CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS
COM O APOIO DA R.P. DA CHINA
APOIAR A COOPERAÇÃO SUL-SUL
A China tem vindo a assumir um papel ativo na promoção
da Cooperação Sul-Sul em todo o mundo.
Dar assistência aos países do Sul para o desenvolvimento
das suas economias, a redução da pobreza e a
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) até 2030 é considerado pela China
como uma componente importante da sua diplomacia
internacional. A China acredita que a cooperação
internacional pode gerar maiores oportunidades para o
desenvolvimento económico e social de todos os países
envolvidos.
Como consequência, os esforços de Cooperação Sul-Sul
da China continuam a expandir-se, particularmente após o
Presidente Xi ter anunciado o estabelecimento de um
Fundo de Cooperação Sul-Sul com um investimento inicial
de 2 mil milhões de dólares e a implementação da “Faixa
Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda
do Século XXI” (a Iniciativa da Faixa e da Rota), que envolve
mais de 60 países.
Entretanto, os tópicos e o formato da Cooperação Sul-Sul
chinesa foram amplamente alargados, incluindo novos
modelos de cooperação triangular.
Neste contexto, um novo Memorando de Entendimento
foi assinado entre a OIT e a China em setembro de 2016,
incluindo uma nova componente de parceria, entre outras,
destinada a incrementar o fortalecimento da promoção da
justiça social, a agenda do trabalho digno, uma
globalização justa e os ODS.
De facto, um Acordo de Parceria entre a OIT e o Ministério
dos Recursos Humanos e da Segurança Social (MOHRSS)
chinês, relativo ao Projeto OIT-China de Cooperação SulSul para Expandir os Serviços de Emprego e Melhorar a
Informação sobre o Mercado de Trabalho no Camboja e
na República Popular Democrática do Laos, havia já sido
assinado em 2012 e alterado em 2016. Beneficiando
diretamente desta prorrogação e alteração, foi realizado
um Seminário de Alto Nível OIT-China sobre proteção
social em setembro de 2016, em Pequim, para promover
os ODS relacionados com a proteção social através da
Cooperação Sul-Sul e Triangular (CSST).

A RELEVÂNCIA DA EXPERIÊNCIA CHINESA
Cerca de 1,3 mil milhões de pessoas (ou 95 por cento da
população) e 860 milhões de pessoas foram abrangidas,
respetivamente, por um regime de seguro de saúde e um
regime de pensão por velhice na China, em menos de 10
anos. As suas experiências, parcialmente listadas abaixo,
são ricas, inovadoras e relevantes para muitos países do
Sul:
-

-

Implementação de uma estratégia nacional de
proteção social, com objetivos e planos de ação;
Desenvolvimento de um quadro jurídico para
regulamentar a implementação da estratégia;
Provisão de apoio fiscal à população rural, a famílias
com rendimentos baixos e outros grupos
vulneráveis;
Desenvolvimento de sistemas integrados de
informação sobre a segurança social;
Melhoria e descentralização dos serviços de
segurança social;
Cooperação com os serviços de inspeção do
trabalho para aumentar o cumprimento das leis
relativas ao seguro social.

Dado o sucesso da China na extensão da proteção social e a
colaboração em curso entre a China e muitos países nos
domínios social e económico, existe um interesse crescente da
parte dos países do Sul em aprender com as experiências da
China em matéria de segurança social.

SEMINÁRIO OIT-CHINA DE COOPERAÇÃO SUL-SUL
SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL
O Seminário decorreu entre 6 e 8 de setembro de 2016 em
Pequim. Um total de 90 responsáveis pela elaboração de políticas,
profissionais da área, representantes de organizações de
trabalhadores e de empregadores, do setor privado e
representantes de parceiros de desenvolvimento da China, da
ASEAN e outros países participaram no encontro.
O seu principal objetivo foi fortalecer a capacidade institucional
dos mandantes da OIT para alcançar uma cobertura de proteção
social universal através da CSST.
http://beijing.social-protection.org

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU APOIO
A China é um parceiro estratégico do Programa Mundial
para construir Pisos de Proteção Social para Todos.
A OIT procura, assim, mais apoio financeiro e técnico da
parte da China, a qual poderá patrocinar os projetos
seguintes ou outros, conforme adequado:
 Desenvolver e disseminar boas práticas nacionais e
conhecimentos temáticos na forma de resumos sobre
o país, notas técnicas, vídeos e Exposições China/SulSul, etc.
120 000 USD por ano
 Realizar seminários técnicos e de partilha de
conhecimentos, dentro e fora da China.
100 000 USD por evento
 Organizar visitas de estudo de três dias para aprender
como são implementados os regimes de segurança
social na China.
50 000 USD por visita por delegação de 10 pessoas
 Financiar programas de formação com a duração de
um ano numa universidade chinesa, com uma
componente de estágio de três meses em instituições
de segurança social selecionadas.
35 000 USD por formando
 Financiar um projeto técnico de três anos sobre a
extensão da cobertura da proteção social em países da
ASEAN, com o apoio de peritos chineses e outros
peritos do Sul.
1 000 000 USD


Apoiar um projeto técnico de cinco anos sobre a
promoção da proteção universal na saúde em países
selecionados do Sul da Ásia abrangidos pela Iniciativa
da Faixa e da Rota.
1 500 000 USD

QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Qualquer entidade chinesa pode fazer contribuições
financeiras, incluindo organismos públicos, organizações
de trabalhadores e de empregadores, membros do setor
privado e ONG.
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 a extensão da proteção social
e melhorar as vidas de milhões de pessoas, contacte:
Qingyi Li,
OIT Pequim,
liqingyi@ilo.org
Nuno Meira Simões Cunha,
OIT Banguecoque,
cunhan@ilo.org
Aidi Hu,
OIT Genebra,
hu@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-platform

