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RESUMO: O objeto deste trabalho incidiu na análise das relações entre o Estado e o Terceiro 

Setor, no âmbito do Rendimento Social de Inserção (RSI), principal medida de política social, 

vigente no âmbito da carência económica em Portugal. Quisemos ainda perceber o modo como 

estas relações influenciam concretamente o emprego dos assistentes sociais. O nosso estudo 

começou por analisar a evolução histórica dos conceitos de Estado-Providência e de Terceiro 

Setor, percebendo que o segundo ressurge como fruto da crise do primeiro. Quisemos 

compreender a emergência deste Terceiro Setor em Portugal, e a forma como se constituem as 

suas relações com as Políticas Sociais e o Serviço Social. Decidimos, por isso, delimitar o objeto 

de estudo ao distrito de Viseu, território que concentra o maior número de concelhos em 

Portugal e assim proceder à análise do número de assistentes sociais a trabalhar no âmbito da 

medida do RSI, considerando duas realidades: os trabalhadores do Estado e os trabalhadores de 

instituições do Terceiro Setor. Posteriormente, aferimos o número de vagas abertas para 

assistentes sociais, através de procedimentos concursais externos, entre os anos de 2005 e 2010, 

neste distrito. Foi nossa intenção perceber de que modo o Terceiro Setor se poderia relacionar 

com o Estado, complementá-lo, ou até mesmo substituí-lo nas suas funções, suportando este 

estudo na análise do emprego dos assistentes sociais. Concluímos que, neste distrito, durante o 

período de tempo em análise, de forma gradual, foram contratados 22 assistentes sociais no 

âmbito da medida do RSI, sem que, no mesmo intervalo de tempo, tivesse sido aberto qualquer 

procedimento concursal externo para assistente social para o Centro Distrital de Viseu ISS,IP. 

Com este trabalho, ficou clara não só a tendência da diminuição da intervenção do Estado, mas 

também a redução do espaço profissional do assistente social, decorrente do decréscimo do 

investimento estatal face às despesas sociais. Concluímos ser inequívoca uma progressiva 

terceirização da execução das políticas sociais, facilmente confundida com o empowerment de 

uma sociedade civil mais diligente e responsável. Hoje, o assistente social vê o seu emprego 

dependente dos acordos entre o Estado e o Terceiro Setor, com a população, nomeadamente a 

mais carenciada, a “perder” uma prestação de serviços mais direta por parte do Estado, 

substituída por iniciativas da sociedade civil, sentido de uma política, patente nas últimas 

alterações legislativas do RSI, que refletem a tendência de uma proteção social mínima 

dependente de questões ideológicas, negligenciando a defesa da dignidade e dos direitos 

humanos.   
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