ou variáveis.  

 

Expostos os rendimentos a consignar para a determinação do montante do 

rendimento social de inserção, cabe agora enunciar o modo de cálculo do subsídio: 

                                                           
30 Artigo 113º, al. a), da Lei nº 83-C/2013, de 31 de Dezembro. 
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1. Calcula-se o valor do RSI, somando € 178,15 pelo titular, € 89,07 pelo segundo 

adulto e seguintes e por fim € 53,44 por cada criança ou jovem com menos de 

18 anos. Por exemplo, para uma família com quatro adultos e uma criança, o 

valor do RSI será: €178,15+€89,07+€89,07+€89,07+€53,44=€498,77 

2. Calcula-se o total dos rendimentos de trabalho da família referentes ao mês 

anterior ao da apresentação do pedido ou, se os rendimentos forem variáveis, 

a média dos rendimentos dos três meses imediatamente anteriores ao do 

pedido, somando: 

 80% dos rendimentos de trabalho, depois de retiradas as contribuições para a 

Segurança Social; 

 100% dos rendimentos sem contribuições para a Segurança Social. 

3. O total dos rendimentos da família do mês anterior à apresentação do 

requerimento é obtido através do seguinte cálculo: aos rendimentos de 

trabalho de cada elemento do agregado familiar, somam-se os rendimentos 

provenientes de pensões, prestações sociais, rendimentos de capitais, 

rendimentos prediais, e apoios públicos à habitação, entre outros. 

4. E, por fim, para determinar o montante do rendimento social de inserção, 

subtrai-se o total dos rendimentos da família ao valor do RSI. Por exemplo, se o 

valor máximo do RSI for € 498,77 (seguindo o exemplo supra) e o rendimento 

mensal da família for igual a € 400,00, o valor a atribuir será € 98,77. 

€498,77–€400,00=€98,77. 

H. Duração do Rendimento Social de Inserção31 
 

Já vimos que o montante do rendimento social de inserção varia consoante os 

rendimentos do cidadão requerente. Acresce que é um benefício não vitalício, tendo 

uma duração máxima, a qual se encontra ainda sujeita à verificação de determinados 

factos que podem causar o seu termo ou suspensão.  

                                                           
31

 Artigo 21º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, alterada pela 

Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho 
que também a republica. 
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VI. Duração e Forma de Receber 
 

A duração do rendimento social de inserção é variável, contudo, é certo que a sua 

duração máxima não poderá exceder os 12 meses, embora possa ser renovado. 

O início da contagem do prazo da duração deste benéfico é o dia seguinte ao da 

assinatura do contrato de inserção e durará no máximo 12 meses. 

O beneficiário irá receber este rendimento social por vale postal emitido pelos CTT, 

sendo esta a única forma de pagamento. 

 

VII. Termo e Suspensão  
 

a) A concessão da prestação termina se32: 

 A situação da família ou do titular se alterar e já não cumprir as 

condições de atribuição do rendimento social de inserção;  

 A suspensão do pagamento do rendimento social de inserção durar 

mais de 90 dias por não terem sido comunicadas à Segurança Social 

modificações que pudessem levar à sua alteração;  

 Se verificar o não cumprimento injustificado das obrigações assumidas 

no contrato de inserção pelo beneficiário; 

 Nas situações em que o beneficiário ou qualquer elemento do agregado 

familiar recusar injustificadamente uma oferta de emprego 

conveniente, trabalho socialmente necessário, atividade socialmente 

útil ou formação profissional, sendo que nestes casos a prestação cessa 

de imediato e fica sem direito ao rendimento social de inserção durante 

um período de 24 meses; 

                                                           
32

 Artigo 22º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, alterada 

pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-lei n.º 133/2012 de 27 de 
junho que também a republica. 
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 O beneficiário ou qualquer membro do agregado familiar prestar falsas 

declarações e ameaçar ou coagir o funcionário com competência para a 

celebração e acompanhamento do contrato de inserção. Neste caso fica 

sem direito a requerer o rendimento social de inserção e qualquer 

prestação ou apoio para o qual seja obrigatório fazer prova da condição 

de recursos durante 24 meses; 

