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Rendimento Básico Incondicional 
Uma bala de prata para a Saúde Pública 

 
 
“The goal of the future is full unemployment, so we can play.” 

-Arthur C. Clarke 

“If every tool, when ordered, or even of its own accord, could 

do the work that befits it (…) then there would be no need 

either of apprentices for the master workers or of slaves for the lords.” 

- Aristóteles, 320 a.C. 

“(…) Sir, or Madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify 

your existence, if you're not pulling your weight in the social boat, if you're not producing as 

much as you consume or perhaps a little more, then, clearly, we cannot use the organizations 

of our society for the purpose of keeping you alive(…).” 

- George Bernard Shaw 

 

E se não tivesse de se preocupar com a sua subsistência? 

E se a vida fosse efectivamente tratada como um direito inalienável, e o simples acto de 

existirmos nos concedesse uma renda suficiente para cobrir as nossas necessidades básicas? 

Com o avanço vertiginoso da tecnologia e, em particular, da inteligência artificial, deparamo-

nos com um século XXI de desemprego tecnológico em larga escala. A cada dia surge novo 

software e novos territórios são desbravados na área da automação, tornando os robots 

mais versáteis e mais capazes. Carl Frey e Michael Osborne (Universidade de Oxford) 

estimaram em 20131 que 47% dos actuais postos de trabalho nos EUA se encontram em alto 

risco de desaparecer algures nas próximas duas décadas, e um relatório recente das Nações 

Unidas2 aponta para uma perda de cerca de dois terços dos postos de trabalho dos países de 

baixo rendimento (em desenvolvimento) devido à sua automação nos próximos anos. Como 

facilmente se depreende, os efeitos serão dramáticos ao nível das desigualdades sociais. 

Isto, claro está, se não remodelarmos radicalmente a nossa postura como sociedade face à 

relação entre o trabalho e o rendimento. Com a crescente automação, a também crescente 

produtividade acabará por não se repercutir num aumento de rendimento para o cidadão 

comum, nem em melhores condições de vida, visto os lucros acabarem por ir parar aos 

http://www.goodreads.com/author/show/5217.George_Bernard_Shaw
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bolsos daqueles que detêm os meios de produção, alargando cada vez mais o fosso entre 

ricos e pobres. 

Que fazer? 

Uma das mais promissoras soluções é o Rendimento Básico Incondicional (RBI) - uma espécie 

de renda paga a todos os cidadãos sem excepção: ricos ou pobres, novos ou velhos, 

trabalhadores, desempregados, voluntários, estudantes, de forma incondicional, que lhes 

permita suprir os mais básicos requisitos para a sua sobrevivência (alimentação, habitação, 

roupa, saúde…). Já no século XVIII Thomas Paine defendia que “a terra, no seu estado 

natural, é e para sempre deverá continuar propriedade comum de toda a raça humana”3. 

Não era justo que apenas alguns dela usufruíssem, deixando a vasta maioria sem algo que 

deveria também ser seu por direito. Para Paine, tudo isto violava os mais básicos princípios 

da justiça. Por muito utópico que tal irmandade na partilha dos recursos possa parecer, pode 

vir mesmo a tornar-se uma necessidade; uma forma de evitar vagas de fome, doença, e 

instabilidade social sem precedentes. Esta medida conta já com o apoio de várias figuras 

provenientes de todo o espectro político, tais como os ex-secretários de estado republicanos 

James Baker e George Schultz, que recentemente propuseram um dividendo social pago a 

cada cidadão proveniente de uma taxa imposta sobre o carbono4 (no seio de Partido 

Republicano tinha sido já avançada por Richard Nixon em 1972 uma proposta de rendimento 

incondicional, tendo sido chumbada no congresso pelos seus adversários democratas, que 

julgavam o montante proposto pelo presidente demasiado baixo), Bernie Sanders, pelo ex-

ministro das finanças grego Yanis Varoufakis, pelo nobel da economia Angus Deaton, e por 

titãs do mundo tecnológico como Elon Musk. Em Portugal detém o apoio do PAN e há 

também um movimento cívico denominado “Rendimento Básico Incondicional Portugal”5 

que visa promover a divulgação e informar o público sobre esta medida, visando em última 

análise a sua implementação no nosso país. 

