CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS ATRAVÉS
DO DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO MUNDIAL
SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL E DE BASES DE DADOS
SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL
NA LIDERANÇA DO ESFORÇO INTERNACIONAL
PARA PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL
O Departamento de Proteção Social da OIT lidera os
esforços internacionais para recolher e produzir
informação sobre a proteção social no mundo. A cada
três anos, publica um relatório de referência sobre 190
países, o Relatório Mundial sobre Proteção Social.
Trata-se de uma fonte de informação abrangente sobre
os sistemas de proteção social e das tendências ao
nível das políticas, ilustrado com mapas e estatísticas
acerca da proteção social. Em 2014, o Relatório
destacou que 73 por cento da população mundial não
possuía uma cobertura adequada de proteção social,
apesar desta ser um direito humano e constituir um
bom investimento para os países.
Com base numa abordagem do ciclo de vida, o
Relatório oferece uma visão geral dos sistemas
nacionais de proteção social, cobertura, prestações e
despesas. Analisa igualmente as tendências recentes ao
nível das políticas – por exemplo, os impactos
negativos da consolidação fiscal e das medidas de
ajustamento – e apela à extensão da proteção social
para reduzir a pobreza e as desigualdades, bem como
para fomentar o crescimento e o desenvolvimento.
O Relatório representa a principal fonte de informação
em todo o mundo para os responsáveis pela
elaboração de políticas, decisores e investigadores que
trabalham na área da proteção social. Este relatório
emblemático serve de referência a outras publicações,
tais como relatórios específicos sobre categorias ou
ramos da segurança social, resumos de políticas e
outros documentos.
DESENVOLVER BASES DE DADOS PARA PRODUZIR E
DISSEMINAR CONHECIMENTOS
Paralelamente, o Departamento de Proteção Social
desempenha
um
papel
de
liderança
no
desenvolvimento de bases de dados quantitativas e
qualitativas para acompanhar as tendências da
proteção social em todo o mundo.
 A base de dados do Inquérito sobre a Segurança
Social é o instrumento mais importante que recolhe
dados sobre a proteção social por cada país do
mundo. Ao consolidar esta base de dados, a OIT
também apoia os países na recolha dos seus

próprios dados e na criação de bases de dados
estatísticas nacionais.
 As bases de dados qualitativas permitem
acompanhar as tendências mundiais em matéria de
proteção social. Por exemplo, uma base de dados
monitoriza o funcionamento dos sistemas de
proteção social ao acompanhar a contração ou
expansão das componentes e funções do sistema
(financiamento, cobertura, despesas, entre outras).
Outras bases de dados estão organizadas por ramos
da segurança social (ex.: saúde) ou por categoria de
pessoas (ex.: trabalhadores domésticos).
Todos estes relatórios e bases de dados apoiam o
desenvolvimento e a partilha de conhecimentos,
contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento
das capacidades nacionais. Contudo, a produção deste
conhecimento
depende
da
capacidade
do
Departamento para manter um esforço sustentável para
atualizar todas as bases de dados, em particular a base
de dados do Inquérito sobre a Segurança Social.

UM SÍTIO DE INTERNET DE REFERÊNCIA PARA
PARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A
PROTEÇÃO SOCIAL
O sítio de internet www.social-protection.org é a plataforma
global da OIT que visa partilhar conhecimentos sobre a
proteção social de modo a apoiar a extensão da cobertura
universal. Proporciona aos utilizadores informações sobre
as mais recentes atividades realizadas nos países bem como
dados e indicadores, políticas nacionais e publicações
relativas à proteção social. Permite à OIT não só capitalizar
no terreno a experiência de investigação, mas também
identificar as lacunas de conhecimento através de
interações com visitantes provenientes de diferentes
contextos (i.e., ministérios, organizações de empregadores
e de trabalhadores, organizações da sociedade civil e meio
académico).

Enquanto o Relatório Mundial sobre Proteção Social foi
descarregado 5 500 vezes desde que foi colocado no sítio
de internet em maio de 2014, a plataforma foi visitada por
40 000 pessoas em 2015, destacando a necessidade e o
interesse deste recurso para as pessoas envolvidas na

proteção social.

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU
APOIO
A OIT tem uma experiência significativa no
desenvolvimento e partilha de conhecimentos,
promovendo em simultâneo o desenvolvimento de
capacidades. Este aspeto é essencial para dar uma
resposta mais adequada às solicitações de assistência
feitas pelos países e apoiar a extensão efetiva da
proteção social universal em todo o mundo.



Desenvolver a base de dados qualitativa sobre a
expansão global da proteção social e tendências de
contração.
50 000 USD por ano



Desenvolver uma base de dados específica sobre
uma categoria ou ramo da proteção social.
50 000 USD por ano

Ao investir no Relatório Mundial sobre a Proteção
Social e nas bases de dados, estará a contribuir para a
produção e consolidação dos indicadores que serão
usados na medição da consecução das metas 1.3, 3.8,
5.4, 8.5 e 10.4 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Com o seu apoio, o conhecimento sobre a
proteção social será atualizado de forma regular,
possibilitando à comunidade mundial interessada na
proteção social ser mais eficiente nas suas funções
analíticas e técnicas. Pode apoiar-nos a:



o desenvolvimento de produtos de conhecimento
através de intercâmbios Sul-Sul.
50 000 USD por ano



Atualizar a base de dados do Inquérito sobre a
Segurança Social recolhendo dados estatísticos ao
nível nacional.
100 000 USD por ano



Desenvolver capacidades estatísticas ao nível
nacional apoiando os países na recolha dos dados.
100 000 USD por país



Publicar o Relatório Mundial sobre Proteção Social
100 000 USD para três anos



Produzir documentos técnicos e de investigação
sobre áreas específicas, de modo a preencher
lacunas de conhecimento e ao nível das políticas
100 000 USD por ano

QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Na qualidade de doador, irá receber relatórios regulares
detalhando o progresso realizado e terá acesso a
informação sobre as atividades de projeto em curso,
bem como a indicadores de desempenho.
Para discutir em maior profundidade os seus objetivos e
de que forma poderá melhorar a produção e
disseminação de conhecimentos sobre a proteção social,
contacte:
Fabio Durán Valverde,
Chefe da Unidade de Estatística, Atuariado e Finanças
Públicas,
OIT Genebra,
duranf@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

