CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS
ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE EMPRESAS
PARTILHAR EXPERIÊNCIAS SOBRE A PROTEÇÃO
SOCIAL
A Rede Mundial de Empresas para os Pisos de Proteção
Social foi lançada em 28 de outubro de 2015 pelo
Diretor-Geral da OIT, o Sr. Guy Ryder, e a SecretáriaGeral da Organização Internacional de Empregadores
(OIE), a Sra. Linda Kromjong. Composta por empresas e
fundações corporativas de todo o mundo, a rede tem o
objetivo partilhado de concretizar o direito humano à
proteção social. Cerca de 73 por cento da população
mundial não possui uma cobertura de proteção social
adequada. Os Pisos de Proteção Social (PPS) garantem
uma proteção social básica para todos, são definidos a
nível nacional, são financeiramente viáveis e podem
chegar a essas pessoas. A Rede Mundial de Empresas
visa mobilizar o setor privado para o estabelecimento
de PPS nos países.
Muitas empresas proporcionam já aos seus
trabalhadores uma proteção social. A Rede irá dar-lhes
a possibilidade de partilharem as suas experiências e
aprenderem umas com as outras.
A inexistência de sistemas de proteção social públicos
leva a que as empresas privadas tenham de pagar
planos profissionais de reforma privados ou planos de
grupo de prestações privados, os quais são mais
onerosos, menos sustentáveis e menos redistributivos
do que sistemas de proteção social públicos bem
desenhados e coletivamente financiados. O custo
relativamente elevado destas políticas de recursos
humanos pode ser reduzido se forem implementados
regimes de proteção social sustentáveis e funcionais
nos países onde estas empresas operam.
PROMOVER E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL PÚBLICOS
Trabalhando em parceria com a OIT, a Organização
Internacional de Empregadores e as organizações
nacionais de empregadores e de trabalhadores, as
empresas e respetivas subsidiárias podem também
promover e apoiar o desenvolvimento de sistemas de
proteção social públicos nos países e, desta forma,
fazer a diferença para milhões de vidas.
Ao apoiar a Rede Mundial de Empresas, as empresas
contribuem para o desenvolvimento de PPS, os quais
ajudam a construir uma estabilidade social e política
importante para criar um bom ambiente de negócios.

Os países de particular interesse para as empresas
membros da Rede são o Bangladeche, Brasil, China,
Egito, Índia, Indonésia, Marrocos e Paquistão1.
A Rede Mundial de Empresas contribui igualmente para
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
através da criação e extensão de pisos de proteção
social. Os PPS constituem uma das metas dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.
O plano de trabalho preliminar onde constam as
prioridades expressas pelos atuais membros consiste
em:
 Documentar os resultados e impactos da proteção
social;
 Desenvolver um guia para ajudar as empresas na
conceção e implementação de proteção social para
os seus trabalhadores; e
 Desenvolver um guia destinado ao setor privado
para apoiar o estabelecimento de um PPS nacional.
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Para mais informações sobre a Rede Mundial de Empresas para os Pisos de Proteção

Social, por favor consulte o plano de trabalho preliminar em http://business.socialprotection.org
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Fiquei impressionado com as tremendas disparidades que existem ao
nível da proteção social de um país para outro. No entanto, a L’Oréal
deve assegurar segurança e proteção para que cada trabalhador possa
exercer as suas funções com total confiança, onde quer que esteja. O
objetivo do Programa Share&Care é assegurar que os trabalhadores da
L’Oréal em todo o mundo, onde quer que possam estar,
independentemente do país onde vivem, terão acesso aos melhores
benefícios em quatro áreas: proteção social, cuidados de saúde,
paternidade/maternidade e qualidade de vida no trabalho. Estou
convicto de que, com este programa especialmente ambicioso, estamos
a abrir um novo capítulo na nossa história social.
-Jean-Paul Agon, Presidente e CEO da L’Oréal

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, os
países e as empresas podem assegurar que os sistemas
de proteção social cobrem as necessidades de todas as
pessoas. Pode ajudar-nos a:


QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Na qualidade de doador, irá receber relatórios regulares
detalhando o progresso das atividades de projeto e os
indicadores de desempenho.
Para discutir em maior profundidade os seus objetivos e
de que forma poderá dar o seu contributo, contacte:
Valérie Schmitt,
Diretora-Adjunta do Departamento de Proteção Social,
Chefe do Programa Mundial de Pisos de Proteção Social,
schmittv@ilo.org

Fortalecer a Rede Mundial de Empresas para os
PPS, usando-a como uma plataforma para as
empresas debaterem e agirem no sentido de
estabelecer PPS, adicionando mais membros,
particularmente de países em desenvolvimento, e
estabelecendo
parcerias
com
iniciativas
relacionadas.
50 000 USD por ano



Documentar os resultados e os impactos da
proteção social nas empresas, desenvolvendo
indicadores chave de desempenho para avaliar o
impacto de programas de proteção social
existentes ou em experimentação sobre o
desempenho das empresas e, desta forma,
promover os PPS.
200 000 USD por ano



Desenvolver um guia para ajudar as empresas na
conceção e implementação de proteção social
para os seus trabalhadores, partindo das
experiências das empresas membros e em linha
com as normas internacionais e outras, testando
de forma prática o guia numa empresa
selecionada.
200 000 USD

Thibault van Langenhove,
Responsável pela área de Políticas da Proteção
Social, vanlangenhove@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



Desenvolver um guia destinado ao setor privado
para apoiar o estabelecimento de PPS nacionais,
através de apoio técnico e financeiro aos países
para a definição, conceção e implementação dos
seus PPS nacionais.
200 000 USD por ano

www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