A seguinte figura ilustra de forma simples como o RBI pretende distribuir a riqueza entre os 

cidadãos com diferentes rendimentos, garantindo que ninguém fica sem o básico para que 

possa subsistir: 
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Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income 

Impostos sobre os rendimentos, por exemplo, seriam uma forma de financiar parcialmente 

esta medida, aos quais se somariam os fundos poupados com programas de segurança social 

actuais que se tornariam obsoletos como o abono de família ou o rendimento social de 

inserção, e também aquilo que se pouparia, como já demonstrarei a seguir, nos custos em 

saúde, com burocracia, e noutras áreas a médio e longo prazo. 

Mas que interesse terá isto para a saúde pública? 

Nas últimas décadas foram já levados a cabo, quer intencionalmente quer por acaso, 

estudos que nos permitem ter um vislumbre sobre os potenciais efeitos de tal medida na 

saúde das comunidades. 

Em 1974, durante a legislatura de Pierre Trudeau, pai de Justin Trudeau, como primeiro-

ministro do Canadá, foi implementado na província de Manitoba um programa cujo intuito 

era aferir precisamente o que acontecia caso as pessoas recebessem uma renda anual 

garantida, sem condições nem compromissos. Apesar de ter sido cancelado 5 anos mais 

tarde por um governo mais conservador, relatórios posteriores sobre o impacto da política 

constataram que durante os anos do projecto a taxa de abandono escolar tinha diminuído, a 

proporção de estudantes que completaram o ensino secundário excedeu os 100% devido ao 

facto de alunos que tinham previamente desistido terem voltado a estudar, que as pessoas 

acabaram por ter menos filhos e tiveram-nos mais tarde, houve uma redução no número de 

consultas externas, particularmente marcada nas consultas por motivos de saúde mental, 
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acidentes, e auto-agressões, e, talvez ainda mais impressionante, as taxas de hospitalização 

por todas as causas diminuíram 8,5%.6 Como nos diz Danielle Martin, médica canadiana e 

promotora da implementação do RBI, “Se descobríssemos um fármaco que reduzisse as 

hospitalizações em 8,5% estaríamos a adicioná-lo à rede de distribuição de água!”.7 Esta 

profissional frisa também a redução do estigma social associado à pobreza que se verificou 

nestas comunidades, levando a um maior sentimento de tranquilidade e diminuição do vale 

psicológico entre pessoas com diferentes rendimentos. 

Mais recentemente, em 2008/9, uma pequena povoação da Namíbia com cerca de 1200 

pessoas foi alvo do BIG – Basic Income Grant, no qual toda a gente abaixo da idade da 

reforma recebia mensalmente 100 dólares namibianos, independentemente do seu estatuto 

laboral. Visto esta ser uma população onde se verificavam índices de pobreza consideráveis, 

esta pequena ajuda levou a uma autêntica primavera económica. Houve redução dos índices 

de subnutrição infantil e abandono escolar, uma redução de 42% na taxa de criminalidade, e 

a taxa de autoemprego aumentou 301%.8 Tudo isto em apenas 1 ano. Os investigadores 

relatam também o surgir de um espírito de comunidade mais forte, radicado no facto de as 

pessoas já não se verem umas às outras como pedintes: “A experiência com este estudo-

piloto sugere que uma garantia universal de dinheiro liberta as pessoas e a comunidade dos 

impactos esgotantes e devastadores, quer individualmente quer colectivamente, da pobreza. 

