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Assunto: Investigação de Mestrado em Política Social 

 

Na sequência da Dissertação de Mestrado em Política Social (Universidade Técnica de Lisboa – Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas), sobre a temática do Rendimento Social de Inserção, mais 

concretamente “O Papel do Ajudante de Acção Directa (AAD) na Execução do Rendimento Social de 

Inserção: um estudo de caso”, em realização com o apoio do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, 

ISS, IP, pretende-se avaliar o contributo da introdução da figura do AAD na execução da Medida RSI, no âmbito 

dos Protocolos estabelecidos entre o CDSS Setúbal e as IPSS’s. 

 

Esta investigação pretende trazer mais-valias de âmbito distrital e local. Ao nível distrital pretende ser um 

contributo na análise das metodologias implementadas com a introdução da figura do AAD como elemento de 

proximidade no trabalho com indivíduos, famílias e comunidades. 

Ao nível local, no âmbito dos Protocolos estabelecidos pretende ser uma mais-valia na reflexão das metodologias 

e práticas implementadas no trabalho desenvolvido; na avaliação das estratégias de intervenção das Equipas e 

dos instrumentos utilizados para a execução da Medida e do trabalho em parceria; na avaliação das 

potencialidades, constrangimentos sentidos e formas de superação ao nível do Ajudante de Acção Directa 

enquanto profissional, membro de uma equipa multidisciplinar e elemento de proximidade com os beneficiários 

da Medida RSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, vimos por este meio pedir a Vossa melhor colaboração nesta investigação que pensamos vir a contribuir 

para uma intervenção cada vez mais profunda, sistemática e de qualidade, na disponibilização dos AAD e 

Gestores de Caso de cada equipa para a aplicação de inquéritos por questionário / entrevista, realização de 

entrevista a Coordenadores de Equipa e disponibilização de todos os instrumentos utilizados no diagnóstico 

planificação e avaliação da intervenção do AAD e Equipa. 

 

De salientar que toda a investigação será conduzida e apoiada nas diversas fases, sendo que a mesma se revê 

em procedimentos obrigados ao sigilo e confidencialidade. A Vossa colaboração é para nós da maior 

importância! 

O Papel do 
AAD na 

execução da 
Medida RSI 

Contributos dos Protocolos / IPSS’s: 
- Aplicação de inquérito a todos os 
AAD das Equipas; 
- Aplicação de inquérito /entrevista a 
Gestores de Caso das Equipas; 
- Realização de entrevista a 
Coordenadores de Equipa;  
- Disponibilização dos instrumentos de 
trabalho utilizados na Equipa; 

Mais-Valias para os Protocolos / IPSS’s: 
- Âmbito Distrital: análise das metodologias e 
práticas; recolha e análise de instrumentos, 
bem como apresentação de propostas; 
- Âmbito Local: reflexão de metodologias e 
práticas implementadas no trabalho 
desenvolvido; avaliação de estratégias de 
intervenção das Equipas, instrumentos 
utilizados; avaliação de potencialidades, 
constrangimentos e apresentação de formas 
de superação a três níveis: AAD enquanto 
profissional, AAD na Equipa e AAD com 
beneficiários da Medida RSI. 


