CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS NO TOGO

DEMASIADAS PESSOAS DEIXADAS PARA TRÁS
O desenvolvimento económico e social no Togo foi
afetado pela crise financeira mundial de 2008 e por um
rápido crescimento populacional. Em 2015, mais de metade
da população, ou 55,1 por cento, vivia abaixo da linha de
pobreza. A taxa de pobreza é geralmente mais elevada nas
zonas rurais (68,7 por cento em média). Os principais
fatores de vulnerabilidade são a insegurança alimentar, o
acesso insuficiente aos cuidados de saúde e o desemprego
ou subemprego, especialmente prevalente entre os jovens.
O atual sistema de proteção social no Togo é caracterizado
por uma cobertura limitada e um baixo nível de despesa
pública. Os regimes legais de proteção social restringemse, em grande medida, aos trabalhadores com emprego no
setor formal. Esta lacuna é particularmente acentuada
entre a população mais idosa, sendo que apenas 9 por
cento da população com 65 ou mais anos de idade recebe
uma pensão (OIT, 2015).
A proteção social é sobretudo assegurada por meio de
projetos de redes de segurança, com um âmbito e duração
limitados, e cujo financiamento provém principalmente da
ajuda ao desenvolvimento. Além disso, a possibilidade de
participar em regimes de seguro social está limitada a
pessoas com rendimentos suficientes para o fazerem.
JUNTE-SE A NÓS PARA ALCANÇAR UM PISO DE
PROTEÇÃO SOCIAL (PPS) PARA TODOS
O Governo do Togo está determinado em melhorar o
desempenho socioeconómico do país. Está a implementar
uma estratégia nacional de crescimento, a Estratégia para
o Crescimento Acelerado e a Promoção do Emprego
(Stratégie de croissance accélérée et de promotion de
l’emploi, SCAPE) 2013-17. Esta estratégia visa reduzir a
pobreza em 12,2 por cento ao longo de cinco anos. A
promoção da proteção social é um pilar estratégico para
alcançar esta meta.
A OIT está a apoiar o Togo a avançar com este propósito.
Em 2012, foi desenvolvida uma política nacional de
proteção social tendo em vista “proteger todos os
togoleses contra as vulnerabilidades e os riscos sociais
através da implementação de um PPS e do reforço dos
sistemas existentes”.

A OIT realizou, em colaboração com diferentes parceiros, um
estudo de viabilidade para a implementação de um PPS. O
estudo visa reunir as competências de diferentes ministérios
para os principais benefícios sociais: cuidados de saúde
universais; programas de investimento intensivo no emprego
para abordar o desemprego dos jovens; uma pensão social de
velhice; e alimentação escolar nas zonas rurais.
Em parceria com a OCDE, a OIT irá lançar um piloto da
interagência “Ferramenta de Opções de Políticas de Proteção
Social” ("Social Protection Policy Options Tool", SPPOT) no
Togo, no final de 2016. Os resultados serão usados para
selecionar as opções em termos de políticas para a extensão
da proteção social no país. O exercício irá igualmente definir
ações específicas para fortalecer o quadro institucional e legal,
e para identificar mecanismos de financiamento sustentáveis.

“

A inclusão económica e social é a principal impulsionadora da coesão
social: a cobertura do seguro de saúde será alargada ao longo dos
próximos cinco anos. O Governo irá ampliar o âmbito dos programas de
transferências monetárias. O programa de alimentação escolar será

”

alargado para alcançar a cobertura nacional.

- S. Exa. Sr. Selom Klassou, Primeiro-Ministro do Togo
(Excerto da sua declaração sobre a estratégia geral,
29 de junho de 2015)

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU APOIO
A OIT tem uma vasta experiência em dar apoio aos países
na provisão e extensão da proteção social para todos. Com
a sua ajuda, podemos chegar a mais pessoas carenciadas.

Ø Desenvolver protocolos, processos e instrumentos de
avaliação do impacto que irão contribuir para promover
a proteção social.
100 000 USD

Com o seu apoio, podemos:
Ø Apoiar a extensão da proteção social na saúde a pelo
menos 40 por cento da população em cinco anos.
1 350 000 USD
Ø Apoiar a conceção e a implementação piloto de um
programa de investimento intensivo no emprego a
nível nacional para jovens entre os 18 e os 35 anos de
idade.
3 100 000 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 no Togo e
melhorar milhões de vidas, contacte:

Ø Apoiar a formulação de quadros legais e institucionais
para a extensão do programa de alimentação escolar
ao nível nacional e apoiar o processo de
implementação durante a primeira fase do programa.

Théopiste Butare
Especialista Sénior em Proteção Social
Equipa de Trabalho Digno da OIT para a

575 000 USD

África Ocidental,
butare@ilo.org

Ø Apoiar a conceção de uma pensão social universal e
respetivo quadro legal, bem como a sua
implementação.
350 000 USD
Ø Desenvolver
a
capacidade
nacional
para
a
implementação, monitorização e avaliação da estratégia
de proteção social para melhorar a partilha de
conhecimentos e a Cooperação Sul-Sul ao nível
regional.
250 000 USD
Ø Realizar campanhas de sensibilização sobre proteção
social.
50 000 USD

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

