CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR A VIDA DAS PESSOAS EM CABO
VERDE
z
ADOTANDO UM PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL
Nos últimos anos, Cabo Verde fez esforços significativos
para melhorar o seu sistema de proteção social. Esses
esforços levaram a resultados positivos nas áreas de saúde,
educação, acesso à habitação e proteção às pessoas em
situação de vulnerabilidade. Recentemente, o país criou o
Centro Nacional de Pensões Sociais (CNPS), que
providencia uma pensão social para cerca de metade das
pessoas acima dos 60 anos de idade.
A economia cabo-verdiana tem experienciado um
desenvolvimento favorável e a maioria dos indicadores de
desenvolvimento humano mostra melhorias significativas,
classificando Cabo Verde entre os mais altos na África
subsaariana. A esperança de vida aumentou, a mortalidade
infantil foi reduzida para metade nos últimos 20 anos, a
alfabetização e as taxas de frequência na escola primária
atingiram recentemente os 100 por cento, e a pobreza
diminuiu significativamente. Estes avanços foram decisivos
na graduação do país para a categoria de rendimento
médio em 2008.
Nos últimos anos, a OIT tem apoiado fortemente Cabo
Verde nos esforços para alcançar a cobertura universal de
proteção social. O objetivo final é construir um sistema de
proteção social que seja inclusivo, coerente e coordenado
para proporcionar uma cobertura ao longo da vida contra
os riscos sociais. Com estes esforços, o país está a caminho
de atingir o seu objetivo de um piso de proteção social
(PPS). Está igualmente a estudar a possibilidade de ratificar
a Convenção n.º 102 relativa à Segurança Social (norma
mínima) de 1952.

CONSOLIDANDO O PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL
Cabo Verde está fortemente empenhado em alcançar a
proteção social universal através de prestações
contributivas e não contributivas. Ao longo dos últimos
dez anos, o país aumentou significativamente a cobertura
da segurança social, estendeu as pensões sociais e
desenvolveu programas de assistência social nas áreas de
educação, nutrição, habitação e redução da pobreza.

No entanto, ainda existem alguns desafios. Os programas de
proteção social são altamente fragmentados, refletindo uma
falta de coordenação e uma necessidade de melhorar a
governação. Com 6 por cento das suas despesas totais
destinadas à proteção social, Cabo Verde poderia obter
impactos maiores através de uma melhor gestão dos regimes
e de um sistema de informação mais eficiente.
Ao enfrentar estes desafios, Cabo Verde pode assegurar que
a cobertura da proteção social seja estendida de 36 por cento
da sua população em idade ativa para a cobertura universal.

PENSÕES SOCIAIS EM CABO VERDE
Em 2006, Cabo Verde criou o Centro Nacional de Pensões Sociais (CNPS). Com
o apoio da OIT, o CNPS redesenhou o seu regime de pensão social para
pessoas idosas, sobreviventes e pessoas com deficiência. Os beneficiários
recebem cerca de 5000 Escudos cabo-verdianos (51 USD) por mês.
Foi também criado um fundo mutualista que providencia um subsídio para
despesas funerárias e assegura o reembolso parcial dos custos dos
medicamentos prescritos aos pensionistas.

“
”

Para mim, é muito bom. Quando recebo a pensão, posso pagar as contas da água e do telefone para falar com os
meus filhos que vivem todos no estrangeiro. E ainda me sobra uma pequena parte para o resto do mês.

- Maria Afonso, pensionista do CNPS

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU
APOIO
A OIT tem uma vasta experiência em dar assistência aos
países de forma a proporcionar proteção social para
todos. Com a sua ajuda, podemos tornar o PPS uma
realidade em Cabo Verde e alcançar a meta 1.3 dos ODS
referente à proteção social. Com o seu apoio, podemos:1
Ø Fortalecer a coordenação institucional dos
organismos
de
proteção
social
e
sensibilização/capacitação de todos os actores para a
sua importância.
100 000 USD
Ø Consolidar um sistema de informação abrangente
para os programas de proteção social.
150 000 USD
Ø Consolidar e melhorar a produção de estatísticas e a
capacidade analítica, de modo a dar um melhor apoio
à elaboração de políticas.

Ø Fortalecer a administração do programa de pensão social
incluindo o reforço da resposta às pessoas com
deficiência.
150 000 USD
Ø Reforçar a extensão da proteção social através de
respostas orientadas para a resiliência
100 000 USD

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 apoiar as partes interessadas em Cabo
Verde e melhorar as vidas das pessoas, contacte:
Joana Borges Henriques,

200 000 USD

Responsável Técnica da área da Proteção Social
Escritório da OIT para Cabo Verde

Ø Alargar de forma efetiva a segurança social grupos de
trabalhadores de difícil cobertura através, entre
outras, de políticas de formalização.
300 000 USD
Ø Universalizar a proteção na saúde e melhorar o
financiamento dos regimes.
150 000 USD
Ø Fortalecer a capacidade institucional do CNPS
enquanto entidade gestora e administradora de
programas sociais não contributivos.
250 000 USD

1

As atividades aguardam a validação do Governo, pelo que não
deverão ser consideradas finais.

borges@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

