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Comunicado de Imprensa 

 
O primeiro rendimento básico mundial vai ser sorteado em Lisboa 
 
"O que farias se o teu rendimento fosse garantido?" 
 
Lisboa, 6 de Novembro de 2017 O laboratório e think tank de inovação social com sede em Berlim,                  
Mein Grundeinkommen (“O Meu Rendimento Básico”) em parceria com a Associação Rendimento            
Básico Incondicional-Portugal, acabou de lançar um desafio no WebSummit, a maior conferência de             
tecnologia do mundo a decorrer em Lisboa. O objetivo é angariar 12.000 Euros em 72 horas e depois                  
atribuí-los a uma pessoa escolhida através de um sorteio, dando-lhe um rendimento básico de 1.000               
Euros por mês durante um ano. O mundo da tecnologia está a liderar uma grande transformação social                 
tornando a mão-de-obra cada vez mais obsoleta e pondo em causa a ideia de que temos de trabalhar                  
para viver. A automatização e as questões complexas de distribuição da riqueza põem a questão de                
saber como recuperar a igualdade e a segurança económica individual sem causar grandes problemas              
sociais. Um rendimento básico incondicional para todos representa uma solução muito discutida e muito              
prometedora na procura de resoluções para estas questões.  
 
A partir de hoje (6 de Novembro), a start-up de Berlim, Mein Grundeinkommen, em parceria com a                 
Associação Rendimento Básico Incondicional-Portugal, vai tentar angariar 12 000 Euros em 72 horas             
para depois atribuir a uma pessoa um rendimento de 1.000 Euros por mês durante 12 meses. O                 
rendimento pode ser usado como o vencedor quiser, sem quaisquer restrições ou condições. O              
objectivo é atribuir segurança económica a uma pessoa durante um ano e ver o que acontece sem ter                  
expectativas específicas. A Mein Grundeinkommen é uma organização sem fins lucrativos e tem como              
objetivo criar situações em que podemos analisar o que acontece a pessoas que recebem um               
rendimento básico em vez de discutir se ele é viável ou não. Há três anos que a Mein Grundeinkommen                   
começou a angariar fundos e desde então mais de 75.000 pessoas fizeram donativos de 1.5 milhões de                 
Euros que foram distribuídos por mais de 100 pessoas escolhidas por sorteio na Alemanha. Essas               
pessoas passaram a ter a experiência de segurança económica. Muitas das pessoas que começaram a               
receber o rendimento básico partilharam a sua experiência de forma voluntária. Todos dizem ter uma               
vida com menos ansiedade, que começaram a tomar decisões mais ambiciosas e tiveram a              
possibilidade de repensar a sua vida sem estarem sob pressão económica. A maioria continuou a fazer                
o mesmo trabalho, mas alguns deixaram de trabalhar para estudar e melhorar as suas qualificações, por                
fim, outros tinham doenças crónicas que desapareceram. 
 
Steven Strehl, um dos membros que lançaram a campanha, diz: “Permitir às pessoas experimentarem o               
rendimento básico é uma forma mais autêntica de descobrir como funcionaria um rendimento deste tipo               
nas nossas sociedades. Não é necessário ser a favor ou contra um modelo complexo de rendimento                
básico. Basta responder à pergunta: ‘O que farias se o teu rendimento fosse garantido?’ A maioria das                 
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pessoas ficam com um sorriso na cara porque implicaria que conseguiriam realizar algo. É uma visão                
positiva para as sociedades futuras.” 
 
Sara Bizarro, da Associação do Rendimento Básico - Portugal, que colabora na campanha em Lisboa,               
acrescenta: “Portugal tem sido um ponto fulcral para a discussão do rendimento básico, com o 17º                
Congresso BIEN em Setembro e também agora colaborando com o Mein Grundeinkommen no             
WebSummit de Lisboa nesta primeira atribuição mundial de um rendimento básico. Este é um primeiro               
passo para que num futuro próximo possam existir também experiências piloto no nosso país.” 
 
A ideia de Berlim já se espalhou com sucesso até à Holanda, Suíça e Estados Unidos. Uma versão                  
francesa foi lançada na última Quinta-feira (2 de Novembro). 
 
Na próxima Quarta-feira todos vão poder candidatar-se a receber um rendimento básico. Os donativos              
não são obrigatórios para participar. Para mais informação podem ir a basicincomechallenge.org (a             
partir de Domingo, 5 de Novembro, 20h) 
 
Se o Mein Grundeinkommen e a Associação Rendimento Básico Incondicional-Portugal conseguirem           
angariar os 12.000 euros, o vencedor será escolhido por sorteio na Quarta-Feira, 8 de Novembro de                
2017, no MEO Arena em Lisboa. O sorteio poderá ser visto ao vivo no YouTube. 
 
Contacto em Português 
Sara Bizarro 
Direção da Associação Rendimento Básico Incondicional - Portugal 
rbiport@gmail.com  
Telemóvel: +351 961 193 745 
http://www.rendimentobasico.pt  
 
Por favor entrem em contato se quiserem fazer entrevistas. 
 
Contacto em Inglês 
Steven Strehl, Campaigner at Mein Grundeinkommen 
steven@mein-grundeinkommen.de 
Telemóvel: +49 160 83 55 108 
https://www.mein-grundeinkommen.de/  
 
A equipa de Berlim vai estar em Lisboa de 3 a 13 de Novembro de 2017. 
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