Relatório Mundial sobre Proteção Social 2017– 2019
Proteção social universal para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

“Negar este direito humano a 4 mil milhões de
pessoas a nível mundial é um obstáculo significativo para
o desenvolvimento económico e social”
Apenas 45%
da população está
efetivamente coberta por
pelo menos uma prestação
de proteção social (ODS 1.3)
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Apenas 29% da população mundial está protegida por sistemas de
segurança social abrangentes, que incluem prestações familiares e por crianças
a cargo, maternidade, desemprego, acidentes de trabalho e doenças profissionais,
pensões de invalidez, velhice e sobrevivência, e também a proteção da saúde.

Cobertura da proteção social (ODS 1.3) por grupo populacional
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1300 milhões
de crianças carecem
de cobertura

83 milhões de mães
de recém-nascidos não
têm cobertura

152 milhões
de trabalhadores
desempregados não
estão cobertos

A maioria das pessoas
196 milhões de pessoas
com incapacidade não acima da idade de reforma
está protegida
não recebem qualquer
pensão de velhice

Cobertura universal de saúde

56% da população nas

ODS 1
Erradicar a pobreza
ODS 3
Saúde de qualidade
ODS 5
Igualdade de
género

Alcançar a
proteção social
universal faz
parte dos ODS
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Reduzir as desigualdades

zonas rurais carece de
cobertura de saúde,
em comparação com 22%
da população urbana.
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ODS 1.3: «Implementar, ao nível nacional,
medidas e sistemas de proteção social
adequados para todos, incluindo pisos»

Recomendação da OIT sobre os pisos de
proteção social, 2012 (n.º 202)

