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do Benefício da Prestação Continuada da 
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O que é o BPC

O Beneficio de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC é um direi-
to constitucional que corresponde a um salário mínimo mensal destinado às 
pessoas idosas, a partir de 65 anos de idade, e às pessoas com deficiência, 
de qualquer idade, que comprovem não possuir meios de prover a sua pró-
pria subsistência ou de tê-la provida por sua família.

O que é BPC Trabalho

O Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência Benefici-
árias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Qualifi-
cação Profissional e ao Mundo do Trabalho- Programa BPC Trabalho é uma 
iniciativa do Governo Federal, realizada através de ações intersetoriais por 
meio dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
da Educação (MEC), do Trabalho e Emprego (MTE) e da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), envolvendo compro-
missos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Tem como objetivo promover   o acesso à qualificação profissional e ao traba-
lho aos beneficiários com deficiência do Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social – BPC, com idade prioritariamente  entre  16 a 45 anos, 
com vistas à superação de barreiras, ao fortalecimento da autonomia, do pro-
tagonismo e da participação social.

O Programa BPC Trabalho propõe-se a atender aqueles beneficiários do BPC 
que tem interesse em trabalhar, no entanto, encontram dificuldades para su-
perar as barreiras existentes, dentre elas a de obterem qualificação profissio-
nal para o seu ingresso no mundo de trabalho.

Eixo de atuação

Articulação entre os órgãos responsáveis pelas políticas de assistência 
social, educação, trabalho e emprego, saúde, ciência e tecnologia e enti-
dades sociais, com vistas a disponibilizar os apoios necessários para que 
os beneficiários do BPC com deficiência tenham oportunidade de acessar 
bens e serviços, qualificação profissional e trabalho.

Atividades

Identificação e busca ativa dos beneficiários do BPC com deficiência; realiza-
ção de diagnóstico social, sensibilização e avaliação em relação ao interesse 
e possibilidade de participação no programa; acompanhamento das pessoas 
com deficiência beneficiárias do BPC e de suas famílias, com a finalidade de 
garantir oferta de serviços e benefícios socioassistenciais e encaminhamen-
to para o acesso às demais políticas públicas. Estas atividades são realizadas 
pela equipe técnica dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS.

Ações Articuladas

O Programa BPC Trabalho:

• Integra o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver
Sem Limite que visa promover a inclusão social e a autonomia da pessoa
com deficiência, possibilitando o acesso a bens e serviços (Decreto nº
7.612 de 17/11/2011).

• Está articulado com o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO nas ações de articulação,
mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabi-
lidade e, ou risco social, incluindo dentre outros públicos, os beneficiá-
rios com deficiência do BPC. Este Programa tem o objetivo de promover
a integração da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de
ações articuladas e mobilização social, indo ao encontro dos objetivos
do Programa BPC Trabalho.  ( Resolução CNAS nº 18, 24/05/2012)

• Estabelece articulações com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC no âmbito do Plano Viver sem Limite, sob
a coordenação do MEC e no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria (Decreto
nº 7.492/2011), sob a coordenação do MDS que prevê, na modalidade
Bolsa–Formação, o atendimento prioritário aos beneficiários de progra-
mas federais de transferência de renda, que inclui os beneficiários com
deficiência do BPC.


