CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMO “UMA ONU”

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS
NUMA NOVA ERA DE COOPERAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
UMA ONU ‘ADEQUADA À SUA FINALIDADE’
Os pisos de proteção social foram agora assumidos
como uma prioridade da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento. De modo a cumprir este
compromisso, o sistema das Nações Unidas terá que se
organizar em conformidade e oferecer soluções
práticas de implementação e monitorização. Tal irá
implicar a integração dos pisos de proteção social nos
planos nacionais de desenvolvimento, os quais serão
posteriormente implementados pelos governos com o
apoio de um sistema coerente das Nações Unidas.
A Iniciativa do Piso de Proteção Social (Iniciativa PPS),
criada em 2009, propõe uma abordagem baseada em
mais de cinco anos de experiência concreta de
conjugação de esforços coordenados aos níveis
nacional, regional e mundial. Ao trabalhar “unidos na
ação” em matéria de proteção social, as agências
organizam melhor os seus papéis e responsabilidades
associados às suas competências centrais, melhorando
assim a eficácia da sua assistência e explorando as
sinergias que resultam de uma cooperação inteligente.
A INICIATIVA PPS: UMA ABORDAGEM DE VÁRIOS
NÍVEIS
Ao nível nacional, as agências são solicitadas a criar
equipas nacionais ou grupos de trabalho sobre o PPS
através de Equipas das Nações Unidas por País (UNCT),
e a integrar os PPS nos UNDAF, UNPAF e programas
One-UN. As agências são também solicitadas a realizar
atividades conjuntas para prestar apoio técnico em
matéria de proteção social. Tal pode incluir a
organização conjunta de diálogos sociais sobre
proteção social a nível nacional, a análise de lacunas na
cobertura da proteção social nacional e potenciais
opções financeiras para colmatar essas lacunas. Pode
ainda incluir o fortalecimento da capacidade
administrativa do país para prover um PPS e recolher e
analisar dados estatísticos no domínio da proteção
social. O apoio ao desenvolvimento conjunto de
quadros jurídicos relativos aos PPS é algo cada vez mais
solicitado.
Ao nível regional, a Representação Regional do UNDG
pode criar um grupo de trabalho regional sobre
proteção social para facilitar a partilha de
conhecimentos e o desenvolvimento de ferramentas
práticas. Esta equipa pode também organizar
formações destinadas às UNCT, de modo a sensibilizar
as agências das Nações Unidas e as UNCT para os PPS.
Estas atividades relacionadas com os PPS podem ser
incluídas no plano de trabalho regional do UNDG.
Por seu lado, ao nível mundial, os PPS serão
promovidos no contexto da Agenda 2030 das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, incluindo um conjunto
de indicadores e um sistema de monitorização para
acompanhar a implementação dos PPS com base nas

boas práticas desenvolvidas aos níveis regional e
nacional. Serão também disponibilizadas diretrizes
gerais e pacotes de formação para aprofundar a
disseminação, estando igualmente previsto a realização
de comunicações para delegações nacionais e
organismos centrais de coordenação da ONU, bem
como a criação de um conjunto global de boas práticas
sobre a incorporação dos PPS.
UNIDOS NA AÇÃO E NA APRENDIZAGEM: VISÃO
GERAL

MUNDIAL

REGIONAL

NACIONAL

Desenvolvimento de diretrizes
globais, pacotes de formação e
um
sistema
global
de
monitorização com base nas
experiências regionais

Recolha de boas práticas
regionais,
conjuntos
de
ferramentas
aplicadas
e
formações regionais com base
nas experiências nacionais

Extensão dos PPS nacionais
com base no diálogo
nacional, fundamentado nas
boas práticas regionais e nas
diretrizes globais

INTEGRAR OS PPS NA TAILÂNDIA
Na Tailândia, a proteção social foi selecionada como
uma das seis áreas chave da parceria entre o Governo
Real da Tailândia e o Sistema das Nações Unidas, no
âmbito do Quadro de Parceria das Nações Unidas
(UNPAF).
Esta parceria, em vigor para o período 2012-2016,
centra-se na melhoria da capacidade da Tailândia na
provisão de uma proteção social básica universal e de
um nível de prestações mais elevado através de
regimes contributivos, com o objetivo geral de
assegurar a sustentabilidade financeira e institucional
do sistema.

CONCRETIZAR A AGENDA 2030 DE FORMA
CONJUNTA COM O SEU APOIO
A OIT está empenhada em trabalhar com os seus
parceiros das Nações Unidas para apoiar os países na
construção de sistemas de proteção social integrados.
Com o seu apoio, podemos ajudar mais pessoas em
todo o mundo. Pode ajudar-nos a:



Desenvolver e liderar atividades conjuntas nos
países, tais como avaliações nacionais, exercícios de
coordenação e/ou de redação de textos jurídicos.
Fortalecer as capacidades dos funcionários, dos
parceiros sociais e da sociedade civil em matéria de
gestão da proteção social.
300 000 USD por país



Documentar experiências nacionais e regionais, e
desenvolver guias de boas práticas sobre a extensão
da proteção social e a cooperação da ONU. Criar
conjuntos
de
ferramentas
aplicadas
para
abordagens integradas que visam alargar,
aprofundar e melhorar o desempenho dos sistemas
de proteção social.
200 000 USD por ano



Realizar formações mundiais e regionais para o
sistema das Nações Unidas sobre as abordagens
integradas relativas à assistência técnica no domínio
da proteção social.
100 000 USD por ano



Tornar possível o funcionamento da Iniciativa PPS,
apoiando o pessoal do secretariado, bem como
atividades de tradução, edição e publicação, e a
atualização do sítio de internet http:// un.socialprotection.org.
200 000 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 as suas
necessidades e de que forma poderá contribuir para
melhorar a assistência ao desenvolvimento com vista à
extensão da proteção social, contacte:
James Canonge,
Responsável pela área da Proteção Social,
canonge@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