 Faltar injustificadamente a quaisquer convocatórias; 

 For condenado o beneficiário em pena de prisão efetiva; 

 O beneficiário for institucionalizado em equipamento financiado pelo 

Estado; ou 

 O beneficiário falecer. 

b) A concessão da prestação fica suspensa se33: 

 

 O beneficiário não comunicar no prazo de 10 dias qualquer alteração factual 

inerente à sua situação económica ou familiar que possa alterar o valor da 

prestação;  

 O beneficiário não comunicar no prazo de 10 dias as alterações de morada da 

sua residência; 

 O beneficiário ou qualquer membro do agregado familiar estiver a trabalhar e o 

salário for suficiente para a família deixar de ter direito ao rendimento social de 

inserção – a suspensão é de 180 dias; 

 O beneficiário ou qualquer membro do agregado familiar estiver a receber 

subsídios de parentalidade e receber um valor suficiente para a família deixar 

de ter direito ao rendimento social de inserção – a suspensão é de 180 dias; 

 O beneficiário ou qualquer membro do agregado familiar estiver a frequentar 

um curso de formação remunerado e a remuneração for suficiente para a 

família deixar de ter direito ao rendimento social de inserção; 

                                                           
33

 Artigo 21º-C da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, alterada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, e, 

posteriormente, sucessivamente alterada pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e 
pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, que também a república. 
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 O titular ou qualquer membro do agregado familiar se recusar a pedir outros 

apoios de segurança social a que tenha direito, a cobrar dinheiro que lhe 

devam ou a pedir para lhe serem pagas as pensões de alimentos que lhe sejam 

devidas; 

 Quando for solicitada ao beneficiário a declaração de autorização para acesso a 

informação patrimonial junto do Banco de Portugal ou pedido que apresente 

em alternativa determinados documentos bancários e não proceder à sua 

entrega – neste caso perde o direito à prestação até entregar a referida 

declaração;  

 O beneficiário e os membros do agregado familiar não fornecerem os 

elementos suficientes para a avaliação da manutenção do direito à prestação; 

 O titular não apresentar, dentro do prazo, o pedido de renovação devidamente 

instruído; ou 

 O beneficiário se encontrar em prisão preventiva em estabelecimento prisional.  
 

VIII. Renovação 
 

Apesar de estar legalmente prevista uma duração máxima de 12 meses das prestações 

do rendimento social de inserção, é possível que o beneficiário requeira a renovação 

da prestação. 

Esse pedido deverá ser formulado dois meses antes do termo da concessão do 

rendimento social de inserção já atribuído. 

Para tal, o beneficiário terá de dirigir-se à Segurança Social e apresentar/entregar os 

seguintes documentos: 

 Requerimento da prestação devidamente preenchido e com a indicação de que 

se trata de pedido de renovação – Modelo RSI 1/2012 – DGSS. 

 Documentos exigidos para o pedido da primeira concessão sempre que existam 

alterações que o justifiquem e devidamente atualizados. 
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I. Obrigações do Beneficiário e Consequências do Seu Incumprimento34 
 

A atribuição do rendimento social de inserção a um cidadão que o requeira não 

significa somente a sua fruição.  

Significa também que o beneficiário terá de cumprir as obrigações contratualmente 

assumidas (pelo contrato de inserção) e as legalmente previstas (já supra e infra 

referidas). Ora, é essencial o cumprimento daquelas e destas obrigações para um gozo 

pleno do benefício atribuído. 

