CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS
ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
A proteção social é um direito humano reconhecido pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Contudo, cerca de 73 por cento da população mundial
não beneficia de uma proteção adequada. Muitas pessoas
não têm consciência deste direito e, por esse motivo, não
tomam as medidas necessárias para o seu cumprimento.
A OIT apoia os países na extensão da proteção social
através da conceção e implementação de PPS, mas isto
não é suficiente. O desenvolvimento de uma cultura de
proteção social é essencial para a sensibilização sobre o
direito humano à proteção social. As pessoas que estão
bem informadas acerca das prestações da proteção social
serão mais proativas na defesa dos seus direitos laborais
e estarão mais disponíveis para participar em sistemas de
proteção social.
PROMOVER E APOIAR OS PISOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL
A sensibilização de todos os atores abrangidos pela
extensão da proteção social é fundamental para:
 convencer os responsáveis pela elaboração de
políticas a alargar a proteção social de modo a
conseguir populações mais saudáveis, educadas e
produtivas, o que gera níveis de desenvolvimento mais
elevados;
 empoderar os profissionais deste domínio com
conhecimentos sobre boas práticas para alargar a
proteção social;
 mobilizar os doadores para apoiar os países nos seus
esforços de extensão da proteção social; e
 sensibilizar os beneficiários sobre os seus direitos à
proteção social e os seus deveres.
A OIT lançou a Campanha GET IN com o objetivo de
apoiar as ações de sensibilização e educação aos níveis
nacional, regional e internacional. A Campanha GET IN
inclui quatro sub-campanhas inter-relacionadas que
visam diferentes grupos alvo.
GET INVESTED
(Investe)
Responsáveis pela
elaboração de políticas
e o setor privado

GET INSPIRED
(Inspira-te)

GET INVOLVED
(Envolve-te)

GET INTO THE SPF
(Participa no PPS)

Doadores e parceiros

Beneficiários e público
em geral

Profissionais

A Campanha GET IN contribui para a Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável através da criação e
extensão de pisos de proteção social (Meta 1.3) e
garantindo que a população adquire o conhecimento e as
competências para promover o direito humano à
proteção social (Meta 4.7).
O plano de trabalho da Campanha GET IN é parte
integrante do Programa Mundial de Referência da OIT
para a Construção de Pisos de Proteção Social para Todos
e inclui:
 a implementação de ações estruturadas de
comunicação para cada um dos quatro grupos alvo;
 o apoio aos países na conceção e implementação de
programas de sensibilização e educação em matéria
de proteção social;
 o desenvolvimento de um guia de boas práticas sobre
educação em matéria de proteção social com base em
experiências nacionais (Uruguai, Peru e Mongólia) e
regionais (Programa Proteção Social para Todos na
América Latina e Caraíbas, CIESS); e
 a promoção da adoção mundial da Semana da
Proteção Social (última semana de abril na América
Latina e Caraíbas).
A OIT está já envolvida no desenvolvimento de estratégias
de comunicação e educação em Cabo Verde, Camboja,
Equador, Egito, Filipinas, Índia, Malawi, Moldávia,
Moçambique, Mongólia, Peru, Tailândia, Timor-Leste e
Zâmbia.

Digitalize o código para assistir ao vídeo.

EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA SOCIAL NO URUGUAI
A experiência mostra que os países que estenderam a extensão da proteção social
à maioria da população implementaram programas gigantescos de comunicação e
educação em matéria de proteção social.
O Uruguai desenvolveu a Educação em Segurança Social, um programa gerido
conjuntamente pela instituição nacional de Segurança Social e a instituição nacional
responsável pelo ensino público. O objetivo deste programa é aumentar o conhecimento
das gerações mais novas sobre os direitos e os deveres relacionados com a proteção social,
apoiando assim o desenvolvimento de cidadãos responsáveis que serão os futuros atores
do sistema de proteção social. O programa de educação em proteção social está integrado
no currículo da escola pública. Os professores estão envolvidos na produção dos materiais
de aprendizagem e são responsáveis por ministrar as sessões de aprendizagem. Este
programa contribuiu para a extensão da proteção social a toda a população.

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU
APOIO
A OIT tem uma longa e vasta experiência na extensão da
proteção social para todos. Com a sua ajuda, podemos
assegurar que os sistemas de proteção social cobrem as
necessidades de todos.
Com o seu apoio, podemos:


Apoiar a disseminação da Campanha GET IN através
das suas próprias redes
0 USD



Desenvolver estudos de caso por país que servirão de
base a um guia de boas práticas sobre comunicação
e educação.
30 000 USD por ano



Participar na elaboração de um guia de boas práticas
sobre educação em matéria de proteção social.

Ernesto Murro, Ministro do Trabalho e
Segurança Social do Uruguai, apresenta o
programa, Educação em Segurança Social.

 Desenvolver materiais de comunicação para um país
específico:



Vídeo

50 000 USD para 5 países

Material para rádio

25 000 USD para 5 países

Imprensa escrita

30 000 USD para 5 países

Desenvolver uma rede internacional para promover
e estabelecer a Semana Internacional da Proteção
Social.
50 000 USD por ano

QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Na qualidade de doador, irá receber relatórios regulares
detalhando o progresso das atividades do projeto, bem
como indicadores de desempenho. Para discutir em maior
profundidade os seus objetivos e de que forma poderá
contribuir, contacte:
Victoria Giroud-Castiella,
Responsável pela área da Proteção Social,

150 000 USD por ano

giroud@ilo.org



Apoiar o desenvolvimento de campanhas nacionais
de comunicação e educação em matéria de proteção
social.
120 000 USD por ano

VISITE O NOSSO SÍTIO DE INTERNET:
http://flagship.social-protection.org
SIGA-NOS:



Desenvolver materiais pedagógicos genéricos sobre
proteção social.
80 000 USD por ano

www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

