CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR AS VIDAS DE MILHÕES DE
TRABALHADORES INDEPENDENTES NA ECONOMIA
INFORMAL
POPULAÇÃO HETEROGÉNEA COM ACESSO
LIMITADO À PROTEÇÃO SOCIAL
Muitos daqueles que, atualmente, estão excluídos da
cobertura da segurança social são trabalhadores por
conta própria, ou pertencentes a outras categorias de
trabalhadores independentes, muitos dos quais na
economia informal.
Em alguns casos, os trabalhadores independentes
fazem parte da economia formal: declaram os seus
rendimentos e estão abrangidos pela legislação
laboral e da segurança social. A maior proporção dos
trabalhadores independentes pertence, no entanto, à
economia informal: não estão registados, não pagam
impostos e estão excluídos dos regimes de segurança
social existentes.
Estes dois grupos de trabalhadores independentes
enfrentam desafios no acesso à proteção social. Por
exemplo, têm que suportar o encargo total das
contribuições do seguro social dos empregadores e
dos trabalhadores, o que poderá exigir demasiado da
sua capacidade contributiva. Além disso, estes grupos
da população podem estar excluídos dos regimes de
assistência social centrados nos segmentos mais
pobres da sociedade.
No entanto, a proteção social desempenha um papel
importante para os trabalhadores independentes.
Para muitos, o acesso à proteção social também ajuda
a garantir a sua capacidade de auferir rendimentos e,
dessa forma, manter os seus negócios. Por exemplo, a
proteção na saúde assegura que as pessoas usufruem
de um acesso efetivo aos cuidados de saúde e que
são capazes de cuidar da sua saúde, o que em muitos
casos constitui o principal bem produtivo destes
trabalhadores.
O RECONHECIMENTO CRESCENTE DA
IMPORTÂNCIA DE INCLUIR OS INDEPENDENTES NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
De acordo com as estatísticas da OIT, os
trabalhadores independentes representam mais de 50
por cento da força de trabalho em muitos países em
desenvolvimento. Deste modo, muitos governos
trabalham no sentido de alargar a proteção social aos
trabalhadores independentes, quer através da sua
inclusão em regimes de segurança social já existentes,
quer mediante o desenvolvimento de novos regimes.
Diversos países (Brasil, França e Uruguai, entre outros)
encorajaram a extensão da cobertura simplificando os
procedimentos administrativos e, particularmente,
facilitando o pagamento das contribuições de

segurança social e impostos através de um
pagamento único.
Este tipo de mecanismos pode desempenhar um
papel central na facilitação da transição da economia
informal para a economia formal.
A Recomendação relativa à Transição da Economia
Informal para a Economia Formal, 2015 (N.º 204),
recentemente
adotada,
complementa
a
Recomendação relativa aos Pisos de Proteção Social,
2012 (N.º 202), orientando a extensão da proteção
social aos trabalhadores independentes.
O Programa Mundial da OIT para a Construção de
Pisos de Proteção Social para Todos proporciona
apoio técnico aos mandantes envolvidos ou
interessados no desenvolvimento de respostas
inovadoras para a extensão da cobertura da proteção
social entre os trabalhadores independentes.
O Programa irá facilitar o diálogo e o intercâmbio de
experiências dentro dos países e entre eles, prover
orientação técnica baseada nas normas da OIT, e
desenvolver uma base de conhecimentos para apoiar
uma
maior
extensão
da
proteção
social.

O TESTEMUNHO DE PHILIPPE, INSCRITO NO REGIME
SIMPLIFICADO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA
MICROEMPRESAS EM FRANÇA

“

”

Tenho 50 anos de idade e sou trabalhador independente no setor das
tecnologias de informação. Com a minha idade, não é fácil encontrar
uma oportunidade de trabalho neste setor. Graças a este regime, que
foi implementado em 2009 em França, fui capaz de desenvolver uma
atividade profissional e não depender do sistema de assistência social.
Pago impostos e contribuições para a segurança social com base no
meu rendimento. Em contrapartida, posso beneficiar de serviços
públicos e do sistema de proteção social. Eu também contribuo para
um fundo de pensões – por isso é tão importante para mim não cair na
informalidade.

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU
APOIO
A OIT é reconhecida pela sua capacidade e
experiência única no apoio que dá aos países para a
extensão da cobertura da proteção social com base
nas normas internacionais de segurança social.
Com o seu apoio, podemos avançar mais rápido para
tornar os pisos de proteção social uma realidade para
milhões de pessoas, concretizando em simultâneo os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Pode apoiar-nos a:

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 as suas
necessidades e de que forma poderá melhorar as
vidas de milhões de pessoas, contacte:
Christina Behrendt,
Chefe, Unidade de Políticas Sociais e Normas



Facilitar a Cooperação Sul-Sul e a partilha de
experiências.
100 000 USD por ano

behrendt@ilo.org

Responsável pela área de Proteção Social,







Apoiar o desenvolvimento e a partilha de
conhecimentos (ex.: resumos sobre os países e
guias de boas práticas) relacionados com a
extensão da proteção social aos trabalhadores
independentes.
150 000 USD por ano
Apoiar a extensão da cobertura da segurança
social aos trabalhadores independentes através de
aconselhamento técnico para a adaptação de
regimes de segurança social existentes ou criação
de novos regimes.
400 000 USD por país
Providenciar
aconselhamento
técnico
simplificar procedimentos e outras medidas.

para

150 000 USD por país


Desenvolver materiais de formação e organizar
formações adaptadas sobre a extensão da
cobertura da proteção social aos trabalhadores
independentes.
150 000 USD por ano

vanlangenhove@ilo.org

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