 

IX. Obrigações 
 

As obrigações inerentes ao rendimento social de inserção podem ser divididas em dois 

grupos, as respeitantes ao beneficiário/titular e as que respeitam aos membros do seu 

agregado familiar. Vejamos: 

a) Obrigações do Beneficiário: 

O Beneficiário deve: 

 Avisar a Segurança Social no prazo de 10 dias caso existam alterações ao 

agregado familiar ou aos respectivos rendimentos que tenham como 

consequência a alteração da prestação do rendimento social de inserção; 

 Avisar a Segurança Social no prazo de 10 dias das alterações da morada da sua 

residência; 

 Fornecer à Segurança Social os documentos que comprovem a situação de 

dificuldade económica sempre que requisitadas; 

 Comparecer nas reuniões convocadas pelo Núcleo Local de Inserção; 

 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 

                                                           
34

 Artigos 27º a 31º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração de Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, 

alterada pela Lei n.º45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 133/2012 de 
27 de junho que também a republica. 
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 Apresentar o pedido de renovação com dois meses antecedência. 
 

b) Obrigações do Agregado Familiar 

Todos os membros do agregado familiar devem: 

 Comparecer nas reuniões convocadas pelo Núcleo Local de Inserção, onde é 

definido, assinado e revisto o contrato de inserção;  

 Assinar o contrato de inserção; 

 Cumprir as obrigações assumidas no contrato de inserção; 

 Pedir outros apoios da 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 

 Fornecer uma declaração de autorização para acesso à informação bancária ou, 

em alternativa, a apresentação dos documentos bancários que sejam 

considerados relevantes sempre que requisitada pela Segurança Social. 

 

V. Consequências do Incumprimento das Obrigações35 
 

O incumprimento das obrigações supra expostas traduzir-se-á em penalizações 

específicas para o beneficiário por cada obrigação não cumprida, pelo que se impõe a 

seguinte discriminação dessas mesmas penalizações: 

a) Se o requerente não assinar o contrato de inserção ou faltar a uma 

convocatória: 

 Caso o requerente não celebre o contrato de inserção ou não 

compareça nas convocatórias da segurança social, não tem direito à 

prestação do rendimento social de inserção durante 24 meses, 

abrangendo esta penalização os restantes elementos do agregado 

familiar.  

b) Se os elementos do Agregado Familiar não assinarem o contrato de inserção ou 

faltarem a uma convocatória: 
                                                           
35

 Artigos 28º a 31º da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, republicada pela Declaração Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, 

alterada pela Lei n.º45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-lei n.º 133/2012 de 27 
de junho que também a republica. 
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 Caso algum dos elementos do agregado familiar não queira celebrar o 

contrato de inserção nem comparecer nas convocatórias da segurança 

social, deixa de ser considerado como parte daquele agregado familiar 

mas os seus rendimentos continuam a ser considerados. Neste caso, o 

elemento do agregado que entre em incumprimento não pode requerer 

o rendimento social de inserção durante 12 meses. 

Nota: Esta penalização traduz-se numa diminuição do montante do rendimento social de inserção, pois, 

o agregado familiar ao ficar mais reduzido tem direito a uma prestação mais baixa, contudo os seus 

rendimentos são considerados no rendimento total do agregado, o que faz com que baixe ainda mais o 

valor da prestação. 

c) Incumprimento das obrigações assumidas pelo contrato de inserção: 

 Por recusa de emprego conveniente, trabalho socialmente necessário, 

atividade socialmente útil ou formação profissional, por parte do titular 

ou qualquer elemento do agregado familiar, perde o direito ao 

rendimento social de inserção durante 24 meses e deixa de ser 

considerado como parte daquele agregado familiar, mas os seus 

rendimentos continuam a ser considerados.  

 Por falta ou incumprimento de ação ou medida, por parte do titular ou 

de qualquer elemento do agregado familiar, perde o direito ao 

rendimento social de inserção durante 12 meses e deixa de ser 

considerado como parte daquele agregado familiar, mas os seus 

rendimentos continuam a ser considerados.  

d) Incumprimento da obrigação de facultar autorização para acesso a informação 

bancária: 

 Caso o requerente/beneficiário não entregue, quando exigida, a 

declaração de autorização para acesso à informação bancária ou, em 

alternativa, a apresentação de documentos bancários que sejam 

considerados relevantes ou outros documentos que venham a ser 

solicitados no prazo fixado, o pedido de atribuição da prestação é 

arquivado, ou, caso já beneficie das prestações do rendimento social de 

inserção, as mesmas serão suspensas.  
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