Muitas das pessoas que viviam em Otjivero-Omitara dizem que antes do projecto 

sobreviviam meramente porque pediam comida. Isto era profundamente embaraçante e 

comprometia as suas capacidades de ter interacções sociais normais e o desenvolvimento de 

relações comunitárias construtivas e um espírito comunitário verdadeiro. O pagamento do 

BIG mudou isto de forma dramática. Basicamente já não há pedintes e as pessoas 

reportaram poder agora visitar e falar livremente umas com as outras, sem o medo de serem 

vistas como um potencial mendigo. Julgando pelas observações dos membros da 

comunidade, de investigadores, e de membros da Coalizão BIG, parece que se desenvolveu 

um espírito comunitário mais forte ao longo do período deste primeiro ano do BIG.”8 

Em 1992, iniciou-se, com o intuito de estudar crianças e adolescentes da Carolina do Norte e 

determinar possíveis factores de risco para o desenvolvimento de distúrbios emocionais e 

comportamentais, o Great Smoky Mountains Study of Youth. Uma vez que havia ainda pouca 

investigação em saúde mental com indivíduos nativos americanos, os investigadores fizeram 

questão de incluir 349 crianças membros do Grupo Oriental dos Índios Cherokee. 

A meio do estudo, por puro acaso, aconteceu algo que viria a mudar drasticamente o 

percurso destas crianças nativas: todos os membros descendentes desta antiga tribo 

passaram a receber parte dos lucros de um casino que tinha sido construído no seu 

território. Em 2001 os dividendos eram de $6000 por ano. Em 2006, de $9000. Os resultados 

foram inimagináveis: o número de pessoas a viver na pobreza diminuiu em 50%, os 

problemas comportamentais no seio das crianças e adolescentes diminuíram 40%, assim 
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como a taxa de criminalidade, e os resultados académicos melhoraram. Diminuiu também a 

utilização de álcool e substâncias psicoactivas ilícitas, e os irmãos mais novos, que acabaram 

por beneficiar durante mais tempo do programa do que os seus irmãos mais velhos que 

tinham já uma idade mais avançada aquando do seu início, tiveram apenas um terço da 

probabilidade destes últimos de vir a desenvolver problemas de abuso de substâncias 

aquando da adolescência. No geral, o rendimento global de cada família subiu 20%, e os 

investigadores observaram que, no seio destas crianças, houve aumento da sua 

conscienciosidade, conferindo-lhes maior honestidade, menor propensão a quebrar regras, e 

maior facilidade de concentração, e também um aumento na amabilidade, um traço 

psicológico que mede o quão confortáveis estas se sentem na presença de outros, e a sua 

aptidão para trabalhar em equipa. Tudo isto são impactos na personalidade destes seres 

humanos que tendem a permanecer com eles para o resto da vida.9,10 Emília Simeonova, 

doutorada em Economia pela Universidade da Columbia e investigadora em economia da 

saúde na John Hopkins Carey Business School diz-nos que “existem correlações poderosas 

entre a conscienciosidade e amabilidade e a capacidade para manter um emprego e uma 

relação (marital) estável. Ambos permitem que as pessoas tenham maior sucesso quer 

profissional quer social.”11 

Randall Akee, economista da Universidade da Califórnia, calculou que o dinheiro poupado 

pelo estado através destas melhorias sociais acabou por suplantar a quantia dos próprios 

dividendos que as pessoas receberam do casino.12 

Dar algum dinheiro directamente às pessoas e confiar que estas saberão usá-lo da melhor 

forma pode mesmo ser a melhor forma de ajudar as populações e eliminar a pobreza. Há 

que lançar um olhar analítico sobre os dados, e manter uma mente aberta para o potencial 

que uma medida como esta tem para a resolução de muitos dos nossos problemas. Este será 

um século de radicais transformações do tecido social e da forma como vemos a nossa 

posição no mundo, na sociedade, e face aos que nos rodeiam. Temos, pela primeira vez na 

história, armas tecnológicas que nos permitem criar um Paraíso na Terra, e o RBI pode muito 

bem vir a ser a bala de prata com a qual as carregar. 

 

Diogo Sampaio Viana 

Interno de Formação Específica em Saúde Pública | 1º ano 

USP ACeS Porto Oriental 

O autor reservou-se o direito de escrever segundo as normas ortográficas do mais razoável Acordo Ortográfico de 1945 
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