
Questionário aos beneficiários/titulares da prestação de Rendimento Social de Inserção acompanhados pelo 

protocolo de RSI da Instituição RUMO – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

No âmbito de um estudo de investigação sobre a Medida de Rendimento Social de Social e com o objectivo de 

perceber se o acompanhamento realizado pela equipa de protocolo de RSI da Instituição Rumo contribui para a 

eficácia desta política social, considerou-se importante inquirir os beneficiários titulares que receberam 

acompanhamento social por parte da equipa da segurança social e passaram para a equipa de procotolo. Os 

dados recolhidos são totalmente confidenciais e destinam-se exclusivamente ao fim referido.  

 

Caracterização Sócio-Demográfica 

1. Sexo 

Feminino (1)  

Masculino (2)  

 

2. Idade ____ 

 

3. Quantas pessoas fazem parte do seu agregado familiar? 

Isolado (1) passe à pergunta 5  

Uma Pessoa (2)  

Duas Pessoas (3)  

Três Pessoas (4)  

Quatro Pessoas (5)  

Cinco ou mais Pessoas (6)  

 

 

4. Quem são as pessoas com quem vive? 

 

 

 

 

 

 

 

Quem? ______________________________ 

 

 

5. Qual é o seu grau de escolaridade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Actualmente, qual é a sua situação profissional? 

Cônjuge (1)  

Filho(s) (2)  

Mãe (3)  

Pai (4)  

Irmão(s) (5)  

Avó(s) (6)  

Outros (9)  

Não sabe ler nem escrever (1)  

Sabe ler e escrever (2)  

4º ano (3)  

6º ano (4)  

9º ano (5)  

12º ano (6)  

Bacharelato (7)  

Licenciatura (8)  

Estudante (1)  

Dona de casa (2)  

Trabalhador(a) por conta de outrem (3)   

Trabalhador(a) por conta própria (4)  



 

 

 

 

  

 

                                       

Pedido da Prestação RSI e Acompanhamento 

 

 

7. Qual foi o principal problema que o levou a pedir RSI? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Após o pedido, quanto tempo ficou à espera para receber a prestação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Qual é valor da sua prestação de RSI? _________________ 

 

 

10. Qual foi o motivo que o levou a comparecer num atendimento com a sua técnica de RSI?  

 

 

 

   

 

Qual? __________________________________________ 

 

 

11. Alguma vez recebeu uma visita domiciliária? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Se sim, por parte de quem? 

 

Técnica / Gestor de Caso (1)  

Ajudante de Acção Directa (2)  

 

 

 

13. Qual o objectivo da visita? _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Sente que houve alterações no apoio prestado desde que é acompanhado por esta equipa da Rumo?  

 

 

 

 

Patrão/Empregador(a) (5)  

Desempregado(a) (6)  

Reformado(s) (7)  

Outra situação. Qual? ___________(9)  

Menos de um mês (1)  

Um mês (2)  

Dois meses (3)  

Três meses (4)  

Quatro meses (5)  

Cinco meses (6)  

Mais de seis meses (7)  

Convocatória do técnico (1)  

Iniciativa própria (2)  

Convocatória e Iniciativa própria (8)  

Outra (9)  

Sim (1) (passe à pergunta 13)  

Não (2) (passe à pergunta 14)  

Não sei (0)  

Não quero responder (99)  

Sim (1)   

Não (2) (passe à pergunta 16)  

Não quero responder (99) (passe à pergunta 16)  



 

 

15. Quais foram as principais alterações? Exemplifique. ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Participação dos Beneficiários 

 

16. Sabe o que é um Programa de Inserção? 

 

 

 

 

17. Já assinou algum Programa de Inserção? 

 

 

 

 

18. Em relação ao programa de inserção, considera que participou na definição das acções acordadas?  

 

 

 

 

 

 

19. Como participou? Dê um exemplo. ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

20. Já cumpriu alguma das acções acordadas no Programa de Inserção?  

 

 

 

 

Qual(ais)?______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

21. Quais foram os serviços ou apoios recebidos até à data? 

 

 

Sim (1)  

Não (2)  

Sim (1)  

Não (2)  

Sim (1)  

Não (2) (passe à pergunta 20)  

Não quero responder (99) (passe à pergunta 20)  

Sim (1)  

Não (2)  

Apoio económico: complementar (1)  

Ajuda alimentar, medicamentos, roupa (2)  

Integração em equipamento dirigido à infância (creche, escola, infantário, ATL, ama) (3)  

Integração em outros equipamentos sociais (lar, centro de dia, apoio domiciliário) (4)  

Oferta de emprego (5)  

Oferta de formação (6)  

Cuidados de saúde (7)  

Habitação social (8)  

Apoio ao nível da cidadania (esclarecimento de direitos e deveres, serviços, instituições) (10)  

Gestão económica, higiene habitacional (11)  

Outro. Qual? _________________________________________________________ (9)  



 

Satisfação do Utente 

 

 

22. Considera o local de atendimento acessível?  

 

 

 

 

 

 

 

23. Em norma, quando procura a sua técnica para resolver um problema, ou fazer um pedido, quanto 

tempo demora a receber uma resposta? 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Como classifica o atendimento social prestado pela equipa de protocolo? 

 

 Muito 

Bom 

Bom Satisfatório Insatisfatório Muito Mau Não se 

Aplica 

Local e horário de atendimento       

Tempo de espera para 

conseguir um atendimento 

social 

      

Informações sobre os seus 

direitos e deveres 

      

Disponibilidade e 

acompanhamento 

      

Rapidez na resolução do 

problema ou uma resposta por 

parte do técnico 

      

 

 

25. De uma forma geral a sua vida melhorou desde que recebe Rendimento Social de Inserção? 

Justifique. __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Fim da entrevista 

Muito acessível (1)  

Razoavelmente acessível (2)  

Pouco acessível (3)  

Inacessível (4)  

Um dia (1)  

Uma semana (2)  

Um mês (3)  

Mais de um mês (4)  


