CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS NOS
CAMARÕES

UMA AMPLA ECONOMIA INFORMAL E PROTEÇÃO
SOCIAL INADEQUADA
Cerca de 40 por cento da população dos Camarões vive em
situação de pobreza. O mercado de trabalho é
primariamente informal, registando uma elevada taxa de
informalidade de 88,6 por cento em 2014. A informalidade
é mais prevalente nas zonas rurais comparativamente às
zonas urbanas.
Os Camarões apresentam a despesa mais elevada de África
em termos de gastos diretos (out-of-pocket) com a saúde, o
que leva ao empobrecimento dos agregados familiares. O
país também regista uma das mais elevadas taxas de
prevalência do VIH-SIDA na sub-região. Além disso, menos
de 7 por cento das pessoas têm uma cobertura adequada
de proteção social na saúde.
O sistema de proteção social atual assenta em dois pilares:
um regime para funcionários públicos e a Caixa Nacional de
Previdência Social (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale CNPS) para os trabalhadores abrangidos pelo Código do
Trabalho. A CNPS cobre aproximadamente 10 por cento da
população e assegura a maioria das prestações indicadas
pela Convenção relativa à segurança social (norma mínima),
1952 (n.º 102) da OIT, à exceção das prestações por
desemprego e doença.
Os trabalhadores que se encontram fora do mercado de
trabalho formal não têm, em grande medida, qualquer
cobertura. Em 2011, dos estimados 8,4 milhões de
trabalhadores, apenas 580 200 pessoas (7 por cento)
estavam protegidas.
A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL PARA TODOS
A Declaração tripartida de Yaoundé foi adotada em outubro
de 2010, abrindo caminho para a implementação de pisos
de proteção social (PPS) em países africanos. Em 2011, foi
criado um grupo de trabalho das Nações Unidas em matéria
de proteção social para ajudar a desenvolver PPS adaptados
ao contexto específico de cada país. Com o apoio deste
grupo de trabalho, os Camarões elaboraram uma Estratégia
Nacional para a Extensão da Proteção Social (SNePS).

A SNePS visa ajudar a reduzir a vulnerabilidade dos grupos
desfavorecidos e a lidar com riscos significativos que se colocam
durante a vida, tais como problemas de saúde. As suas
prioridades são quatro:
 acesso universal aos cuidados de saúde;
 assistência social para populações vulneráveis;
 promoção de programas de emprego intensivo;
 extensão e modernização de regimes de segurança social
existentes.

“

Manifesto a minha gratidão ao Sistema das Nações Unidas pelo seu empenho e apoio
contínuo no fortalecimento das capacidades dos representantes nacionais para
encontrar soluções que permitam o desenvolvimento de um piso de proteção social.
Esta iniciativa está alinhada com a reforma em curso do quadro de políticas de
segurança e proteção social formulado pelo Chefe de Estado no Vision 2035.

”

- Catherine Bakang Mbock, Ministra dos Assuntos Sociais, Camarões

PASSAR DAS POLÍTICAS À REALIDADE COM O SEU
APOIO
A OIT tem uma experiência significativa em apoiar os países
a proporcionarem proteção social para todos. Nos
Camarões, a OIT apoiou os mandantes tripartidos na
elaboração da Estratégia Nacional para a Extensão da
Proteção Social para que esta fosse além do setor formal e
no reforço dos regimes existentes através de avaliações
atuariais, da formulação de políticas e do desenvolvimento
de um quadro legal.
Com a sua ajuda, podemos dar assistência ao Governo e aos
parceiros sociais na implementação da estratégia nacional
de proteção social. Tal irá também ajudar os Camarões a
cumprir o ODS 1.3 mediante a implementação de um PPS
nacional. As atividades serão realizadas em colaboração
com o grupo de trabalho das Nações Unidas em matéria de
proteção social e com a rede Providing for Help (P4H).
Pode ajudar-nos a:


 Elaborar materiais de desenvolvimento de capacidades
destinados ao pessoal nacional para uma administração eficaz
dos regimes de proteção social.
250 000 USD
 Sensibilizar e partilhar informação sobre os PPS e os regimes
nacionais de proteção social nos Camarões através de
resumos sobre o país, vídeos e materiais disponíveis na
internet.
50 000 USD
QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Na qualidade de doador, irá receber relatórios regulares
detalhando o progresso realizado e terá acesso às atividades de
projeto em curso, bem como a indicadores de desempenho.
Para discutir em maior profundidade os seus objetivos e de que
forma poderá apoiar as partes interessadas nos Camarões e
melhorar milhões de vidas, contacte:

Alargar a cobertura do regime de proteção na saúde a
pelo menos 30 por cento da população até ao final da 1ª
fase.

Dramane Batchabi,
Especialista em Proteção Social
Equipa de Trabalho Digno da OIT para a África Central

1 050 000 USD
 Realizar estudos de viabilidade e conceber um regime de
segurança social adaptado às necessidades dos
trabalhadores nos setores informal e agrícola.
350 000 USD
 Conceber e implementar um Programa de Investimento
Intensivo no Emprego (PIIE).
1 500 000 USD
 Conceber um regime universal de assistência social para
proporcionar transferências monetárias a pessoas
vulneráveis.
350 000 USD

batchabi@ilo.org

VISITE O NOSSO SÍTIO DE INTERNET:
http://flagship.social-protection.org
SIGA-NOS:
www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

